
MAGYAR TANÍTÚKÉPZŐ
A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI TANÁROK

XXV. ÉVFOLYAM. ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK BUDAPEST, 1910.

ELSŐ FÜZET. KÖZLÖNYE- JANUÁR HÓ.

Tanítóképzés.

Meghívó
Temesvárott, 1910, március havában tartandó Xl-ik közgyülésre.

I. nap, 1910. rn árcfus s r-én; hétfőn.

MegérkezéssrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATemesudrra , (Az elnó'kség' s a budapesti tagok
d. e. 9 óra 40 perckor indú!nak Budapestről, a nyugoti pályaudvar-
ról s d. u. 3 órakor érkeznek Temesvárra.)

D. u. 6 órako~dőér tekezlet az állami tanítóképző-intézet tanács-
kozó termében.' _

Este 8 órakor ismerkedő-vacsora.

II. nap, március ~~-én, kedd~~ d." e. 9' órakor kö'zgyülés a
városi tanácsteremben. Tárgysorozat :

1. Megnyitó; tartja: dr . Ba /o Józse!, elnök.
2. Üdvözlések.
3. Emlékbeszéd dr . Kiss Aron megboldogult tiszteleti tag

felett.
4. Psychologiai laboratorium a tanítóképző-intézetben ; elő-

adja Nagy Ldseiá , tképző-intézeti c. igazgató.
5. A szociális pedagógia kívánalmal a. tanítóképző-inté-

zetben.
2 órakor bankett.

lll. nap, március z3-án, szerdán d. e. 9 órakor. [Tárgysorozat :

1. Bizottságok: pénztár vizsgáló, kandídáló stb. kiküldése,
2. Ha az előbbi napon be nem fejeződött, a szociális kérdés

befejezése. . , .
3. A gyakorlati kiképzés egységesítése; előadó: Répay

Dánze/.

4. A segítő-egyesület alapszabályai; előterjeszti: Dékány

Mihá ly. .

5. Beszámolás : titkári, pénztárvizsgáló-bizottsági jelentések.

2 órakor közebéd.

Magyar Tanítóképző. 1



I V .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnap, m á r c iu s z4-én, c s ü t ö r t ö k ö n d. e. 9 órától.
Tárgysorozat :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szaktaná r t' ér tekezlet 4 szakosztályban :

A) Magyar nyelvi szakosztály : C) Természetrajzi szakosztály :

Elnök:NMLKJIHGFEDCBAH o d o s s y Béla , Elnök: Amberg József,

Előadó: Gerencsér István, Előadó: Wagner János,

jegyző: Barcsay Károly. jegyző: P inker t Zsz"gmond.

B) Földrajzi szakosztály :

Elnök: Belányi Tivada r ,

Előadó: Fa rkas Sándor ,

jegyző: ?

Déli 12 órakor tisztújítás

D) Rajzi szakosztály :

Elnök: Kö'veskúti Jenő,

Eőadó: Vízhán')ló Ká roly,

jegyző: Bocsbay Károly.

és a közgyűlés bezárása.
Az e.lnökség.

T e r n e s v á r i k ö z g y ű l é s ü n k .

Elmegyünk Temesvárra! Akik csak tehetik, mindnyájan elme-
gyünkaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! A húsvéti szünet elején kissé megszakítjuk a tantervi mun-
kát, hogy üdülés gyanánt. saját kezdeményezésünk barázdáiban
dolgozzunk.

Munka lesz az, még pedig derekas munka, mert erre eszméink,
érzelmeink, törekvéseink hajtanak s mert mi végezzük együttesen,
akik egymást becsüljük és szeretjük.

Üdülés lesz, mert munkánkat az a kedves hangulat veszi körül,
amelyet jó barátok, melegszivű kartárs ak találkozása szokott kelteni.

Úgy egymásra ismerünk; úgy informáljuk, úgy lelkesítjük
egymást! Olyan kedves pár napot töltünk együtt, amely kedves
emléke lesz életünknek!

S emellett, ha sikerülend, amiben én teljesen bizom, avval a
tudattal térünk vissza, hogy hazánknak egy másik kulturpontján hív-
tuk fel a figyelmet a magyar tanítóképzésre ; annak minden munká-
jára és munkására ; jelét adtuk, hogy hazánk kulturájában a magyar
tanító képzés első rangú tényező, amely modern formájával és nagy
tartalmával minden művelt embert tiszteletre ébreszt.

Dolgozunk egyénileg is, magunknak is! Ki ebben, ki abban
tett szép lépéseket előre; megismerjük; egymástól megtanuljuk, s
közszellemünk invenciója megtermékenyíti elménket, megnemesíti
érzelmeinket és megedzi akaratunkat.

Ki ne lelkesednék e szép célokért!?
Elmegyünk azért is, mert az a színpad, amelyiken játszani

fogunk, a nagyobbak, tekintélyesebbek közé tartozik. Számbelileg se
vesszünk el rajta! Kötelezve is vagyunk rá, mert az előkelő, nagy
kulturájú város maga hívott meg, hogy menjünk. Megigértük, hogy
elmegyünk. Minden testületből legalább négynek ott is kell lennie.
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A szociologia, úgy is, mint tudomány, úgy is, mint a gyakor-
lati élet sok jelensége, egyaránt távol áll még attól, hogy végleges
tételeket, megállapodásokat fölös számmal állíthatna fel. A mi ide
vonatkozó vitánk sem ölthet magára ily szinezetű karaktert. Alap-
nak fogadjuk el tárgyalásainkba, ami szilárdabb; de ami ingoványos
természetű, arra nem építünk. S az ilyen szilárdabb pontokat is
nekünk kell kikeresni ~ vonatkozással a mi munkánkra. Ez az
egyik.' A másik meg az, hogyha tárgyalásainknak kereteket nem
állítunk, határozathozataira nem jutunk, sem pozitiv, sem negativ
irányban, már pedig egyik-másik irányban eredmény lehet ez is, az is.

E szempontokból az elnök megállapította e kérdés vitájának
a kereteit, amelyeket a választmány nak is bemutatván, ezennel elő-
zetesen is közzé tesz; természetesen a kereteken lehet módosítani
is megelőzőleg, ha ugyanokadatoltnak látszik.

A kérdésnek 5 előadója lesz.
1. Első azon meghatározásra tesz javaslatot és okadatolást,

hogy a szociális pedagógiának mi volna az a megállapodása, amely-
ből üdvös következményeket vonhatnánk le a tanítóképzés mun-
'kájára, kizárván itt az egyoldalú pártállásokat s elsőnek tévén a
magyar nemzeti érdeket.")

II. Második előadó arra tesz javaslatot, hogya levont hatá-
rozatok végrehajtásának mi az akadálya a mai tantervben. Tehát
van-e eszempontból módosítandó éa mi, vagy nincs a tantervben ?

Ill. A harmadik arra, hogy mi az idevágó gyakorlat a nevelés-
ben és tanításban eddig s mik volnának még a teendők?

IV. A negyedik arra, hogy mik volnának intézeteinkben az ide-
vágó intézmények, amelyek egységesen volnának szervezendők, -
az egyéniségek fenntartásával?

V. A tanítóképző-intézet és népiskola tanterveinek összhangba
való hozatala eszempontból.

VI. Micsoda megállapodások volnának szükségesek, hogy a
szociális pedagogia fejlődése mellett tovább is résen álljunk, és
adott esetekben rögtön cselekedjünk. Ez utóbbi elnöki előterjesztés.

Az 5 előadó ide vágó tételeit a Magya r TanítóképzőNMLKJIHGFEDCBAfe b ru d rz

száma közölni fogja, hogy mindenki rákerűlve szólhasson a kérdé-

)
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Ez volt az első szó, kedves kollégáim, amellyel hozzátok
fordulok, és én úgy bízom bennetek, hogy annak alapján megjósolom
temesvári közgyűlésünk szép sikerét.

Az előbbi lapon olvassátok a tárgysorozatot. Az nemcsak a
tanítóképző-intézeti tanárt érdekli. S hogy abban egészében sikeres
határozatokhoz jussunk, előléges tájékozásúl nagyjában elemzem a
legáltalánosabb érdekű kérdést, ssocidlis kérdésünket.

1) Az előadók természetesen akként értetmezhetik az első· tétel tartaimát,
hogy abból vezetődjék le kinek-kinek a maga javaslata. Az összhangosítás a köz-
gyülés dolga. '
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sekhez. Amennyiben a közgyűlés maga e kereteket nem módosítja,
elnök e kereteken kivül való csapongast nem fog megengedni. Küíön-
ben nem jutunk határozatokhoz. Igy azonban, sorban tárgyalva a
logikai kapcsolatban álló kérdéseket, bizonyos, hogy e módszer _
amint eljutunk a közös felfogásokhoz, a közvéleményhez, a mi
közgyűlésünk eredményéhez nagy mértékben hozzá fog járulni.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Ba /o József,QPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó k é p z é s s z ín v o n a lá n a k e m e l é s e .

A magyar tanítóképző-intézeti tanárság, sőt maga a magyar
tanítóság is állandóan felszínen tartja azt a kérdést, hogy mimódon
lehetne a tanítóképzés színvonalát emelni. Teszik ezt abban a tudat-
ban, hogy nincsen a magyar közoktatásügynek egyetlen fontosabb
ága sem, mint éppen a népiskolai tanítóképzésé, mert ettől függ a
népnevelés színvonala is. Éppen ezért csodálkozhatik rajta bárki,
hogy az 1867· iki kiegyezés után, amióta a magyar nemzet törvény-
hozási uton is hozzáláthat oktatásügyének fejlesztéséhez: leglassab-
ban éppen a népiskolai oktatás és az ezzel kapcsolatos tanítóképzés
fejlődött. Hatalmas, modern épületekbe költözködtek közép- és felső-
iskoláink, melyek mellett nagyon szembetünő ellentétet mutatnak a
szegényes, rozzant és sok helyen még a közegészségi viszonyok-
nak sem megfelelő népiskolák, melyek közül egyiket-másikat, mint
az egészségre, sőt talán a i életre is veszélyest kénytelen a hatóság
bezáratni. Tanítóképző-intézeteink sincsenek olyan modern épületek-
kel ellátva, mint a középiskolák, legalább is jó részök nem rendel-
kezik teljesen célszerű s a tanítóképzés céljainak teljesen megfelelő
épületekkel.

Még tovább is mehetünk. Távol legyen ugyan tőlem, hogy az
oktatás bármely ágának a fejlődését örömmel ne látnám, de mégis
fel kell említenem, a népoktatási intézetek mai, tehát az utolsó
évtizedben sokat fejlődött állapotával szemben is azt a közmeggyőző-
dést, hogy a középiskolák immár felesleges számmal vannak s ezt
némelyek egészségtelen állapotnak tartják. Örvendetesen kell tudo-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m á s t.v e n n ü n k arról a törekvéstől is, hogy egyetemeink számát nem
is éggyel; hanem többel, talán kettővel-hárommal is szaporítják.
Szükséges az is.

De egyet ne feledjünk! A magyar oktatásügy közép- és felső-
fokának ilyen örvendetes s bármely olyan nemzetnek, mely hasonló
nehézségekkel küzd, becsületére váló haladásával szemben éles ellen-
tétet képez a népoktatási intézetek lassú fejlődése. Az öntudatos,
tervszerű, következetes munkát el kell ismernünk, még azt is lehe-
tetlenség tagadni, hogy a fejlesztés, különösen az utóbbi évtizedben
olyan mérvű volt, hogy annyi fejlődés egy évtizedre megnyugtató-
nak mondható. De vajjon van-e okunk a jövőtől valamit remélni?
A közoktatási kormány nem úgy vetetr-e számot a viszonyok kal,
hogy pár évtizedre a nagyobb szabású, fejlesztési actiót lehetetlen-
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nek tartja? Nagy baj volna, ha az előző évtizedek lassúsága meg-
ismétlődnek. Közoktatásunknak a tetőzete van legjobban kifejlődve,-
az alap még mindig szegényes!

- Nagy jelentőségű az 1907: XXVI. és XVII. t.-cikk megalko-
tása, melynek meggyőződésem szerint a tanítóképzés színvonalának
emelésére is hatással kell lennie. Ez a törvény a' tanítóság anyagi
viszonyait legalább. is türhető módon javította, bár a tanítóságnak
még mindig "annak több irányú és jogos kivánságai. A tanítóság
anyagi viszonyainak javulása pedig a népoktatásügyben haladást
van hivatva előidézni. A javulásnak és haladásnak ebből kifolyólag
a legtermészetesebb tere a tanítóképzés színvonalának emelése lehet!

A szinvonal emelésének ügyével már korábban is foglalkozott
évek hosszú során át a Tanítóképző-Tanárok Országos Egyesülete.
A vita lezártnak, sőt még befejezéshez közel állónak sem mond-
ható. Ennek oka, ha jól sejtem, abban rejlik, hogy nincsen eléggé
tisztázva az előképzettség kérdése és tekintettel azon iskolacsoportok
némelyikének, melyekből a tanítóképző-intézetek a tanulókat nyerik,
fejletlenségére,az előképzettség tisztázása feltételezi azon iskola-
csoportok gyökeres rendezését is, amelyekből a tanítóképző- intézetek
tanulói kikerülnek.

Eddig az előképzettség kérdése mellett még egy másik kérdés
is bevonatott a vitába': a tanítóképző-intézetek által nyujtandó isme-
retek színvonala. Ezzel kapcsolatban vetették fel az u. n~ paedago-
giai akadémiák eszméjét, vagy mások az egyetemi képzés esz-
méjét, ismét mások a kettőnek az összekapcsolását óhajtották.

Az előképzettség kérdésénél nem akarok ismétlésekbe bocsát-
kozni. E folyóiratban többen rámutattak már arra a tényre, hogy
átlag véve Europa többi országaiban majdnem mindenütt hosszabb
a tanítóképzés tartama, mint nálunk. Ezzel természetesen összefügg
az az eredmény, hogy többet is nyujthatnak, de még fontosabb, hogy
az előrehaladottabb korral járó érettebb felfogás birtokában a tanító-
képző-intézet nehéz tantárgyait alaposabban sajátíthatják el, s jövendő
hivatásukról biztosabb fogalmat alkothatnak, mint a mi tanulóink. Bizo-
nyos, hogya mi tanítójelöltjeink feltünően korán jutnak oklevélhez
és még abban a kerban kezdenek a tanítás és nevelés nagy mUQ-
kájához, amikor ők is nevelésre, irányitásta szorulnának.

A legnagyobb baj azonban az, hogy a tanítóképző-intézetnek
több olyan tárgya van, melyeknek. mélyen járó gondolkozást, úgy- ,
szólván az emberi lélek ismeretét feltételező részei vannak s ezeket
a 14-18 éves ifjak meg nem érthetik. Sejtenek belőle valamit és
mivel tanulói pályájok éppen az érettebb gondolkozás megindulásának
mintegy a kezdetén szakad félbe, lassanként még az is elhomályosul
sok tanító lelkében, amit sejtett. A legtöbb tanító pályája kezdetén
a gyakorlati tanítás módszerének elsajátításával van elfoglalva, ami,
ha az önfentartás gondjait is hozzá vesszük, jóformán. kizárja az
önképzés lehetőséget.

Ugy hiszem, hogy azt a vitát, mely a' tanító képzés tulságos
korai befejezése körül lefolyt, befejezettnek vehetjük. Az ellenkezőt
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nem is vitatta senki. De amikor az előképzettség fokát kivánjuk
emelni, tisztában kell lenni a lehetőségekkel. Mert nagyon szép
volna, ha a középiskolai érettségi vizsgálat alapján lehetne felvenni
a tanítóképző-intézetbe a tanulókat, .de erről, legalább is a mai fizetési
viszonyok közt szó sem lehet. Az a kérdés tehát, hogy az adott
viszonyok közt mimódon lehetne a tanítóképzés színvonalát emelni.
Mert a legvérmesebb remények sem jogosítanak fel arra, hogy a
tanítóság anyagi viszonyainak rövidesen olyan mérvű javítása fog
bekövetkezni, hogy annak alapján az előképzettség fokát emelni
lehessen. .

Mielőtt arra a kérdésre felelnék, hogy az adott viszonyok közt
mimódon lehetne a színvonalt- emelni, tisztázni kivánok egy ezzel
szorosan összefüggő kérdést. Azt nevezetesen, hogya tanítóképző-
intézetnek mai négy éves tanfolyama is túl van zsufolva tantár-
gyakkal. A túlterhelés még abban az esetben is meg volna, hogy
ha nem 14-18 éves tanulókról volna szó. Ez teszi tarthatatlanná
a tanítóképesítő vizsgálat mai rendszerét is. Nem volna rövid a négy
évfolyam, ha a tanítóképző-intézet a tanulók előképzettségét is
számításba vehetné tantervének összeálJításánál. A mai állapot az,
hogy a tanítóképző-intézet tanterve teljesen figyelmen kivül hagyja
az előző iskolákban szerzett ismereteket és mindent előlről kezd.
Elismerem, hogy más alapon, más módszerrel nyujtják pl. a közép-

. iskolák az ismereteket, de megfelelő érett gondolkozás mellett a
középiskolákban szerzett ismeretek a módszertani tudományok
keretében feldolgozhatók volnának. A legideálisabb állapot termé-
szetesen az volna, hogy ha ezek az ismeretek a tanítóképző-intézet
saját céljainak megfelelő külön előiskolában nyujtanának a tanulóknak.

A mai helyzet azonban az, hogy a tanítóképző-intézet az elő-
iskolákra semmit se építhet, mert vannak ugyan iskolacsoportok, s
ezeken belől egyes .intézetek, melyekből megfelelő előismeretekkel
biró tanulókat kap a tanítóképző, de némelyekből kap túlnyomóan
meg nem felelőket is.

A kérdés legtermészetesebb és legideálisabb megoldása az volna,
hogyha a tanító képzés céljainak megfelelő módon minden ismeret
előlről kezdve taníttatnék, úgy amint ez ma is történik. De adas-
sék rá elég idő és úgy rendeztessék be a tanfolyam, hogya nagyobb
szellemi érettséget követelő tantárgyak később taníttassanak. Erre
pedig nem elég a mai négy év. A mai viszonyok közt legmeg-
nyugtatóbb megoldás volna, hogyhasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnégy középiskolaz' osztá ly után

ha t évfolyamú tanítóképző tanfolyam seeroestetnée. Ennek a. keretén
belül nagyon szépen el lehetne helyezni minden tantárgyat. Az ilyen
irányú megoldás természetesen a tanítóképző intézetek jelentékeny
fejlesztését tenné szükségessé, de ez a tanító képzés kérdését úgy
a szakszerűség, mint a színvonal szempontjából megoldaná.

A mégoldás másik, bár kevésbé megfelelő módja volna, hogyha
a középiskolák mostani rendszerét vennénk alapul abban az eset-
ben, ha a tanítóképzőknek hat évfolyamra való kiépítése nem volna
keresztülvihető. Ebben az esetben nem volna más megoldás, mint-



hogy az előiskolákban szerzett ismereteket is számításba vegyük és
azokat csak a módszeres feldolgozás tárgyává tegyük s ebben az
esetben magasabb életkort és ennek megfelelőleg hat középiskolai
osztály elvégzését követelnők meg. Igaz, hogya középiskolák nem
nyujtanak mindea tárgy ból hat év alatt befejezett egészet, de pl.
a magyar nyelvi, természetrajzi, földrajzi, történelmi tárgyaknak a
tanítóképző-intézet tantervébe való szerves beillesztése nem volna
szükséges, mindazáltal ezeket is módszeres feldolgozás és ezzel
kapcsolatos ismétlés tárgyává kell tenni. Ezt a tervet azonban
megnehezíti az a tény, hogy a tanítóképző-intézeti tanulók egy-
része több olyan iskolacsoportból kerül ki, amely iskolacsoport
még a tantervében sem gondoskodik ennyi és ilyen fokú ismeret
feJdoJgozásáról. Ha tehát a tanítóképző-imézet az előiskolákban
szerzett ismereteket fel akarja használni, az előiskolák tantervének
tekintetbe kellene venni a tanítóképző-intézetet. Az egységes tanügyi
politika ezt a kérdést megoldhatná. Ilyen formán nyernének a
tanítóképző-intézetek hat középiskolai osztályt elvégzett és így
érettebb gondolkozású tanulókat, akik a tanítóképző-tanfolyamot a
mostani négy évfolyam alatt sikeresen elvégezhetnék. Igy lehetne
jobban belehatolni a neveléstani tárgyakba, így lehetne kornolyab-
ban venni a. gyakorlati kiképzést is.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA képesítő vizsgálatnak sokat
emlegetett két részre osztásával, illetőleg az egy évi gyakorlat beho-
zásával pedig a tanítói oklevélnek igazi értéket adnánk.

Szándékosan hagytam utoljára az akadémiai, vagy egyetemi
képzés eszméjét. Szerintem az mellékes, hogya fentebb ismertetett
hat évfolyam, vagy más csoportosítás szerint négy évfolyamú tanító-
képző-intézetet akadémiának, vagy tanítóképzőnek nevezzük-é. Az
azonban bizonyos, hogy a fentebbi eljárás szerint hat évfolyamra
terjedő tanítóképző-intézet nagyobb értékű volna, mint hogyha
középiskolai érettségi vizsgálat után következnék még két évfolyam.
Még abban az esetben is,· hogyha a két évfolyam az egyetemmel
volna kapcsolatban. Mert anélkül, hogy a középiskolák értékét
távolról is érinteni akarnám, annyit megállapithatunk, hogya közép-
iskolák a jövőben is elsősorban a tudományos képzés alapjait fog-
ják szem előtt tartanis a gyakorlati érdeket tekintetbe nem fogják
venni a jövőben sem, a tanítóképzés érdekeire meg éppen nem lesz-
nek tekintettel. Csak azt lehet számításba venni, hogy bizonyos tan-
tárgyakat, melyeket a középiskolákban, illetőleg a tanítóképző összes
iskoláiban tanítanak, azokat csak módszeres feldolgozás tárgyává
tegyé a tanítóképző-intézet.

Az egyetemi képzést meg csak hagyjuk teljesen figyelmen
kivül. Nem azt akarom mondani, hogy az egyetemi képzés célja:
a tudományos kutatásba való bevezetés mint cél a tanítókra nézve
teljesen felesleges volna, de azt állítom, hogy az egyetemtől, mely
még a középiskolai tanárképzést is fogyatékosan oldja meg, a
gyakorlati tanítóképzés alig várhat valamit. Az egyetérni előadások
hallgatását az egyetemi székhelyeken (de ilyen kevés -van l) meg
lehetne engedni, de a tanítóképzésnek az egyetemmel kapcsolatba-

7
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hozása már csak azért sem kivánatos, mert akkor az egész tanító-
képzést is az egyetemekre kellene koncentrálni, amí egyátalában
nem használna a tanító képzésnek, sőt egyenesen tönkre tenné azt.

Különben is, megfelelő tanterv és megfelelő tanárok alkalma-
zása mellett, amit az egyetemtói várhatunk, azt a tanítóképző-intézet,
vagy akadémia is nyujthatja. Mindenesetre a tanítóképző-intézeti taná-
rok képzettségét is emelni kellene ez esetben.

A tanítóképzés színvonalának emelése tehát az egységes tan-
ügyi politika kérdése, vagy pedig csak a tanítóképző-intézet évfolya-
mának kibővítése utján érhető el. Utóbbi mód volna a-leghelyesebb.

Hisszük, hogy a közoktatási kormány ennek tudatában van
és inkább azért késik a megvalósítása, mert a legalkalmasabb mód
még nincs teljesen tisztázva!

(Debrecen.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Ba rcsa :János.QPONMLKJIHGFEDCBA

A t e r r n é s z e t t u d o r n á n y í .t á r g y a k . s z o c i á l i s

vorratjcozáaaí.']

(Harmadik közlemény.)

A munka CI mu fejezet aztán ismét vegyesen tartalmaz elmé-
leti és gyakorlati szociológiai ismeretet.

A munka fogalma, az energia s annak átalakulása az elmé-
leti szociológia szempontjából lesznek értékesíthetők '; míg a gépek-
kel való munkavégzésről tanítva oly tudnivalókat adunk, melyeket
a nép a mindennapi életben lépten-nyomon, saját boldogúlása érde-
kében alkalmazhat.

Különösen fontosnak tartom i t t kiemelni azon részleteket,
rnelyek által arra tanítjuk meg a népet, hogy a legegyszerübb gép
haszonmunkája is mily körülmények közt lesz nagyobb. Hogy csak
egy jellegzetes példát említsek is idevonatkozólag, bizonyára nem
fogja akkor ekéjét az esőn tartani s rozsdás ekével való szántás
által állatát kínozni,NMLKJIHGFEDCBA I

Szintén fontosnak tartom a gépek alkalmazása célszerűségé-
nek eseteit (munkamegtakarítás, útmegtakarítás) is megismertetni,
mert népünk gazdálkodásánál ma egyik jellemző tünet az út és
idő pocsékelása a munka rovására.

A természet erőinek munkavégzésre való felhasználásáról
szólva, különösebben a víznek sok helyen meglevő ingyen-energiáját
kell megismertetni a néppel sokkal-móddal rá kell bírni annak
gazdaságos kihasználására. A meleg és villamosság energiájánál
általában megismertetjük a gépek gazdasági jelentőségét s igyekez-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
z ü n k rábírni a népet gépek beszerzésére.

j(-'

A vegy tan és ásvány tan, az előbbi különösen a benne kifeje-
ződő természettudományi gondolkodásnál fogva, az utóbbi az ismer-

1) Előadatott a választmányi gyűlésen,
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tetendő anyagok gazdasági jelentőségénél fogva, szintén értékes
szociológiai anyagot nyújtanak.

Itt is követve a tanterv s a dr. Koch-Kovács-féle tankönyv
menetét, a következő részleteket emelem ki: '

Mindjárt a' kémiai változások feltételeinek tárgyalásánál rámu-
tatva arra, hogy minden változás bizonyos feltétel meg lététől függ,
általában útmutatást adhatunk az anyagok konzerválására, melyet
aztán részleteiben az egyes anyag ismertetésénél bővíthetünk ki.

, A víz és a levegőról tanítva, különösen egészségtani vonatko-
zásokat adhatunk s itt is kiemélhetjük az erdőségek ily irányú
hasznát.

Az égés feltételeinek szabatos megtanítása szintén sok, gya-
korlati útmutatást ad; míg a rozsdásodásról tanítva, különösen
a gazdasági eszközök helyes megóvását ismertethetjuk meg.

Az egyes ásványok tanításánál különösen gyakorlati felhasz-
nálásának kiemelése a fontos, pl. a konyhasóról ; hog)' az nemcsak
mint füszer az emberi eledelek elkészítésénél fontos, hanem mint
az emésztést elősegítő anyag az állatok takarmányozásánál is (külö-
nösen a kérődző állatoknál) csaknem nélkülözhetetlen. '

A salétromsavnál a salétromoknak s növények táplálkozásánál
való .szerepéről s ezzel kapcsolato san a helyes trágyakezelésről.
valamint a jó ivóvízről lehet szó.

Az ozonnál a napon való fehérítésről s annak módjáról beszél-
hetünk a nép asszonyai érdekében.

A hamuzsírral kapcsolatosan megismertetendő a lúgozás vegy-
tana és kivitelének helyes módja .

. A szénsavnál ismét egészségtani vonatkozásokat adhatunk az
ellene való védekezésre.

A szén oxid tanításáriál különösen kiemelendő népünk ama
rossz szokása, hogya kályha cs övét a meleg megóvása céljából
elzárja s így alkalmat ad a veszélyes szénoxid képződésére.

A szénsavas sókkal kapcsolatosan a mészkőnek mint építési
anyagnak alkalmazásáról, az égetett mész készítéséről, a meszelés-
ről kell sok minden gyakorlati tudnivalót elmondani.

A kénsavas sók közül a timsót mint összehúzó hatású orvos-
szert, a rézgálicot pedig mint gabona-pácoló és a permetezésre
használt anyagot kell megismertetni. (Maguk a műveletek, vagyis
ezen anyagok használati módjának megismertetései a gazdaság-

, tanba valók.) A gipszet és a foszfátokat mint mesterséges trágyákat
emeljük ki. ' " i '

A foszforhidrogén megismertetésévei a bolygó tüzekre, lidérc--
fényre vonatkozó babonát ölhetjük ki a népből.

A drágakövek és nemes fémek tárgyalásánál a fényűzés ellen
küzdhetünk s közgazdasági alapfogalmak elméleti nyujtására nyílik
,alkalom. (Hasznosság, érték.)

A szénnél annak fütő értékéről s ezzel kapcsolatosan való
fontosságáról lehet szólni.

A vasnál, réznél, általában a fontosabb nem nemes fémeknél
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szintén azok nagy közgazdasági jelentősége lép előtérbe, mivel ezek
teszik a mindennapi élet legtöbb eszközének, szerszám ának anyagát.

Az ércekkel kapcsolatosan tárgyalható a bányászat, a bánya-
munkásokra vonatkozó minden szociális kérdés.

A földtannál különösen a víz földtani átalakító hatása értéke-
síthető első sorban a termő talaj képződése szempontjából.

Az ásványvizek ismertetése kapcsolatba hozható egészségtani
és földrajzi -ismeretekkel s így együttesen értékesíthető. szociológiai
szempontból.

A mocsárgázzal kapcsolato san kiterjeszkedhetünk a bányalég-
robbanásokra, az az ellen követendő óvintézkedésekre.

A kátrány termékek ismertetésénél különösebben a kátrány·
festékek ismertetése s azoknak a többi festőanyagokkal való össze-
hasonlítása szolgálhat alkalmúl szociológia vonatkozásúl.

A szénhidrátoknál míg egyfelől azoknak a táplálékok közti
nagy szerepét emelhetjük ki, addig más részről az ezek' átalakitá-
sából létre jött robbanó vegyületek ismertetésénél ismét elméleti
szociológiai ismereteket nyujthatunk s ezek káros hatásának feltá-
rása által mérséklő, erkölcsnemesítő hatást érhetünk el. '

Az ugyancsak itt tárgyalandó papirgyártásnál pedig a kultura
jótékony hatásáról és eredményeirőlaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó l hátunk.

A borszesz és a szeszes italok tárgyalása ismét óvó figyel-
meztetésekre ad alkalmat, melyeket i t t részleteznem szinte feles-
leges; bár ugyanitt gyakorlati ismereteket is bőven nyujthatunk,
ha a borkészítés és borkezelés különböző módjait s azok okszerű
törvényszerűségcit részletesen és gyakorlatilag módunkban van meg-
ismertetni.

A gazdasági szeszgyártással kapcsolatosan egyes anyagok
nagyobb mérvű termelésére s ilyen irányban való értékesítésére
hívhatjuk fel a figyelmet.

Az ecetsavval kapcsolatosan megtanít juk a leendő tanítónak
a házi ecet készítésének módját, hogy amennyiben arra szükség
lesz, falujában ő is megtaníthassa azt a népnek s így megóvja azt
a legtöbbször ártalmas gyári ecet használatától.

Az ecetsavas sókkal kapcsolatosan az ecetsavas réznél (grün-
spán) ismét egészségtani óvó figyelmeztetéseket kell adnunk.

A zsirokkal kapcsolato san újból a szappanfőzést kell úgy
elméletileg, mint gyakorlatilag jól megtanítani, hogy szükség sze-
rint a leendő' tanító annak is hasznát vegye s ez által faluját a
hulladékzsirok megbecsülésére, értékesítésére szoktassa s a gyárinál
mindenesetre jobb szappant házilag és ·olcsóbban állíthasson elő.

A fehérje-féléknél, tápláló anyagoknál, élvezeti szereknél az
azok használatára vonatkozó egészségi szabályok ismét mint óvó
figyelmeztetések lesznek megtehetők. .

*

Úgy a fizikánál, mint a kémiánál aztán az esetleg megol-
dandó feladatokba lehetőleg szociológiai tartalom és adat viendő be.
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Ime tisztelt választmány, ezek volnának -vázlatosan ama rész-o
letek, melyeket a fizikából és vegy tan ból szociológiai vonatkozá-
stiaknak tartok; a természettud. többi tárgyai még többet adnak.

Nem új dolgok ezek és most végezetűl őszintén ki is jelen-
tem, hogy mindezeket én nem is tekintem szociológiának.

Tanítottuk ezeket eddig is, anélkül, hogy talán csak gondol-
tunk volna is arra, hogy ezek szociológiai vonatkozások.

Tanítani fogjuk ezután is, mint az igazi életre való nevelés-
hez szükséges ismereteket s miután szent meggyőződésem szerint
ily ismeretek nyújtásánál első sorban a természettudományok jöhet-
nek számba. ezennel mély tisztelettel indítványozom, mondja ki a
választmány, hogy:

"Ugy a népiskolában, mint ennek elérése végett a tanítókép-
zőben a mezőgazdaság s ennek emelése érdekében a természet-
tudományokat kell a tanítás legfontosabb és több órával ellátott
tárgyaivá tenni s hogy ez megvalósítható legyen, mind a két iskola-
fajriál, a legközelebbi tantervrevizió alkalmával a természettudo-
mányi tárgyak óraszáma, esetleg más tárgyak rovására is, meg-
felelően emelendő, köztük határozott gyakorlati órák legyenek."

Indítványomat elfogadásra ajánlva, szives türelmükért köszö-
netet mondva, esetleges észrevételeik megtételét kérve, előadásomat
befejezem.

(Sárospatak.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKozse István.QPONMLKJIHGFEDCBA

A t o r n a a f i z ik a i o k t a t á s szolgátatéban.

Első pillanatban különösen hangzik, hogya torna, melynek
célja a test edzése, a fizikai oktatás szolgálatába állhat. Nem is
arról van szó, mintha a tornát a fizikát szolgáló módszerrel kellene
tanítani, hanem egy olyan új tornajátékról akarok néhány szót
szólani, mely a fizika egyik legnehezebben megérthető részének
könnyű megértetésére igen célszerűen használható fel. Ezen játék
alapján, mondhatnám játékközben, minden megerőltetés nélkül;
taníthatjuk meg a fizikának itt szóban lévő részét: a hullám tant.

Ez az ujabb tornajáték. melyet talán hullám-nak lehetne
nevezni, a fizikai hullámmozgást utánozza. A tornászok ey,y sorban
állnak; adott jelre a sor egyik végén hullámszerűen meggörbül a
sor; ez a hullámzás végig terjed a soron, míg végre az 'egész sor
ismét egyenessé lesz, mint volt.

Mielőtt a tornajáték leirásába kezdenék, jelzem, hogy ezen játék-
kal elő lehet állítani hullámtanban szereplő különféle hullámokat, tehát
a haladó és álló kereszthullárnokat, a haladó és álló hosszhullámokat.

Ha szem előtt tartjuk ezen hullámoknak a természet törvényei
megértésénél szereplő fontosságukat s ha arra gondolunk, hogy
növendékeink előtt az éther-rezgés ek, hanghullámok, elektromos
hullámok stb. rendesen csak misztikus frázisok: azonnal látni fogjuk
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tornajátékunk szerepét a fizikai oktatás szolgálatában. Ezt a kettős
célt minden különösebb erőltetés nélkül érjük el, mert a tornajáték
igen egyszerű s mint ilyen ép oly mutatós, nint tanulságos.

A rendkivüli egyszerű tornajátékban mindegyik tornásznak
ugyanazon mozdulatokat kell végeznie, csakhogy mindegyik
későbben kezdi. Egy tornásznak pedig eme igen könnyű teendője
van: nyolc lépésnyi vonalon kell ütemszóra ide-oda járnia.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-A ha ladó kereszthullám. A tornászokat arc-sorba állítjuk fel
s mindegyiknek megmondjuk, hogy hányadik a sor egyik végétől
kezdve. Mindegyik előre fog menni nyolc lépést s ott menet közben
hátra arcot csinálva visszajön nyolc lépéssei az eredeti helyére; itt
ismét hátra arcot csinál s az előbbi nyolc lépésnyi úton fog ide-oda
járni, míg a vezényszóra meg nem kell állania. Így tehát .mind-
egyik tornász a sorra merőleges irányban megy előre. Az első
ütésre kilép a sor végén álló l-es. A második ütésre az első foly-
tatja útját előre s a 2-es kilép. A harmadik ütésre az l-es és 2-es
előbbre lép egy lépést s a 3'as kilép. Így megy ez tovább a 8· ik
ütésig, mely után az l-es hátra arcot csinál. A 9-ik ütésre az l-es
már visszafelé haladt egy lépést; a 2-estől a 8-asig mindegyik ~gy
lépést tesz előre; a 9-es kilép s a többiek a sorban maradnak. Igy
megy ez tovább, míg végre az összes tornászok megkezdik moz-
gásaikat. Ekkor az eredeti egyenes sor helyett egy zeg-zugos sor
áll előttünk, melyen a töréspontok tovahaladó mozgását vehetjük
észre. Minél gyorsabb ütemben végzik a tornászok mozdulataikat,
annál gyorsabban halad végig a zeg-zugos hullám a soron .

. Ugyesebb tornászokkal úgy is betanítható ez a hullám, hogy
a zeg-zugos alak helyett kigyóvonalszerűen görbülő alakkal
jelenjék meg. Ekkor a lépések hosszának a visszafordulási helyek
közelében rövidebbeknek kell lenni, mint a nyolc lépésnyi vonal
közepe táján. Célszerű ekkor a kezdést úgy módosítani, hogy mind-
egyik tornász két ütéssei későbben kezdje meg, mint szomszédja.
A lépések legyenek kicsinyek, hogy a sor tömör maradjon; dobot
vagy trombitát használhatunk; a. lépések lehetnek rendes menetelő
lépések vagy futó lépések is. .

A zeg-zugos hullám tanítható be a legkönnyebben, mert az
egyes lépések után menetközben igazodni lehet; a lépéseket nem
kell a tornásznak számlálnia, mert csak a szomszédját kell figyelnie,
kinek me~fordulása után neki kell megfordulnia.

Haladó hosszhullám. Ha minden tekintetben az előbbihez
hasonlóan járunk el, csak a tornászokat nem a sorra merőleges
irányban járat juk, hanem magában a sorban, akkor a haladó hossz-
hullámoknak megfelelő sűrűsödések és ritkulások haladnak' végig
a soron. A tornászoknak most oldalsorban kell állniok egymástól
mintegy 2-3 lépésnyi távolságban. A hullámzás megkezdésekor
az l-es előre lép egy lépést az első ütésre, a többi helyben marad.
A második ütésre az első tovább halad a sor irányában előre s a
2-es kilép. A továbbiak ép ugy mennek, mint a kereszthullámok
esetében, csakhogy az egyes tornászok most a sor irányában
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maradnak. Ha ügyesebb tornászok most is ugyanolyan hosszúságú
lépéseket végeznek, mínt aminőket a kigyóvonalszerűen görbülő
kereszthullám esetében végeztek, akkor a hosszhullámon látható
sürűsödések és ritkulások fokozatosan mennek egymásba.

A kereszthullám és hosszhullám csak speciális esete egy
általánosabb hullámnak, asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAferde, ha ladó hullám· nak. A ferde, haladó
hullám esetében az az út, melyen az egyes tornászok haladnak,
sem nem merőleges a sorra, sem belé nem esik az irányába,
hanem, ezen két irány közé, azaz a sorra ferde irányba esik.

Alló ke1'eszthullám. Egy állóhullám ot képezhet különböző
számú tornász, mondjuk 17. Az 1-es és 17-es nem mozdul ki
helyéből; a többi a Sorra merőleges irányban végez mozgást, úgy
mint a haladó kereszthullámban.QPONMLKJIHGFEDCBAI t t nem egyforma hosszú, de
azért mégis egyenlő számú lépéseket tesznek a tornászok. Az álló
hullám közepén lévő 9-es leghosszabb lépéseket tesz, a többek
lépései aszerint rövidülnek, amint közelebb vannak a két szélső,
álló tornászhoz. A rövidüléseknek oly arányúaknak kell lenni, hogy
a sor egyenes maradjon, csak a 9-esnél legyen megtörve. Ha
bizonyos szám ú lépéseket előre mentek, akkor az összes- tornászok
egyszerre megfordulnak s folytatják útjokat eredeti helyzetük felé,
melyet elérve a sor egyenes lesz.

Most ugyanezt teszik az ellenkező irányban is. Ilyen álló
hullámot többet is állíthatunk egymás mellé. Ekkor a sorban lesznek
olyan tornászok, kik nem mozdulnak ki helyükből ; ezek képviselík
az u. n. csomókat. Az egyes álló hullámokat alkotó tornászokat
úgy állítjuk fel, hogy a csoportok váltakozva előre és hátra for-
dulva legyenek. Ha ügyesebbek a tornászok, úgy léphetnek, hogy
a sor ne megtöröttnek látszék, hanem hullámvonalszerűen meg-
görbült legyen minden lépés után.

Alló hosszhullám. Ha a tornászok ugyanezen mozgását nem
a sorra merőleges irányban, hanem magában a sorban végeztetjük,
akkor az álló hosszhullámok állnak elő.

Ez a két álló hullám is speciális esete az általánosabb ferde

á lló hullám-nak, melyben az egyes tornászok mozgásának iránya
a sor irányához képest ferde.

Ezekben irtam le a szóban forgó tornajátékot. Hátra van még,
hogy az alkalmazásáról s a fizikai oktatásban elfoglalt kiváló szere-
péről isaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó lja k .

A haladó és álló kereszthullámok különösen messziről nézve
egyike a legszebb mutatványoknak. Tornaünnepélyeken vagy torna-
vizsgákon sikerrel mutatható be. Felvonulások után ilyen hullám-
zásokkal lehet gyönyörködtetni a közönséget. Sikeresen lehet össze-
kötni kar vagy botgyakorlatokkal. Ekkor célszerű a kereszthullá-
mokat oldalsorból és oldallépésekkel csinálni; a hosszhullámokat
pedig arc-sorból és oldallépés ekkel. A gyakorlatok két ütésesek
legyenek s az első ütésre a karok vagy botok lehetőleg magasra
kerüljenek s a második ütésre pedig eltünjenek. Mindegyik tornász
két ütéssei későbben kezdje meg - lépéseit mint az előtte lévő
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szomszédja, a gyakorlatnak a többi részét azonban mindegyik
csinálhatja. '

A tünemények fizikai magyarázatánál igen sokszor találko-
zunk a hullámmozgással. A hullámmozgás lényegének átértése
nélkül a hangtant, fény tant, az elektromos hullámoknak jelenleg
nagyon is sokat emlegetett tanát nem érthetjük meg. Ezeket eddig
nem is lehetett bőven tanítani, mert a bennök szereplő mozgásokat
a hullámzómozgásokat, . csak készülékekkel lehet demonstrálni s
így csak kevésszer van alkalma növendékeinknek ilyen mozgáso-
kat szemlélni. •

A hullámzó mozgással adott magyarázatok nehezen érthetők
a tanulők előtt, mert maga a hullámzó mozgás is ilyen.

,. Ha most a tornaórán - mondhatnám játék közben - meg-
ismerik a hullámmozgás lényegét s annak lefolyása teljesen a lel-
kükbe vésődik, akkor oly megszokott és világos lesz előttük ez a
mozgás, hogy elég egyszerűnek és 'érthetőnek tartják a tünemények
magyarázás ára .

Ezért tartom én ezen tornajátékot a fizika tanítása szempont-
jából különösebben hasznosnak.

(Máramarossziget.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsada Imre.QPONMLKJIHGFEDCBA

A x n a g y a r b e s z é d t a n í t á s a id e g e n a j k ú

rrépielcolák'ban.

(Folytatás.)

S az a mód is, amelyen anyanyelvét sajátítja el minden
gyermek, hasonló, mondhatnám, egyező azzal a móddal, amelyen
a cseregyermekek tanulnak meg valamely idegen nyelvet. Hogy
miként tanul meg beszélni a gyermek any any elvén, azt a csere-
módszer, illetőleg a belőle levezetett cselekvő-szcmléltető módszer
fejtegetése után fölösleges magyaráznunk. Világos, hogy cselekvő-
szemléltető módon, azzal a különbséggel, hogy az anyanyelvét
tanuló. kis gyermeket nem tanító, hanem környezete s főkép a
körülötte pezsgő eleven élet tanítja beszélni ugyancsak szernlél-
tetés és cselekvések útján.

Eddigi fejtegetéseink után is világos, hogy az élő beszéd,
vagy valamely idegen nyelv megtanulásának legtermészetesebb
útja a direkt módszernek az a faja, amelyet mi cselekvőszemléltető
módszernek neveztünk. '

Az is kétségtelen eddigi pozitív lélektani ismereteink szerint,
hogy legvilágosabbak, legerősebbek, a többi képzetekkel való társu-
lásra legkészebbek és képzeteink végtelen láncolatába legsok-
szorosabban kapcsolódnak és így legmaradandóbbak is azok a
képzeteink, amelyek megszerzésénél látó, halló és tapintó szervünk,
meg a lehetőség szerint ízlő- és szaglószervünk is mind közre-
működtek, Mért legmaradandóbbak gyermekkorunkban szerzett
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képzeteink? Mert azokat ilyen módon : látás, hallás, tapintás és
részben ízlés és szaglás segítségé vel tettük sajátunkká! - Mért
merüínek oly hamar feledésbe az iskolában s a könyvekből, szem-
léltetés és cselekvés nélkül szerzett ismereteink? - Mert azok
megszerzésének módja nem felel meg az emberi, legkevésbé a
gyermeki természetnek.

Míg a könyvből tanult idegen nyelv szavait oly könnyen
elfelejtjük, sokszor 'egy pár hét, sőt néhány nap mulva is: mért
emlékszünk anyanyelvünknek olyan szavaira is, még tíz-húszsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév

multán is, amelyeket gyermekkorunk óta alig használtunk, tehát
nem isméteItünk? Mert mint gyermekek anyanyelvünk szavait
öntudatlanul is a cselekvő-szemleltető módszernek megfelelőleg
tanultuk.

A gyermek elvontan gondolkozni nem tud; csak azt érti
meg, ami neki kézzelfogható s amit előtte kézzelfoghatóvá tudunk
tenni. Tehát a tanításban semmi esetre sem szabad testét és lelkét,
érzékiségét és értelmét egy pillanatra sem szétválasztani, hanem a
kettőt, mint elválaszthatatlan egységet, egyszerre kell foglalkoz-
tatnunk. '

Nem térek itt most ki annak részletes lélektani fejtegetésére,NMLKJIHGFEDCBA
J i

mennyire hat a testi élet minden változása lelki életünk folyama-
tára és viszont; azt sem részletezem, hogya testi és lelki élet
kölcsönös egymásra hatása a gyermekek egyéniségében még köz-
vetlenebb, még erősebb és szembetűnőbb; csak arra hivatkozom,
hogy Montaigne már akkor, mikor a physiologiai lélektannak mai
eredményeiről még alig álmodhattak a pedagógusok, azt hirdeti:
"De l'institution des' enfants" című értekezésében: "Ce n'est pas
une ame, ce n'est pas un corps, qu'on dresse ; c'est un homme:
il n'en fault pas faire Et deux." Nem külön lélek, nem külön test
az, amit képezünk; az egy ember, azt nem kell (nem szabad)
kettéválasztani.

A cselekvő-szemléltető módszer pedig tényleg egyszerre és
együtt foglalkoztatja a gyermek testét és lelkét,mint elválasztha-
tatlan egységet s a cselekvő-szernléltető módszer azonfölül mindent
kézzelfoghatóvá, érzékelhetővé tesz a gyermek előtt s azért is
mondtuk, hogy legjobban megfelel a gyermeki természetnek.

Azt mondtuk, hogy a cselekvő-szemléltető módszer egyszerre
és együtt foglalkoztatja a gyermek testét és lelkét, mert míg a
gyermekkel a szóbanforgó tárgyat s azt vele, ha lehet megcsinál-
tatja, foglalkoztatja a gyermek testét saZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm íg eszemlélet és cselek-
vés alapján a gyermeket gondolkodásra indítja a kérdéses tárgy
felől, addig egyidejüleg lelkét is foglalkoztatja: s ezért is felel meg
a cselekvő-szemtéltető módszer legjobban a gyermeki természetnek.

S ez a rriódszer, a cselekvő-szcmléltető módszer, amelyet a
nyelvek tanításában direkt módszernek szoktak nevezni, éppen
nem új, bár sokan abban a téves hitben élnek, hogy a nyelvtaní-
tásnak és nyelvtanulásnak ez a rnódia az újabb lélektani és mód-
szertani fölfedezések közé tartozik. Szó sincs róla. Már a föntebb
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citált Montaigne "De l'institution des enfants"aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű értekezésében
is' rábukkanunk a cselekvő-szcmléltető módszer elemeire. Már pedig
Montaigne 1583. [unius 12-én keltezte kiadásra szánt tanulmányai
előszavát e címen: .L'aucreur au leóteur.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcc Tehát már több, mint
325 évelőtt megjelölí Montaigne a tanításnak ezt a módszerét,
mint a legrövidebb s legkönnyebben célhozvezető utat. Ebben az
essaiben olvassuk ezt a mondást: "Ce grand mono ... je veu Ix que
ce soit le Iivre de mon escholier, " "Azt akarom, hogy ez a nagy
világ legyen növendékem könyve. "Ki ne olvasná ki ebből a szel-
lemes francia ötletból azt, hogy' a nagy világ tárgyainak, szemé-
lyeinek, jelenségeinek s azok csoportjának, jeleneteinek. való igaz
képeinek látásából, szemléletéből tanuljanak a gyermekek, ne rossz
iskolai könyvekből. Ki ne olvasná ki ebből a szemléltetés és pedig
a' legérdekesebb képekre, az élet és a világ eleven mozgó képeire
támaszkodó szernléltetés elvét? ,

S ezenkívül rendkívül érdekes még az is, hogy ez a neve-
zetes pedagógiai mondás, mint Rousseau Emiljének hires szálló-
igéje ismeretes. Pedig ezt a fontos pedagógiai elvet rejtő mélyér-
telmű mondást bizonyára olvasta Rousseau is Montaigneben, mint- .
hogy az Emile-ben idéz is Montaignebgl. Montaigne ugyanebben a
tanulmányában 6-7 levéllel hátrább azt mondja: Voicy mes lecons :
Celui la y a mieulx proufite, qui les faict que qui les scait, Si vous
le veoyez, vous l'oyez; si vous l'oyez, VOtlS le veoyez". "Ime,' ez
az én tanításom: Az több eredményt ér el, aki a dolgot meg is
csinálja, mint aki azt elméletben tudja. Ha valamit megláttok, arról
szivesen hallotok, ha valamiről hallotok, azt megismeritek". Mi
ebből a tanulást megelevenítő szemléltetés és cselekvés módszeres
alkalmazását olvassuk ki: mi úgy értjük Montaigne ezen elavúlt
francia nyelven idézett szavait, hogya legjobb magyarázat vala-
mely tárgynak a valóságban való bemutatása, valamely elméletnek,
szabálynak vagy gondolatnak cselekvésszerü kivitele s valamely
elvont elvnek érzéki példákban, vagy eleven képben való szemlél-
tetése. Két lappal hátrább latin idézettel fejezi ki Montaigne gon-
dolatát ekképen: "Verbaque praevisam rem non invita sequentur".
Magyarul: "Szavaink az imént látott dolgot hivatlanul (ösztönsze-
rüleg) követni fogják". Azaz, ha valamely dolgot megpillantunk,
ha valamely eseményt látunk, vagy ha valamely cselekvést viszünk
véghez: a nekik megfelelő szavak önként akaratlanul tolulnak
ajkainkra. Ha tehát természetes ú to n -m ó d o n akarunk megtanulni
beszélni: akkor az emberi beszédet bármely nyelven a való világ
tárgyai nak és jelenségeinek szemlélete és cselekvéseink közben,
az örökké változó és meg-megújuló élet szünetlen hullámverése és
ezerféle emberi hangtói zajos küzdelmei közben legkönnyebben és
legjobban elsajátíthatjuk.

Különben Móntaigne föntebb' idézett értekezésében ,,(De l'in-
stitution des enfants", amely a Bibliotheque Nationale: "Essais de
Montaigne Paris" című kötetében is rnegtalálható) maga mondja el,
hogyan' tanulta meg a latin, német és görög nyelvet direct mód-

'"
• 'f,



17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szerrel, illetőleg cselekvő-szcmléltető módon. Montaigne ezt a pár
sorral föntebb érin tett 1906. évi párisi kiadásu kis könyvnek 121.,
122. és 123. lapjain beszéli el.

Hogy Montaigne még maga nem kereszteli el a maga mód-

szerét sem direkt, sem cselekvő-szemleltető módszernek, az a dolog
lényegén semmit sem változtat.

De halljuk magát Montaignet. "Megboldogult atyám egy né-
met ,gondjaira bízott, aki azóta mint hires orvos haJt el Francia-
országban, aki teljesen járatlan volt a mi nyelvünkben és igen
gyakorlott volt a latin nyelvben. Ezzel tisztében két más a tudo-
mányban kisebb társa is osztozott, hogy engem kisérjenek és leg-
főkép, hogy rajtam· segítsenek: ezek nem beszéltek velem más
nyelven, mint latinul. Egyébiránt házában sérthetetlen rendszabály
volt az, hogy se ő maga, se anyám, se az inas, se a szobalány
ne beszéljenek az én társaságomban, csakis latinul annyi szót,

'amennyit mindenki megtanult, hogy velem cseveghessen. Ez volt
a siker csodája, amelyet mindenki elért: apám és anyám eleget
tanultak a latinból a kölcsönös megértés kedvéért és efsajátítottak
abból annyit, amennyi szükségszerüleg kellett az ő használatukra,
amint megtették azt a többi háziak is,' akik szorosabban álltak
szolgálatomban. "

"Végeredményképpen mi annyira ellatinosodtunk, hogya lati-
nosodás elterjedt köröskörül a mi falvainkba, ahol még jelenleg is
megvan és elfogadták használat utján a kézművesek és hasznos
dolgok több latin elnevezését. Ami engem illet, alig léptem át ha-
todik esztendőrnet, mesterkedés nélkül, könyv nélkül, grammatika,
vagy szabály nélkül, vessző nélkül és könnyek nélkül, megtanul-
tam a latint egészen olyan tisztán, ahogyan azt iskolamesterem
tudta: mert nem állt hatalmamban azt sem összekeverni, sem el-
rontani. Ha gyakorlatul (próbául) egy tételt akartak nekem adni a
collegium ok módjára: másoknak azt franciául szekták adni, de
nekem, hogy az engem tévedésbe ejtsen, rossz latin szövegben
adták föl, hogy azt jóra fordítsam. És Grouchy Miklós, aki asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn De
comitiis Romanorum " című munkát írta; Guerente Vilmos, aki
Aristotelest magyarázta; Buchanan György, ez a kiváló nagy
költő; Muret Marcus Antonius, akit Franciaország és Itália elismert
kora legjobb szónokának, az én házi tanítóim gyakran mondták
nekem, hogy gyermekkoromban ezt a nyelvet olyan fürgén és
készségesen bírtam, hogy ők féltek engem megszólítani" . Az ere-
detiben: "Feu mon pere... il me donna en chargeaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa un Alle-
mand, qui depuis est mort fameux medecin en France, du tout
ignorant de nostre langue, et tresbien versé en la Iatine , , . II en
eut aussi avecques luy deux aultres moindres en scavoír, pour me
suyvre et soulager le premier: ceulx cy ne rn'entretenoient d'autre
langue que latine. Quant au reste de is on, c'estoit une jegle
inviolable que ny luy mesme, ny ~«f~ yalet, ni chamlfr-iere,
ne parloient en ma compaignie q~utant ots de lati ~que
.hascun avoit apprins pour jar omer ~ec mo C'est mer~eille

Magyar Tan1tóképz6. Á(ó~oi, ~ ~~,~'r $ ' 2
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du fruict que chascun y feit : mon pere et ma mere y apprindrent
assez de latin pour l'entendre, et en acquirent a suffisance pour
s'en serviraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l . la necessité, comme feirent aussi les aultres dornes-
tiques qui estoient plus attach ez i l . mon service. Somme, nous nous
latinizasrnes ta nt, qu'il en regoraea jusques i l . nos villages tout
autour. oú il y a encores, et ont prins pied par l'usage, plusieurs
.appellations latines d'artisans et d'utils. Quant i l . moy, j'avoy plus
de six ans. .. et, sans art, sans livre, sans grammaire ou precepte,
sans fouet, et sans larmes, j'avois apprins du latin tout aussi pur,
que mon maistre d'eschole le scavoit : car je ne le pouvois avoir
meslé nyalteré. Si par essay on me vouloit donner un theme,
i l . la mode des colleges; on le donne aux aultres en francois,
mais i l . moy il me le falloit donner en mauvais latin, pour le tour-
ner en bon. Et Nicolas Grouchy, qui a escript de Comitiis Roma-
norum; Guillaume Guerente, qui a commenté Aristote; George
Buchanan, ce grand poéte escossois; Marc Antoine Muret, que la
France et .l'Italie recognoist pour Je meilleur orateur du temps,
mes precepteurs domestiques, m'ont dict .souvent que j'avois ce
langage en mon enfance si prest et si i l . main, qu'ils craignoient
i l . m'accoster". - Ezt az egy hosszabb idézetet bizonyára nem

. fogja sokaini senki, aki e kérdéssel szakszerüleg foglalkozik; mert
mégis csak rendkívül érdekes, hogy már 325srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévelőtt rámutat
Montaigne a nyelvtanítás leghelyesebb módszerére s még most is
alig alkalmazzak az iskolában.

Ime a cseremódszerrel egyező direct módszer. ime a cselekvő-
szemléltető módszer és annak alkalmazása a kis Montaigne gyer-
mekkorában s az ötvenéves Montaigne leírásában.

Fölösleges volna tovább vesztegetnem a szót arra, hogy
Montaigne ezen csevegésszerü leírásában mily komoly és mily
rendkivül fontos pedagógiai elv rejlik anyelvtanítás módszerére
vonatkozólag.

Hiába is akarja Montaignet kisebbíteni E. von Sallwürk a
Rein Vilmos szerkesztette 7 kötetes /"EncycJopaedisches Handbuch
der Paedagogik" című nagy munka 4. kötetének 813. lapján, ahol
Montaigne hatását érinti az utána következő paedagogiai irókra,
hiába mondja, hogy Locke Montaignet alapelvnélküli fecsegőnek
értékeli, - Montaigne fejtegeti legeslegelsőnek anyelvtanításnak
azt a módszerét, melyet ma direct módszernek hivunk és pedig
világosan, annak úgyszólván minden lényeges elemét külön-külön
megjelölve, - ami a Montaigneből vett eredeti idézeteinkből is
megcáfolhatatlanul kiviláglik. Tagadhatatlan az is, hiába kisebbíti a
német S a llw ü rk a franciák iránti féltékenységből Montaignet, -
hogy Montaigne csakugyan hatott olyan kiváló, olyan nagy tekin-
télyü; komoly angol paedagogusra is, mint Locke és pedig éppen
a direct módszer felfogása tekintetében is. Ezt maguk az angolok
is elismerik, akik kevésbbé féltékenyek a franciák tudományos
sikereire. Igy éppen e kérdésben Browning Oszkár írja egész vilá-
gosan "Educational Theories" című könyvének 107. lapján, a
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Locke című 7. fejezetben, hogy: "Locke egyetért Montaigne-nyal
abban, hogy a latin nyelv feltétlenül szükséges a művelt embernek
és megtanul ásának maga ajánlotta módszerében azt követi, amit
Montaigne beszél el nekünk a saját gyermekkoráról", Az eredeti-
ben: "Locke agrees with Montaigne that Latin is absolutely ne-
cessary to a géntIeman and in the method of learning which he
recommends he follows what Montaigne telis us, of his own
childhood" .

Ezt nemcsak azért említjük. hogy megokoljuk, mért foglal-
koztunk Montaigne-nyal kissé hosszabban e tanulmányban, hanem
azért is, hogy kitérő leg rámutassunk arra az érdekes igazságra,
hogy mulattató csevegés formájában is lehet komoly tudományos
igazságokat hirdetni és tanítani, nemcsak ijesztő komoly képpel és
élettelen szárazsággal, mint azt a külőnben rendszeres gondolko-
zásu német tudósok szokták. Sőt a nagy közönségben hasonlóan,

. mint a mesekedvelő gyermekekben csak ilyen könnyü, szórakoz-
tató, vidámabb forma segítségével kelthetünk érdeklődést, figyelmet
és kedvet a komoly tudományok iránt. De mielőtt Montaignenek
hatását is kimutatnók, de csak anyelvtanítás direct módszerét
illetőleg, ami szorosan tárgyunkhoz tartozik, lássuk' Comeniust,
akit a németek anyelvtanítás módszerének fejtegetésében a leg-
nagyobb mesternek ismernek el.

L. W. Rein: Encyklopaedisches Handbuch der Paedagogik. 6.
kötet, 811. Iap. (Sprachunterricht u. s. w. Von F. Przibilla.)

Többször idéztük fejtegetéseink közben Comeniust, azért itt
csak annyiban foglalkozunk vele, amennyiben anyelvtanítás direct
módszerének gyökereit és csiráit már őnála IS megtaláljuk. A Di-
dactica Magna XX. fejezetében ugyanis azt tanítja Cornenius :
"Mindent az érzékek elé kell állítani, amennyire csak lehetséges;
t. i. a láthatókat a látás elé, a hallhatókat a hallás elé, a szagol-
hatókar a szaglás elé, az ízlelhetőket az ízlés elé, a tapinthatókat
a tapintás elé s ami egyidejűleg több érzékkel is érzékelhető, azt
több érzékkel is kell ériékeltetnünk".

Egy ponttallejebb így folytatja Comenius: "Az ismeret igaz-
sága és bizonyossága nem függ mástól, mint az érzékek tanu-
bizonyságátóI. .. Azért, ha való és biztos tudást akarunk a tanulők
elméjébe ültetni a dolgokról, minden módon azon kell lennünk,
hogy mindent saját szemléletük és érzéklésük alapján tanuljanak".

Ugyancsak a Didactica Magna XVIL fejezetének VIlI. elve
alatt így nyilatkozik Comenius: "A hallást szünetlenül a látással,
a nyelvet a kézzel együtt kell gyakorolnunk. Amit a gyermeknek
tudnia kell, azt nemcsak el kell beszélnünk, hogy fülébe jusson,
hanem le is kell. rajzolnunk, hogy szeme által képzeletébe vésőd-
jék. A gyermekek viszont tanulják necsak nyelvükkel kiejteni,
hanem kezükkel végre is hajtani; semmiben sem kell tovább men-
nünk, míg a szembe, fülbe, az értelembe s az emlékezetbe kellőleg
he nem vésődott.

Ezért jó lesz mindent, amit egy osztályban tanít az ember,
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a tanterem falaira rajzolni"... Néhány lappal hátrább azt e kifo-
gást említi föl Comenius a saját korabeli iskolák ellen, hogy:
"Seholsem tanítanak fizikát szemünk előtt végzett kisérletek
alapján" .

A Didactica Magna XXI. fejezetének '5. pontjában azt mondja
Comenius: "Amit gyakorlatilag kell végrehajtani, azt munkálkodva
(munka útján) kell eltanulni".

Másutt ismét azt tanítja Comenius, hogy a szókat mindig a
dolgokkal egybekapcsolva kell tanítanunk, hogy a növendékek ér-
telmét és beszédét mindig egyidejüleg fejlesszük; a szó a neki
megfelelő dolog nélkül, héj mag nélkül, hüvely kard nélkül, árnyék
test nélkül, test-lélek nélkül. A bölcseség nem a szavak, hanem a
dolgok ismeretében rejlik".

Azt állítottuk föntebb, hogy a directaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ó d s z e r csiráit és gyö-
kereit Comenius módszertanában is megtaláljuk. Az eddigi idéze-
tekből ez világos. De meg kell jegyeznünk, hogy bár a cselekvő-
szemléltető módszer minden elemét megtalálhatjuk Comeniusnak
föntebbi idézeteiben : azok az idézetek nem vonatkoznak mind
egyenesen anyelvtanítás módszerére ; mert Comenius a cselekvő-
szemléltetést abban az értelemben, ahogyan mi azt a magyar be-
széd tanítása érdekében kifejtettük, a nyelvtanításban a maga
teljességében és minden részletében ki nem fejti, keresztül nem
viszi.

A szemléltetést s a közvetlen érzékeltetést részletesen kifejti
és hangsulyozza Comenius, de a tanulnivalónak cselekvéssel és
pedig játékos cselekvéssel való összeköttetését, drámai megeleve-
nítését a nyelvek tanítása közben nem kivánja meg, sőt nem is
említi.

Azonban: Suum cuique ! Mindenkinek adjuk meg a magáét!
Annyi igaz, hogy a fizika tanítását a növendékek előtt végzendő
kisérletekre akarja alapítani és az is igaz, hogya különböző mes-
terségeket és művészeteket cselekvés s a növendékeknek e cselek-
vésben való részvétele alapján kivánja tanítanunk. Igen szépen
mondja e részben: "Az iskolák munkától visszhangzó műhelyek
legyenek. Igy a tanulók a magok foglalkozása közben tapasztalják -
annak -a mondásnak igazságát: "Fabricando fabricamur", vagyis:
"A mesterség gyakorlása közben válunk mesterekké."

Anyelvtanítás módszerére igen érdekes megjegyzéseket olvas-
hatunk John Locke, "Some thoughts concerrning education" , című
paedagogiai tanulmányában. Mi természetesen csak azért foglal-
kozunk itt vele, mert .a tárgyaltuk módszer elemeit náll is megta-
láltuk olvasgatás közben. Sőt még valami érdekesebb et is, de erről
csak később fogunk megemlékezni. De • énytelenek vagyunk röviden
megemlékezni ez utóbbiról is, t. i. a direct és grammatikai módszer
viszonyáról, mert az is szorosan az elemeztük kérdésre vonatkozik:
1. i. anyelvtanítás módszerére.

Azonban halljuk magát Locket, a nagy filozófust és paeda-

•
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gogust, de ne századik kézből, helyesebben mondva, ne mások
szócsövén át, hanem eredetiben s a magunk fordításában.

A föntebb megjelölt munka 66. paragrafusában így ír Locke:
"De kérem, ne feledkezzünk meg arról, hogy a gyermekek nem
taníthatók szabályokkal, amelyek mindig ki fognak siklani emléke-
zetükből, Amiről azt gondoljátok, hogy azt nekik szükségképpen
meg kell tenniök, oltsátok azt beléjök annak elengedhetetlen gya-
korlása által, amily gyakran csak visszatér az errevaló alkalom és
ha lehetséges, teremtsetek nekik errevaló alkalmat". Angol erede-
tiben: "But pray remember, children are not to be taught by
rules, which vili be always slipping out of, their memories. What
you think necessary for them to do, settle 'in them by an indis-
pensable praetice, as often as the occasion returns; and, if it be
possible, make occasions".

Tehát Locke szerint gyakorlatilag, vagyis cselekvés útján
tanítsunk mindent, ne szabályokkal, ami természetesen módot ad
a növendékeknek a szemlélésre s a cselekvésben való részvételre
is. Ha gyakorlatilag, vagyis az illető tennivaló elvégzése által
oktat juk a gyermekeket: akkor a cselekvő-szemléltető módszert
követjük. Csak a szavak mások, gondolat ugyanaz. Eszünkbe
jut itt Lockenak filozófiai alapelve is: "Nihil est in intellectu, quod
non fuerit in sensu", vagyis: "Semmi .sincs meg tudatunkban,
ami előbb nem volt érzékszervünkben." Ebből önként foly, hogy
mindenre a megfelelő cselekvés, a megfelelő gyakorlat útján kell
a gyermekeket tanítanunk, mert a gyakorlat módot ád a növen-
dékeknek érzékszerveik használatára, a közvetetlen érzéklés útján
való tanulásra.

Ugyane tanulmánya 67. szakaszának végén azt mondja
Locke: "A gyermekek, sőt a felnőttek is, legtöbbször példa után
cselekszenek. Mindnyájan a kaméleonoknak egy bizonyos faja
vagyunk, amely szinét mégis a közelében levő dolgoktól veszi:
nem kell azt csodálnunk a gyermekeken sem, akiksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjobban ér tik

azt, amit lá tnak, mint amit ha llanak." Az angol eredetiben: "Children
(nay, and men too) do most by example. We are ali a sort of
chame!eons, that still take a tincture from things near us: nor is
it to be wondered at in children, who better understand, wha t ther

see, than wha t they hea r . " .

A példa s annak közvetlen látása, szernlélete alapján kell
tehát a gyermekeket tanítanunk és szoktatnunk. De a példa nem-
csak puszta szemlelhető kép, hanem legtöbbször az eleven élet egy
kiszakított részlete, cselekvő jelenete lehet.

Tehát nemcsak szemléletességéveI, hanerri drámai elevensé-
gével, cselekvényéveI is megkapja 'a gyermekek lelkét s ezen a
módon és alapon idomítja azt.

A 81. §-ban azt mondja Locke: "Sokkal kevésbbé képesek a
gyermekek elvont szabályokból eredő okoskodásra. "aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= "Much less
arc children' capable of reasonings from remote principles."

A 82. szakaszt így kezdi Locke :"Azonban az összes módok
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közűl,' amelyeken a gyermekek taníthatók és magaviseletük irá-
nyítható, a legvilágosabb, a legkönnyebb és a leghatásosabb az, ha
szemök elé állítja az ember azon dolgok példáit, amelyekről azt
akarjuk, hogy azokat megtegyék, vagy kerüljék." Az angol eredeti-
ben: "But, of all the ways whereby children are to be instruct ed,
and their manners forrned, the plainest, easiest and most effica-
cious is to set, before their eyes the examples ot those things
you would have them do or avoid", ,

Ugyane szakaszban néhány sorral ,lejjebb azt tanítja Locke:
"Semmisem száll olyan szépszerével és olyan mélyen az emberek
elméjébe, mint a példa.

Az eredetiben: ; .. "nothing sinking so gently and so deep,
into men 's minds, as example."

Locke ugyanezen essay-jének 162. szakaszában már egészen
világosan megjelöli a nyelvtanításnak azt a módját, amelyet ő lég-
helyesebbnek tart s ami hem más, mint a direct módszer, E szakasz
elején ugyanis azt olvassuk: "Es az észszerűség az, ami miatt az
emberek hozzászoktak ezen nyelv (a francia nyelv) megtanulásánaksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
egyenes útjához, amz' nem grammatika i szabá lyok útján megy végbe,

hanem olyk~ppen, hogy belebeszélik azt a gyermekekbe szüner len tá r -

sa lgá s' közben. A latin nyelv könnyen megtanulható lenne ugyan-
ezen az úton, ha a növendék nevelője, állandóan vele létében,
semmi mást nem beszélne vele és még ugyanezen a nyelven is
adna neki feleletet". = "And the reason is, because people are
accustomed to the r ight way of teaching that language, which is
by' talking it into children in constant conuersa tion, and not by
grammatical rules. The Latin tongue would easily be taught the
same way, if his tutor, being constantly with him, would ta lk
nothing else to him, and make him answer still in the same language."

Ebből az idézetból mindenki kiveheti, hogy Locke itt egészen
a Montaigne értelmében vett direct módszert ajánlja az angoloknak
az idegen nyelvek, így a francia és latin megtanulására. Letagad-
hatatlan ezután az idézet után, hogy Montaigne, csakugyan hatott
Locke paedagogiai felfogásaira. Nincs hát igaza Rein Vilmos dolgozó-
társának, E. von Sallwürk professornak, mikor így nyilatkozik Rein
Encyklopaediájában Montaignenak Lockera való hatásáról: "Mi
tudjuk, hogya francia essay írót (Montaignet) Locke 'alapelvnél~
küli fecsegőnek 'tartotta." (Wir wíssen, dass der französische
Essayst ihm als ein grundsatlozer Plauderer ga It. " W. Rein,
Encyklop. Handbuch, IV. kötet 813.) .'

Az, is fö!tünhetik a figyelmes olvasónak, hogy ebben az
idézetben Locke a grammatikát a direct módszerrel szembeállítja
s a direct módszer mellett tör lándzsát.

(Szabadka.) pa tyiNMLKJIHGFEDCBAIs tu d n ,

(Folytatása következik.)
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E lm é l e t .

A z i s k o la é s a n é p é l e t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A népélet, mert élet, szintén alá van vetve a fejlődésben s
elhanyatlásban megnyilatkozó változásnak. Politikai és kulturális
irányok kisebb-nagyobb mértékben mindig megilletik és sokszor
mélyre ható átalakulást indítanak meg benne.

A 19. század uralkodó eszméinek átalakító hatása is leért a
nép rétegéig. A népképviseleti alkotmány kivívására irányuló moz-
galom ma az általános szavazási jog követelésében áll. A rendi
különbségek lerombolását célzó törekvés ellenszenvet támasztott a
népben az uri osztállyal szemben, amelyet az utóbbi enyhítene,
ha ismerné a módját. A nemzeti állam szükségleteit: az adót, a
védkötelezettséget stb. kellő felvilágosodottsága híján csak terhei
szerint itéli meg a nép fia. Megérzi .azt a nagy gazdasági átalaku-
lást, amelyet a tudományos vivtnányoknak a gyakorlati élet terén
való alkalmazása okozott. A gépekkel dolgozó mezőgazdaság el-
vette a két kezével kereső néptől a munka alkalmát és sikerben
jelentékenyen megelőzte e konzervativ hajlamú osztály máig primi-
tiv földmivelését. A gépek áldását a nép érezte meg legkevésbb é,
s jólétének érezhető bb fellendülése nélkül az igények, szükségletek
növelésével csak újabb forrását nyitotta meg az elégedetlenségnek'
stb. Ezek és egyéb okok változtató hatással nyúltak bele a primi-
tiv népéletbe s néhány nagy sebet ütöttek rajta. Legyen elég csak

. a kivándorlásra, az egykére, a pusztító luxusra figyelmeztetni.
Az emlitett bajok egyebütt is meglevő, élő bajok. Ártaimukat

azonban megsokszorozza az a körülmény, hogy népünk a világ-
versenyt nagyon kiképzetlen izmokkal futja, hogy a rázkódtatás
primitivebb életkörülmények közepette, intelligenciájának csekélyebb
fokán érte, mint nyugati társait. A nép tanácstalanul áll a válto-
zásokkal szemben. A nagy átalakulásnak csak terheit érzi, gyen-
géit látja s gazdasági áldásait, a politikai és egyéni szabadságot, a
foglalkozás és érvényesülés szabadságát kellő módon kiaknázni
képtelen. A nép közt csetlésem-botlásom közben mindig az olyan
vízenjáró képét látom, akit sorsa és századja a modern technika
mindennemű vívmányával összeszerkesztett .hajón ereszt az élet-óce-
ánra, de aki sem járműve gépezetét nem ismeri, sem vezetésére nem
képes, s azért nem tud eljutni a boldogitó kikötőbe. '
. Meggyőződésem, hogy ebajok okozta nyugtalanságot jelen-

tősen enyhitené, ha a nemzet egész intelligens társadalma, de különö-
sen a népélet irányozására hivatott tényezők e tekintetben feladatuk
magaslatán állanának. Nem tudásukat, képzettségüket kevesellem,
nem vádolom őket azzal, hogy nem cselekesznek a hatóságok in-
tenciói szerint, amelyek egy-két kétségtelenül életravaló intézményt
szerveztek a züllő népélet javára. E tekintetben is sok ugyan a
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kivánni való, de állítom, hogy nélkülözik azt, ami munkásságukat
eredményesebbé tehetné: a népéletnek s a népléleknek ismeretét.
Ennek az ismeretnek nemcsak ők vannak híjával, kevés kivétellel
ugyanilyen tájékozatlansággal áll a néppel szemben az uri rend
általában. '

Amióta az újkor és középkor határán a latin iskola hatására
nemcsak rangban, hanem képzettség dolgában is különbség támadt
a nemzetek népelemében s megszületett az urak és parasztok rendje,
azóta az egy család két vére, az iskolázott és parlagi, idegenül áll
egymással szemben, egymás felfogását, vágyát, érzését alig érti
meg. Az ősi birtokkal a nép rendje haladt tovább; az új rend
élete idegen termék volt, amely minden elmúló századdal erősödött

, s a különbségeket még élesebbé tette. A tanult ak osztálya koron-
ként keresett kapcsolatot a népélettel, ha céljai úgy ajánlották s
ilyenkor nyelvén szólt hozzá; máskor, nagy nemzeti küzdelmek
idején a nép hangja is kihallatszik a közös lelkesedés és csüggedés
zajából. Általában azonban az érintkezés sohasem bensőbb mind-
addig, amig a politikai és tudományos világ, ezelőtt körülbelül
száz évvel, majdnem egyidő ben -fordul élénkebb érdeklődéssol a
nép felé. Amannak számolnia kellett a többi társadalmi rend közé
feltörekvő osztállyal, emezt a kor természettudományi világnézete
ösztönzi a népvizsgálásra. Ez az érdeklődés elsősorban tudományos
érdeklődés s nem a szimpátiában a gyökere, amely azonban ráfor-·
dította a tanult rend figyelmét a nemzetek népelemeire, az utolsó
órák egyikében, amikor a népi sajátságok egyre rohamosabban in-
dulnak pusztulásnak.

Az igazi népélet ma már nálunk is alámerülő világ. Szoká-
saitól tiltják, vagy maga válik meg tőlük megcsappant üres ideje
miatt, az olvasókörök, kocsmák kedvéért; iratlan költészet é az is-
kolák olvasókönyvei, a naptárak, ponyvairodalmi termékek mellett
egyre jobban a hamupipőke szerepére szorul ; legfejlettebb házi-
ipara, a textil- és gerencséripar elhanyatlófélben. Habitusának leg-
szembetünőbb része, viselete, otromba fényűzése, új életnézete s
egyéb okok miatt a mult század hetvenes éveitől hihetetlen gyorsan
pusztul. Az egyetemes rnűvelődés intézményei egyrészről áldást
osztanak ugyan, de másrészt erős és győzelmes' harcot folytat a
nép szellemi és tárgyi hagyományai ellen. Az akadálytalan és köl-

csönös érintkezésnek kedvező síkon gyorsabban végeznek, de ha
megnő a kultur-ár, elönti a világtól elzártabb tájak népéletét, eljut
odáig, ahol az elszigeteltség legtöbb sajátosat teremtett.

Ezt a változást és áldozatait sajnálni nincs miért, mert hiszen
amit cserébe kapunk a régi világért, az a jövő korszak szempont-
jából hasznosabb. Nem a szükségszerü s áldozatokkal járó válto-
zás a megsiratnivaló, hanem az, ha a népélet tanulságaival együtt
merül alá, ha nem tudjuk belőle megmenteni azt, ami a nemzet
és a nép élete javára épségben megtartandó. A néprajz nagy
nemzeti feladata éppen abban van, hogy kinyomozza a magyar
géniusznak a nemzeti kultura javára értékesíthető alkotó elemeit.



A magyar néprajzi kulturának, habár csak alig két évtizedes munka-
időre tekinthet is vissza, a mentés és a nemzeti szellem tősgyökeres
termékeinek igazolása terén már vannak eredményei, értékesitésük
is megindult annak a modern világfelfogásnak a követelő parancsára,
amely a nemzeti egyéniség szemponjából ítélkezik. Nyelvünk, iro-
dalmunk, tudományunk, művészetünk, iparművészetünk egyre töb-
bet s jobbat merítenek a népi forrásból, a Néprajzi Társaság folyó.
irata, a Nemzeti Muzeurn Népr. Osztálya, néhány monografia,
egyes kiváló tudós kutatónak, főként Herman Ottónak, az ősfoglal-
kozások élesszemű vizsgálójának munkássága a kuriózumokról az
igazi népi jellernvonások felé forditotta a figyelmet s egyre erősödő
érdeklődést keltett.

Ez az érdeklődés azonban nálunk mindezideig kiskörű, alig ter-
jed túl a tudósok és művészek társaságán. Még csak intelligenciánk-
nak azt a felét sem hódította meg teljesen, amelynek kulturánk
nemzeti irány ú kifejlesztése a feladata. Innen van, hogy legtöbb-
ször csak szólamok után indul s nem a nemzeti mélyebb értelme
vezeti. Attól meg éppen távol állunk még, hogyanéprajzi tudo-
mány vívmányait magával a néppel szemben s a nép javára gya-
korlatilag értékesítsüle. Pedig társadalmi fejlődésünk olyan irányú,
mely azt kérlelhetetlenül megköveteli tőlünk. A nép életének fel-
fakadt sebei, gazdasági és erkölcsi téren egyaránt sürgősen paran-
csolják, hogy okai kkal és gyógyszerükkel foglalkozzunk, hogy a
nép rendjét nemzeti gazdliságunk javára fenntartsuk, rnunkaerejé-
nek, lelki képességeinek alkalmat adjunk, hogy az új élet zökke-
nőjén átsegítsük.

Ezt nem tehetjük a népléleknek, népéletnek és · tanulságainak
megfigyelése nélkül, A magyar értelmiségnek meg kell ismerkednie
a hazánkra vonatkozó néprajzi kutatás eredményeivel. Meg kell
ismerkednie nemzeti szempontból, mert a nemzeti életnek igaz
egyéni karaktert csak a nép adhat, amely társadalmi osztályaink
közül fizikumában. lelkében a legtisztábban propagálja az ősvagyont;
mert a nemzet vezetésére hivatott intelligenciának ez a megismerés
adhat első sorban irányitó eszmeket, gondolatokat, alkotásainak
szint ; mert ez világosithatja fel a nép nagy tömegének, tehát· a
nemzet zömének szükségleteiről. De ezt. a megismerést a nemzeti
tudományosság érdeke is szinte a kötelesség erejével parancsolja.
Abban a transformáló munkában, amelynek folyamán a népélet a
művelődés állandóan ható erejének következményeképpen átalakul,
újabb korok szellem éhez alkalmazkodik, minden az ő közreműkö-
désükkel történik. A lelkipásztor a valláserkölcs, a tanító az ismere
tek, az orvos az egészségügy, a gazda a modern gazdálkodás jel-
szavaival vívja a primitivebb élet sáncai közt a babonát, a kuruzs-
lást, a faekékkel szántó földmiveskedést. Az új kultura, amelynek
kifejlesztői, megkívánja tőlük, sőt kötelességükké teszi, hogy az
éppen támadásukra szertezüllő egyszerübb régi kultura adalékait
és, tanulságait segitsék összegyűjteni, vagy legalább a népélet is-
meretén alapuló meggyőződéssel pártoljanak minden olyan tudo-
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mányos törekvést és intézményt, amelyek meg őrzésükre töreksze-
nek. Még életbevágóbban .szükséges elmerülnie a népéletben a
néppel hivatásból sűrűbben vagy állandóan érintkező intelligens
elemeknek: a politikusnak, a közigazgatás tisztviselőinek, a papok-
nak, a tanítóknak, a gazdáknak stb. A néprajz azok közé a tudo-
mányok közé tartozik, amelynek gyakorlati eredményeit részleteik-
ben is lehet és kell értékesíteni. Megfigyelései sok esetben hasznos
útmutatással szolgálhatnak ; a nép sok bajára ajánl orvosságot,
tanácsot maga népélet, ha tanításait meghallgatjuk. Gazdaságában
megerősíteni, erkölcsét, intelligenciáját emelni, szociális életére hatni
ethnografiai tudás, a népi szocietas hagyományban gyökerező elemei-
nek ismerete nélkül célravezető módon nem lehet. A népélet sok olyan
felfogást, szokást éltet, amelyek teste s erkölcse épségére kétség-
telenül rombolólag hatnak. Papja, tanítója csak úgy küzdhet elle-
nük, ártaimukat csak úgyelőzheti meg, tapintattal, anélkül,hogy
megütközést keltene, hogy a nép bizalmát el ne veszítse, ha világ-
nézetével, babonáival, szokásai val ismerős. S ha felfogása bűnbe
sodorta, vétkét a biró is csak akkor itélheti meg igazságosan, ha
a népélet misztériumát, a nép nézeteit, jogi felfogását ismeri. L,oká-
lis nyugtalankodását csak akkor ertjük meg igazan, ha egyebeken
kivül magunk előtt látjuk gazdaságának eszközeiben, módjaiban
megnyilatkozó primitiv képét; gazdasági betegségének egyik orvos-
szerét, iparát, különösen textilis iparát a nép tárgyi vagyonának is-
merete ajánlotta. A népélet ismeretével nem esik meg majdan a
hatóságokkel az, ami egyaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b telepítésnél előfordult, hogy az
erdei munkában járatlan magyar gazdákat tuskós erdőirtásra vitték.
E példák könnyű szaporításáróllemondok s emlitetlen hagyom azt
is, hogy a tudomány a nép tudásának hány olyan babonás színű
felfogását igazolta, amelyre az sok századon keresztül empirikus
úton jutott el. '

De a népet valaminek megnyerni, valamiről meggyőzni. vala-
mire rátanítani, hibájáról leszoktatni stb. csak az képes, aki jelle-
mét, észjárását, lelkét ismeri. A népI élek tannak is vannak már
sikerrel applikálható tanításai. A néppel érintkező tanult ember sok-
szor áll szemben a tömeg felfogásával, érzésével, akaratával és
sokszor kell éreznie, hogy irányításukra -képtelen. Hiszen egyéb okai
is vannak: a megrögződöttség, a bizalmatlanság, s az a körülmény,
hogy a helyzetét sínylő nép arra felé fordu), am erről valami
csalóka hajnalhasadás megtéveszti ; de kétségtelen, hogy a fa lu z ó

népbolondítók tapasztalásból igen jól ismerik a tömeg lelkét s
gyöngéire számítva, meghódítják, kormányozzák akaratuk szerint,
akkor, amikor a népnek hivatás szerint való három képzett veze-
tője van a faluban. Köztük a tanító is, aki előtt pedig váltig haj-
togatják, hogy a nevelés vegye figyelembe az egyéniséget, s hogy
koroknak, nemeknek, népeknek különböző a lelkük. Elemeznek
így-úgy valami szintelen egyéni lelket, de még csak példái közt
sincs a néplélek köréből való. Pedig sokszor jó s balsorsban egy
egész emberéletet kell ezzel a lélekkel érintkezve eltöltenie. Ha
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tisztán az iskolai munka körében maradunk is, akkor sem ment-
hetjük e mulasztást, mert hiszen a gyermeki léleknek is vannak
figyelembe veendő faji vonásai: a nép tanító katedrája elé kerülő
parasztgyerek lelke a néplélek rügyfakadása korában.

A néppel érintkező osztály nevelőiskolái eddig is sokat mu-
lasztottak, hogy nem keltettek elég érdeklődest növendékeik ben a
népélet jelenségei, a népjellem sajátságai iránt. Annyi irányító
pszichológiai tudással el kell őket a jövőben látniok, hogy rövid
időn belül felismerjék a nép karakterének szinét és visszáját ott, ahova
őket sorsuk. vetette. A könyvek eleddig, igaz, alig tájékoztattak ; a
divatos általános magyar jellernrajzok ellentéteit csak újabban kezdjük
érteni, amióta a nemzetalkotó faj elemeit testi és lelki sajátságaival
legalább nagyjában s főbb csoportjai szerint szét tudjuk választani. Ma
már néhány kutató (Herman Ottó és Hermann Antal, Beőthy
Zsolt, Vámbéry, Pekár, Alexander, Nagy Géza, Semayer, Bátky stb.)
érdeméből annyira vagyunk, hogy az általános magyar karakternek
ethnológiai és törnténelmi úton is igazolt néhány vonását össze
tudjuk foglalni. E vonásokból megrajzolt képe szerínt a magyar
lélekben feltűnő az érzések túlsúlya s gyengéi leginkább az akarat-
működés teréről valók. Annyira ez a jellemrajz is ráfigyelmeztet,
hogy melyek azok a sajátságok, melyeknek elszintelenedését meg-
akadályozni, erejét fokozni a népre nevelőleg ható tényezőknek.
első sorban az iskoláknak; nagyfontosságú feladatuk lenne. Ilyenekül
szerepelhetnek erényei közül : egyenessége, becsületessége, az ősi
szuverénitásban gyökerező önérzete, komolysága, illendősége, sza-
badságszeretete, hazafias érzése, vitézsége, jellemének szinte daccai
párosuló ereje, józan, világos gondolkozása, biztos itélete, (ész-
járása), eszthetikai érzéke stb. A fajok harcában mindmegannyi
fegyver, amelyek hatását azonban gyengéi, legnagyobbrészt a no-
mád lélek hagyatékai, jelentékenyen megapasztják. Ha velük állít-
juk be a heves és kiméletlen modern életküzdelmekbe, könnyen
kiszámítható a csatavesztése.Ilyen gyengéi mindenekelőtt az új
viszonyok kal szemben' való nehézkes, lassú alkalmazkodása s a
vele összefüggő maradiság, a munkaszeretet hiánya, melyet az el-
kényeztető baromtenyésztő és földmíves életmód nevelt belé; a
szemességet, iparkodást követelő foglalkozásoktói való irtózás,
melyet Herman Ottó a nomád természet szemlélődő hajlam ával
magyaráz. A leleményesség, a vállalkozó szellem és az élelmesség
hiánya stb. - azok a főbb árnyékoldalai a magyar karakternek,
melyek nem a mi világunkba valók. Vajjon nem lehetne segítségére
a nemzeti nevelés a korszellemnek, amely maga a legnagyobb neve-
lője népeinek s amely az életmód saZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfo g la lk o z á s változtával a világ-
verseny durva hatására e hibák egy részét kitörli a magyar jel-
lem vonásai közül. A lelki megismerésnek, mondanom is felesleges,
természetszerüleg a nemzetiségek népé letére is ki kellene ter-
jednie.

De amint az uri rendet néprajzi tudása közelebb vezeti a
néphez, viszont a nép is hozzásimul vezetőihez, mihelyt észreveszi,
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hogy élete nyitott könyv előttük. S ha ezenkívül érzi, hogy nem-
zetiségét, vallását, nyelvét, hagyományait tisztelik, bensőbb viszonyba
lép velük, lelke megnyílik, bizalmatlansága éltűnik. Ez a népélet
ismeretén alapuló, hozzáértő tapintat, olyan ritka jelenség a falusi
néppel érintkező urak közt, ez szükséges ahhoz, hogyanépélet
félszegségeit, hibáit sikerrel irtogathassuk, nemesebb felét életben
tarthassuk, sőt fejleszthessük.

Az érzéketlen tapintatlanság, a tájékozatlanság kegyetlen s
kegyeletlen irtó munkát végzett eddig is, különösen a népszokások,
tradicók között, a nép társas életében megnyilatkozó kedélyének
nagy kárára. Azt mondják: az ember azért szórakozik, mert nem
boldog. A népnek is megvan - ma inkább, mint bármikor - a
maga búja, gondja, baja s lehangolt kedélye a népszokások társas
örömeiben szokott felüdülni és megigazulni. Ezek a szokások,
fájdalom, a falvakra kiterjedő józanság hatására úgyis napról-
napra szintelenednek. A keresztelő, lakodalom, búcsu, aratás, szüret,
disznótor, vásár, házszentelés, tengerihántás, fonó sok helyt csene-
vész formában, másutt csak emlékképpen élnek már. Szó sincs
róla, sok bennük a különféle, főként erkölcsi (halotti tor, fonó stb.)
szempontból kivetni való. De azért, mert a régi dida ma hajdani
jelentésének elfakulásával az utcai felvonuló közönséget botránkoz-
tatja farsangi időn, mert a betlehemi misztérium szövegébe egy-egy
kétértelmű mondás is belecsúszott; mert a Szent István-napi máglya
lángja belekapott egy-egy nádas tetőbe, az nem ok arra, hogy vég-
képpen kiírtsák őket s elszikkasszák vele a falusi kedélyéletet. A
népet kedélyi élete pusztulásánál nagyobb baj nem érheti. Szoká-
saiban ünnepel a néplélek s ha elvesznek, csupa verejtékes het-
köznapja közt a kedélytelen nép kétszeresen érzi sorsának terhét. -
Ne csodáljuk aztán, hogy ennek a komor, izgatott léleknek meg-
rogyik az energiája, kivesznek belőle egy csomó nemesebb érzelem-
mel a szülői ösztönök, gyilkolja faját (egyke), sőt szociális lázában
még a falusi nép is félrebeszél: megtagad vallást, hazát. Ezért a
pusztulásért, ha nem is kizárólag, de felelős mindenki, akinek hi-
vatása a néplélek gondozása. Ha a népélet - átalakulásának jeleit
látom, újból s újból felötlik emlékezetemben Tolstoj mondása Föl-
támadásában: "Nem kell a népélet alapvonásait megváltoztatni.
Nem kell az egészet lerombolni, hanem csak másként kell beren-
dezni a szép, szolid, óriás nagyságú épületnek belső helyiségcit. "
Néprajzi tudással számba _kell venni szokásait s meg kell közülök
tartani azokat, amelyek vagy változatlanul, vagy ügyesen irányított
átalakulással a népélet javára általában, de különösen kedélyi élete
érdekében ezt megérdemlik.

Mondanom se kell, hogy a nemzetiségek ethnografiájának is-
merete szintén mellőzhetetlen azokra nézve,' akik köztük laknak,
de általában a nemzet egész intelligens társadalmára, amely nép-
rajzuk egybevetéséből egész sor tanulságot vonhat _le és gyümöl-
csöztethet közösségük érdekében. Igy mindenekelőtt azt a sok
megegyező vonást, amely minden különködő törekvés ellenére is
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kifejlődött a hosszú időn át közös földön, egyazon környezetben,
egy levegőben, egy történelem viszontagságai alatt élő _nép csopor-
tokban. A felfogások, a folklore, az építkezés, a viselet stb. mind
nyújtanak elég példát a közösségre s csak nemrég olvastuk egy
jeles magyar stilus-tanulmány sorai között, hogy a földrajzi érte-
lemben vett magyar föld ornamentikája is közös, hogy ugyanazon
diszitő-formákkal (pl. a tulipánnal) találkozunk a székelységtől
kezdve fel a tótságig, a szásznál csakúgy, mint az Alföld törzsökös
magyarjainál. A nemzetiségek ethnoszának ezekre a találkozási
pontjaira .is lehet és kell is építeni az el-elsirnuló, meg időnkint
megujuló ellentétek meggyőzése céljából, Amint a nemzet külön-
böző faji elemei ráeszmélnek, hogy habitusuk alkotó elemei közül
több köti őket a magyar föld népéhez, mint a határon túl élő faj-
rokonaik hoz, kifejlődik s megerősül bennük a közösség érzete. De
ehhez is aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z ö s elemeknek, a megjegyezésnek ismerete, tehát
ethnológiai tudás _ s z ü k s é g e s ,

A népművelés a mi korunk legfontosabb feladatainak egyike
s nálunk életbevágóbb kérdés, mint bárhol egyebütt. Akár az ál-
lam munkálkodjék népe javán, akár a társadalom fáradjon érdeké-
ben a népjólétet gondozó intézményeivel, egyik sem nélkülözheti
a népelemek alapos, nem hivatalos statisztikákra, hanem eleven
tanulmányra támaszkodó ismeretét. Hazai oktatásügyünknek gon-
doskodnia kell arról, hogy a jövő generáció már ezzel a tudással
együtt lépjen ki az életbe. Az alsó fokon az érdeklődés felkeltése
lehet a cél, a felsőbbeken az érdeklődésnek a rokonszenven és az
eleven ismeretből folyó tudományos meggyőződésen kell alapulnia.
Iskoláink közül főként a tanítóképzőknek, amelyek növendékeik
zömét a nép közé küldik, kell többet a falvak felé, tanulóik alkotó
terei felé, tekinteniök. Ha ráképesítik őket, hogy szorosan vett is-
kolai munkájukban helyüket megállják, feladatukat nem oldották
meg. A népnevelői. hivatás a népélet gondos irányítását is részben
a tanító feladatává teszi s ezért rá kell nevelnie őket a népi saját-
ságok megbecsülésére és a népi erők megnyilatkozásaiba való be-
látásra.

Ami ismeretet máig megszerezhet, a népre vonatkozót, az
nem olyan természetű, hogy vele a falu életében tájékozódhatnék,
hogy cselekvésének eléggé biztos delejtűje lehetne. A mi tanítósá-
gunk sorában aránylag még kevés a parasztrendből származó. Ugy
hinné az ember, hogy az ilyen ráeszmél a falusi emlékeire, elelmél-

kedik rajtuk s reflexiói rávezetik a falusi élet károkozó jelenségeire,
ápolandó értékeire. Nem állítom, hogy nincs kivétel, de nagyon
sok esetben tapasztaltam; hogy a parasztsorból toborzott tanítót
különös vakság lepi meg, mihelyt saját szülőfaluja körülményeiről
kell számot adnia. Analog eset a tájszólás-gyűjtőé, akinek füle sa-
ját szütőföldje nyelvi sajátságainak hű observálására a legképtele-
nebb. Pedig leggyakrabban oda tér vissza, ahol sokszor kis há-

zacska, kevéske föld várja. De az úrrá nevelődö parasztfiút félszeg
hiúsága is korán kiragadja a falusi életből. A társadalom más ré-
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tegeiből származó kollegái még kevesebb való vonását ismerik a
népéletnek .. Iskolai könyveinkben, köztük földrajzainkban .még min-
dig gyengék az ethnografiai fejezetek. Forrásaik főként a regények,
novellák, .népszínművek, féuilletonistikus hangú népies életképek,
leírások, jellemrajzok. Régibb irodalmi alkotásainkban is van ugyan
egy-egy ügyesebben, reálisabban jellemzett népi alak, népéleti kép,
koszorusaink közül többen, különösen Petőfi, Arany kitünő ismerői
a népnek, de nagyobb teret a falu népe csak újabb íróink (Mik-
száth, Benedek, Tömörkény,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z e m e re György, Nógrádi László,
Gárdonyi, Móra stb.) műveiben kapott. A falusi élet és népe az ő
tolluk alatt nemcsak reálisabbá lett, hanem kibontakozott a tipusok
általános vonásaibó! és karakterében, costume-jében, nyelvében
egy-egy tájék egyéni képébe öltözött. Az ő népi természetű alko-
tásaikat a falusi élet szeretete inspiráita s közvetlen, sokszor bá-
mulatos éleslátással megfigyelt mozzanatai, sajátságaibiztosították
jellemző készségüket. A magyar népjellem, népélet megismerésének
útját az ő munkáik lS egyengethetik, de tisztán rájuk támaszkodni
elhibázott dolog lenne. Alkotásaik költői művek, s az eszményesi-
tés való vonásaik mértékét, hitelét megváltoztatta. Aki kizárólag
az ő munkáik nyomán igyekeznék megismerni a falut, körülbelül
úgy járna, mint az, aki Cooper, Bret Harte, Pajeken, Gerstácker,
May stb.NMLKJIHGFEDCBAk ö n y v e i alapján, akarná az indiánok s más természeti
népek életkörülményeit illetőleg tájékozódni.

.Ezekre a népélettel nagyon jól ismerős í ró k ra nekünk a falusi
élet megismertetésében szükségünk van s kivánatosnak tartom,
hogy a képzök olvasmányanyagába minél többet szemelgethessünk
műveikből. A mi tanulóink nagyobb részének azonban képesíttetése
után nyomban a falusi élet valóságában kell tájékozódnia, céltuda-
tos mukát tehát csak úgy v é g e z h e t, ha ez életet az igazság szem-
ü vegén át látja s nem képzelete képeinek irányitása szerint próbál
cselekedni. s beleilleszkedni a Vezető szerep ébe. 'Az sem elég, ha
növendékünk a paraszt életét működése helyén ismeri meg, mert
sokszor vagy magában, vagy a népben tesz kárt. Az ismeretek
bizonyos mennyíségén, iskolai tanítás és nevelés készségén kívül
magával kell vinnie annak az életnek az ismeretét; amelynek okos
irányítása nagyon fontos része hivatásának. Ez az igaznak, a v a ló -

ságnak megismerése nélkül meg nem történhetik. Ahogy a gyer-
mek únja a mesét, ha a valóságot megérezte, vagyis ahogy a
gyermek lelke normálódik, azonképpen kell normálódnia a tanító
lelkének, népismeretének is a falusi életnek az igazságon, a való-
ságon alapuló tudása segítségével.

(Baja.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABe/tosics Bá lint.

\
I
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B e v e z e t ő a g y e t n t e k t a n u ln t á n y o z á s b a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Folytatás.)

K é p z e t - é s s z ó k in c s v i z s g á la t o k .

A képzet és szókincsvizsgálatok a gyermek értelmi és érzelmi
fejlettségének kifejezői. A vizsgálatoknál vagy a tárgyakat vagy
azok képeit mutatjuk meg nekik, az utóbbira legalkalmasabbsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fa ragó "Mindentudó Képeskönyve" , hol a gyermek első szemléle-
tének tárgyai a gyermek szemével nézve, egyszerű vonalakkal,
élénk színfoltokkal vannak ábrázolva,

A magyar gyermektanulmányi társaság kisérletező szakosztálya
70 gyermeket vizsgált meg a ,F a ragó, féle képeskönyv 150 képével.
A vizsgálat adatait részben Eper jessy igazgató dolgozta fől:

Sem meg-
n e v e z n i , Bern

Vizsgált gy, Felismerte és Felismerte, de csak körüllrni
száma, megnevezte körülírni tudta nem tudt ••

Konkrét fogalmak 70 61'70/0 3'8aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 34'5%

Cselekvések 68 60'5 " 3'7% 358 »

Viszonyszók 55 55'2" 44'8 "
Színek 80 70'0 " 30'0 "
Számok 210 860" 14'0 "

A gyermek szókincsének vizsgálata szorosan összefügg kép-
zetkincsének az ismeretével. A szók az emlékképek szimbolumai
s a megfelelő szónak a hiánya még nem jelenti a képzet hiányát.
A képzet és szókincs vizsgálata .s megállapítása különösen fontos
az iskolába lépő gyermekeknél, de a tanítás más fokán is, mert az
ú j ismereteknek mindig a meglevőkhöz kell kapcsolódnia. Az er-

telmt' fejlqdés a lsóbb fokán a gyermek nem tudja néven nevezm' kép-

eeteu, ae az iskolába lépéskor a normá lis gyermek képzetet"nek 95-

96%-á t megnevezi (az abnormisak sokkal kisebb %-ot neveznek
meg). A fa lusi gyermeknek sokka l tó'bb a természetre vona tkozó kép-

zete van, mint a vá rosiaknak.

K é p z e t t á r s í t á s é s f ö l f o g á s .

A különböző (látási, hallási, ízlési stb.) érzetek kapcsolódá-
sából észrevevések keletkeznek. Az elmében hátramaradó nyomok
a képzetek. A későbbi időben előforduló érzetek társulnak a meg-
leyő képzetekkel. A képzettársulásnak valamely formája áll elő:
gondolkodás, visszaemlékezés, itélés stb. Minél gyakor lottabb a

képzettá rsulá s, a gondolkodás va lamely iránya , anná l kevesebb fá rad-

ság útján érvényesül ott a szdlemi munka és az elme múkó"dése a

nagy készséggel 1'endelkező, legkisebb ellená llá st ktfejtő pá lyákon

ha lad. (Pl. "Hazádnak rendületlenül" sorról iskolát járt embernek
eszébe jut "légy híve, óh magyar".)

Valamely gondolkodási iránynak a begyakorlottsága nemcsak
előmozdítétag, de gátló] ag is hathat a képzet létrejöttére, vagy fel-
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újítására. Begyakoroltam egy a-b képzetkapcsolatot s most az
a-hoz c-t akarjuk hozzáfűzni, ez nagy munkába kerül, mert valahány-
szor felidézem az a-t, előtérbe lép b és gátolja c-nek a létesülését. Ez
azsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ss socia tzu gá tlá s. Ha sikerült begyakorolni az a-c kapcsolatot s
felujítjuk az a-t, előbb b jut az eszünkbe s csak később és homályo-
san jelentkezik a c. Ez a tényleges vagy reproduktZós gátlás.

Annak, hogy valami nem jut az eszünkbe lehet oka: 1. a
társítási irányzatok elhalványulása, 2. a tulajdonképeni felejtés, 3.
a gátolt reprodukció.

A hibátlanul betanult anyagot bizonyos idő mulva csak újabb
ismétlés ek után tudjuk. EbbZnghaus vizsgálatai szerint:aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .9 21 2 X 24 6 X 24 3 1 X 24 óra mulva
56 64 66 72 75 79°jo-ára volt s z ü k s é g

az első betanulásra fordított ismétléseknek.QPONMLKJIHGFEDCBAI t t igen sokat jelent,
hogy az egyén milyen felfogási tipus.

Az emlékezésnek a társítás mellett másik tényezője a per-

seeneracio : valamely a tudatból letünt képnek újból, magától fel-
merülése. (Eszünkbe jut munkaközben egy nem rég tanult nóta.)

Továbbá az erős érzelmi szinezetű képzetek előnyben vannak
a közömbösek felett. De az intenziv érzelmek gátlólag hatnak a
képzetek keletkezésére és felújítására is. A lelki fájdalmak persze-
verációja, megtapadó képessége nagyobb, mint a testi büntetéseké.
Ez pedagógiai szempontból igen fontos, mert a verés testi fájdal-
mát hamarabb feledjük, mint amegszégyenülést.

A képzettá rsítá s vz'zsgá la ta z' a társítás minőségéről és az illető
intelligenciájáról világosítanak föl. A' szabad képzettársítást úgy
vizsgáljuk, hogyelőmondunk valamely szót, mutatunk tárgyat s
az egyénnek e kell mondania vagy leírnia az arról legelőbb eszébe
jutó képzetet. S ezt időtartam vizsgálásával is összeköthetjük.
Er~dmények,' évről-évre növekszik az asszociáció gyorsasága. Meu-

mann szerint: a kevésbbé értelmesek elfeledik' a hívó szót, a nem
intelligens gyermekek 60-70° /o-a nem talál társítást, értelmetlenek
ezeknél a kapcsolatok, gyakran csak ragot vagy képzőt tesznek a
hívószóhoz, az intelligensebbeknél a ragok és képzök változatosan
fordulnak elő, gyakoriak perszeveráció folytán a hívószóra az is-
kolában tanult feleletek, a fokozódó intelligenciával nő az elvont
fogalmakra helyes társítások száma. A nem ér telmi kapcsola tot jel-

tüntető tá rsítá sok csekélyebb ér telmiséget á rulnak el.

E m lé k e z e t - v i z s g á lá s .

A különböző emlékezetfajok (név, szám, szín stb.) közül a
tanítás szempontjából a szóemlékezet a · Iegfontosabb. Az emlékezet-
vizsgálásoknak több faja szokásos: a) ér telmetlen szótagpá roka t,

b) ér telmes szavaka t er teles« nélkül, önkényesen kapcsolunk össze,
c) ér telmes szavaka t ér telmes összefüggésben mondunk (Ranschburg).

A Ranschburg-féle kisérlet technikája a következő : FeIjegy-
zem a megvizsgálandó tanuló nevét, a kisérlet napját, óráját, per-
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cét, megjegyzésképen. hogy mely .osztályba jár. "Fiam, most szó-
párokat mondok. Te azokat utánam mondod. Késóbb én az első
szót ejtem ki s te rögtön ráfeleled a párját. Vigyázz! Előkészitésül
a tulajdonképeni kisérlethez nem tartozó 3 szópárt mondok s ezeket
nem veszem számításba). Most!":

Kék piros utánam mondja
Szép - csunya " "
Nagy -. kicsiny " "

Várok 6 másodpercet. Azután mondom: kék, ráfeleli piros s így
tovább. Ha megértette a gyermek a feladatot, kezdődik a Risérlet.
Előbb 2 csoport van 6 szópárral, azután 3 csoport 9-9 szópárral.
Minden csoport elején felhivom a figyelmét: vigyázz! most! A ki-
kérdezés és az után mondás között 10, később 15 mp. szünetet
tartok, midőn valamit beszélek, nehogy a kisérlet szavaira gondol-
hasson (kérdem pl. mennyi 3 X 6 stb.). A kikérdezéskor is figyel-
meztetem. A kikérdezésnél, midőn kimondom a hívó szót, meg-
nyomom az ötöd másodpercekre beosztott óra mutatóját. A ráfele-
lésnél újból megnyomom s így látom hány másodperc telt el a
felelésig, pl. 1NMLKJIHGFEDCBA'6 1 1 . A helyes, feleleteket időtartamukkal jelöljük meg.
A téveseknél feljegyzem a minőségi tévedést s azonnal felszólítom
a tanulót..srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjavíts! Ha javít, felírom a korrekciót. 1511·nél tovább
nem várok. Végére érve a 39 szópárnak, felírom a kisérlet végének
idejét. Ha akisérletet zavarják (ajtónyitás, kiabálás), följegyzem,
hogy gátlás volt. A kisérlet négyszemközt történik.

Az így nyert adatokból kiszámít juk az emlékezet a) gyor-

sa ságá t, vagyis idejét, b) ter jedelmét és c) munka teljesítőképességét.

Az idejét megkapjuk : leírjuk, hány helyes felelet volt 0'811-s,
1 '0

1 1

, 1 '2
1 1

, 1 '4
1 1

S igy tovább.
Volt 27 helyes felelet. Keressük 0·8"2
ezeknek a valószínűségi közepe- 1 '0 1 1

6

sét. 27 -nek a valószínűségi közép- 1 '2 1 1
3

arányosa 14-ik felelet. A 14-ik 1'4"1
felelet 1'611-s, Tehá t az emlékezet 1'6"5

gyorsa sága I'4" (26 helyes fele- 1'8
1 1

2

letnek is a 14. a valószinűségi 24
1 1

7

közepese). 2 '6 1 1
1

Az emlékezet ter jedelme mérésénél a helyes feleletek egységet
számítanak, a korrigáltak félegységet.

T = PaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ ~ vagyis a terjedelem = a precíz feleletek és a

korrigáItak felének összege. Fenti példában volt 27 precíz felele-
tünk, ez %-ban 692%, Mondjuk, hogy volt 2 korrigált felelet, ez

5'12
Ofo-ban 5'12%, vagyis T = 69'2 + -2-= 71'7,

A k li ítőké , T 71'7 448mun ate je s í tö epesseg = T T6 ' .
A vizsgálat eredményeiből a következő törvényszerűségek

lllagyar 'I'anítöképző. a
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láthatók: 1.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa munka teljesító'képesség a helyes jeleletek . számáva l

egyenes, a hozzá jok szükséges idővel fordított a rányban á ll; 2. a
javilott feleleteket is , számítani kell; 3. a norma izs gyermekeknél a

rögtö'n visszaemlékezémél az á ttagi idő 2'0", a 24 óra mubJa emlé-

kezésnél vagy nem váLtozik, vagy csak ke7JésJel Jzosszabbodzk; 4. minél

gyorsabb a visszaemlékezés a rögtö'n kérdezésnél, anná l va lószműbb

a la ssabbodása 24 óra mulva ; mennél la ssabb az emlékezés rögtön

kérdezésnél, 'anná l va lószínűbb gyorsulá sa 24 óra mulua (a ma vég-
'zett kisérletet megismételjük 24 óra, esetleg egy hét, vagy egy
hónap mulva is; az adatok feldolgozása a már említett módon);
5. a jó ter jedelem á lta lában rö'vid idővel já r együtt. a kicsiny ter -

jedelem hosszú zdővel; 6. az intelligencia és az emlékezet ideje,
meg terjedelme között is van összefüggés, a Legjobb eredmeny a jó

és közepes képességüek kö'zölt oszlik meg, (Párhuzamosan van az
osztályzatok és az emlékezel ek közöttj.")

A szóemlékezetéhez hasonlóan történik a számemlékezet visz-
galása. Csakhogyaszópárok helyett számtani példákat mondunk
s a gyermek erre rögtön megadja a feleletet (3 + 5 = 8). Itt is

- fe lí r ju k az időt, a helyes feleletet és a Col, ha korrigál. Az adatok
feldolgozása egyező a már leírttal. E vizsgálatokból kitűnik, hogy
1. a négy a lapműv.elet közül legkönnyebb a szorzá s, nehezebb az
összeadás, a kz'vonás és osztá s; 2. nagyobb számhoz kisebbet hozzá -

adnz' könnyebb, mint ugyanezt a műveletet fordítva elvégezni; 3. ha

a hozzáadandó szám csak eggyel nagyobbodik is (pl. 5 + 1 helyett
. 5 + 2), kiszámítá sá ra tö'bb zdő kell; 4. mz'ndig a hozzáadandó

'gya rapodása lényeges' és az első számhoz (5 +) viszonyított nagysága

dö'ntő a munkához szükségeit időnél ; 5. ha a két összeadandó egyenlő,

az összeadás zdeje megrö'vidül (5 + 5 helyett 2 X 5 számít), mert
öntudatlanul talán, de abegyakorlottabb szorzással él; 6. a műve-

letek zdőta r tama oseta lyrá i-osstdiyra rö'vidül s leghosszabb idő kell

akivonáshoz, osztá shoz, rö'vzdebb az összeadáshoz s szorzá shoz " 7.
pá rhuzam van a számolá si képesség és az osztá lyza tok közölt.

IQPONMLKJIHGFEDCBA
A t a n u lá s ö k o n ó m iá j a .

A gyermektanulmányozásnak a tanítás szempontjából kétség-
kivül egyik legfontosabb része: a tanulás miként jével való foglal-
kozás. Mindnyájunknak szüksége van az életben, hogy az ismeretek
bizonyos mennyiségét bármikor fel tudja idézni. Az a kérdés:
minő úton és eljárásinóddal tehetjük ilyképen magunkévá az isme,
reteket a legkisebb fáradsággal és a legrövidebb idő alatt, vagyis
melyik út vezet a gazdaságos tanuláshoz. I t t az ismétlések cél-
szerű alkalmazása fontos. BIzonyos határok között mennél nagyobb
időre osztjuk el az ismétléseket, annál kevesebb munkával érjük el
célunkat. Ha ma 50-szer ismételek valamit, míg megtanulom ; cél-

1909.
1) V. Ö. Vértes O, Józse! dr ., Iskolásgyermekek emlékezete. Lampel, Budapest,
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szerűbb ma IOvszer, holnap 10, holnapután már csak ő-ször kell
ismételnem, hogy teljesen elsajátítsam. UgyanissrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz időnként fel-

úJult régibb tuda tta r ta lmak . előnyben vannak az újabb, most elsa já -

títottakka l szemben.

Célszerű a betanulandó anyag ot - ha nem túlságosan hosszú
- egészében emlézni, vagy nagyobb részekre osztani. A soronként,
két soronként tanulás nem helyes, mert a részeknek egésszé össze-
tanulása idő-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s munkapazarlással jár s gátIásként szerepel. 3-4

. szakaszos verset legcélszerűbb egyszerre tanulni elejétől a végéig.
Hasonlóképen járjunk el a prózai anyaggal is. A jJ róba felmondások

fontosak, mert ráterelik a figyelmet a nehezebb részekre (2-;3·szor
előbb el kell olvasni), elősegítik tudásunkat. Ha egy-két fennaka-
dással el tudjuk mondani az anyagot, a teljes be tanulást hagyjuk
másnapra, ekkorára többnyire elhomályosulnak a még előző napon
érvényesült gátlások. A tanulásban is bizonyos fokozódó gyakor lé-

konyságra tehetünk szert, e gyakorlékonyság jótékonyari hat a
rokonemlékezetfajokra. A memorizálás fejleszti az erre hajlamos
gyermekek megtartó képességet, de gyengíti az erre be nem ren-
dezettekelméjét. Mint a felfogásnak, úgy a betanulásnak is vannak
tipusa i. A lá tá si tipusú a szöveg fölé hajolva, csöndesen tanul, zaj
nem zavarja, felmondáskor maga előtt látja a nyomtatást. A ha lló

tipus ú félhalkan, vagy hangosan tanul, a szöveg: értelmén -kivül a
hangok egymásutáni váltakozásában, ritmusban, rímekben talál
támaszt, zajban nehezen tanul. A motorzkus iipusú járkálva tanul
szívesen, taktust is Ut, zavarja, ha egy helyben kell maradnia.

A lá tá si felfogó képességet es emlékező erőt a Stern-féie mód-

seer rei vizsgá lha tjuk. Valamely egyszerűbb színes, a szemleltető
oktatáshoz használt képet 1 percig exponálunk. Felszólít juk a gyer-
meket, jól nézze meg a látnivalókat. A perc leteltével elvesszük a
képet, elmondatjuk vele a látottakat (spontán bemondás) s félje-
gyezzük, Midőn már nem tud 'magától többet mondani, kikérdezzük
a kép minden részletére (tárgyak, személyek jelenlétére, helyzetére,
színére, cselekményeire) vonatkozólag s ezeket is följegyezzük.
Adunk félrevezető, szuggesztiv (a képen ne-m lévőkre vonatkozó)
kérdéseket. A vizsgálat 1/4-1/2 óráig tarthat. Összeszámítjuk egy-
ségek szerint a helyes, téves és kétes feleleteket.

A látási felfogóképesség pontosabb vizsgálására való a
Ranschburg-féle mnemométer . Egy kis szekrényben körlapot villamos
áram hajt, a sugarak irányában a széleken számok, színek vagy
szók vannak s ezek a szekrény kis nyílásán át láthatóvá lesznek.
1/4-1/3-1/2-1, 3 másodpercig s azután rögtön eltűnnek. Az időt
metronom szabályoz-za. Igy megmérjük, hogy 1/2 vagy 1/4" alatt
hogyan fogja fel az 1 - 6 . je g y ű számot, vagy 3-6 betűből álló
értelmes vagy értelmetlen szót. Ha a látás- útján felfogottakat nem
rögtön, hanem 1, 24 óra, 1 nap, 1 hét mulva kérdezzük ki, vagy
a rögtön kikérdezetteket bizonyos idő mulva újból kihallgat juk,
akkor az emlékezet megta r tó erejét vizsgáljuk. _

A hallási felfogó képességet aszópárrendszerrel vizsgálhatjuk.



36QPONMLKJIHGFEDCBA

F ig y e l e m , k i f á r a d á s , k im e r ü l é s .

Nem minden inger érvényesül a lélekben. Csak az egyénre
fontos ingereknek szabad érvényesülniök. S a gyorsan egymásután
ható ingereknek csak egy része jut a tudatba (tudat határoltsága),
a tudatnak bizonyos időben való befogadóképességét tudat mezőnek
nevezzük. A tudatmező tágassága egyénenként, kor és fiziológiai
állapot (fáradság) szerint változik. A tudatba bejutott ingerek közül
egy pár magárasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvonja az öntuda t réndelkezésre á lló energiá já t, a

figyelmet. A figyelem gyujtópontjába az érzékszervek legérzékenyebb
pontjait érő, erősebb, gyakrabban fellépő, vagy élénk érzelmi hatá-
sokkal járó érzékelések esnek. Ha egyszerre több egyenlő erejű és
érzelmi hatás ú képzet lép a tudatba, a jigyelem akkor a tó'Mitől

eltérő felé fordul, a z egyformák egybeolvadnak. Külső, belső figye-
lemről, a figyelem hullámzásáról az elméleti részben szólottunk.
Sem látási, sem hallási vagy tapintási érzeteinket nem tudjuk
egyenletes figyelemmel kisérni. Megállapították, hogy a figyelem
hullámzatcs rnűködés s a figyelem minden 2-21/2 másodpercben
vagy sokszorosaiban éri el tetőpontját. Ezek az ingadozások főleg
az érzékszervek finom beáIJításában bekövetkező kifáradásnak és
munkaképességnek felelnek meg.

A figyelem említett ütemes ingadozásokon kivül egyénenként
változva bizonyos idő mulva kifárad s végül teljesen felmondja a
szelgálatot. A figyelem munká já t- egyforma nehézségű szellemi
működésnél- emelkedő, ma jd sülyed,.ő görbével tüntethet;ük fól.

E görbét meghatározó tényezők a gyakor lékonyság és fá radékdnyság.

Ha a pihent ember teljes figyelmével dolgozik, a figyelem feszült-
sége pár perc mulva ernyed, hogy azután abeálló gyakorlékonyság
folytán ismét emelkedjék. A kapott lendület révén a figyelem meg-
marad némi ingadozásokkal az emelkedés tetőpontján, míg egyre
inkább jelentkezik a fáradás és néhány órai munka után bekövet-
kezik a teljes kifáradás, megelőzve egy újabb erőfeszítés emel-
kedésétől.

Nagyon fontos, hogy a lendület és a gyakorIékonyság bizo-
nyos ideig, órákra, napokra a munka abbahagyása után IS fen-
marad. A helyes szünet mérsékeli a kifáradás hatását, de nem
szünteti meg a szerzett gyakorlékonyságot. A munkaszüneteket úgy

kell megvá la sztani, hogya beá llott fá radá st enyhítsék, de ne gyen-

gíts-d,k a gyakor la t ha tá sá t. .

., A tanulók gyakorlékonysága 3-4 óráig marad meg, ezentúl
növekvő leg lép elő a fáradás. Más irányú szellemi munka a tanulás
folytán beállott fáradást meg nem szünteti, csak csökkenti. A szel-
lemi rnunkabirást nemcsak a szellemi, de a súlyos testi munka is
csökkenti.

Az oktatásnak a figyelem és a szellemi kifáradás törvényei
szerint rendezése érdekében több kiváló buvár végez kisérleteket,
Legelterjedtebb kifáradást mérő kisérlet a Grz"essbach-módszer .
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Tapintókörzővel kisérletezünk a tanulás kezdetén és befejezésekor.
Használnak komplikáltabb pszichológiai módszereket is.

Az elmebeli kifáradás egészséges állapot, csak megfelelő
pihenőket kell alkalmaznunk. Ha az idegrendszer nélkülözi aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k -

séges pihenőket s folytonosan munkával terheltetik, asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkt'merülés

vesz rajta erőt. A fáradt. ember pihenéssel pótolhatja elhasznált
szellemi energiáját. A kimerült ember nemcsak fölösleges szellemi
erejét éli föl, de tartaléktőkéjét emészti s ez már alig pótolható.

Az ideges hajlandóságú gyermek hamar kifárad s ez megóvja
őt a kimerüléstől. Az ép idegzetű könnyebben győzi le a fáradság-
érzetet s ennélfogva inkább van kitéve kimerülésnek. Ideges fiatal-
korúaknál előfordul a színleges kimerülés, aminek orvosszere a
munkára nevelés.QPONMLKJIHGFEDCBA

P s z i c h o p a t o l o g i a . (Elmekórtan).

A pszichopatologia a beteges elme sajátságai val, kóros elvál-
tozásaival foglalkozik.

Az abnormis elmét csak a normálissal való összehasonlításból
ismerhetjük meg. Igen, de mit nevezhetünk már abnormisnak? Hol
végződik a normális és hol kezdődik az abnormis?

Abnormis az a gyermek, aki száz meg száz gyermek meg-
vizsgálása után elüt a normálistói, aki a korához szabott életfelté-
teleknek nem tud megfelelni, aki az iskolában, a családban össze-
ütközésbe jön ezek fegyelmi szabályaival. .

Miként tökéletes ásványkristályok is csak az elméletben van-
nak, úgy teljesen normális gyermekek is csak képzeletünkben,
tudatunkban élnek. Normális és .a b n o rm ís között éles határvonalat
húzni nem lehet, egy öv van a kettő között, melybe több- kevesebb
szállal mindnyájan tartozunk,

Az abnormitás igen sokszor testi elváltozásokkal, Ú . n.
degenerációs jelekkel jár együtt, ezek: elütő testmagasság és koponya-
méretek, koponyaferdülések, eltérő szemvágás, csontelgörbülések,
ferde, angolkóros mellkas, egyik szem barna, a másik kék, hegyesen
előre álló arcél, nyúlt ajak, fölös számú vagy hiányzó ujjak s vég-
tagok, világra hozott hűdés, szőrös homlok. Olasz pszichologiai
iskolák, élükön Lombrosova l, e degenerációs "jelekből akarják meg-
állapitani az elfajulást.

Nem lehet feltétlen bizonyossággal abnormitásra következtetni
a degenerációs jelekből, mert némelyek onnan' származnak, hogy
a gyermek magzatkorában nem volt' kedvező helyzetben vagy
későbbi betegségekből erednek; öröklött vagy világrahozott fogyat-
kozások.

Vannak működési degenerációs jelek: körömrágás, hunyor-
gatás, nagyfokú pirulékonyság, beszédhibák (selypítés, dadogás),
éjjeli ágybavizelés, görcsök az első fogzásnál, bármely csekély láznál
rángások. Bizonyos, hogy akinek a testén tömegesen vannak a
degenerációs jelek, ez már lelkileg gyanús.
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A pszichopatologiának egy újabb ága keletkezett, mely a
gyermekkor i abnormztá sokka l fogla lkozik. Megkülönbözteti az abnor-
mitásokat az elmezavartói és a gyermekhibáktóI. A gyermekhibák
szinte hozzátartoznak a gyermekhez és a gyermekkorral együtt
eltűnnek. A kóros lelki fogyatékosságokat Koch tanár pszicho-

pa tiáknak (psichopatische Minderwartigkeit-nek) nevezi. Pedagógiai
szempontból Strümpel foglalkozik velük "Pedagogische Pathologie"-
művében.

A pszichopatáknak két faját különböztetjük meg:
1. Komolyabb defektusok nincsenek, ide tartoznak: az ideges,

ideggrónge, vz2ustáncos, kis fokban epilepsúás, tikkes gyermekek.

II. KomolyaM defektusok vannak, ide tartoznak: a gyenge
tehetségű, súlyosabb epilepsziás, gyönge elméjű, súlyosan hiszteriás
és morál inszániás gyermekek (utóbbiak értelmileg normálisak,
érzelmileg fogyatékosak).

(Folytatása következik.)QPONMLKJIHGFEDCBA

K ü lö n f é l é k .

t Czörrdör S á n d o r .

A mai magyar tanító képzés derék úttörőinek sora ismét meg-
ritkult. Az élők sorából kidőlt néhai Czöndör Sándor, nyugdíjazott
gyakorlo iskolai tanító. Jeles volt ő mint felebarát, családapa, kar-
társ és tanító egyaránt.
• Született a múlt század negyvenes éveiben, a pestmegyei
.Bián. Iskoláit Nagykőrösön végezte s azok végeztével a pesti refor-
mátus elemi iskolához került tanítónak. Itt mindössze három évig
működött Gönczy Pál, a későbbi közoktatásügyi államtitkár, igaz-
gatása alatt. Gönczy csakhamar felismerte benne a képzett, buzgó
és lelkes tanítót s mikor az időtájt felállították a zi1ahi állami
tanítóképzőt, éppen Gönczy buzdítására került le Czöndör Sándor
Zilahra gyakorló iskolai tanítónak. Ez történt a múlt század het-
venes éveinek a legelején, tehát akkor, ami kór a mai modern
tanítóképzés gyermekéveit élte. Helyét - noha szokatlanúl fiatalon
került gyakorló iskolához - kitűnően megállotta és ezzel előhar-
cosává lett a magyar tanítóképzés ügyének. A zilahi tanítóképzőnek
Temesvárra történt áthelyezésekor őt is áthelyezték Temesvárra.
Azóta egészen 1908. július haváig a temesvári állami tanítóképzőnek
volt buzgó és lelkes tanítómestere. Még 1907-ben betegeskedni
kezdett és 1908-ban - társai sajnálatára - 40 évi derék munkásság
után, betegsége miatt kénytelen volt működése teréről visszalép ni.
Ez alkalommal miniszterünk teljes elismeréssel adózott a derék
tanítómesternek. A jól megérdemelt nyugalmat azonban - sajnos- -



nem sokáig élvezhette, mindössze 11/2 évig, mert a múlt év december
31-ik napján elragadta a halál.

Mint felebarát, mint ember puritán. erkölcsű, melegen érző
szívvel megáldott, a természetnek igaz híve volt. Eppen ezért
kedélye állandóan derűlt volt s még az évekig tartó gyilkos kór is
csak legutolsó napjaiban tudta derűlt kedélyétől megfosztani. Társa-
ságoknak rendesen ő volt a lelke s tréfáival, adomáival mosolyt
csalt mindenek arcára. Hogy mennyire egyszerű volt, mutatja; hogy
amikor 40 évi munkásság után, miniszteri elismeréssel nyugalomba
vonult, minden ünnepeltetést elhárított magától s csupán csak annyit
engedett meg, hogy néhány rövid szóban elbúcsúzzanak tőle s ő
is mindössze néhány rövidke, keresetlen szóval búcsuzott el tanár-
társaitól és különös szeretettel azaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ , "kedves" ifjúságától.

Mint családapa gondos és önfeláldozó volt. "Bibliai időkbe
illő családi életet élt" - mondotta ravatalánál a tanári testület
szónoka; és mint családapát ennél szebben jellemezni nem is lehet
öt. Hat derék gyermeket nevelt fel, - nem egyszer nagy nélkülö-
zések közepette - a hazának.

Mint kartárs felejthetetlen lesz. Igazi, jó kartárs volt. Részt
vett minden egyes kartársa örömében és osztozkodott bánatában.
Állandóan azon volt, hogy kartársait felvidítsa, kedves és előzékeny
s mindenkor a jó egyetértésnek, békességnek és testvéri szeretetnek
szószólója és bajnoka volt.

Az iskola és tanítványai iránti igazi szeretet jellemzi őt, mint
tanítóto Vérbeli tanító volt. Tanítványainak - a kicsikéknek és
nagyoknak egyaránt - igazi. atyja. Példát mutatott a leendő
tanítóknak arra, hogy miként 'kell a tanítónak a gondjaira bízott
kicsikéket szeretnie, szeretetteijesen nevelnie. Es ebben nagy mester
volt. Hogy a tanítványai iránti szeretete szívből fakadó szeretet
volt, mutatja, hogy viszontszeretetre talált, Tanítványai szerették.
Erdekes volt nézni, néhai való, jó Czöndör Sándort iskolába jönni.
Ahány kicsike őt az úton látta, mind hozzá csatlakozott és sokszor
egy 10-12 gyermekből álló csoport közepette, mint azok gondos
és szetető atyja, érkezett az iskolába.

Munkásságával - kifelé - feltűnést nem keltett, de azért
mélyen szántott; becses, értékes munkát végzett. És emellett irigy-
lésre méitóan szép, harmónikus életet élt s eleven emléket hagyott
mindazok szivében, kikkel érintkezésben állott.

Végül felemlítésre méltó az ő nagy hazaszeretete is. Nyuga-
lomba vonulásakor is - és ez jellemző reá nézve - azzal
búcsúz ott el képző-intézeti tanítványaitól: "Fiaim, ti pedig szeres-
sétek a hazát és dolgozzatok érte 1"

Áldott legyen emléke!
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A m a g y a r n e m z e t i i r o d a l o m á t t e k i n t é s e .

(TanÍtó- és tanitőnőképző-intézetek ,számára... Irták és olvasókönyvvel ellátták
Bánóczy József és Weszely Odön. Ara 4 kor. 50 f. Budapest. Lampel R. [Wo-

dianer F. és Fiai] R. T. Könyvkiadóvállalata, 1910.)

Régóta várt, nagyon szükséges könyvet kaptunk Bánóczy-
Weszely munkájában. S ha részleteiben sok kifogásunk is akad,
nagyjában mégis használható lesz. Külön tanítóképzők számára
ez az első irodalomtörténetünk. Ámbár fogyatékos, de úttörő
munka 5 így a kezdeményezés nagy érdeme elvitathatatlan. A kö-
vetkező irodalomtörténeteknek okulva a most megjelentnek hibáin,NMLKJIHGFEDCBA
k ö v e tv e pedíg erényeit, már könnyü munkájuk lesz. De kivánatos
is, hogy tanulságaikkal mielőbb fellépjenek.

AaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z e rz ő k előszavukban vezérelvül hirdetik, hogy új utakon
járnak. Ez feltétlenül elismerést érdemel. Csak az a kár, hogy ezen
az új csapáson sokszor következetlenségbe, helyenkint tévedésekbe
esnek.

Már kiinduló pont juk is támadható, mikor azt állitják, hogy "a
tanítóképző ben csak a negyedik osztályban szerepel az irodalom- .
történet." A középiskola is csak a hibás rendszer folytán külön-
bözteti meg élesen a IV. osztály stilisztikáját az V. osztály poéti-
kájától, ezt a VI. rhetorikájától s ezt megint a VII. és VIlI. iroda-
lomtörténetétől. Tapasztalatból ismerjük e rendszert, melyen csak
igen kevés tanár tiszteletreméltó egyénisége ü t közhasznú rést. A
középiskolában azonban találnak időt efféle merev élettelen sablo-
nok fenntartására, míg mi a tanítóképzőknél. négy é v alatt any-
nyira szorítottak vagyunk a céltudatos, életrevaló oktatásra, hogy
ezen idő alatt nem szabad egy órának, még kevésbbé egy esz-
tendei anyagnak a tárgyak sorából kihullania. Pedig ami a tanítá-
sunkban különáll, az kihull, elvész. "

Nem tudom, mennyiben volt alkalrnuk könyvünk szerzőinek
gyakorlatot folytatni a tanítóképzők irodalomtörténet-tanításában,
de nézetük, mely szerint a tárgy tanítására kevesebb idő állana"
rendelkezésünkre, mint a középiskolának, téves. "

A tanítóképzőben nem kilenc hónap, hanem kerek négy esz-
tendő alatt kell irodalmat tanítani. Ha a középiskola is nem két
éven át, hanem nyolc éven keresztül tanítana irodalomtörténetet,
ifjúságunk nagyobb és vérbelibb tudást vinne az életbe.

Teljesen értéktelen tanítás az, mely a nyelvtant, poétikát,
rhetorikát és az irodalomtörténetet széjjelválasztja. Szorosan egybe-
kapcsolt ismeretkörök ezek. Összefüggő lépcsőfokai műveltségünk
egy nagy területének, hol a nyelv öntudatos használatától, a leg-
magasabb művészi, egyéniségünket alaposan képző élvezetekig
emelkedünk. Művészi tárgyak ezek, melyeknek tömör, logikus rendje
elsősorban érzelmi világunkat gazdagítani hivatott s ezzel minden
iránt lelkes fogékonyságunkat tartja ébren. Ebben áll e tárgyak
fontossága.
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Az irodalomtörténet nem független, önálló és különálló, ha-
nem összefoglaló: iskolai keretünkben kiegészítő tudomány. Ösz-
szefoglalja a tanultakat, érdekkeltő, tanulságos adatokkal kibővíti,
de nem halad teljesen ismeretlen tájakon.

A nyelvtan nal kapcsolatban régi nyelvemlékeinket, történeti
és nyelvi szempontból már az 1. osztályban megismertettük. A nép-
költészet, kiválóbb Iirikusaink az 1. osztály tói folytatólagos költe-
ménytárgyalások menetén kerülnek szóba Igy nem ismeretlen már
növendékeink előtt Petőfi, Vörösmarty, Arany, Kisfaludy K, Kölcsey,
Berzsenyi, Balassa Bálint alakja.

A hun és magyar mondaköröket régi eredetiségükben s
újabbkori feldolgozásban, egyenkint s legalaposabban a II. osz-
tályban tárgyaljuk. Aranyt, mint balladaköltőt szintén már itt is-
mertetjük, nemkülönben nevezetesebb legendáinkat.

A Ill. osztálynak heti 3 órája, a mindössze 67 oldalra terjedő
elméleti rész mellett, egyenesen felkinálkozik, hogy Zrinyit telje-
sen, Vörösmartyt a Zalán futásának s kisebb eposzainak ismerte-
tésével,mint epikust, Aranyt a Buda halála s a Toldi trilogia fej-
tegetésével szintén s végül a vig eposz kapcsán, Fazekast, Gvada-
nyit, Csokonait megismertessük. Előadhatjuk az egész magyar
dráma fejlődését. Ebben bennefoglaltatik Kisfaludy Kháromnegyed
részt, Katona teljesen, Vörösmarty egy harmadában, Csiky Ger-
gely, Tóth Ede, Madách s az újabbkori magyar drámaköltők tel-
jesen. A regénnyel kapcsolato san bemutathatjuk a magyar regény
féjlődését, Jósikát, Keményt, Eötvöst, Fáyt és Jókait teljesen. A
szónoki beszéd Pázmány, Kossuth, Széchenyi, Kölcsey ismerteté-
sét teszi aktuálissá.

Ime, három évi munka összehordja azt a nyers anyagot,
melyre a IV. év építő munkája szorul, Ez az épület csak akkor
lesz szilárd, ha az anyagnak egyes részei már ismeretesek a nö-
vendékek előtt. Milyen élvezetes mind a tanár, mind a tanuló
munkája ez esetben. Az anyag kezünkben van, csak lessük az út-
mutatást, hogy hová illesszük s lassankint kialakul az ifjúság ideál-
jának lelkesítő képe, a nemzeti irodalom.

A tárgy tervszerű, céltudatos tanítása egyike a legszebb és
leghálásabb tanári feladatoknak, mert tapasztalataink azt bizonyít-
ják, hogy az összes tárgyak közül nincs még egy, melynek az
ifjú lélek, lelkes érdeklődéséből annyit hitelezne, mint az irodalom-
történetnek. Mily kár, hogy ennek a nemes hiteinek nagyobbrészt
adósai maradunk.

A szerzők aggodalma tehát alaptalan volt, mikor az idő rö-
vidségére való tekintettel az anyagot ennyire megrövidítették. Nem
áll, hogy az anyagnak kisebbnek kell lenni, mint a középiskolá-
ban. Ebben a tárgyban nem történhetik különbség. A tanítónak
művelt embernek kell lennie és jó hazafi nak egyaránt. Nemzeti
műveltséget pedig elsősorban a nemzet irodalma nyujt.

Ebből folyik a szerzők második hibás tétele, mikor azt mond-
ják, "hogy nem az anyagot kell tömörebben adni, hanem keve-
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sebb anyagot kell feldolgozni. Az anyagot úgy kell kiszemelni,
hogy a lényeges, a korszakos adatok kellőképp -kiemelkedjenek, a
mellékeset pedig lehetőleg redukáljuk. " Azt hiszem, középfokon
álló iskolának egyáltalában nincsen egyébre szüksége. Csakhogy
itt különböznek nézéteink, hogy mit tartunk lényegesnek s mit
mellékesnek, tehát milyen mértékben szabad az anyagot redukálni.
Hogy szerzőink redukálásától előre félnünk kell, sejteti az előszó.
"Kevés iróra kellett szoritkoznunk és a legújabb korbeliekre, mert
hiszen legjobban- ezt a kort kell növendékeinkkel megismertetnünk.
Ha a tanuló ennek az itt tárgyalt hét nagy embernek a szellemébe
csak egy kissé belemélyed s ha Széchenyi beszédéből megérti, mi
a Magyar Tudományos Akadémia jelentősége nemzeti életünkben,
akkor az irodalomtörténetre fordított időt elég gyümölcsözőnek
tarthat juk.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu Ezek nagyon szerény igények s nem azonosíthatjuk
magunkat velük,

A szerzők azt igérik, hogy annyit adnak, amennyit a kor képe
megkiván. Ezt az igéretüket nem valósították meg.

Oe lássuk a könyvet.
A korszakok ba osztásnál az irodalomtörténet fordulópontjait

nem kötik a politikai élet eseményeihez. Ez új, de nem helyes
szempont. A két történet szelleme nálunk magyaroknál, egy. A
magyar politikai élet hű tükrét a magyar költészetben kell látnunk.
Nem a költők vagy a munkák száma fontos, hanem eszmekörük,
ez pedig mindig a polítikai események körül kering.

Pogánykori költészetről könyvünk nem vesz tudomást. Oe
kimarad az egész Árpád-ház kora is s csak a humanizmuséval
kezdi. Bizony ez nagy ugrás. Történeti tanításunk művelődéstör-
téneti része oly szegényes, hogy az irodalomtörténetnek valósággal
kapni kell az alkalmon, hogya politikai események vázába bele-
iIlesszék a korok művelődéstörténeti képét, hogy ebből aztán ki-
emelje az irodalmi részt. S ha az utóbbinak a kor fogytán volna,
úgy üresen hagyott helye is jellemző lesz. Egész korszakokat
csak úgy elveszteni, nem szabad.

Régi nyelvemlékeink, ha a nyelveszet körébe vágnak is, mégis
csak irodalomtörténeti emlékek, melyekről bővebben illik szólni,
mint azt könyvünk teszi. Rövidre szabott terjedelemben, avult ada-
tokkal, csekély értékű ismertetésekkel mutatja be őket. A halotti
beszédet már nem 1228-ból származtat juk, hanem Réthei Prikkel
Marian kutatásainak legújabb és legvalószínübb eredményeként
1192-95. közti időből. TartaImát illetőleg ne azt említsük, ami
nincs benne, hanem azt, amit magában foglal. Fontosságát Révai-
val kapcsolatban - ki nyelvtörténerét alapozta vele, - ki Iehetett
volna emelni. A königsbergi töredék kérdése nem tisztázott még,
vajjon tényleg elmélkedés-e?

A magyar irodalomtörténetet, ha már az első irott könyvtől
számítjuk csak, említsük meg legalább, hogy ez az Ehrenfeld-
codex,

Mint már említettük, könyvünk a humanizmus korával kezdi
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csak alaposabban taglalni irodalomtörténetünket. S ebben a rész-
ben tényleg új, még pedig érdekesen új irányt követ. Zsigmond
királyunk szerepét a renaissanceban nemcsak irodalomtörténeteink,
de történetkönyveink is teljesen elhallgatják. _Pedig tankönyvünk
érdekes fejtegetései szerint Zsigmondnak a renaissance körül csak
annyi az érdeme, mint Mátyásnak. .

A Szent László kiráJyról idézett ének fontos és jól választott,
mert Árpád-kori művészetünkre vet röpke, felderítő , sugarat.

Vitéz Jánosról igen helyesen elég bőven szól, csak astilus
hibáját említem fel, mikor azt mondja "Vitéz után Mátyás követ-
kezett". Ez könnyen félreérthető, minthogy ezt a kifejezést az
ifjak a trónöröklésre érthetik. .

A klastromi irodalomban említést kellett volna tenni az Erdy-
codexrő1.

Igen értékes megjegyzése a szerzőnek, mikor Vásárhelyi An-
drás Mária dalában rámutat a vallásos és hazafias elem első szö-
vetkezésére. Hasonló értéket kell tulajdonítanunk a Katalin legen-
dához fűzött magyarázatoknak, mikor kiemeli, hogy ez az első mű, .
melyben lélektani rajzra és jellemzésre irányul a törekvés. A le-
genda tartalma is szépen összefoglalt:

A reformáció kerszakában új és igaz a mohácsi vész fon-
tosságának kellő pontos megállapítása. A kor vitairodalma is szem-
léletes, könnyen áttekinthető. Helyes, mikor Erdősit csak Silvester
Já:nosnak nevezik (az Erdősit csak kortársai varrták becsületes ne-
véhez). Kár, hogy itt elmulasztják a megfelelő méltatást, mely rá-
mutatna, hogy ő , irja az első magyar nyelvtant, ő az első magyar
költő, az első tudományos bibliafordító s hogy .az ó nyelvtana
egyúttal az első, magyar sajtóból kikerült könyveknek. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkezde-

ményezés tehát főérderne.
Pázrnányt kiváló barátai és ellenfelei társaságában kell be-

mutatnunk s igy a hitvitákról irt rész igen szemléletes. Csak any-
nyiban hiányos, hogya Pázrnány-Alvinci polemiáról hallgat, pedig
ez volt a legértékesebb. Jó helyre került itt Sztárai Mihály, kinek
rendesen külön feddő költészeti rovatot szoktak nyitni. Kár, hogy
erről is, rreg a "Balassi Menyhárt árultatásáról" nem szól bőveb-
ben. Jellemző humoros dolgok a könyv egyhangúságát élénkítették
volna.

A népirodalomnak reformáció korbeli tárgyalása sikerült. He-
lyes szempontok szerint sorakoztat ja műfajait. Kár, hogy külalak-
ban, betűzéssei vagy számozással nem szolgálta jobban könnyű.
áttekintését.

A szép históriákról szóló rész egyszerű cimjegyzék. Ebben a
terjedelemben teljesen értéktelen. Először is mondjuk meg, hogy
mik a szép históriának, mint műfajnak, állandó és lényeges jegyei.
Azután ismertessünk meg legalább egyet tartalmilag, az anyag holt
merevsége mindjárt életet fog nyerni.

Ertékesek, - mint azt több izben teszi, - összefogJalásai.
Ezt kell dicsérnünk. a vándorénekesekról szóló részben is, mely-
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nek egy történeti visszapillantás szolgál bevezetésül. Tévedés a
hegedős és lantos közti különbséget csak a kisérő szerszámban
látni, a különbséget készültségükben, tanultságukban, műveltsé-
gükben kell inkább keresni.

Míg más helyt a mű túlságos szűkmarkúan bánik az anyaggal,
addig ebben a részben például Ilosvai Selymes Péterről felesleges
dolgokat említ. Nagy Sándorról, Ptolomeusról és Szent Pálról irt
műveiről, középfokú iskolában szólni, mértéket túlhaladó buzgó-
ság. Ilosvainak az abstinenciáról tett - helyénvaló .,.- megjegy-
zése érdekes és külön is megáll. Ilosvai Toldijáról ismét bővebben szól-
hatott volna. Legalább is néhány szóban a származását illetőleg;
sArany Toldijától való különbséget tüntethette volna feJ.

(Folytatása következik.)QPONMLKJIHGFEDCBA

T i z e n ö t n a p a nérriet k é p z ö k b 'e n .

(Folytatás.)

E különbség jelentkezett az óraközökben, az istentiszteletre
vonulásban, ahol a leánysereg lármás és az órák alatti jelentkezé-
seknél is. A leányok, mikor jelentkeztek, a mások felelése közben
a padokról felugráltak, a kezükkel hadonásztak, sőt nem egy csat-
togtatott is és apadból ki szaladt. Ezt különösen egy-két tanár,
de leginkább egy helyettes tanárnő óráján gyakorolták. Ez az
egész azt a benyomást tette reám, hogy egy-két tanító erő, aki
nem tud fegyelmezni, lerontja a többi munkáját.

Az előadások a fiúknál télen, nyáron, a leányoknál csak
nyáron, reggel 7 órakor kezdődik .és természetesen csak délelőtt
folyik. A délutáni előadásoknak Németországban már híre-hamva
sincs, legalább azon a vidéken, amerre én jártam. Különben az
egész hivatalos élet már a szabad délutánok szerint rendeződött
be. Még a bíróságoknál is, ahol pedig a legtöbb hivatalos óra van,
reggel 8-tói délután 3· ig tart, de a délutánt mégis teljesen szabadnak
követelik.

Az előadások közös istentisztelettel· kezdődnek. Ezeken az
istentiszteleteken nem a vallástanár imádkozik, hanem az egész
tanári kar. Sorban, mindennap más tartja az istentiszteletet. Amikor
a leányiskolában voltam, az éneklés után egyik tanítónő olvasta
fel a bibliából a harmadik parancsolatot s ennek kapcsán munkára
serkenté a növendékeket. Oly ker esetlenül s közvetlenül beszélt,
hogy szavai ma is visszaesengenek lelkemben. Ez a szokás jó ha-
tással is lehet a növendékseregre, mert az egész tanári kar vallás-
erkölcsi befolyását érzik, míg nálunk, igen kényelmesen, az iskol~k
valláserkölcsi nevelése a vallástanár személyéri látszik nyugodni.
Azt hiszem, ezt a célt, a tanári kar együttes vallásos hatását szol-
gálja az a szokás is, hogy a vallástanár nem csak vallást tanít,
hanem más profán tárgyat is és a vallás-órákat, különösen az
alsóbb osztályokban, más tanár is tanítja.
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Általában a. német növendék sereg több rendet mutat fel, mint
a mieink. Az osztályfők megvizsgálják, megvan-e a tanuló minden
könyve, füzete? bele van-e írva a- neve? rendben tartja-e őket. Es
ezek a könyvek, füzetek a pedánsságig tiszták, rendesek. Ez már
a németek vérében van. Mikor összehasonlítottam a kis fiam köny-
vét az osztálytársaiéval, (első elemibe járt) magam is megszégyel-
tem magamat, pedig azt hittem, hogya fiam könyve, füzete ren-
des. Tehát már. a polgári iskola 9 osztályában azok a kis fíúk
szigorú rendben tartják könyveiket, pedig egyik-másik az utcán
vásottabb volt az utca Lodzi(Laci)-jánál.

A fegyelem általában, mint említérn, jó és úgy látszik, nagy-
ban hozzájárul ehez az a szokás, amit minden iskolánál tapasz-
taltam, hogy a tanár az utolsó növendék lába nyomán rögtön bent
van az osztályban. Egy perc alatt hiába keresnél csak egy tanárt
is a folyosókon, a tanári szobában. Ezt különben már az egyetemen
megtanulják, ahol a tanárokat e tekintetben maga a diákság szoktatja
rendre. Többször megtörtént a két szemeszter alatt, de különösen
egyik: professzoron gyakran megesett, hogy késett. Biz azt mindig olysrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jJ adlósúr lá s fogadta, hogy rendesen kényszerítve érzé magát a bocsá-
natkérésre. S ha a mentegetőzés kielégíté a hallgatóságot, a súrlás
dobogássá változott, ami a tetszés jele volt, s ha nem, a súrlás tovább
tartott, míg a tanár előadásába nem fogott. Emlékszem, egyszer már
fél felé járt az idő, úgy hogyadiáksereg a folyosókra tódult s csak
azért nem hagyta ott az órát, .mert ismerte a tanár gyengéjét.
Lesték a második emeletről, hogy mikor mutatkozik a földszinten.
S· amint a tanár feje előbukkant, a diákság bevonult a terembe,
de oly fülsiketítőn súroltak menetközben és benn a teremben, hogy
szegény tán jobban tette volna, ha fel sem jön; de kimentette
magát, hogya zsebkendőjét otthon felejtette, vissza kellett térnie.
Persze ez igaz nem volt, de a derültség meghozta a nyugalmat.
Az ilyen diák persze, ha maga odakerül, bizonyára puntosságot
követel tanítványátói, de saját magától is. A tanítás alatt szép,
értelmes, hangos feleleteket hallottam; inkább a kiabálás volt a
hiba, mint a halk beszéd. Felelés közben a könyvek mindig betéve
és kivéve egy tanárnő óráját, súgást sehol sem vettem észre.

A leányiskoláknál két tapasztalatom volt még, ami bírálatornat
kihívta. Egyik-másik tanár, mikor órára belépett, köszönt tanít-
ványainak: jó reggelt s azok fogadták. Lehet, hogy a tanár előtt
az angol köszönési szokás lebegett, ahol tudvalevőleg épp meg-
fordított szokás dívik, mint nálunk. A férfi nem köszön a nőnek,
míg az fejét meg nem hajtja feléje; a szebaleány nem köszönhet
előre úrnőjének stb.' Ez abból az elvből folyik, hogy a magasabb
rangúnak joga' van, hogy az alacsonyabban állót csak abban az
esetben ismerje fel, ha akarja. Ez azonban Németországban s ná-
lunk, hol e felfogás egyenes pórigőg jele volna, nem fogadható el,
A másik a leányok azon rossz szokása, ami ellen itt is küzdünk,
hogyabarátnők igen szeretik, túlságosan szeretik egymást. Ezért
rendesen az iskolában egymás mellé ülnek s ott örökösen fogják
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egymás kezét, úgy ülnek, hogy egymáshozaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ú jn a k . Ez nem éppen
ártatlan dolog és hogy nem lesz mindig egészséges viszony oka,
azt hiszem, azt magyarázni is felesleges, eltekintve attól, hogy az
ily növendékek, egymással lévén elfoglalva, a tanárra, az előadásra
kevésbé figyelhetnek.

,A tanítási órákon is sok érdekeset lehet megjegyezni. Így
például a szépírási órákon a betűmásolások után a polgári ügy-
iratokon gyakorolják a szépírást és a csinos, pedáns fogalmazást.
A tornaórákon teljesen a svéd tornázási módszer alapján tanítanak
mindkét iskolában. A leányok a szereken is sokat és szépen tor-
náznak s nem egy nagy biztossággal mutatta be a gyakorlatokat.
A fűzértáncok, amiket a mi leányiskoJáinkban most oly nagy elő-
szeretettel tanulnak, hogyatornavizsgálati ünnepélyek érdekesek
legyenek, - csak szánalmas mosolyt hoztak a tornatanitónő aj-
kaira, mert "a tornaórák nem táncórák, hanem a test erősítésének,
edzésének - sajnos rövid - percei; és ez kétszeresen áll a leányokra,

, akik e tekintetben eddig túlságosan el voltak hanyagolva. " A rajzórák
ís a modern gyakorlati rajztanítás szempontja alatt állanak. És a Búk
s leányok komolyan és szeretettel foglalkoznak e tárggyal, mert
tudják. hogy ez a tárgy az, hol leghamarabb és legbiztosabban fér-
kőzhetnek a gyermek érzelmi és 'kedélyvilágához. A fiúképzőben, .
- bár a rajzterem hiánya miatt ideiglenesen több teremben voltak
elhelyezve és azt sem mondhatom, hogy érkezésemet tudták volna,
- oly komoly csend, sőt komor csend volt a rajzórákon, hogy meg-
lepett; bár meglepett az a nagy lelkesedés is, amivel a tanár
tanított és nekem magyarázott. A rajzanyag beosztása pl. a Ill.
osztályban ez volt: I. Quartal: 1. Cigarettadoboz és más szögletes
tárgyak, pl.: katedra, könyv, gyufatartó stb. 2. Gömbölyü tárgyak,
pl.: vázák, palackok, poharak, kanna stb. II. Quartal: 1. Kalap,
sipka, cilinder, sisak stb. 2. Lábbeliek, eszközök, talyiga, talicska,
kocsi, lokomotiv, villanyos. A haladás első része a skizzirozás,
amit különösen követel a tanár, azután a ceruza-, a szénrajz és
végül a festés. Minden tárgy mögé, ha vílágos, fekete háttérlapot,
ha sötét, fehér háttérlapot tettek. '

A tanítás egyéb tárgyai' is nyújtottak megfigyelésre és meg-
szívlelésre méltót A gyakorlati tanításnál például a tanárok minta-
tanítását úgy oldották meg, hogy az előadó szaktanárok nem az
elemi iskolában mutattak be mintatanításokat, ami a gyakorlat hiá-
nyában lehetetlen követelmény, hanem a saját óráikra az alsóbb
osztályokba rendelnek be pár növendéket azok közül, akik a gya-
korlati tanításon elfoglalva nincsenek és igyekeznek a módszert
kidomborítva tanítani; - "hisz a módszer ugyanaz, csak a mérték
más" - és ezen órák tapasztalatait jegyezték Ie a növendékek és
ezekkel kapcsolatban kaptak módszertani magyarázátot az illető
szaktanártót.

A nyelvek tanítása a modern gyakorlati irányzat elvei sze-
rint történik, amelynél annyira mennek, hogy amint egy francia
órára akartam menni, visszadöbbentem, mert a tanár hegedű
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kiséretében, énekeltette az: osztályt. Már csak bementem, hát a gyűlölt
Marseillaiset énekelték a fiúk franciául. Az énekeltetés különben
egyik specialitása a német oktatásnak. Történetórán, földrajzórán,
de különöseri német órán mindig lehet a hely, az idő, a tárgyhoz
mért éneklést hallani. Ezt az órákon való éneklést az új miniszteri
rendelet is szigorú an előírja a leányiskolák számára: "Minden is-
kolának kell egy népdalgyűjteményének lennie. E dalok az egész
iskolai élet folyamán élénken gyakorlandók, hogy ezzel anémet
nép dalos kedve megmaradjon, sőt fokozódjék. Itt, a tervszerű be-
osztás érdekében üdvös dolog az énektanítással az őszhangot
keresni és megtartani. " (Ausführungsbestimmungen von l2/XII. 1908.)

'Általában igyekeznek az élet számára nevelni. Így a leány-
iskola igazgatója a pedagógiai órákon ezt a most emlí tett miniszteri
rendeletet a leányokkal átolvasta és rendszeresen ismertette,
vázolván annak elonyeit és itt-ott jelentkező hézagait. Mindezt
azért, hogy az életbe kilépő tanítónők már teljes tudatában legyenek
azon követelményeknek, amelyeket a miniszteri tantervek velük
szemben felállítanak.

(Debrecen.)
(Folyt. köv.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Ma tolcsy Laselo.QPONMLKJIHGFEDCBA

E g y aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr r rű lt s z á z a d b e l i i s k o la x n e s t e r .

(Folytatás.)

Mindenekelőtt fejtegette ~ nemzeti nevelés nagy jelentőségét:
"Valamennyi intézmény között legszükségesebb a nemzeti nevelés,
mert az minden intézmény alapja ... A törvényhozó legfőbb gondja
tehát, hogyaneveléstol férfiukat követeljen... Különböző nemze-
tek egykorú nemzedékei erőre és értelmiségre nézve egyenlők;
csak a nevelés adja meg nekik a külön jellegüket; az egyikből
hadsereg lesz, a másikból kalmár karaván ... A perzsa Nagy Sán-
dor táborában macedonná, a macedonfi Xerxesében perzsává lett
volna ... Poestumban a rózsatövis sebesültté tette volna a rómait
is, Rómában még a sybarita is délcegen feszített volna fegyverze-
tében. .. A nemzeti nevelés hajórajokkal, seregekkel, ágyukkal,
kincses ládákkal ér fel nekünk. Aki hazáját szereti, két rabszolgá-
val is végez." Más helyen: "A közoktatás és nevelés: erő vagy
gyöngeség kútforrása; ha jó: a nemzet éltetője, ha rossz: gyilkosa.
Azoknak\a népeknek, melyek erényeik hírével s nem kevésbbé
íegyverük zörgés évei megtöltötték . a világot, látszólag nem volt
nemzeti nevelésük. Csakhogy azoknál a köztér volt a nevelés·
szintere, melyen a gyermekek mindig a férfiuk közé keveredtek ... "

Majd rátér a napoleoni "Université" nevelési rendszerére,
melynek hibáit jól ismerte. "A napoleoni rendszer hibája az volt;
hogy abban a hitben ringatott m in k e r , hogy mindig csak nekünk.
kell győznünk, pedig aztán egy szép napon Franciaország ott vesz-
hetett volna valamely csatatéren. Szerencsére csak egyetlen ember
bukott; Franciaország megmaradt... Bármint van is, amit Napo-
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leon a maga nagyságáért tett, nem tehetnék-e azt mások a ha-
záért ?" Az "Université" -ről különben azt mondta, hogy az általá-
ban véve nem sokat ér, mert az csak olyan nyolc százados szol-
galom; oly korból való, amelyben még szó sem volt a népről,
csak egyháziakról és nemes emberekről; ma pedig itt a nép s
eltüntek a nemesség kiváltságai s a politikát irányító papság. "Most
tevékeny emberekre, a munka embereíre van szükségünk, mondja;
nekünk a társadalmat ujjá kell alakítanunk, ebben azonban meg-
akadályoz az a két holt nyelv, melyet senkisem beszél és alig
egy-két ember ért ... Hát a latin és görög nyelv tudásán múlik-e,
hogy államférfiakat, hadvezéreket, hadsereget s . hazafiakat és végre
népet teremtsünk, mely igazi nép? ., Az a középiskolai oktatás,
melynek költségei mindenkit terhelnek, a nemzet legfeljebb egy
ezredrészének van hasznára, igazságos-e, hogya nép, amelynek
nincs rá szüksége, kitartsa a gazdagot?"

"Nem jó, - moridja - hogy a szegény könnyen részesül-
het a gazdagnak való nevelésben, mert neki ez a nevelés valósá-
gos zsákutca. Amint odáig jut, hogy a szabad foglalkozást meg-
kezdhetné, szegénysége gátat vet haladásának, hiúsága pedig tiltja,
hogy csak egy lépést is tegyen visszafelé... Azokban a városok-
ban, melyeket a balsors középiskolával áldott meg, majdnem min-
den kissé módosabb iparos, apai önszeretettől indíttatva, fiait abba
járatja és tizenöt, tizenhat éves korában visszaveszi őket aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

helyébe. De azok a latin tudomány fénymázával bevont szegény
fiuk, kiknek d a ró c -z e k é jü k megszokta a burzsoa arisztokráciához
való dörgölőzést, szégyellik és megvetik atyjuk mesterségét; nekik
nem kell olyan foglalkozás, mely homlokukból kifacsarja a veríté-
ket és a néppel téveszthetné össze őket; fényesebb sorsra hiva-
tottaknak érzik magukat: közben valami köz- vagy magánhivatal
irodájába vetődnek. Napidíjasok lesznek, mert nem mernek kézrnű-
vesek , maradni; azt már nem szégyellik, hogy öreg atyjuk verej-
tékéből tartassák ki magukat, akit nekik volna kötelességük a mun-
kájukkal támogat ni. Ha végre abba a korba jutnak, melyben már
biztos keresettel kell az embernek birni a, szaporítják a kilincsélők
hosszú sorát, kik hitelbe adják el magukat a kormánynak és ott
szorongnak minden miniszter előszobájában."

Máskor folytatva az "Université" birálatát, azt mondja :
" ... annak oktatási rendszere fenhéjázó, szőrszálhasogató, szószá-
tyárkodó ... Tanárai inkább a tanulók emlékező tehetségére, mint
értelmiségére építenek; azaz koponyáját könyvlapokkal tapasztják

. ki; szájuk telve szókkal, agyvelejük üres, abban eszme nincs.
Tanítványaikat mindenre, még pedig egyszerre akarják rátanítani,
az együgyű gyermekhez hasonlítanak, aki mindent, amit felkarol-
hat, el akar vinni ésazzal végzi, hogy mindent földre hullat. Elő-
adásaikat elsősorbsri önmagukért tartják, csak azután a tanítvá-
nyaikért ; mindenekel5tt tündökölni akarnak i , • A mester tanított,
de hogy a tanítvány megértette-e,az mellékes." De sok tanarunk
szívlelhetné meg ezeket!
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Ily közoktatási viszonyok között igaza volt Tilliernek, hogy
a népnevelésért minden újítást meg kell kezdeni, mert "amilyenek
az emberek, olyanok' az intézmények, -- mondja - s a társadalmi
embert a természet csak úgy nagyjában faragta ki, tökéletessé
csak a nevelés csiszolja."

Guizot törvénye, minden községet elemi iskola felállítására
és fentartására kötelezett, anyagi képtelensége esetén a megye vagy
az állam hozzájárulásával; megállapította a tanítók fizetési mini-
mumát; iskolahatóságokat (iskolaszékek) szervezett; tanítóképzőket
létesített stb.

"Az elemi oktatás nálunk még nagyon kezdetleges, mondja
Tillier. Kényszerítettük a községeket, hogy építsenek neki költsé-
ges iskolákat; akartuk, hogy legyen okos, felvilágosodott vezetője,
mint a jó házból való gyermekeknek szokott lenni; ezért meghiv-
tuk az iskolaszékbe az ügyvédet, jegyzőt, járá si patikust, csupa
szegény világtalant, akik midőn azt vezetni akarják, tapogatózó
botjukkal összedöfdöIik a lábát; ezek a felügyelői. Csak egyet
felejtettünk el, hogy ,elégséges javadalmazást éssrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtaná roka tNMLKJIHGFEDCBA1 ) (sic!)
adjunk neki; mert lehet-e taná rnak .nevezni azt a nyomorult iskola -

mester t, akinek alig napszámos fizetése van, akinek hivatását valami
testi fogyatkozás vagy valóságos kézimunkaiszony szabta meg és
kinek éveken át tartó erőlködése egyebet sem eredményez, mint-
hogy nehány fiu és lány megtanult tőle olvasni?.. Mit várha-
tunk ily elhagyatott, szegényes elemi neveléstől? A legtöbb tanító
fizetése alig haladja meg a 600 frankot (572 koronát). . . Sok
helyen a fizetés 200 franknál nem lehet ugyan kevesebb, de azon .
felül sohsem emelkedik ... Ily nyomorult béresfizetésért fogja-e az
a férfi, kinek lelkét csak némi hevesebb érzés hevíti, magát az
elemi nevelés kemény rabszolgaságának alávetni?" .

Tillier azután kitér a tanfelügyelők működésére is, akikről
azt mondja, hogy valóságos turisták, többet utaznak, mint hogy
felügyeletet gyakorolnának. Inkább korcsmáról-korcsmára mennek,
mint faluról-falura s ha bekukkannak az iskolába, az a legfonto-
sabb nekik, vajjon igazolhatja-e a tanító a képesítését, továbbá,
hogy hány tanuló járja az iskolát télen, hány nyáron és mennyi
a befolyt tandíj. Minderről jelentést tesznek felsőbb hatóságuknak.
Mellesleg egy-két gyerekkelolvastainak egy keveset vagy végeztet-
nek nehány számrnűveletet.

Tillier .azonban nemcsak a hibákkal foglalkozik, melyeket a
nevelés és oktatás terén tapasztal, hanem reformterveit is közli
velünk.

1) Tillier itt hangsúlyozva használja a professeur szót a maitre a 'école he-
lyett, mert amint alább is látjuk, ő már akkor állott"a tanítók akadémia i képzése"

álláspontján, mellyel nálunk a tanítóképző-intézeti tanárok kongresszusa 1908. év-
ben és a "Barsvármegyei tanító egyesület" 1909. évi julius2-án tartott közgyülése
foglalkozott és melynek előbb-utóbb meg kell valósulnia, hogy éppen a nemzeti
nevelés érdekében nagyobb tekintélyük is legyen néptanítóinknak. (K.)

ldagyar Tanjtóképz6~ 4
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"Az elemz' oltia tá snak és nevelésnek tö"bb szüksége van tudo-

mányos képzettségű és tehetséges tanerőkrej melyek azt a ha ladás

útjá ra tereljék, több mint' bá rmely magasabb fokúnak. Hiva tá sa ,

hogy eLső helyet fogla ljon el intézményeink közö"!t. Egyedül veleNMLKJIHGFEDCBAé r-

hetjük el, tőle várhatjuk azt a nemzeti nevelést, melyet oly régen
követelünk ... Az pótolni fogja az "Université" ósdi nevelését és
egy nagy nép minden szükségletét ki fogja elégíthetni ... Lesznek
tehát alsóbb és felsőbb fokú elemi iskoláink ... S nem lesz-e az a
magasabb fokú nép- vagy elemi iskola több haszonnal a járás
székhelyére, mint a kollégium ? Ily iskolában, melynek évi költsége
6000 frank volna, mindazt lehetne tanítani, aminek a kereskedelem
és ipar lényeges hasznát veheti. A magasabb osztályok tanárait
arra kellene kötelezni, hogy előadásaikat a nappali munkaidő
végeztével tartsák (felnőttek tanfolyama). Így a tanítást az érett-
ség' koráig lehetne folytatni, még ha már családapák is kerül-
nének az iskolapadba. . . Nézetünk szerint megyénként elegendő
volna egy kollégium a módosabbak neveltetési igényeiknek kielégíté-
sére, akiknek különleges tanuÍmányokra van szükségük s akik
utóvégre viseljék maguk annak a haszonnak koltségét, amelyet
abból húznak ... Azt akarnók,. hogy a városok és megyék tandíj-
mentes helyeket alapítsanak a közönséges mérték en fölülemelkedő
értelmiség számára, mely néha a nép között is felburjánozhat ; de
e kiválóbb tanulók kiválasztásánál a legnagyobb vigyázattai kell
eljárni. .. Ha elő kell is segíteni mindazok fellendülését, akik
repülésre születtek, mégis esztelenség volna szárnyat adni annak,
akit végzete a porbancsúszásra alkotott. Mindig baj az, ha valaki-
nek oly működési kört juttatnak, mely annak a valódi értékét
fölülmúlja ... Azzal a rendszerrel, melyet· mi ajánlunk, az oktatás
gyorsan hódítana tért a tömegek között, oly polgárokat képezne
az ki, akik felismerik jogaikat és kötelességeiket ...

"A magasabb fokú népiskola a népművelődés iskolája lesz.
Befejezné azt, amit az alsóbb elemi iskola csak nagyjában alapo-
zott meg; életre való, dolgos inunkásokat, ügyes műhelyvezető ket,
értelmes földművelőket és oly kereskedőket nevelne a nemzetnek,
akik foglalkozásuk minden követelményeinek meg tudnak' felelni;
tiszta erkölcsöt, szerény szokásokat, társadalmi fokának megfelelő
izlést és igényeket nevelne a népre; megóvná a gazdagsággal járó
fogyatkozásoktói és hibáktói és megszerezné neki a szegénység
minden erényét; odahatna, hogy a nép majdnem megcsörnörlené
azt a majdnem babonás bámulatot, melIyel az ma a bőségnek
hódol; rátanítaná azt, hogy önönmagát az igazi értéke szerint be-
csülje ... Az ilyképpen újjáalkotott nép újra fog a hazának életet,
erőt adni, újra fogja azt naggyá tenni ... "

Tilher ismerte a szellemi túlterheltetés káros hatását, mellyelaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 .w ' %e~J-i. és szellemi fejlődésre egyaránt van és mely ma is sok
rákfenéje a mi középiskoláinknak, "A ta n í tá s t es nevelést, rnondja
e~y1k Cikkében, a nép szükségletéhee mérten kell alkalmazni i q

nifet csak lt.ev~~ismeretre' kell" ok,~tn.l, de- csupa .fontos z:Sm-eretre'...
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'.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

még pedig oly ha tá rozott és vzlágos modsser rel, melJ l a zoka t úgy

vésse a néP ér telmiségébe, hogy onnan soha el ne tör lifdjék.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHa majd
megizleli egyszer az ismeretek gyümölcsét, akkor sohasem unhatja,
meg azt; tanulásnak fogja szentelni a pihenés óráit, melyeket az-
előtt megvetendő korhelykedéssei töltött ... "

Miután félti a nevelésügyet a francia papságtól, melynek
igyekezete szerinte "a laikusokra halált hoz", kárhoztatja azt
a tanszabadságot, mely bárkinek, aki képzettségét igazolni birja,
megadja a jogot, hogy a házában katedrát állítson. "De -
úgymond - ha tan szabadság alatt csak azt a jogot lehet
érteni, hogya meg nem változtathato, egJ lö'ntetú közoktatásban,
melyet az országos tanügyi bizottság megállapított, a kormány
fölügyelete mellett minden hazafi vehet tevékenyen részt, anélkül,
hogy azt a saját eszméi szerint átgyúrja, anélkül, hogy azt vala-
mivel megtoldja vagy abból valamit elvesz, ellenkezőleg, hogy
annak tanai csalhatatlanságában föltétlenül és hódolatteljes meg-
győződéssel hisz, mint a lelkész az egyházi tanok csalhatatlansá-
gában : óh! akkor a törvénynek oly sikere lesz, melynek majd
teljes bizalommal tapsolunk; akkor a nemzet s polgárai érdekei ki
lesznek elégítve. "

Tillier tehát az egységes és állami felügyelet alatt álló tan-
terv jogosultsága mellett érvel.

"A szabadság nem föltétlen, de nem is lehet az; mindig alá
va!") rendelve az általános érdeknek. Magánember joga, bármilyen

. szent is az, a társadalomé mögött , áll, mert mindenekelőtt ri társa-
dalomnak kell magát fenntartania és a maga javáról gondoskodnia;
a társadalom a fatörzs, rnelyet a szabadság, mint a repkény, körül-
fon .. , Minden arra termett foglalkezhat tanítással, de legyen kény-
telen a kormány tantervét követni ... A kormánynak nem szabad
különbséget tennie papok és laikusok, egyházi köntös és polgári .
kabát között : amazoknak meg kell tiltania, hogy templomi szó-
széküket az iskolába tegyék át s hogy ebből olyan kis zárdafelet
csináljanak, melynek magas falai fölött a kormány oda be ne tekint-
hessen. "

Tillier azt az egyöntetű nevelést és oktatást követelte, melyen
senki se változtathasson a kedve szerint. Ilyen nevelés nélkül a
nemzetek összetartozandóságuk tudata nélkül összeverődött ember-
tömegek, míg "az a nemzet, melynek olyan nemzeti nevelése van,
amilyennek lennie kell: egyszerű tömör gránitszirt, bronztömb.
mely az évek lassú rágódásának s' a véletlen hirtelen megrázkód-
tatásának győzelmesen ellenáll ... A nemzeti nevelés tette Rómát
a világ urává, a spártaiakat legy.ózhetetlenekké ... A gyermek ne-
velése nem a család, hanem a nemzet kötelessége. A. gyermek
lelke a törvény szeme előtt fejlődjék naggyá, miként annak teste."

TilIier, amint látjuk, az ókori köztársaságok rendszerét tar-
totta szem előtt, melyet, ahol lehetett, Rousseau-é szerint törekedett
átidomítani. .

Egy helyen részletes tervet is mutat be, m e ly s z e rá n t az oke-
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tatás és nevelés egyöntetúségét és változtathatatlanságát a kormány,
majdnem naponkénti diszpoziciójá val és ellenőrzése mellett meg-
valósíthatónak véli, Ez a terv a nevelést sablonossá tenn é, kizárna
a tanító részéről minden üdvös kezdeményezést és tönkretenné
annak minden pedagógus érté két.

Csodálatos, hogy TilÍier az egyházias törekvések okozta aggo-
dalmai által annyira ragadtatta el magát, hogy letért a helyes és
észszerű irányról, melyen elindult s a tanítót akaratnélküli bábbá
akarta tenni, holott ő mondtasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Belle-P Iante et Cornélius" cimű el-
beszélésében: Szeretem azt a kalandor logikát, mely neki bátoro-
dik a hiteleseknek elismert dolgoknak, a gondolat azt a kissé for-
radalmi függetlenségét, mely nem ismeri el a mesterek csalhatat-
lanságát. A mcster mondta , ez a legbutább szó, mely emberi ajak-
ról fakadhat. Menjetek, aki nem tud egyebet, mint amire tanítot-
ták, az szegény tökfilkó ... "

Eszerint Tillier, a gondolat függetlenségének bátor harcosa,
minden kényszer esküdt ellensége, önönmagával jött volna ellen-
kezésbe?

Látszólag igen, de csak látszólag, mert midőn önönmagát ez
abszolutisztikus tervvel megtagadta, ezt az áldozatát is csak ama
két bálványért vélte hozni, amelyet oly nagyon, lelke minden hevé-
vel, szíve teljes gyöngédségével szeretett: a hazáért és a népért.

. Csak egy szót kell elcserélnünk, franciák helyett a magya rok

szót tennünk és megtaláljuk az elfeledett francia iskolamester jel·
szavában a mi közoktatásügyi kormányunkét; pedig az az idegen
néptanító- 1842· ben hangoztatta azt:

"Nekünk nemzeti nevelés kell, szelle'münknek, z'ntézményez'nknek

és műveltségünk szükségletének megfelelő nevelés, mely mindnyá junk.

ból tanult ember t csiná l, mely franciákkáaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(m o n d d : magya rokká ) tesz

minket, mely nemzeti szellemet kelt bennünk és polgá r i erényekre

nevel. I l

(Léva.) Kara fiá th Marius,QPONMLKJIHGFEDCBA

I r o d a lo m .

K ö n y v i s r n e r t e t é s e k .

K á r m á n M ó r P e d a g ó g ia i d o lg o z a t a i , rendszeres össze-
állításban. Két kötet. Eggenberger-féle könyvkereskedés 1909.

Pedagógiai irodalmunknak igen nevezetes eseménye, hogy
Kármán Mór kiadta összegyűjtött műveinek két kötetét. Bármily
fontos is azonban a két kötet pedagógiai irodalmunkra nézve, Kármán
jelentőséget mégsem csupán irodalmi működése szerint kell megitélni.
E soroknak nem is lehet célja Kármán munkásságát méltatni, az a
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. magyar tanügy jövendő történetírójának lesz feladata, csak azt az
ismeretes tényt emelem ki, hogy alig van közoktatásügyünknek egy
intézménye, mellyel hatását nem éreztette volna és hogy alig van
ma hazánkban pedagógus, ki ő benne mesterét ne tiszteln é, ki tőle
közvetlen, vagy közvetve ösztönzést nem nyert volna. Kármán műkö-
désének egy jelentős szakaszáról annak idején számot adott a Kármán
Emlékkönyv, azóta még fokozódott hatása szélesebbkörű irodalmi
működés által és e működés eredménye gyanánt üdvözöljük többek
között az előttünk fekvő két kötetet.

Nekünk tanítóképző tanároknak mit nyujthat e két kötet, minő
ösztönzést merithetünk belőlük, tekintve azt, hogy jó nagy részük
a közép és felső oktatás kérdéseivel foglalkozik? Ha valaha, úgy e
két kötet legjobban bizonyítja, hogy a pedagógiai egységes tanul-
mány, melyet kár egyes iskolafajok szerint elkülöníteni és a maga
iskolájában is csak az lehet jó pedagógus, aki az összes iskolák
szerves összefüggését ismeri és tudja, hogy az általános pedagógiai
elveket és utasításokat hogy kell bármely iskolafaj szükségletei sze-
rint módosítani. Kármán e művei hosszú idő alatt keletkeztek,
némelyik több mint harminc évelőtt iratott, mindenkor csak akkor
nyult tollhoz, ha valami gyakorlati szükség birta ráés csodálatos,
így összegyűjtve nemcsak hogy ellenmondást nem találunk bennük,
hanem egy teljes rendszeres egészet nyujtanak, melyben a peda-
gógiának minden fontos kérdése legalább érintve van. Az I. kötet
1-189- ik lapjain egy rendszeres pedagógia körvonalainak vázlatát
találjuk, mely a következő fejezetekre oszlik: 1.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA jJ edagógia helye

a tudományok sorában. (1. A ped. elméletsajátos köre. 2. A pedagógia
segédtudományai). II. A pedagógia a lapuetese, (1. Az erkölcsi feladat.
2. A nevelés munkája). Ill. A tör téneti fejlődés utja . (1. Az erkölcsi
fejlődés fokozatai. 2. A történelmi fejlődés első fokának erkölcsisége.
3. Utóirat: a történeti fejlődés többi. fokainak erkölcsisége. IV.
Psychologia i irányok. (Kritikai tájékozás.) V. A nevelés felada ta i.

(Alapvetés. 1. A testi nevelés feladatai. A) A test ápolásának elvei.NMLKJIHGFEDCBA
B ) A test gyakorlásának elvei. 2. Az erkölcsi nevelés feladatai.
A) A vezetés elvei. B) A fegyelmezés elvei, Összefoglalás. 3. Az
oktatás (értelmi nevelés feladatai). VI. J skolaügyi fejtegetések.

(1. A tudomány és az iskola nemzeti vonatkozása. 2. Akorszerű
hitoktatás elvei. 3. A rendtartás elvei. 4. Módszertani értekez-
letek. 5. Középiskolai rendtartás. 6. Az iskolaügy egysége. 7.
Feminismus és Pedagógia.) Mind e fejtegetésekben Kármán inkább
szempontokat nyujt, útmutatást ad, hogy tollforgató' és irodalmi
műveltséggel .biró tanférfiak miképp dolgozhatnák fel a fejezeteket
részletesebben. Ránk tanítóképző tanárokra nézve különösen értékesít-
hető az V. fejezet: A nevelés feladatai címmel. Itt egy rendszeres
vezérfonalat kapunk, melyet képzői tanításunkban is fel lehetne
használni, csak a tanítójelöltek felfogása szerint ki kellene bővíteni
és tapasztalati példákkal illusztrálni. Alig' hiszem, hogya pedagógiai
feladatok ily világos, egyszerű és áttekinthető felsorolását még valahol
lehetne találnunk. Kármán itt világosan kimutatja, hogy mi a nevelés



felaéaea, ha az embert mintsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) egyéni lényt,NMLKJIHGFEDCBAb ) társas lényt, c ) tör-
tén-elmi lényt tekintjük és e szempontoktól kiindulva megoldja a
nevelők között levő azon vitát, rni tegyen a nevelés célja. Peda-
gógiája ugyan sokat köszönhet Herbartnak, de a herbarti pedagógiai
Regierung, Unterricht und Zucht között való homályos viszonyát
a maga egyszerű és világos felosztásával 'elkerüli. Legeredetibb
felfogása az oktatás (értelrrii nevelés) feladataira nézve, melyet az
erkölcsi neveléstől élesen elválaszt. Didaktikájának alapvető eszméje
az a tétel, hogy az ember történeti lény, és ez 'eszmét keresztül
viszi gymnasialis tant-ervi dolgozataiban a legkisebb részletekig.
Mind műveltségre, mind felfogásra nézve legközelebb áll, hozza
Willmann. de ebben nincs meg 'a pedagógiai fogalmak oly rend-
szeres, mindenre kiterjedő áttekintése, mint ahogy azt Kármánnál
találjuk.

'Rendszeres pedagógián kívül még e fejtegetésekben egy ethika
alapvonalait is találjuk. Ethikája abban különbőzik Herbartétól, hogy
szerinte nemcsak akaratunkat, hanern egesz lelki életünket kell az
erkölcsi eszmék szerinti megit€lésnekalávetni, azonkívül ő ipar-
kodik egyuttal az erkölcsi eszmék fej lődését is kimutatni és ezzel
bizonyos módon az emberiség-egész történeti fejlődését megvilágítani.
Bizonyára ez az igazi ethika célja, ha egyéni es társadalmi életünk
irányító fáklyája akar lenni. Kár, hogy' rnindez oly röviden van
fejtegetve, az ember érzi, hogy inkább intuitiv és pedagógiaiaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k - '

séglet vezetteés óhajtana bő kontrovers kérdésekre is kíterjesz-
kedő tárgyalást '

Az 1. kötet VII. fejezete "Adalékok a gymnasiumi tanítás'
elméletéhez " a Kármán által tartott theoretikumökjegyzőkőnyv-eibő1f
összeállitotta Waldapfel János. Ez "A,dalékokról" Flnáczy Ernő így:
nyilatkozik: "Ha áttekintjük a hazai pedagógiai irodalomnak az utolsó
évtizedekben megjelent termékeit, bizvást állíthatjuk, hogyközöttük
alig van, mely a tanterv elméleti követeléseít ily szigorú elvi alapon
ennyi történeti készültséggel és ily sokoldalú tárgy tudással fejte-'
getné. Mindvégig önálló elmélkedésen alapuló, a didaktikai problé-
mák imélyére ható, eszmékben gazdag fejtegetések ezek, melyek
megjelenésük óta a ' hazai oktatasügy összes területein Ca m ó d s z e re s '

eljárásokbari épúgy, mint a tankönyvirodalomban) terrriékenyítőleg'
hatottak. « '

E fejezet tartalmának főbb pontjai: 'A tanítás 'technikája. A~
okta tá s methodusának á lta lános elvei. (1. Az, ,oktatás m e rre te [for-
malis fokozatok]. 2. A,formalis, fokozatok elméletének. íögikai,
ethikai é s psychologiai relapjai. '3. Az oktatás anyaga. Tartalmi
kapcsolat ~concentratió ,---.:.és fokozatosság. 4. Az oktatás felada-'
tai). ,Részlete,s methodz'ka~' (I. -Történet-írodalrrii tárgyak csoportja:
.:4) Az, irodalmi tanítás. B ) A történelmi ta~ítás.II. A természet- '
tudományi tárgyak csoportja . .ITI. A mathernatíkai oktatás.-Iv. A
pbilosopbiai oktatás. - '"

Már' e címek' puszta' felsorolésa-ris ' fogalmat ad.vhogy-rnily
gazdag anyag-van feldolgozva ' es'·ez ariyag nemcsak' a gimnáziumi
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tanárnak: fontos, hanema tanítóképző tanár is nagy haszonnal tanul-
mányozhatja, mert a methodikának általános érvényű, minden isko-
lára alkalmazható elvei világosan ki vannak domborítva. A tanítóképző
tanárnak pedig meg van a kellő önállósága, hogy ez elveket a nép-
iskola és képző-intézet szükségleteihez tudja alkalmazni.

Az 1. kötet VIlI. fejezetének címe: Dolgozatok a Fenséges Királyi
Ház egy tagjának nevelése és oktatása tárgyában. E dolgozat felvétele
e gyűjteménybe szintén azért jogosult, mert bőséges pedagógiai
okulást nyujt, okulást, melyet valóban más viszonyokban is fel
lehet használni, azonkívül e fontos pedagógiai kérdés ily elvszerűen
és mintaszerűen talán sehol sincs tárgyalva. Az elvek pedig, melyek
szerint a királyi ház hercegeit neveltetni kivánja, azonos ok minden
egészséges pedagógia elveivel és ez is egy ujabb bizonyíték, hogy
a pedagógia minden kőrülmények között egységes, szerves tudomány.

A mű második kötete iskolaszervezeti dolgozatokat tartalmaz
három szempont szerint csoportosítva: népiskola, középiskola,
főiskola. .

Az első dolgozar (a mű IX. része) címe: "Népoktatásunk szer-
vezése és ujabb törvényhozás szüksége." E műben az 1909-iki nép-
iskolai törvényjavaslat birálatával kapcsolatban népoktatásunk egész
szervezetét teszi birálata tárgyává és nemcsak általános szempon-
tokat tüz ki, hanem részletes javaslatot dolgoz ki egy ujabb és
szükséges törvényhozás számára. E javaslat nem részes ült eddigelé
kellő figyelemben, remélhető, hogy így rendszeres keretbe beillesztve,
többen fognak vele foglalkozni és ami a fődolog, hozzászólni.
A dolgoz at a következő pontokat foglalja magában: 1. Tanköte-
lezettség és tanulmányi rend. II. A tanítóképzés és tanítóképesítés.
III. A népiskolai hatóságok. IV. A tanítók javadalmazása, V. Teen-
dőink a népoktatás politikai. vonatkozásainak tekintetéből. Ezekből
elsősorban a tanítóképzés érdekel bennünket, de a többi pont is
szorosan összefügg munkakörünkkel. Amiben Kármán e fejtegetései-
ben másoktól eltér, az, hogy nem nyujt véleményeket, nézeteket,
ötleteket, (bár elismerem, hogy sokszor ezek is nagyon okosak
lehetnek) hanem a kérdéseket, mindig elvi magaslatrólés a magyar
közoktatásűgy történetének ésfejlődésének legrészletesebb ismeretéből,
történeti hagyományaink szelleméből kiindulva az európai népek okta-
tásügyével összehasonlítva tárgyalja.

A tanító képzésre és képesítésre vonatkozó nézetei megégyez-
nek egyesületünk álláspontj ával, művéből tehát ujabb fegyvereket
'nyerhetünk álláspontunk védelmezésére, TanítóképzésünkaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfó hiányát
abban látja, hogy a növendékeket igen fiatalon, a tankötelezettség
befejezte előtt és csonka, befejezetlen képzéssel kapjuk (mert 'ilyen
a 4 polgári, vagy középískolai osztály). E bajon gyökeresen csak
úgy lehetne segíteni, ha a felvételt a teljes 6 osztályú polgári elveg-
zésétőltennők függővé. A képesítést. szerinte csak az állam adhatja
meg, a felekezetek a képzés jogával élhetnek. kimutatja a különb-
séget tanulmányi és tiszti vizsgálat között, a tanulmányi vizsgálat
csak a növendékek előrnenetelét állapítja meg, ezt növendék taná-



raira lehet bizni, de a tiszti vizsga, mely állami oklevelet ad, bár-
mely téren (nemcsak a tanítóin) csak állami vizsgáló bizottság előtt
tehető le. Különösen figyelemreméltók a népoktatásügy egységes
szervezésére vonatkozó javaslatai. A felekezetek iskolafentartó jogát
elismeri, de az állami ellenőrzést törvényhozásilag az egész nép-
oktatás terén egységesebb en kell kiterjeszteni, úgy hogy a feleke-
zeti iskolák tanterve, még a valIásoktatásé csak akkor lép het életbe,
ha a miniszter ezt jóváhagyta. Az egyes törvényhatóságok területén
'levő iskolák pedig a polgári hatóság alá helyezendők, mint az 1876-iki
törvény is kontemplálta. A népoktatás szervezésére vonatkozó nézetei
oly fontosak, hogy' az egész művet ki kellene írnom, ha gazdag tar-
talmáról számot kellene adnom, azért nem tehetek jobbat, mint a
mű e fejezetét legmelegebben ajánlom kartársaim figyelmébe.

A középiskolával foglalkozik a X. Tanulmány: "Adatok' a
középfokú oktatás szervezéséhez" . E fejezet a gimnáziumi utasítá-
sok általános részét tartalmazza, azok megértését előmozdító egyéb
értekezésekkel kapcsolatban. Ismeretes, hogy ez németül is meg-
jelent a Frick-féle gyűjteményben e címmel: "Beispiel eines ratio-
nellen Lehrplans." E címet Frick adta neki, a németeknek egy
idegen ország tantervét mutatta be, hogy példát mutasson egy ratio-
nalis (tudományos elvi alapokon nyugvó) tanterv készítésére. Hogyne
érdekelne tehát bennünket, kiket annyi száJ füz a középiskolához ;
hiszen már azért is kötelességünk középiskolai oktatásunkról tudo-
mást szerezni, mert máskép a népoktatás helyét tanügyünk szerve-
zetében sem foghatjuk fel kellően. Amellett az elvek, melyek e
tanterv készítésénél alapul szolgáltak, éppen rationalis voltuknál
fogva, mintául szolgálhatnak és szolgáltak is más tantervi alkotá-
sainknál is.

Végre a második kötet X. része a .főiskolai oktatás kérdései-
vel foglalkozik, címe: A tanárképzés és az egyetemi oktatás. E mű-
ben sokkal több van mint amit a cím igér. Tömören, röviden, de
mégis világosan és tökéletesen megbizható alapossággal lefesti a
ném et és francia egyetem filozófiai karát és az angol egyetemek
(Oxfordi, Cambridge) szervezetét. Nem tudom, hogy valahol másutt,
e három egyetemi szervezet ilyaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ű és világos rajzát lehet-e olvasni.
Talán legérdekesebb az angol egyetern leírása, ebből fogalmat nye-
rünk, hogy ez intézmény mily nagy szerepet játszik az angol nem-
.zet életében. Ezután fejtegeti az egyetemi oktatás problemáit és az
egyetem filozófiai karának feladatául. a tanárképzést tűzi ki. Nem
kell kiemelnem, hogy e fejtegetések mennyire összefüggnek a.
képzőintézeti tanárok képzésének kérdéseivel is. 'Kármán ez össze-
gyűjtött munkáinak kiegészltéseül szolgál egy másik már elébb
megjelent és a gyűjteménybe fel nem vett műve: "Közoktatásugyi
tanulmányok", rriely főleg az állam és felekezetek viszonyát tár-
gyalja úgy Európa különböző országaiban mint hazánkban. .'

Azonban lehetetlen e művek gazdag· tartalmát, még vázlatosan
sem ismertetni, de talán nem is szükséges, Kármán személyes hatá-
sát mindenki ismeri, e művek is már mind elébb jelenték meg, de
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el voltak szórva, jórészt folyóiratokban és nehezen voltak hozzá-
férhetők. Egyenkint, egymástól elszakítva és hosszú időközökben
megjelenve, talán nem is hathatott kellőképen. E gyűjtemény értéke
abban van, hogy együtt, rendszeresen összefoglalva találjuk, egyik
a másikat támogatja, és magyarázza, Ami e művekben értékes és
maradandó, az csak most fog igazán hatni és erős a meggyőződé-
sem, hogy Kármán irodalmi hatása a magyar pedagógiának mint
tudománynak kifejlődésére csak most fog kezdődni. Most van egy
közös alapunk, amelyből kiindulva, vagy aki úgy gondolja, mely
ellen küzdve, közös irodalmi munkásságot folytathatunk. Ebben a
reményben üdvözlöm az összegyűjtött művek két kötetét éskifeje-
zem azon óhajornat, hogy bárcsak követné e két kötetet egy har-
madik is, melyben azóta megjelent vagy megjelenendő többi műveit
is közreadná. A tanítóképző tanárság, mely elsősorban van hivatva
pedagógiai művek tanulmányozására, bizonyára sok elmemozdító
okulást fog belőlük meríteni és el fogja ismerni, hogy Kármán
összegyűjtött műveiben működését előmozdító, hathatós segítő tár-
sakra akadt. .

(Budapest.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Má lnaz' Mihá ly.

ÚjQPONMLKJIHGFEDCBAm a g y a r f é r f i k a r o k z s e b k ö n y v e . 127 magyar négyes
férfikar. Gyakorlati útbaigazításokkal kezdő karvezetők részére s kis
zeneműszótárral, Tanítóképző-intézetek, továbbá dalegyletek és ének-
karok használatára szerkesztette Révfy Géza temesvári állami tanító-
képző-intézeti tanár. Ára: 3 kor. 40 fill. Kiadja a Polatsek-féle könyv-
kereskedés Temesvárott.

E közel 300 oldalas munka egészen a tanítóképző-intézeti új
tanítási tervhez alkalmazkodik. Felöleli a nagyobb és kisebb hazafias
karokat, nagynevű szerzők (Beethoven, Kirchner, dr. Horváth Á_,
Major, dr. Szőllősy A. stb.) műdalait, az alkalmi dalok egész körét,
a népies irány ú műdalokat, ú. n. dalegyvelegeket (Hoppe, Lányi; stb.).
Végezetül 20 hamisítatlan zamatú nép- és kurucdalt találunk a gyűj-
teményben. Kedves, eredeti népdaltermékek. Függelékül útbaigazítás-
sal szolgál a szerző az énekkarvezetőnek. Helyes pedagógiai érzék-
kel arra mutat rá, milyen összeállítású a férfikar és e tekintetben
mi akarvezető teendője, Részletesen így csoportosítja szerző a
hatalmas csokorba kötött férfikarokat : 1. Haza. 2. Nagyobb hazafias
karok. 3. Kisebb hazafias karok. 4. Nagyobb műdalok. 5. Kisebb
műdalok. 6. Alkalmi karok. 7. Dalegyvelegek. 8. Esti dalok. 9.
Csokonaij dalok. 10. Vadászkarok: ll. Bordalök. 12. Indulók, induló-
félék. 13. Tréfás karok. 14. Népdalok. 15. Kurucdalok, 16. Jeligék,
felköszöntők. 17. Gyászkarok. . ' ,

A hangyaszorgalm ú szerzőneke 'hézagpótló művét nagy
gyönyörűséggel tekintettem át. A dalszerzemények kevés kivétellel
nemzeti zenénk tárgyköréből vétettek. A magyar motivumoknak
ezen úgyszólván kizárólagos kiaknázása olyan érdem, melyet nem
lehet eléggé méltányolnunk. A magyar dalköltészetnek e gazdag
tárházából örömteli érzéssel válogathat a tanár. Egyik-másik szemel-
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vény ugyan túllépi a képző-intézetekben rendelkezésünkre álló hang-
terjedelmét, de a gyűjtemény, mint a szerző is mondja, a dalegyesüle-
teknek is szolgálatot kiván tenni. Annyi bizonyos, hogy régi hiányt
pótol ez a könyv s mi képző-intézeti zenetanárok lelkes örömmel
gratulálhatunk a szerzőnek e hihetőleg kitünően beváló tankönyvhöz.
A munka gondos figyelemmel van kiállítva, szép nyomású; ára ter-
jedelméhez képest olcsó; tanító korában is nagy hasznát veheti neki
a tanítónövendék.

(Arad.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZoita i Mátyás.QPONMLKJIHGFEDCBA

E g y e s ü l e t i él'et.

J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a T. l. T. o. Egyesületének HllO. évi január hó 8-án, az l. ker.
állami tanítónóképző-intézetben tartott választmányi ülésén.

Dr. Baló József elnöklete alatt jelen vannak: Somogyi Géza,
Bittenbinder Miklós, Répay Dániel, Sztankó Béla, dr. Málnai Mihály,
Nagy László, Lubinszky Emilia, Miklós Gergely, Strauch Gyula, Kún
Alajos, Farkas Sándor, Dékány Mihály, Horvay Ede, Mészáros
Jenő, Urhegyi Alajos.

1. Elnök szivélyesen üdvözli a megjelenteket s az ülést meg-
nyitja.

2. Elnök a jegyzői teendők ideiglenes ellátására Urhegyi Alajost
kéri fel.

3. Elnök kegyeletes hangon emiékezik meg néhai Czöndör
Sándortól, a temesvári állami tanítóképző gyak. isk. tanítójáról. ki
alig egy éve vonult nyugalomba s most halálát jelentik. A mindenki
által szeretett, buzgó pályatárs halála mindenkit részvéttel érint s
javasolja, hogy Czöndör Sándor emlékét jegyzőkönyvben is örökít-
sük meg. '

4. Mészáros Jenő főtitkár jelenti, hogy az elnökség Répay
Dániel kartárs közrernűködésével a választmány határozataértel-
mében a tanítónövendékek gyakorlati pedagógiai kiképzésének egy-
ségesítésére vonatkozó javaslat elkészítése céljából összeállította a
nevezett tárgy anyagára vonatkozó kérdőpontokat, azokat sokszoro-
sitotta s 40 tanítóképzőnek küldte meg azzal a kérelemmel, hogy
azokra 1909. dec. 28-ig feleletet adjanak. A mal napig 20 tanító-
képző igazgatósága tett eleget a kéreJemnek. Vigasztaló körülmény
az, hogya beérkezett válaszok is elegendő anyaget nyújtanak az
említett javaslat kidolgozására. Ugyancsak a választmány határozata
értelmében az elnökség meleghangú levélben felkérte a szaktanári
értekezletek elnöki, előadói és jegyzői teendőinek ellátására kijelölt
kartársakat arra, hogy a felajánlott tisztségeket elfogadni szives-
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kedjenek. Ezzel kapcsolatban bejelenti, hogysrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy Károly egész-
ségi állapotára való tekintettel a rajztanári értekezlet előadói, Ba lázs

Béla a földrajzi értekezlet jegyzői ~tisztét nem fogadta el.
A napokban körlevélben arra fogja kérni az elnökség az állami

tanítóképző-intézetek igazgatóságait. hogy azokat a kartársakat, akik
újonnan neveztettek ki, vagybíza'ttak meg s akik egyesüIetünknek
még nem tagjai, belépésre szólítsák fel. Mellékelve tagsági jelent-
kezési lapokat' fog rendelkezésükre bocsájtani. Jelenti, hogy a
következők kérik felvételüket: Schönwizner János, Jalovecky Péter,
Grusz Frigyes, Vízhányó Károly és Szentgyörgyi József. Sebestyénné
Stettina Ilona kilépett. . ~

A fóÚtkár jelentését a választmány tudomásul veszi.
, 5. Elnök a temesvári' közgyűlés programmjára vonatkozólag

javaslesot terjeszt a választmány elé.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A választmány a javaslathoz egyhangúlag hozzájárúl.
6,. Elnök javasletot nyújt be ana vonatkozólag, hogy a temes-

vári .közgyűlésen a szociális kérdések megvitatása minő keretekben
mozogjon. ,
• A választmány a javaslatot _igen szépnek és megokoltnak
találja s egyhangúlag hozzájárúl.

7. Elnök felkéri Répay Dániel választmányi tagot a tanitonouen-

dékek "gyakor la ti pedagógiá i kiképzésének egységesitésere vonatkozó
javaslata előterjesztésére. . ' . '\

Répay Dániel behatóan ismerteti az ország egyes képzőiben
folyó kiképzési eljárásokat s kimutatja azt, hogy ahány képző van
Magyarországon, még mindig csaknem annyiféle módon és formá-
ban történik azokban a leendő tanítók gyakorlati pedagógiai kikép-
zése. Ebből következik, hogy szükségképen különböznie kell e
kiképzés eredményének is, ami semmikép sem lehet kivánatos,
Sót ellenkezőleg, azt kell óhajtanunk, hogy e téren is mielőbb
"közvélemény alakuljon ki s egységes gyakorlat verjen gyökeret".
Mert bármily tökéletesek legyenek is magukban véve az imitt-amott
életbeléptetett int-ézkedések, hatásuk csak kis körre terjedő s rész-
leges és a-z' is marad mindaddig, amig ez z'ntézke4lseke,t va lamelyes

rendszerbe nem fogla ljuk s egyetemesen es egJ lségesen irányító, ténye-

zökké ..nem (vá ltozta t juk. , 'l ,

Előadó bétnüt'attaeztÚan a gyakorlati ped. kiképzés egysége-
sítésére vonatkozó javaslatát, melyet az e kiképzés tárgyában ~i1l.l'lott
57313/1'905. sz., 76996/1'905. sz., 75391/1'Q06. sz., 22221/1907. sz.,
41341/1907. sz. és -I1'90S. 'sz, miniszterí rendeletek alapján, ésaze
rendeletek eredményeképen az 'ország .egyes k6P2:óibenedtlig kiala-
kúlt gyakorlat figyelembevételével készített. .'. .

, Ejavasla:t' szerint egységesen szabályozandók, illetőleg Ipeg-;-
állapitarrdók 'lennének: . . " , ' ! . ,

1. il: tanító·niivendékektől megkivánt pedagógzá i s~emfélel-úe,:zés;

modosa ta i, , .., ,

I I . 'A szerezteieltszemli!letne'k ~ 1J ,ó've'lzdékeksztimá rava ló' érNlfésítése.

Ill. A tanítónó'vendékek á lta l vegzendő,NMLKJIHGFEDCBAú . n, " , -, '
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a)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApróba tanítá sok,

b) folyta tólagos tanítá sok,

c) iiná lóbb úkolavezetész', nevdész' s okta tá sz' gyakor la tok,

IV. A tanítónövendékek gyakor la tz' pedagógz'a z' kiképzését ssol-

gá Id uta sítá sok, roua tos nyomta tványpk, tanmenetek.

V. A tanítdnövendékek gyakfJ r la tz' jJedagógz'a z' kz'kéjJzésének tö'ké.

letesítését célzó továbbz' kivánságok, z'ntézkedések.

Előadónak mindezekre tett javaslatai közül választmányunk
egyelőre csak az 1. és a II. pontban jelzettekre vonatkozókat tár-
gyalta le, melyek a következők:

1.QPONMLKJIHGFEDCBAA p e d a g ó g i a i szemlélet-sseraés mődozataí.

A tanítónövendékek elméleti pedagógiai ismereteiket a peda-
gógiai gyakorlat szemlélésévei s tanulmányozásával egészítik ki.
E célból kiképzésük folyamán többször tesznek látogatást, a) a
tanítóképzővel kapcsolatos elemi és ismétlő gyakorló-iskolában
és ifj. egyesületben, b) a képzón kívül eső népoktatási intézetekben.
Közművelődési intézményeket is meglátogatnak.

A) Szemlélet-szerzés a gyakor ló-úkolákban.

A gyakorló-iskolák látogatása rendjén az iskolát, az iskolai
életet, az abban folyó állandó' nevelés-oktatást és a lka lomszerű

(minta, bemutatá) tanításokat szemlélik és tanulmányozzák a
tanítónövendékek ; és pedig évfolyamonkint a következő beosztás
mellett és fokozatossággal:

1. Az 1.,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn ., HI. osztályosok a gyakorló-iskola elemz' tagoza tá t

látogatják egész éven át, névsor szerint egyesével s naponkint vál-
takozva s ott:

a) az I. évesek a test- és egészségtan s részben a testi
nevelés körébe eső dolgokat szemlélik az iskolában s a tanulókon.
(Lásd: Magyar Tanítóképző 1909. évf. 383. 1.)

b ) a n . osztályosok az általános és a gyermeklélektan s
a logikában ismertetett lelki jelenségekre terjesztik ki figyelmüket.
(L. m. ft. 384. 1.) , , '

c) a nl. osztályosok az általános neveléstanban, didaktiká-
ban és a metodikában tárgyalt dolgokat tanulmányozzák. (L. m.
ft. 385. 1.) ,

2. A IV. .osztályosok, a gyakorló-iskolának elemi és úmétlö tago-
zatában egyáránt tesznek látogatást, és pedig: " " '

a) Ls» félévben kettős feladattal, ,ú." m .': ,a ; ) név.sű; szerint.
egyesével (elemiben naponkintyismétlőben.az ottani tanítások rend-
jén) váltakozva párhuzamosan jelennek meg az' elemi és az ismétlő
gyakorlóban a népiskolai irodai ügykezelés, könyvtárkezelés s az
iskolai élet, ismétlőiskolai tanításo, üzem- és foglalkoztatási terv
tanulmányozása céljából;

~) próbatanításukat megelőző és követő azonos tárgyú leckén.
(Folyta tólagos tanítá s! L. m. ft. 386., 1.)
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b) a II. félévben minden IV. éves növendék egymásra
következő két egész napon át van jelen a gyakorló-iskola ama
tagozatában (de csakis egy izben), ahol próbatanítást tart s önállóbb
iskolavezetési éssrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítetsi gyakor la tot végez, és pedig próbatanítása
napján s az azt megelőző napon. (L. m.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t . 387. 1.)

3. A Ill. és · IV. éves tanító-növendékek a léa tomseerü;NMLKJIHGFEDCBAÚ . n,

minta - és szaktaná r i előmuta tó tanítá soka t z"s szemlétnek és tanul-
mányoznak a gyakorló-iskolákban, és pedig minden sorrakerülő
ujabb tárgy módszerének ismertetése idején, az e tárgyból meg-
indítandó próbatanításokat megelőzőleg.

A minta -tanítá st a gyakorló-iskolai tanító tartja. A szaktanárok
módszeres eljárásokat eldmuta to tanítá soka t végezn ek, és pedig
ugyancsak tárgyuk metodikájának ismertetése kapcsán.

A minta- és bemutató-tanítások a próbatanítások céljaira kisza-
. bott órákra esnek, amikor is azokon az illető képzői osztály összes
növendékei jelen lehetnek.

A népiskolai tantárgyak szaktanárok részéről történő mód-
szeres feldolgozásának (s az ezzel kapcsolatos minta- és bemutató-
tanításoknak) egymásutánját és idejét az egyes tantárgyakból tar-
tatni szándékolt próbatanítások (tanári gyűlésen megállapítandó)
egymásra következésének sorrendje határozza meg.

Valamely ujabb, szokatlan tanítási eljárás bemutatása s kipró-
bálása is megengedhető a gyakorló-iskolában a tanítónövendékek
előtt; de ez nem tartozvan a rendszeres gyakorlati kiképzés hez :
csakis a próbatanításokra kiszabott órákon kívül történhetik,

B) Szemlélet-szerzés a tanítóképzőn kívül eső néP iskolákban.

A tanítónövendékek a gyakorló-iskolákon kívül más népok-,
tatási intézeteket is meglátogatnak kiképzésük folyamán és pedig:

a) a Ill. osztályosok egf napot szentelnek kisdedóvó és
valamely közművelődési intézmény tanulmányozására;

. b) a IV. osztályosok két napot szentelnek az intézeten kívül
pedagógiai szemlélet-szerzés céljából úgy, hogy az egyik napon
valamely helyben lévő osztott népiskolát, a másik napon (az iskolai
év végén, hogy a tapasztalható eredményeken felbuzdúlhassanak)
valamely szomszéd község osztatlan, ismétlővel s ifjusági egyesülettel
kapcsolatos, főleg pedig idegen tanítási nyelvű népiskolát tanúl-
mányozhassanak. (L. Me • Tk. 1909. évf. 38?-89. Iap.)

II.QPONMLKJIHGFEDCBAA t a n í t ó n ö v e n d é k e k á l t a l s z e r z e t t p e d a g ó g i a s~emlélet
é r t é k e s í t é s e .

A tanítónövendékek kiképzésük egész folyamán át megőr-
zendő füzetben jegyzik fel a gyakorló-iskolákban s azokon kívül
szerzett pedagógiai tapasztalásaikat, hogy azokra a pedagógiai
elméleti és gyakorlati órákon mint meg világító, magyarázó s bizo-
nyító adatokra minden adandó alkalommal hivatkozhassanak
illetőleg támaszkod hassanak. A pedagógia tanárának 5 a gyakorlo-



iskolai tanítónak - amikor csak kivánják - minden iskolai év
végén föltétlenűl bemutatandók a füzetek.

8. Elnök az egész választmány nevében hálás köszönetet
mond Répay Dánielnek azért a nagy' munkáért, mellyel a nag}(-
fontosságú kérdést. ily behatóan ismertette. Felkéri a választmányt,
hogyatervezethez szóljanak hozzá. Vita alá bocsájtja a javaslat

. első pontját:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA paedagogia i szemltletszer .zés módoza ta i.

Kun Ala jos mindenekelőtt azt kivánja, hogya gyakorló-iskola
legalább 3 osztatú, 3 tanítós legyen, mert ilyen terhes munkát, egy
tanítós osztatlan gyakorló-iskolában végezni nem lehet. A hospitá-
lásra vonatkozólag azt ajánlja, hogy 1-1 növendék járjon a
gyakor!óba, de 21/2 napig, hogy egyöntetű munkát lásson egyhu-
zamban.

Nagy László, F a rka sNMLKJIHGFEDCBAS d n d o r, Miklós Gergely a hospitálást
már az 1. éveseknél kivánja megkezdeni egyesével. Dr. Má lnaz

Mihá lJ ' az 1. éveseket még nem tartja elég éretteknek arra" hogy
agyakorlóban hospitáljanak, de a jelen viszonyok közt elfogadja
az előadó javaslatát.

Sztankó Béla a hospitálást aQPONMLKJIHGFEDCBAI I . osztályban kezdetné.
A választmány az előadónak a .növendékek hospitálására

vonatkozó javaslatát szótöbbséggel elfogadja.
9. Elnök megindítja a vitát az előadó javaslatának a minta -

tanltá sok ta r tá sá ra vonatkozó részére '
DékánJ ' Mihá ly úgy véli legjobban formulázni a kérdést,

hogy a szaktanárok ne legyenek kizárva a mintatanítások tartásából.
Nagy Lá ,szló úgy a gyak. isk. tanító, valamint az egyes szak-

tanárok mintatanitását rendkivül fontosnak tartja,' mert egységes
pedagógiai élet igazán csak úgy fejlődik ki; Azt hangoztatja, . hogy
a szaktanárok tanítása legalább is #vá iza tosnak tekintessék.

Dr. Ba ló :József igen fontosnak tartja e kérdést, mert a szak,
tanárok tanítása a szemlélet egyik módja.

. Dr . Má lna i Mzhá ly hozzájárút ahoz, hogy aszakt"anárok
tanítása igen fontos, - de inkább' a szaktanárra nézve és akkor
sem hellyel-közzel, hanem huzamosan, ami azonban a mai
víszonyok közt nem lehet.. .

Miklós Gergely a minta bemutatásának egységét' látja' veszé-
lyeztetve akkor, amikor a gyak. isk. tanítón kivűl még 7-8 tanár
mutat be mintatanítást több-kevesebb. eredménnyel. Szerinte 'erre
legalkalmasabb a gyak. isk. tanító. Legfeljebb ahoz járúl hozzá,
hogya szaktanárok. tanítása kivánatosnak. tekintessék. de kötelező-
nek nem.

Nagy László a rnintatanítás- valódi eredményét abban látja,
hogy a módszertan tanára a tanítást a növendékek előtt boncol-
gassa, beszélje meg. "

H a rn a y Ede a gyakorlo isk. tanító tanítását kivánja., A szak-
tanár demonstráljon akkor, amikor szükségétJátja. .',aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ', :

Elniik a megvitatott. kérdést következőképen, te!i~i,f~L\j, .
1.. Mondja ki a. választmány" hogy a növendékek. ,próha,t~n,t7,



tását az egyes tárgyakbólsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gyak. isk. tanító mintatanítása előzze
meg.

2. Mondja ki a választmány, hogy a szaktanárok tanítása
ehhez a bemutatott mintatanításhoz csatolódjék.

A választmány ebben az értelemben határoz.
10. Elnök az idő előrehaladottsága miatt az előadó javaslata

többi részének megbeszéléset a következő választmányi gyűlésreaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tű z i ki s a gyűlést b e z á r ja . '.

Dr. Ba ló József,

elnök.

K. m. f . Urhegyi Ala jos

h.- Íitkár.QPONMLKJIHGFEDCBA

V e g y e s e k .

K in e v e z é s . A m. kir. vallas- és közoktatásügyi miniszter kinevezte

Szentgyo'rgyi József aradzsigmondházi községi tanítot az aradi állami tanító-.

képző-intézethez a X. fizetési osztály 3-ik fokozataba gyakorló iskolai

tanítova.

S z o c io l ó g ia a képzőben. Geöcze Saroltának a Magya r Tanítoképző

1909. évi decemberi füzeteben ily címmel megjelent cikkébe a következő

sajtohibák csúsztak be: az 529. IlfPon alulról a 17. sorban a helyett, hogy.

enövendékeim szorgalmaznak» «növendékeim sugalmaznak» óívasandóo

Abban a részben pedig; ahol az író a kisipar fejlődését tárgyalva, jelen

időben beszél a céhek alakulásáról és működéséről, beszűrandö, hogya

céhrendszer túlélvén magát, felbomlott.

M e n e t r e n d m ó d o s í t á s a z á g r á b - s z i s z e k - b r ó d i é s s u n j a - d o b e r l in i

v o n a lo n . Folyó évi december hö l5-től kezdve a zágráb máv.-s.;;:iszek-

brödi vonalon közlekedö, Zágráb máv.-ról délelőtt II óra 30 perckor

indulo vegyes és az onnan éjjel 1 órakor indulo személyszállító teher-

vonatok, továbbá a Zagrab mávc-ra jelenleg délután 5 óra So perckor

érkező vegyes és az oda éjjel IT óra 27 perckor. érkező személyszállító

tehervonatok Zágráb déli vasutról fognak indulni, illetve Zagrab déli

vasutra fognak érkezni.

E vonatok indulása é s érkezése Zágráb délivasuton ugyanaz marad,

mint jelenleg Zágráb máv.von, =kivévén a Zágráb máv.-ra Sunjaröl éjjel

I I óra 27 porckor érkező személyszállítö tehervonat, mely Zágráb déli

vasutra éjjel I I óra 7 perckor fog érkezni és Sunjaröl is korabban, azaz

este 8 óra 20' perckor fog indúlni. E vonatokhoz Zágráb máv. és Zágráb

déli vas ut közt összekötő személyszállító vonatok fognak forgalomba

helyeztetni, mely által a jelenlegi csatlakozás ok Zágráb máv-on ezutá ri is

fentartatnak.

Ugyancsak az említett időponttol kezdve a Zágráb máv.-ról jelenleg

63
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este 9 óra 30 perckor indulo személyvonat korabban, azaz este 9 óra

IS perckor fog indulni, Brödba pedig éjjel 3 óra 9 perckor fog érkezni,

Bosznabródba azonban úgy fog érkezni, mint jelenleg ..
A sunja-doberlini vonalon közlekedő Doberlinből jelenleg este 6 óra

32 perckor indulo és Sunjára 8 óra IS perckor érkező vegyesvonat pedig

Doberlinből este 6 óra 29 perckor fog indulni és Sunjára este 8 óra 2

perckor fog érkezni. Budapest, 1909. december 7· 'én. Igazgatóság.

Kimutatás
az 1910. január hó IS-éig befolyt tagsági dijakról.

1905·re: Bocskay István (1 kor.).
1906-ra: Bocskay István (8 kor.). ,
1907-re: Dragincescu György (8 kor.), Bocskay István (1 kor.)
1908-ra: VIaszaty Ferencné, Palotainé B. Józsa, Héger Lujza

(8-8 kor.).
1908. l-ső felére: Dragincescu György, Buschmann Gyula

(4-4 kor.). ..
1909-re: Dr. Weszely Odön, Palágyi Lajos, Palotainé B. Józsa,

Entz Jolán, Héger Lujza, Lehoczky Rózsa, Bittenbinder Miklós,
Áll. tanítónőképző Budapest (II. ker.), Demjén Ilona, Guttenberg
Pál, Sebestyénné St. Ilona, Szöllősi István, Petrovácz József, Berauer
József, Stára József, VIaszaty Ferencné, Párvy Endre, Khin Antal,
Botos Imre, Kiss György, Faluvégi Albert, Kárpáti Károly, Láng
Mihály, Macskásy Zoltán, Dudinszky István (8-8 kor.), Gergye
Sándor (6 ·kor.). Kirchnerné Petrasevich Mária (2 kor.).

1909. II. felére : Exner Leó (4 kor.).
191O-re: Jaloveczky Péter, Újváry Mihály, Állami tanítóképző

Pápa, Kovács Ernő, Röszler Béla, Urbányi Karolin, Ref. tanítóképző
Nagykőrös, R. k. tanítónőképző Kőszeg, Tanítóképző-intézet Szamos-
újvár, Áll. tanítóképző Kolozsvár, Molnár Leontin, Karsay Jolán,
Horvay Ede (8~8 kor.), Kirchnerné Petrasevich Mária (6 kor.).

1910. 1. felére: Szirkvash.-gömörrákosi t.-testület, Ág. evang.
tanítóképző Selmecbánya (4-4 kor.).

1911·re: Ág. ev. tanítóképző Sopron (8 kor.).QPONMLKJIHGFEDCBA

K é r e l e m .

Felkérem az igen t. tagtársakat, hogy tagsági dijaikat - a
jelen füzethez mellékelt utalványlap felhasználásával - minél előbb
alulirotthoz eljuttatni sziveskedjenek.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Horuay Ede

.egyes. pénztáros.


