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T an ítók ep zé s .

A szak tan á r m unk ak ö re .

(Folytatás.)

Miként alakult ki ekként' a szaktanár népiskolai vonatkozású

munkája? Ez az utasítás szerint olt kezdődik, ahol a legtöbb
szaktárgy befejezésre jut, tehát általában a Ill. osztályban, annyi-
val is inkább, mert a módszertan is erre az évfolyamra esik. -
A szaktanár a népiskolai tanterv és utasítás szellemére helyez-
kedve szaktárgya tanításával kapcsolatban, azután, hogy a növen-
dékek a szakismeretet már elsajátították', demonstraciót tart. E

demonstrációk csak anépiskolai anyag egyes typusaira, nehezebb
részekre terjeszkednek ki s a növendékeknek megfigyelés alapjául
szolgálnak. A tanítási typusok megállapítása az anyag minősége
szerint a szaktanár dolga. Ezek a typusos demonstrációk termé-
szetszerűen csak a képzőbeli anyag egy nagyobb egységének
összefoglalása után tarthatók, akkor, amikor a növendék is át
tudja tekinteni a szaktárgy egy nagyobb egységét s így annak
különböző szempontok szerint való csoportosítását is átlátja. I tt

készítheti már elő a szaktanár demonstraciója tárgyi alapelveit 'a
növendékekkel való közös megbeszélés alapján, anélkül, hogy
népiskolai vonatkozásukra különösen is felhívná a figyelmet. E

megbeszélt szaktárgyi eredményeket a növendékeknek maguknak
kell levonniok a demonstrációbó!.

Egy-két demonstráció után egy-egy/ összefoglalás alkalmával
a növendékekkel már csak megbeszéljük több részlet nek népiskoJai
feldolgozását a szaktárgy szempontjából, megismertetjük őket a
gyakorlóban használt tankönyvvel, esetleg egy vezérkönyvnek erre
vonatkozó mintaleckéjével.

Magyar Tanítóképző, 22
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Egyakorlati irtinyú bevezetés után következik a szaktanár-

nak a gyakorlóban tartandó mintatanítása, melyből ~ módszertan

tanára a szaktárgy tahitásának általános methodikai elveit is levonja.

E szerint a tárgy szakszerűségét a szaktanár a Ill. évfolyarn-

ban a megalapozással már biztosítja scsak természetes, hogy na

tárgyköre csak a IV. évfolyamban fejeződik be, akkor ott folytatja

demonstrációit, de ott egyúttal belekapcsolódik 'a triumvirátus köte-
lékébe is, amelyben most már a megalapozott szakszerűséget

képviseli.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEz a szakszerűség vonatkozik nemcsak a jelölt tudásának,

a tudomány megfelelő eredményeire, hanem az anyag logika i eiren-

dezésének miként jére nézve is, ez lévén a szaktárgy természetéből

folyó methodika i a lap, a tanítás váza . Kidolgozásának gyakorlati

részleteit, a pedagógiai vonatkozások leszűrését apróbatanítások

alkalmával a triumvirátus másik két tagjának kell átengednie.

\ A képzőbeli anyag befejezése után már csak a népiskolai

tanterv é~ utasítás összefoglalása marad hátra, némely jobb tan-

könyv és vezérkönyv rövid ismertetésével.

A képesítővizsgálatnak fentebb említett kiegészítésévei elér-

hetjük tehát a jelen szervezet mellett is némileg azt, ami a tanító-

képzői szaktanári munkásságnak - egyik kardinális tétele: a nép-

iskola i methodika i tanulmány szükségszerűségét, ez viszont magá ..

ban foglalja úgy a népiskola i tanítói gyakorla t elsa já tításá t, 'mint

a képzőbeli modszeres tanítás kia lakulásának következményét.
A kérdés végső resultatuma tehát a tanítóképzőbeli jó mód-

szeres tanítás, melynek szellemében a szaktanár jelöltjét a próba-

tanításokig kell hogy- vezesse, hogy ott a jelölt szaktárgyának éles

felfogásáról tegyen tanubizonyságot; a felelősség nagyrésze - tehát

e ponton terheli a szaktanárt. Fontos dolog volna annak eldöntése,

hogy a lehető legjobb vezetés mellett is rendelkezik-e a jelölt

17-18 éves korában a szaktárgy ismeretének azzal a mértékével,

mely annak elemi iskolai tanítására is képesíti, s mi az a mérték?

Ez határozza meg a szaktanár felelősségének sulyát is.

A mérték meghatározásában utasításaink oly szinvonalat

kivánnak a tanítójelölttől, hogyaszaktárgy felett uralkodni és vele

céljához képest rendelkezni tudjon. Ennek elérési módja isme-

retes a fen'tiekből. Érdekes volna szaktárgyankint közelítőleg meg-

állapítani azt a mértéket. Melyik az a szinvonal, melyen már ren-

delkezni tud a jelölt tárgyával a népiskola szempontjából s mikor

éri ezt el? Bár a népiskolai utasítások kijelölik a kereteket, mit,

mennyit s milyen szempontból kell tanítani, mégsem olyan nagyon
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egyszerű a kérdés. A tanítóképzőiutasítás a minél fokozottabb

műveltség kriteriumát jelöli meg mértékül, A műveltség kriteriuma-

pedig tudvalevőleg nem egykönnyen süríthető össze formulába.

Egy kellően körülbástyázott kritériuma azonban kétségtelenül meg-

állapítható a magyar tanítóra nézve:xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tudományágak kapcsola tos

ismereteiból leszürt s nemzeterkölcsi érzületre helyezett ér tékelő-

képesség ; s tanítói munkájába« ennek alka lmazása . Ennek hiányá-

ban nem működ hetik közre a jövő nemzedék jobb sorsának elő-

készítésében; megszerzése pedig megkülönbözteti őt a természetesség,

'itélőképesség szükebbvoltától. Az értékelő képesség pedig csak az

összes isméretek kölcsönhatásából emelkedik ki.

Ennek folyománya: időbelileg is első az értékelő képesség

megszerzése s csak aztán annak alkalmazása, a jellem (s nem

természet) kialakulásának is ez a sorrendje. Ezért képtelenség a

kettőt párhuzamosan egymás mellett fejleszteni, azt akarni, hogy

fejlődő szervezet maga is fejlesszen hasonló, sőt jobb szervezetet,

hogy éretlen gyümölcs életképes egyedet termeljen.

Mai tanítóképzésünk gyakorlati kiképzésének rendje pedig

épen a párhuzamos fejlesztés gondolatának kivitelén alapszik -

végeredményben pénzügyi tekintetek- miatt. Mai igyekezetünk ugyanis

az, hogy az értékelőképességet a tanítójelöltben egy időben, pár-

huzamosan, fejlesszük a pedagógiai alkalmazás _ képességével s

lelkiismereti furdalást érzünk, ha jelöltünk gyakorlati tanításaitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

alkalmával nem felel meg várakozásunknak. Pedig tudja tanítása

tárgyát tanítóképzői, sőt vizsgálati szinvonalon, keileténél jobban
/ .

alkalmazkodlk utasításainkhoz, miket olykor hárman adunk, tehát

elég sokoldalúlag világosít juk fel s még sincs a legtöbbnek hatá-

rozott, saját lelkéből és kiinduló iránya tanításánál, beleszámítva

ide a kezdet nehézségeivel járó gátló körülményeket is. Nem dönti

meg ezt a tényállást az az érv sem, hogy a huzamosabb gyakor-

lat majd egészen otthonossá teszi - formailag talán igen, de

tanítói értékében nem igen, csak. a,kkor is azoknál, kik a meg-

kivántató ítélőképességre vergődnek - a maguk útjain. Pedig

ennek alapvonalait a képző nek 'keIlene leraknia s az életre csak

megerősödését biznia.

A szaktanári munka körének végső hatását illető meghatá-

rozása tehát a vázolt tényekból önként következik s egyúttal

magában foglalja nehézségeit is.

A tanítóképző! szaktanár mai munkája hatásában kettős,

időben is egymás mellett haladó irányzatú, melyek közűl az egyik
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a serdülő ifjúkorra, a másik az ifjúkor közvetítésével a gyermeki

korra irányul; jellegzetessége a szaktárgy és népiskolai módszer
elválaszthatatlan összefonódása. Ebben különbözik a tanítóképzői
szaktanár a középiskolaiak bármelyik árnyalatától. Ezért nem lehet

feladata saját szaktárgyának magában véve tudományos kutatása,

hanem' úgyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképzői, mint népiskola i rnodszerének tudományos:

a lapon indulóVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe j le s z té s e .

'Ezt. a fejlesztést azonban a mai rendszer keretében nem lehet

egyetemlegesen keresztülvinni, mert hiányzik hozza a bizonyos

szabadságot feltételező mozgási tér, hiányzik a kuta tás t'ágyát

ébren tartó ösztönző erő a tanítóképzők középfokú jellegénél és a

mai gyakorlati kiképzésben követett rendnél fogva. melybe nem

tudnak véglegesen belehelyezkedni.

Következménye pedig messze kiható, fontosságú. A szak-

tanárok a tanítóképzőbeli oktatásuk ra helyezvén a fősúlyt, arra _a

kényelmesebb álláspontra helyezkednek, hogyanépiskolai. módszer

hivatásos gondozója a pedagógia- és a gyakorló-iskola tanára, mert

ők szakszerűebbek a gyermekek ismeretében, a felelősség is' őket

terheli. Mélyebb okairól már fentebb volttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszó. A szaktanárok tehát

visszavonulnak s itt a nagy baj! - Visszavonul velük az egész.

tanítóképzői testület - hisz a szaktanárok vannak nagy többségben,

- a maga falai közé azzal az érzéssel, hogy a lehetőség szerint

útbaigazította tanítványait, majd csak boldogulnak az életben, s

ezzel be is fejeződik hatása a népiskolai oktatásra a népiskolai

módszer kérdésében.

-Dehát szükségképen felmerül a kérdés: így' kell e ennek

lennie? A tanítóképzés fejlődése érdekében helyes- e -a tanító képzés

célját a' gyakorlatiasság charakteristikonjával ellátva magának a

tanítóképző nek rendeltetését ezzel a gyakorlatiassággal ki is merí-
teni? Helyes-e a tanítóképző egyetemleges munkáját oly irányban

terelni, - mely a falain kivül felbukkanó s életerőre vergődő új

módszereket csak felszívja, azokat a régiekkel összeházasít ja s így

szankcionálva az ifjú nemzedékkel átv.iteti az életbe, ahonnan azok.

a képző be kerültek.

Milyen helyet foglal el ma a magyar tanítóképző a magyar-

pedagógiai élet _terén? Ki- veszi-e részét hivatalos helyzeténélfogva

is a neki fentartott munkakörből ? Már meglehetősen fejlett pedagógiai

irodalmunkban - a nép iskolai oktatást iIle.tőleg - a magyar

tanítóképzők tanársága, nem egyénenkint, de tömegesen, azt a

helyet foglalja-e ej, mely őt megilletné? Honnan van az, hogy az a
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vád hangozhatott el, hogy az állam nem tud a fővárosnak megfelelő
tanítót állítani s hogy egyesek fölényes magaslatról beszélnek hazai

.tanitóképzőinkről ? Miért nem sikerült a közoktatási kormánynak
nehány év előtti azon kisériete, hogy egyes képzők köré körleteket
alakítson a tanítók állandó továbbképzésére? Maguk a tanítók nem
kivánták, hivatkozva önálló továbbképzésükre! Miért megy a szak-
tanár csak nagynehezen megyéje tanítói gyűléseíre előadónak?

A sok ok közül csak a bennünket elsősorban érdeklő okért:
mert tanítóképzőink a nép iskolaixwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApedagógia terén nem. viszik a

vezető szerepet! Tanársága nem vesz részt a tanítók dolgában,
nem bajában, nem előretörésében; nem is ismeri őket, törekvései-
ket.. hahogy kikerültek a képző padjaiból. A tanítóképzőnek nincs

élete, csak a saját falain belül, közvetlen hatása csak a fejlődő,
értékelésig még el nem jutott ifjúságig ér s többnyire ott meg istsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szünik, A hatóság hiába. igyekszik ezt az irányt minden kigondol-
ható továbbképzési szervezettel támogatni, ha magából a képző ból,
annak tanársága részéről nem indul ki az iskolai életre kiható
mozgalom: a metkodika mindenirányú intenziv, tudományos s
< f)'ako1'la timűuelése álta l.

Ezzel eljutottunk a fejlődés álláspontjára.

II.

A szaktanár munkaköre a tanítóképzés fejlődése szempontjából.

Első feladat a tanító képzés fejlődésének fogalmát szabatosan
meghatározni a szakjelleg szempontjából.

A tanítóképzés szakiskolai jellege magában foglalja a fejlődés

-meikodika i irányzatú céltudatos munkájá t, elvileg kirekesztve ebből
a jellegből a közműveltségi tantárgyaknak, mint a tudomány ágai-
nak tudományos munkálását a tanárok részéről; ami nem azt
jelenti, hogy a haladó tudományos kutatás eredményei ne vétes-
senek fel a tanítandó anyag közé. A pedagógiai tudományokorr

kivül más tudományok művelése ' megfosztaná a képzőt szakjelle-

gétől és a középiskolák felé fejlesztené vissza s a tudományos
kutatás módszere átfonódnék a tanítás módszerébe, holott mind-
kettő célja más: amazé új eredményekhez jutás, emezé az ered-
mények tökéletes appercipiáltatása, éppen ezért más a kutató
egyéniségének vonatkozása is céljához; amaz magába mélyedve
keresi a kutatás anyagrészei közt ~ kapcsolatot; a tanítás mód-
szerének művelése és fejlesztése pedig a tanár részéről megkivánja
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azt, hogy maga közvetítőként szerepeíve az ifjú növendék lelke és

a tudomány eredményei között keresse ~ lehető legjobb elhelyezés]

módot.

Más tehát a tudós lelkületének diszpoziciója s más a tanáré,

amit Imre Sándor úgy fejez ki: "a tudományosan kutató munka

alkalmatlanná tesztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanítóságra. (Magy. Pedagógia 19l3. évi 2-3.
szám; 143. 1.)" Magától értetődő, hogy ez nem vonatkozik ily

értelemben a tanítási módszer tudományos kutatására, sőt ellen-

kezőleg, a tanítási módszer tudományos kutatása a tanítóképző]
tanárság megkülönböztető kriteriuma minden másféle tanárságtól,
csakis ez teszi a tanítóképzői tanárt igazi szaktanárrás a metho-

-dikaí fejlesztés munkásává.

A methodika fejlesztése a tanítóképzói tanítás mindkét fokán

nem irányul hat csupán a mcthodikai részletek kidolgozására. A

részletek kidolgozása a tanító egyénisége szerint változatosan alakul

s csak az elvek gyakorlati megvalósítását óhajtja. A tanítóképzőnek

axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmodszeres elvek kiépítésén kell fáradoznia, mert ez adja meg a

szó igazi értelmében vett pedagógiai szakjelleget a fejlődes szem-

pontjából. ,A fejlődési korszakok épen eszméik által határolódnak

el egymástól és csak addig tartanak, míg ezek' az eszmék meg-

va!ósulva hibáikat is megmutatják; a megismert hibák kiküszöbö-

lésére való törekvés már új fejlődési korszak kezdete uj célok

kitüzésével. .

Helyes-e ily értelemben felfogni a tanítóképzés fejlődese útját,

mely nemcsak a részletek kidolgozásával •. de elvek megalapozásá-

va l is foglalkozik, tehát a gyakorlattal a tudományos kutatást akarja

kapcsolni, 5lvagy maga csak a megállapodott elvek szolgálatába

álljon s. ekként tisztán gyakorlati alapra helyezkedjék r

Hiszen eddigi fejtegetéseink eredményei épen azt bizonyítják,

hogy a szaktanári munkakör methodikai irány ú intenzivebbé téte-

lének sz9kségessége már a magasabb fejlődés útjára tereli a tanító-

képzőt, mely a mai keretei között meg van bénítva. MeJy intéz-

mény álljon hivatásosan a népiskolai módszer 'tudományos,

fejlesztésének szolgálatába, ha nem a tanítóképző a maga sok-

oldalúságával. - Csak nem az egyetem, amelynek keretébe ez

rendeltetésénél fogva sem fér; hisz az egyetem tanárjelölteket képez

többnyire csak, elméletileg, melyben a népiskolai módszer nem talál.

művelésre sem általában, sem a szaktárgyak vonatkozásában! Épen

ezért érthetetlen az a többször hangoztatott elv, hogy a tanítók
az egyetemen' fejezzék be filozófiai irányú tanulmányaikat. Csak
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azért talán, hogy viszont a methodikai tanulmányt ott ne folytat-

hassák? /'

Miért nem végezhetné ezt a felsőbbfokú. befejező képzést

maga az átszervezendő tanítóképző? Hisz rendelkezik a megfelelő

s ez irányban még kialakuló tanári személyzettel; amely jelenleg

épen csak azért nem alkalmas még a fesőbbfokú képzés vezetésére,

mert a tanító képzés mai szervezetének korlátai nincsenek reá

ősztönző. erővel az önmunkásság terén, mert ezek között a korlá-

tok között megelégszik az évről-évre sablonosabbá váló munkájá-

val s még arra sem kapható ennek a státusnak sok munkása,

hogy hatását akikerülő tanítónemzedékre továbbra is megtartsa,

vagy hogy legalább a maga körében mozgalmasabb s tudományos

színezetű életet folytasson. Közlönyünkben, közgyüléseinken egy-

más után vetődnek fel a jobb sorsra, 'alapos készültségen s

tanulmányon nyugvótsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkritikákra érdemes eszmék, de tovább nem

jutunk; elmerülnek azok az évfolyamok köteteiben, a tanítóképzés

életébe azok nem kerülnek bele, megtisztultan, sokoldalú meg-

vitatás által. Ennek oka a tanári élet egyéb" nehézségei mellett

nyilvánvalóan ott keresendő, hogy a tanítóképző munkája a szak-

tanárok részéről is még nem lépett az intenzí v methodik_ai tanul-

mány terére.

Ez a hivatása a tanítóképző jövendőbeli fejlődésének, ez fogja

szakjellegét kidomborítani.

Ehez azonban a tanítóképzőnek olyatén átszervezése szüksé-

ges, mely 1. kettéválasztja a szaktárgyak tanítását a methodikai

résztől, 2. s ez utóbbit ama fölé emeli.

A methodikai felső tagozatban jutna helye minden szaktanár

munkásságának, melynek jellege a gyakorlattal párosult tudományos

színvonal. Hogy ez akadémiai jelleget adjon-e a képzőnek vagy

sem, az magából a tudományos. munka kriteriumából következik .
. Hatásában semmi egyéb következrnényre rá nem mutatva,

csak arra, hogy ezzel a tanítóképző tanárságának adunk impulzust

a methodikai irányú tudományosabb munkálkodásra, már magában

véve is ok" a mai ker_etek tágítására s ezzel tanítóképzésünknek

oda helyezésére, amely hely feltétlenül megilleti.

Ez" a hely pedig csak vezérszerep betöltése lehet minden

olyan" kérdésben, mely a népiskolai nevelő-oktatás kérdéseire

vonatkozik. Ez a hely biztosítani fogja a tanítóképző számára a

felsőfokú képzés szabadságát, ez lehetővé fogja tenni nemcsak a .

részletek mcthodikai kidolgozását; hanem szabad, sőt kötelesség-
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szerű kutatásaí alapján a mcthodikai elveknek fejlesztését, a tudo-

mányos elméletnek a gyakorlati kisérlettel megerősített alkalmazá-

sát. S minthogy fentebb vázolt felfogás szerint a pedagógiai

elméletre és gyakorlatra vonatkozó minden ismeret e felső tagozatba

viendő át, a szaktanár szaktárgyának módszerét is itt tárgyaIván,

alkalma nyílik önálló tanulmányai alapján nemcsak a legjobb mód-

szer kialakitásánoz szaktárgya révén hozzájárulni, hanem a fel-

felbukkanó módszerek tudományos kritikáját adván, a szélsőségek-

től is megóvni jelöltjelt.

. A tanítóképzőnek e felső tagozatában -ván helye a tantervünk

köyetelte tan- és vezérkönyvek beható ismertetésének is, amit ma

csak felszínesen tudunk elvégezni, még addig sem juttatva jelölt-

jeinket, hogy egy népiskolai tankönyvről megokolt érdemleges

birálatot mondjanak, mely indokolttá tehetné valamely tankönyv

alkalmazását iskolájában. Meggyőződésem szerint a hivatalos birálat

nem lehet egyedüli útmutató valamely tankönyv bevezetéséhez,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

mert a sok engedélyezett közűl kell a tanítónak az iskolájának

legmegfelelőbbet kiválogatnia s szakszerű indokolással felsőbb

hatósága jóváhagyását kérnie. Honnan szerezze meg hozzá a képes-
séget, ha maga soha sem mélyedt bele ily tankönyv szerkezeté-

nek, felfogásának taglalásába, ha kritikai érzéke ki n~m fejlődhetett?

Ez szemináriurni munka oly érte1emben, -hogy a jelöltek a tanár

vezetése és útmutatása mellett kritikai tanulmány tárgyává tesznek

egy-egy tankönyvet s azt a pedagógiai szempontok mindegyikéből

megbeszélik. Bizonyításra nem szorul az a távlat, melyet a vezető

tanárnak kell megszereznie, hogy ilyen gyakorlatokat önállóan s

sikeresen vezethessen, szóval, hogy maga is a methodikai mun-

kásság közponljába kerüljön.

Szinte magától. kinálkozik útja a tovább következtetésnek a

kikerült tanítók szinvonalon tartására nézve. A pedagógiai 'szemi-

náriumok kérdése, melyeknek alakitásától a tanítóképzői tanárság

távol áll, jóllehet már' a vidéken való szervezésükről is volt szó

az idei gyermektanulmányi kongresszuson, hol oldható meg szak-

szerűebben, ha nem a tanítóképzők felső tagozata keretében majdan

akkor, ha erre a szaktanáÍ"ok is tudatosan törekszenek, nem egy

képzőben, de mindegyikben, nem is kizárólag a saját képzőjük

falain belül, de i r o d a lm i la g kifelé is hatva. Lehetséges-e, hogy a

tanítóképző! tanárság, mely alapját rakja le még zsenge korában a

tanítói egyéniségnek, ne tudjon tudományos érintkezést keresni atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t anitósággal, mikor az már a kritikai belátás kriteriumával rendel-
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kezik, átengedve az irányítás helyét olyan többnyire elméleti tudó-.

soknak, akik viszont a tanítóság szellemi szinvorralának keresésévei

a tanítói lélek nem ismerése miatt rontják le a kész lelki diszpo-

ziciókat.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pedagógiai szemináriumoknak majdan a pedagógiai

tudományokban' felsőfokú jelleggel ellátott képzők körletében lehet

csak helyük, ami természetesen nem 'zárja ki kiváló más tudósok-

nak előadpként való bevonását.

Erre a jövőre azonban nekünk, képzői tanárságnak, már

most kell a mai keretek között is, készülnünk, céltudatosan s

szakadatlanul. Az irány már bontakozik: közlönyünk melléklete, axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyakorlóiskola , már igyekszik szélesebb körökre hatni kizárólag

gyakorlati irányzatával. A szaktanári kérdés mikénti helyes meg-

oldása mindannyiunk igyekezetében van s ha kitartásunk lesz,

bizonyára el is jutunk a helyes megoldásig.

*

Ennek a megoldási módnak kutatása pedig Quint eszméjének

s az abból vont tételes alkalmazásának taglalásából fejtegetésern-

ben arra az eredményre juttatott, hogy a szaktanárok

1. a módszeres elvekre is kiterjedő fejlesztési munkájukat

csak egy szervezendő felsőfokú tanítóképzői tagozatban fejthetik

ki sikeresen,

2. a tanítóképzés mai szervezete mellett pedig csak a képe-

sítő vizsgálatnak a szaktárgyak népiskolai módszerére is alaposab-

ban kiterjedő anyagával sa' szaktanári demonstrációk felkarolásá- .

. val vonhatók be hathatósabban a módszeres munkába, miből
önként következik,

3. a gyakorlóiskola felső (V. VI. o.) tagozatában a szak-

rendszerű tanításnak mellőzése,

*

Ugy lehet, hogy mas szaktanárnak más álláspontja van, más

oldalról tudja a kérdést megvilágítani s más megoldási módot is

talál : .ezért van közlönyünk, fejtsük ki alapos tanulmányozás után

objektív nézeteinket s adjuk ezzel életjelét a tanító képzés jövendő

szükségszerű fejlesztésének.

Budapest, 1913. március hó. Dr. Novy Ferenc.
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A lé lek tan tan ítá sa a sza sz tan ítók ép zők b en .xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Gaudig és Scheibner után.

_ A lélektáni tanmenetekről.

A lélektani oktatás egész fölépítésében az a vezérgondolat
. uralkodik, hogy az uj tudományszakot, t. i. a kisérleti lélektant,

mint magában véve önálló tudomány területet, tegyük a lélektani

oktatás szilárd alapjává ; azután következik a középső fokon ennek'

a ,pedagógiára való alkalmazása s mindez fölül bezárólag filozófiai

elmélkedésekbe torkollik, amelyekbő! a tanító személyiségének ki-

képzése végett különösen fontos egységes világnézet és életfölfogás

nyerhető. Ehhez képest atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnr. osztály tanmenete az emberi tudatra

vonatkozó rendszeres tanulmány' terül etén mozog és összekapcsolja

. ezzel a fiziológiai és kisérleti lélektant ; a második osztály azután

ezen az alapon a pedagógiai lélektant építi tovább és amellett nyo-

matékosan kiemeli az egyéni különbségek lélektanát és a gyermek-

lélektant, amire befejezőleg az első osztályban (nem magától a

lélektanból megszabott rendben) közönségesebb és a legmagasabb

gondolatmenetek fejtegetésébe bocsátkozunk : elemzünk válogatott

nép lélektani kérdéseket, jelentősebb pszihofizikai alapproblérnákat,
a gyakorlati életbeosztás lélektanát, épugy a lélektan tudományos-

. elméleti állását.

A tudatra vonatkozó ismereteknek rendszeres kifejtése a har-

madik osztályban semmi körülmények közt sem mehet végbe ilyen

'közönséges témák tárgyalásával. mint: a lélek fogalma, a lélektan

módszerei stb. A tudattannak az ő tételeit inkább a tudatfolya-

matra vonatkozó bevezető vizsgá.lódás és elernzés utján kell föl-

állítania, amint ez a · tudatfolyamat az önmegfigyelés számára, mint

összefoglaló lelki tüneményeknek tagolatlan sora jelentkezik; az-

után tárgyalja a tudattan az érzetekben és az egyszerü érzelmek-

ben az elemi lelki jelenségeket; megbeszéli, mint lelki alakulatokat,

a képzeteket és a kedélymozgalmakat (u. m. az összetett érzel-

meket, indulatokat, akarati jelenségeket) és végre hosszasabban

időzik a lelki folyamatok összefüggésének lehető legrészletesebb

tárgyalasánál, aminek legmagasabb formája végül az öntudatban.

illetőleg az nén" tudatában ismerhető föl. Ezzel aztán megtaláltuk

a természetes átmenetet a' második osztály tanulmányi föladatához,
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a lelki életnek egyéni különbségeket kereső, lélektani törvényeket

leszárrnaztató és pedagógiai, pszichológiai vizsgálatahoz.

Nem ajánlatos a harmadik osztályban az érzékszervek lélek-

tanának itt, ott javasolt futólagos elvégzése, mert ennek a rész-

letnek értéke abban rejlik, hogy igen gyakran nyujt lehetőségettsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil
kisérletek alkalmazására és ekép rendkivül képezi és gyakorolja a

tanító növendékeket a lelki jelenségek megfigyelésében és elemzése-
ben; továbbá abban rejlik az érzékszervek lélektanának jelentősége,

hogy az összetett funkciók megértésére és pedig kivált olyan ösz-

szetett funkciók megértésére, amelyek' a pedagógiában nagy fontos-

ságuak, (milyenek az olvasás, irás, beszéd sat) azoknák elemeit

készen élénk tárja s végül abban mutatkozik az érzékszervek

"Iélektanának értéke, hogy a más tudományszakokban szerzett

ismereteket, igy pl.. azanthropológiában, biológiában, fizikában és

vegy tan ban szerzett ismereteket uj kapcsolatokba ésDCBAuj világításba

helyezi. Csa~ ki kell kerülni ·azt a módszeres eljárás beli hibát, hogy

valamely érzékszervi területnek megfigyelése fiziológiai és fizikai

jelenségeket magyarázó eredményekkel járjon és azokba belevesz-

szék ahelyett, hogy a lélektani folyamatot állítaná előtérbe és .ke-

rülni kell a megfigyelt lelki tényálladékokból fizikai, fiziológiai és

más iIyenmü ismeretek levezetését. '

Mivel a pszichopathológiának és az állatlélektannak önálló

tárgyalására a tantervben nem áll hely a rendelkezésünkre, bár a

lélektan ezen ágai a pedagógiára nézve nem kicsinylendő jelentő-

ségüek, azokat olymódon kell méltatnunk és ismertetnünk, hogy

belőlök alkalmilag az általános lélektan keretében (meg később is) ,

elővesszük a fontosabb jelenségeket. Éppen igy kell keresztülvinni

folyvást a dologtévő élet, illetőleg köznapi munkálkodás lélektaná-

ból vett anyagnak rendszeres előadását.

Függelék: A lélektani .oktatás kezdete, ha még oly nagy

érdeklődéssei fordulnak is feléje a növendékek, tapasztalat szerint

azért ütközik olyan jelentékeny nehézségekbe, mert az alapvetés-'

nek egy uj módja kivánatos, mert a köznépi lélektani fölfogás-

módok és kifejezések akadályokként merülnek föl+utunkban, min-

denekelőtt pedig az a legnagyobb nehézség, hogy a rendszeres

tárgyalásqál, amely az elemeken kezdve halad előre azoknak ösz-
szefüggéséíg; olyan jelenségekkel kezdjük, amelyek a valóságban

sohasem mutatkoznak elszigetelten, hanem csak valamely. mélyen-

járó elemzésnek és kielégítőleg nehezen kivihető elvonásnak ter-'

mékei. Ezek a nehézségek akép távolíthatók el, még pedig egészen
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• JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sajátságos nyereséggel, hogya tanítás nem rendszerben, hanem

kötetlen formában folyóxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlélektani munkatanfa lyqmmal kezdődik,

amely apró kisérleti vizsgálódásokat hajt végre, esetfejrésre való

anyaggyüjtését intézi és ezt földolgozza, könnyebb lelki működé-

sek mivoltát minden oldalról kifejti, a szaktudománybeli irodalom

egyszerüszövegeit tanulmányozza és a legkülönbözőbb megfigye-

lési föladatokat fejtitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg,

Itt az egyes tételek a lélektan tanulmányi rendszerének bár-

melyik területére benyulhatnak. Nem a szaktudományszerü eiren-

dezettség elve szabja itt meg a sorrendet,' hanem a fölbukkanó

nehézségek legyőzésének didaktikai alapelve, olyan módon vive

keresztül, hogy az osztály megkivánt munka végzése az egyszerüb-

bekről mindig összetettebb formák felé haladjon. Az ilyen bevezető

tanfolyam előnyei, ha azt a munkaokta tás formájában visszük

keresztül, félreismerhetetlenek. A növendékeket az első órától fogva

a legteljesebb tevékenységre indít juk ; állandóan valódi lélektani

gondolkodásra késztetjük s igy megtanulják saját munkájuk köz-

ben az etcaki kata tás modszeréi ; munkával sz ereznek magoknak

tapasztalati anyagot, amely megerősített példák alakjában, leírások,

táblázatok, görbék stb. formájában az egész további tanítás érde-

kében mindig készen áll rendelkezésükre ; fáradság nélkül elsajá-

títják a lélektani terminológiát; a tárgyalásra készen álló egyes

lélektani objektumok nem ugy tűnnek szemökbe, mint egy meg-

előző elvonás eredményei, hanem mint a valóságos á télésnek v.

tapaszta lásnak tényálladékai; az osztály munkával szerez magá-

nak a tanfolyam előrehaladása közben összehasonlító, rendező és

csoportosító tevékenysége utján egészen önállóan kisebb rendszer-

mintákat és az érdeklődés ekép tartósan éber marad. Ha aztán

ennek a munkatanfolyamnak alapján teljesü! egy bezárt egész

rendszer bemutatása, akkor ez gyors menetben és a növendékek

. legerősebb együttes munkájával is végbemehet, akiknek most már

az áttanultakat és a saját munkájuk közben szerzett tapasztalatai-

kat tudományos összefüggésbe kell hozniok.

A második osztályban a tanítás a pedagógiai lélektan tág

köréből kiváltkép olyan területeket fog alaposan' megmunkálni,

amelyek első sorban a lehető legközvetlenebb vonatkozásban áll-

nak az ugyanazon fokon tárgyalandó didaktikai anyaggal és az-

után a növendékek későbbi gyakorlati tanításbeli munkájával. Esze-

rint a gyermek lelki életének, különösen az iskolaköteles korban

levő gyermek lelki életének jelenségei állítandók a tanítás közép· ,



pontjába, miközben embertani és lelki kórtani tények ismertetésé-

nek hozzácsatolásával az ifjukor lelki rajzán ak teljes kiépítése

szükségképpen ugy sikerül, hogy abból semmi lényeges rész nem

fog hiányzani. .

• Az első föladat annak kimutatása, milyen fejlődésmenetnek

indul a gyermek tudatélete. Legajánlatosabb itt a mindenoldalu és

mindenirányu megfigyelés : ajánlatos egyszer a fejlődés egyes

fokait a maguk együtte;s megjelenésében szernléltetni, máskor pedig

tanácsos a különböző lelki működéseket elkülönítve a maguk foko-

zatos kialakulásában figyelemmel kisérni. Ehhez a leszárrnaztatő

eljáráshoz az egyéni különbségeket kutató vizsgálódá~ fog kap-

csolódni, amelynek föladata az egyes lelki jelenségeknek az ő

egyedi különbségeik szerint való tárgyalása, valamint a gyermeki

lelkek konkrét fajképeinek kiderítése és megvilágítása s emellett az

individualis pszichológia gyakorlati értékesítését sem szabad el-

mulasztania, így az intelligencia-vizsgálatokat stb. A befejezést -

a pedagógiai tanításokkal való összefüggésben - az iskolai didak-

tika lélektana képezheti.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I tt különösen a tanítóképzés munkájától a különböző tanul-
mányszakokban megkivánt összetett lelki működések (amilyenek:

a helyesírás, számvetés, (ordítás stb.) részesülhetnek belemélyedő

elemzésben, miközben arra kell törekedni, hogy a pedagógiai -és a

lélektani oktatás egymás kezére járjanak, egymást áthassák és tel-

jes megértést eredményezzenek.

Az első osztály (ez t. i. a legfelsőbb osztály a tanitóképzőkben)

lélektani anyagának tanmenete a következő: Az embernek, mint a

tanítás tárgyának, testi és lelki mivolta. Az élettani, embertani' és

lélektani ismeretek fölujitása, ismétlése után a test és lélek egy-

másra hatásának, viszonyának tárgyalása. A lélek mivoltára vonat-

kozó vélemények. Az ember testi és lelki életének kifejlődése. A

lelki folyamatoknak és hajlandóságoknak belső összefüggése.' AzxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"én" és a személyiség tudata. A lelkiélet különböző területei és

irányai. A társasélet lélektana. A vallásos élet lélektana. A tudo-

mányos megismerés és művészi alkotás lélektana. A szépben való

gyönyörködés lélektana. A hivatásnak és foglalkozásnak, különö-

sen a tanítói hivatásnak és foglalkozásnak lélektana.

Dr. Gaudig szerint, (aki Meumann világszerte ismert "Zeit-

schrift für padagogische Pszychológíe und experimentelle Piidagogik"

cimü folyóiratának szerkesztő és kiadótársa, aki azonkivül szász-

országi tanügyi tanácsos és a Jeipzig-gohlisi tanítónőképző igaz-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

325-
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gatója,) az egyes pedagógiai tanulmányszakok egymással a -lehető

legszorosabb összefüggésbe hozandók. ("Die einzelnen padagogi-

seben Disziplinen sind untereinander in mögliehst engen Zusarn-

menhang zutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbringen, ") Igyalélektannak, tudományos önállóságá-

nak minden megóvása mellett is, azon kell lennie, hogy a gyakor-

lati tanítás munkájának szolgálatába álljon, mídőn a pedagógia i

ráhatás kezdő stádiumának kideritésére képesít a differenciális pszi-

chológiai szempont kiemelése által, továbbá midőn a szellemi ener-

gia és szellemi működések igénybevételére vonatkozó egyes tudo-

mányszakokat és módszereket kutatja stb. Éppen ilyen módon
szolgálják a pedagógiát az experimentáló pedagógia lélektani

kisérletei.

1. A tanítás alakításának általános alapelvei.

Hogy a lélektani oktatás teljes képzőerejét kifejthesse, külö-

nösen, hogy biztos alapvetést nyujtson a nevelés- és tanítástan

fölépítéséhez. mindenütt ragaszkodnia kell az anyag tudományos

fölfogásának elvéhez. Ennek az alapkövetelménynek teljesttése a

többi közt ugy történik, hogy -a tanítás világos és szabatos szak-

szerü nyelvet dolgoz ki, amelyhez kérlelhetetlen szigorusággal

hozzá kell szoktatni a növendékeket, továbbá ugy, hogy nem csu-

pán eredményeket közöl, hanem azt is megmutatja, hogy a kuta-

tásnak melyik utján s rnilyen munkával szerezte meg a lélektan

az ő ismereteit; továbbá ugy jár el a lélektan tanára, hogy a kellő

helyen a kritikai megítélésnek tért nyit, azután a növendékeket

erejökhöz mérten önálló kisebb lélektani munkálatok végzésére

rávezeti, főkép pedig bevezeti őket a szakirodalomba és ennek föl-

használását velök begyakoroltat ja. Amellett nagy erkölcsi értéke van

annak, hogya növendékek a tudományosság szellemétől áthatva a

kutatónak abszolut.becsületességét és lelkiösmeretességét érezni tanul-

ják s hogy ők magok is ilyen igazságkereső buzgóságot valósítanak

meg akkor, mikor a saját tapasztalatukból, önmagok megfigyelése

és önálló kisérleti kutatásaik alapján 'a tanitásfíoz adalékokkal já-

rulnak. A tudományos tájékozottságon .alapuló lélektani oktatás
továbbá arról is világosan fölismerhető, hogy elkerüli a korábbi

tankönyvek közös ismert hibáját: t. i. a lélektani fogalmaknak és

törvények nek irodalmi idézetekből való megengedhetetlen levezeté-

sét, ami a tudomány és művészet ellen egyszerre elkövetett kettős
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vétség. Ezzel semmi esetre sem akarjuk azt állítani, hogy szép-

irodalmi szövegek a lélektani értelmezésekhez takarékosan és óva-

tosan ne lennének alkalmazhatók illusztráció gyanánt és gyakorlás

kedvéért, csakhogy az értékük, mint isrneretforrásé, vitás. Még

kevésbbé akarjuk ezzel a figyelmeztetésseI az esztétikát az ő lélek-

tani vonatkozásában száműzni a lélektani óráról, mert az éppen

ellenkezőleg erősen kiemelhető a művészi teremtő munkának és a

művészi élvezésnek különböző területein.

Még egyet: Az a lélektani oktatás, amely ád valamit a tudo-

mányosságra, nem esik bele a tudattüneményeknek abba az elter-

jedt Iogikásdizó tárgyalásába sem, amely a lelki jelenségek tartal-

mára vonatkozó logikai elmélkedésnek eredményeit a tényleges lelki

életfolyamatok valóságai közé csernpészi be s azokat ekként ma-

gyarázza. Igy különösen a régi képzettársulási törvényeket törek-

szenek némelyek kisérleti eJjárással igazolni s azokat a valóságos

lelki történés tényei gyanánt iparkodnak föltüntetni. Természetesen

gyökerében hibás eljárás a reflexiókra alapított régi lélektan ered-

ményeit a kisérleti pszichológiára ráerőszakolni s á két teljesen

különböző alapu és különböző módszerü lélek tant összeházasítani,

jobban mondva: egyesíteni.

·2. Azonban, a tudományosság elvének nem szabad bennün-

ket arra csábítani, hogy a tanítóképzők lélektani oktatása tiszta

elméletré alakuljon ki. Sőt ellenkezőleg inkább összhangba kell

illeszkednie a gyakorlati alkalmazás elvével, Igy alkalmazzuk a

lélektant egyrészt a pedagógiára, másrészt személyes tevékeny-

ségükre gyakorlati és szellemi életrendünk területein. Nem utolsó

dolog az sem, hogy a gyakorlatilag alkalmazott lélektan a növén-

dékeket a saját lelki életüknek egyéni megnyilvánulásában való

megértésére vezeti rá s ilyen ismeretek birtokában erős indítékok-

kal ösztönzi őket a saját énjüknek maguk-akarta és maguk-vezette

kifejlesztésére.

3: Az alkalmazás elvévei szoros összefüggésben áll a didak-

tikai koncentráció elve. Eszerint a lélektani oktatásnak a többi tan-

tárgyak képző munkájával a legélénkebb . vonatkoztatásokat kell

fönntartania, akár ugy, hogy azok földolgozott anyagait a saját
céljaira fordítja, azokra' támaszkodik, azokat értékes .kapcsolatokba

hozza) azokat <uj oldalról fogja föl és mint az alkalmazás tan-

tárgya, azokat átveszi, akár pedig ugy viszi kereszfül a koncen-

trációt, hogy a .többi tanulmányok érdekében meghatározott lélek-

tani tényálladékokat behatóbban tárgyal, mint amennyire a. saját
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szaktudornányszerü célja megkivánná. Igy érintkeznek aztán a

lélektannal a vallástan, . történelem, földrajz és a nyelvek a beszédre,

mythosra, vallásra, a művészetre és erkölcsre vonatkozó néplélek-

tani problémákban, igy támogatják egymást a lélektan' és a ter-

mészettudományok is lényegesen, igy legkivált semmiesetre sem

szabad egymásra-vonatkozás nélkül elhaladniok egymás mellett a

pedagógiai és lélektani tanításoknak, amint azt már kiemeltük. Ez

olyan, követelés, amely legjobban teljesíthető a két tanszak per-

szonál uniója által.

4 A szemléltetés és rávezető kifejtés 'elve, amelyek minden

tanítói munkában olyan fontosak, hogy az üres szótanulássá ne.

fajuljon el, itt a lélektanban azért nyernek olyan különös jelentő-

séget, mert ennek tárgyaxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnehezebb minde« másnál és bizonytalan

tapasztalati alapon határozatlan gondolatka-pcsolatok gyakorlóterévé
válik. Azért gondot kell fordítani arra, hogy a tájékozódás minden

fokon kézzelfogható anyagon kielégitő módon történjék. Azért
•

minden egyes esetben kivánatos az önmegfigyelés folytonos sür-

getése, esetfejtő anyag gyüjtése és földolgozása, lélektani kísérle-
tek alkalmazása és a tárgyhoz tartozó taneszközök fölhasználása.

amelyekben valamely lélektani folyamatok kifejezést nyernek.

(Gyermekrajzok, kifejező mozgások, u. m. az arcjáték és taglejté-

sek ábrázolásai, gyermekjátékok és gyermekmunkák stb. stb.)

.5. Végre minden didaktikai művészet legkiválóbb ismertető-

jének : az öntevékenység hatásos fölkeltésének is erős befolyást

kell nyernie a lélektani oktatás alakulására. Szükséges például,

hogy célul tüzzük ki, hogy a tanulók a tananyag előkészítésénél

és megszerzésénél önállóan kőzreműködjenek idegeneknek s ön-

magoknak legbőségesebb megfigyelése által, irodalmi tanulmányaik

által, az iskolai kisérletek által, valamint a más tanszakokból ér-

tékesíthető anyagnak kiválogatása és rendelkezésre bocsátása által.

Amellett a tanítás a legsz,orosabban az egyes személyekhez füződő

munkának finom ingerét akép keltheti föl, hogya vizsgálódások

és kisérletek folytonos haladása közben lassankint magában az.

osztályban szerzett anyagnak egész gyűjteménye szaporodik föl

teljesen egyéni emlékeztető példákból, táblázatokból, munkagörbék-

ből és hibagörbékből, képekből, kézimunkákból stb., ami biztos,

kézzelfogható alapját képezi a lélektani -fófogalmaknakés törvé-

nyeknek és illusztráció, meg leszármaztatás céljára további földol-

gozás végett mindig kéznél van. Az öntevékenységból álló mun-

kának egy másik' iránya kiviendő, továbbá az anyag földolgozásá-
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nál, a, problémák és célkérdések fölvetésénél azoknak egyénekhez,"

szabott különbségében, továbbá a megfejtő eljárás föltalálásánál, a

megszerzett anyag összekapcsolásánál és rögzítésénél és végül

mikor az eredményeknek lélektani területeken való alkalmazására

térünk át.

6. Azonban az öntevékenység elvét nem szabad annyiraDCBAtúl-

hajtanunk, mert éppen a lélektan csábíthat bennünket könnyen

arra, hogy az axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdidaktika i gazdasági beosztás elvét megsértse, Ahol

az osztály időrabló önálló munkája révén egy csak kevésbbé tar-

talmas, azonban az összefüggés kedvéért mégis szükséges anyag

birtokába jut, amely semmi formai nyereséggel nem jár és csak'

csekély anyagb eli, 'illetőleg tartalombeli -hasznot hajt, ott a meg-

rövidítő, bizonyos esetben előadó, amellett mindig szernléletesen
kifejtő tanítói eljárás van helyén, annál is inkább, amennyiben a

tanulásnak ezt a módját sem szabad semmi esetre sem elhanyagolni,

IL, Külörrös didaktikai eszközök s intézkedések."

Teljesen elégtelen, ha a kisérleti lélektan egynéhány szükös
kisér lett el is beéri és pedig olyanokkal, amelyeket a fizikától és

fiziológiától vett kölcsön s amelyek az érzetek lélektanának terü-

letére esnek; sokkal inkább föl kell használnia" különösen a lélek-

tannak sajátos kisérleteit és azok közt legfőkép az összetettebb lelki

működésekre kiterjedő kisérleti eljárásokat, igy pl. be kell vezetnie

a növendékeket az emlékezet, képzelet és értelem működésének,

továbbá az érzelmi és akarati jelenségeknek exaki kisérleteibe.

Azonban ehhez egy lélektani laboratoriumnak berendezése és fönn-

tartása el,engedhetetlen, "amelynek törzsöke kisebb szerszámokon

kivül legalább kimographiont, tachisztoszkopot, emlékezetmérőt

(Gedachtnisapparat) és a legkisebb időközök mérésére szolgáló
készülékek et okvetlen tartalmazzón. A lélektani laboratoriu~ föl-

szerelésének az a legfőbb szempontja, hogy a gyűjteménynek di-

daktikai célokat és nem szaktudománybeli kutatásokat kell szol-

gálnia, Mellőznivalók mindazon kisérletek, amelyek játékszerüen,

vagy csak akisérlet kedvéért történnek és nenl kapcsolódnak bele

szervesen a lélektan tanításába; mellőznivalók továbbá olyan kisér-

letek, amelyek elrendezésükben a. növendékek előtt nem válnak

világossá s a' rájok fordított időhöz és erőhöz képest csak silány

eredménnyel járnak. Különösen ajánlatosak olyan kisérletek, ame-

lyeknél osztálykisérlet esetén a tanulok, mint kisérleti személyek,

23Magyar Tanítóképző.
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összesen és a tanár, vagy egy tanuló, mintkisérletvezető, szere-

pelnek: mégis legtöbbször föl kell bontani az osztályt égyes, a

magok céljáért dolgozó csoportokra. A kisérletnek a tanítás mene-

tébe való didaktikai beleillesztése sokfélekép történhetik; jelentkez-

hetik illusztráció gyanánt és bebizonyításképpen, vagy szerepelaet,

mint a probléma megfejtése és mint az ismeret leszármaztatása;

Semmi esetre sem szabad a kisérletnek a tanár egyoldalu tevé-

kenységét elénk állítania, hanem lehetőleg bele kell vonnia az

együttes munkába a növendékeket. Igy részt vesz az osztály már

a probléma főlállitásában, hasonlókép a kisérleti eljárás kigondo-

lásában és a kisérleti elrendezés előállításában ; . gyakran maga

teremti elő magának kézimunkával az arra alkalmas kisérleteknél

a kisérleti szereket (pl. olyan apró eszközöket, mint az esztézio-

méter, az egy en szögek sorozata, táblázatok, hivószók stb.); az

osztály állítja elő az osztálykisérlet számára, hasonlókép az elkü-

lönítve dolgozó csoportok számára is a kisérleti létrát, a kisérleti

személyeket, az adatok följegyzőit.; az osztály állítja elénk az

eredményeket önállóan táblázatos, grafikai, vagy nyelvi formában,

földolgozza és rögzíti azokat és a tudományos nyereséget a lélek-

tani oktatás rendszerébe beleilleszti.

. Hogy egy félreértéssel szembeszálljunk : a lélektani oktatásnak

a kisérletezéssel nem az a szándéka, ~hogy jövendőbeli kutatókat

nevelj en, még kevésbbé az, hogy experimentáló tanítókat képezzen ;

a lélektani oktatásnak az 'iskolai kiséflet eszköz a lélektani isme-

reteknek szemlélet utján való megszerzés ére és mód a növendé-

keknek a lélektani megfigyelésbenvaló kiiskolázására, amivel meg-

találtuk azt a szempontot, amely szerint akisérletek kiválogatása,

azok kivitelének módja s az iskolai kisérlet didaktikai tagolása

végbemegy. .

2.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA lélektani kisérletek mellettxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa magunk és mások lelki

életének teruszerü megfigyelése fonto'5 didaktikai intézkedést képez.

Ennek kiviteléhez szükséges, hogy a megfigyelésnek valódi értéke

legyen, 'hogy a lélektani oktatás kellőleg előkészítse és rávezesse

arra a növendékeket Erre a célra meghatározott, nehézségük sze-

rint rendezett _föladatokat kell kitüznünk szoros kapcsolatba hozva

azokat a legkülönbözőbb lélektani témákkal és meg kell adnunk

megfejtesünkhöz a tanítójelölt magatartásának módját, hasonlókép
az eszközöket és a megfigyelés irányát.

Különösen a gyakorióiskolai tanítói praxisnak kell ilyen meg-

figyelő tevékenységgel összekötve lennie. Itt legkivált az a fontos,



hogy a tanítónövendékeknek lélektani vizsgálódásaik számára éle-

seri körülhatárolt, terjedelmök szerint· bővülő és a tárgy bonyo-

lultsága, vagy finomsága szerint fokozatosan emelkedő megfigye-

lési mezőket tűzzünk ki föladatul, hogy fígyelmök például sor sze-

rint igazodjék egy meghatározott szellemi működésre, amelyet a

tanítás elszigetelten, vagy más lelki folyamatokat fölváltó kapcso-

latban indit meg, vagy hogy figyelmök sor szerint irányuljon a

különböző növendékek egyénileg különböző magatartására és a

munkaközösségben a haladást megakasztó tipusokra, meg az iskola

és az osztály közszelleméből származó hatásokra és jelenségekre.

Itt egy túlzástól kell óvnunk mindenkit: a lélektani tudományos

érdeknek nem szabad megölnie a tanítás folyamatábantsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvaló peda-

gógiai személyes részvételt, sem a növendékek iránti pedagógiai,

személyszerinti érdeklődést és a megfigyelésnek azzal a finom

kimélettel kell végbemennie, amely a fejlődő emberi szellem cso-

dás fensősége iránt érzett hódolatnak megnyilvánítása.

3. A lélektani tárgynak az a sajátossága, hogy az nem

állandó dologi valóság, hanem hogy ~ez egy természete szerint

lejátszódó lelki történés, följogosítja a tanítást, hogy ott, ahol neki

természetes menetében biztos, jellemzőleg kifejezett tudat jelenségek

kinálkoznak váratlanul,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy ritka kedvező alka lmat észrevesz és igy

a tervszerűségnek csekély rovására a szemléltetés alapelvének a

legmagasabb fokban eleget tesz. Az öntevékenység követelményé-
ben benne rejlik az, hogy a tanulók önmaguk tól is fölhivhatják a

figyelmet ilyen kedvező helyzetre.

4. Sok gondosságot kiván a tudományos irodalom értékesí-

tése. Ezt mindig a tanmenetbe való legerősebb belekapcsolással kell

alkalmazni, mintegy olyan módon, hogy tartalmas és a növendé-
kektóI fölfogható irodalmi részletek adják meg a bevezetést a lé-

lektan egy uj szakaszához, vagy ugy, hogy ezek az irodalmi sze-

melvények . szolgáljanak a tárgyaltanyag alkalmazására ~s kiegé·

szítésére a gyakorlás anyagául, vagy hogy ezeken gyakorolják

magokat a növendékek az összehasonlító vizsgálódásban és meg-

itélésben. Az ujabb irodalom gazdag választékot nyujt ilyen szö-

vegekből rendszeres műveiben, számos monografiájában, gyüjte-
ményes folyóirataiban és ujságjaiban. Csak arra kell ügyelni, hogy

a tanulókat alaposan kioktassuk a hasznos olvasmányok és aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp

tudományos előadások földolgozása felő!. Ez ugy megy végbe,

hogy a tanár tanítás közben az osztállyal közösen az összes nö-.
vendékek előtt ottfekvő irásbeli dolgozatok közül többet átdolgoz
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és azokon a föJdolgozás módját kifejti és megmutatja. A gyakranxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

munkamegosztó eljá rássa l földolgozott olvasmányt a tanításba je-
lentések alapján iktat juk be, mint annak szerves tagját, amihez
megvitatások fűződnek, vagy pedig ugy vezetjük a tanítást, hogy
annak gyors haladásu menetébe az irodalmi olvasmányok ered-
ménye szabadon és könnyeden belejátszik.

Utószó. Ezt a kis cikk-sort dr.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGandig iskolatanácsos, a'
leipzig-gohlisi tanítönöképző igazgatója és nagyobb részben Scheib-

ner, ugyanazon intézetbeli professzor, német cikkei után állítottam
össze. Mind a ketten ismeretnevü tekintélyele- Leipzigben, sőt
Németországban a kisérteti lélektani kutatások s azok gyakorlati"
alkalmazása terén. A tanítóképzőkben alkalmazott kisérleii lélek-
tannak pedig első szaktekintélyei. Azért ránk, magyar tanítóképző-
intézeti pedagógusokra nézve ugy vélem, igen érdekes és tanul-
ságos a kisérleti lélektan ban követett módszeres eljárásuk hű is-
mertetése. Egyúttal rendkivül érdekes és tanulságos ebben az apró
cikk-sorban taglalt lélektani tantervnek és médszeres eljárásnak
összehasonlítása a mi legujabb lélektani tantervünkkel s a rávonat-
kozó utasításokkal.

Ez azonban kivül esik ezen cikk-sor keretén s a kettőt egy-
más mellé téve, egymás után olvasva az összehasonlítást minden
érdeklődő könnyü szerrel elvégezheti. Azért" választottam ezt a
témát, mert eleget akartam tenni tőlem telhetőleg külföldi kiküldé-
tésem céljának, másrészt mert tanulmányaim közben arra a meg-
győződésre jutottam, hogy a nálunk teljesen uj kisérleti lélektan
tanítására vonatkozó ezzel a tájékoztatással talán legtöbbet hasz-
nálhatok az- ügynek. Egyuttal előre jelzem, "hogy a kisérleti lélek-
tan egyik alapvető kérdését egy másik értekezésben önállóan magam
dolgoztam ki a tanítóképző- intézeti lélektani oktatás céljának szem-
előtt tartás ával.

Szabadka. Patyi István.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E rk ö lc s i rrevelés a tan ítók ép zőb en .

A vallásos gyak o r la tok .

Hogya vallásos gyakorlatok - az asztali s tanítás előtti és
utáni ima, a templombajárás, a karácsonyfaünnepély, a májusi
ájtatosság stb. becses eszközei az erkölcsi nevelésnek, mert az

ifjú kedélyre mélyen hatnak s azt jóra serkentik, az természetes;



de arra ügyelni kell, hogy El gyakorlatokat igaz bensőséggel végez-

zék, nehogy azok üres formasággá váljanak; még inkább arra, hogy

egymás vallását megbecsüljék s a másvallásúak szertartásait tiszte-

letben tartsák, nehogy igaz vallásosság helyett felekezeti türelmet-

lenség és szűkkeblű elfogultság fészkelődjék be közéjük. A leendő

népnevelőkben ki kell fejleszteni magának a vallásnak megbecsü-

lését magasabb ethikai szempontból sebből eredőleg minden igazi

vallásos meggyőződés tárgyilagos tiszteletben tartását.

Nálunk ezenkivül axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzetiségek iránt is ki kell fejleszteni a

jóindulatot. Magyar növendékeinkben föl kell ébreszteni az erkölcsi

felelősségérzetet - nekik különbeknek, derekabbaknak, kötelesség-

érzőbbeknek -kell lenniök, mert magyarok, mert a magyar faj erkölcsi

fensőbbségét kicsi társadalmunkban ők képviselik; a nemzetiségiek-

kel szemben pedig türelemre, jóindulatra, gyöngédségre kell őket

szoktatni s odahatni; hogy faji hibáik ellen mindannyian -küzd-

jenek,

Ép oly fontos a csa ládi érzés ápolása; a szülők s testvérek

iránti szeretet, a rokonokhoz való ragaszkodás fejlesztése. Alkal-

mat kell adni a gyöngéd figyelemre s az apró áldozatokra; a

családi örömünnepeken s a gyászen való részvételtől vi-lágért sem

kell őket ridegen elzárni. Érezze az az ifjú, hogy ő családjához tar-

tozik, forrjon vele össze, vegyen részt _ bújában, örömében; ne

élje önzőn csak a maga életét.

Művelt családok gyermekeinél ez könnyű, Nehezebb ott, ahol

a gyermek szülője társadalmi állásán túlemelkedett s tehetsége s

szorgalma révén, nagyobb tudásra tévén szert, nem él azokkal

teljes lelki közösségben; de a tudás rnellett sokszor hijjával van a

megfelelő lelki műveltségnek is, mely a köztük támadt távolságot

áthidalná, főleg, ha a szülők durvák. Ily esetben a tanult ifjú

szegény szüleit szégyenli s velük szemben önző, rideg, tiszte-

letlen. S ha az ily ifjú oklevelet szerez és állásba jut, a maga

növendékeit is csak tanítani fogja,. erkö)csileg nevelni nem.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

É baj ellen tehát a képzőben - minden lehető módon kell

küzdeni. Az ily növendéket folyton szemmel kell tartani s minden

eszközt felhasználni érzülete finomítására s arra, hogy benne

egyszerű szülei iránt a gyermeki tisztelet és hála. felébredjen. Ez

nem könnyű; de nem is lehetetlen.

Leányoknál a háziasságot is fejleszteni kell, s főleg a gazda-

ságtan s a szociológia keretében rámutatni arra, hogy a házias-

ságából ki vetkőzött nő minden korban családja romlását s nem-

333
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zete sülyedését okozta. Meg kell értetni a házias nő aprólékos

munkálkodásának beesét, e kevéssé látszat os munka jelentőségét

a családok boldogsága és boldogulása szempontjából.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzükség van

erre főkép ma, a feminista törekvések esztelen túlzásaival szem-

ben, mert a nemzetnek s a 'társadalomnak gondos családanyákra

s dolgos házinőkre van szüksége, kiknek a gondosságát s szor-

gal mát nem pótolhatja senki. Evégből vigyázni kell, nehogy elmé-

leti tanulmányaik őket egyoldaluakká tegyék s az apró-cseprő házi

dologtól elidegenítsék ;' alkalmat kell tehát nekik adni az ily házi

munkák gyakorlására és érdeklődest mutatní az egyes családokban

folyó ilynemű munka iránt. Az iskolai szünetek előtt pedig kedvet

kell nekik csinálni arra, hogy otthon süssenek-főzzenek, rendez-

gessenek s amikor visszajönnek, a végzett házi munkát számon is

kell tőlük .kérni.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z ö sz tön d íjak •

. , .Végül egy-két szót azxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAösztöndíjakról. Azok akkor felelnek

meg 'céljuknak, ha tényleg az érdemesek kapják. A protekciózás-
nak itt .irgalrnatlanul véget Kell vetni. A növendékek erkölcsi fel-

fogásában semmi nagyobb rombolást véghez nem visz, mint az

érdemetlen ek pártolása s az érdemesek mellőzése. De van az

ösztöndíjaknak más .céljuk is: a szegény, szorgalmas tanulók segí-

tése, még ha az illető tehetségtelen is; hisz sokszor a gyönge elő-

. menetel oka ép a nyomoruságban rejlik. Az ilyeneken segíteni kell ;

ha ösztöndíj nincs, segélyalapot kell teremteni számukra. Ezt

azonban úgy kell intézni, hogy' azok gyöngédérzése lehetőleg meg-

kiméltessék. 'Sohase legyen az a-segitségnyujtás 15á~tó vagy meg-

alázó; '. viszont mindig érezze mindegyik, aki segélyben részesül,

·hogy tartozását lelkiismeretes kötelességteljesítéssel rója le s

hogy azzal összeférhetetlen az; ha az intézet szellemével ellenkező

irányt követ. És nem kell 'tűrni a nyegleséget, amely abban nyil-

vánul, hogy az ösztöndíjas és segélyezett növendék a nyert segélyt

kicsinyli, eltitkolja, vagy elcifrálkodja. Az ilyentől azt meg kell

vonni és megértet ni valamennyivel, hogy a köz részéről nyert

segély a köz iránt kötelez si azt az érdemesebb elől bitorolni szé-

gyen. Fontos ez nálunk ma, mikor a cinizmus, az élősdiség társa-

dalmunkbanannyira elharapódzott. Ha a segélyt s az ösztöndíjat

csak érdemes s arra utalt növendékek kapják, akkor az a becsü-

letes erőfeszítés sarkantyuja lesz és hozzá fog járulni ahhoz, hogy
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valamennyiben egészséges életfelfogás fejlődjék ki - t. i., hogy a

jutalom az érdemet illeti s hogya becsületes iparkodás díját

elnyeri. S ebben a tanulók meg is szoktak nyugodni.

Még jobb, ha úgy vezetik őket, hogy szükölködő társukon

ők maguk segítsenek; csak persze vigyázni kell, nehogy véle a

jótettet éreztessék, vagy azért ellenszolgálatokat követeljenek. Tehát

úgy segítsenek, hogy ne tudja a balkéz, amit a jobbkéz mível.

A kölcsönös jogakarat nyilvánulására alkalom nyílikxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbeteg-
ségek, .ba lesetek alkalmával. Ha az a betegség nem ragadós, cél-
szerű megengedni, hogy egymást ápolják, gondozzák; hiába volna

a puszta rend és fegyelem kedvéért ridegségre és részvétlenségre

szoktatni őket egymás iránt s ezzel a. mások szenvedése iránt is

elfásítani.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyak o r la ti szoclális munka,

Végre is jó alkalmat adni arra is, hogya gyakorlati szociálís
munkában résztvegyenek. Hogy és mi módon? Az .persze a helyi

viszonyoktói függ L Járhatnak munkásnőotthonokba, munkásegye-

sületekbe, patronageba, gazdakörbe segíteni; közrernűködhetnek

zenei .előadással, szavalattal,' felolvasással ; látogathatnak szegény

, családokat (pl. a gyakorló iskolai gyermekek családjait), stb. Ter-

mészetesen rníndig felügyelet mellett. Nálunk igen jó gyakorlat erre

a képzókkel kapcsolatban szervezett Ifjúsági Egyesületekben való

tervszerű munka. Ez által a leendő népnevelők figyelme rátere-

lődik az alsó néprétegek mindennapi életére, megfigyelik - kivált

az iskolai szünetek idején, odahaza - annak lakásviszonyait.

élelmét, ruházatát, stb. s eközben eszmélni fognak arra, mit tehet

a nép vezetője e viszonyok javítására, annak idején a maga hatás-

körében is nem meddő népboldogító elméleteken fogja fejét törni.

hanem majd megfogja a dolog végét 6s tenni fogja a helyi viszo-

nyoknak megfelelően, amit lehet.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
Áttekintettük nagyjából a képző rendelkezésére álló eszkö-

zöket, melyek révén hivatásukat nemesen felfogó; tisztult erkölcsi

nézetű és szilárd erkölcsi alapon álló vezetőket nevelhetnek a nép-
számára, kik majdan hozzá fognak [árulni hazájuk erkölcsi s ezzel

anyagi haladásához; s kik gyakorlati szociális munkájuk és fejlett

szociális érzékük révén saját hatáskörükben fogják tudni enyhíteni
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a társadalmi bajokat s elő fogják mozdítani a népjólétet. Észrevétlen
hangyamunka ez; de csakis e hangyamunka biztosíthatja a viszo-
nyok javulását.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
Az itt fölvetett kérdések természetesen nem merítik ki a képző

feladatát. A mikéntet illetőleg pedig a helyi viszonyok döntenek.
De szükséges a kérdés fölvetése ma és nálunk, mikor az erkölcsi
alapok lazulása a nemzeti létet fenyegeti. Ha azokat az alapokat
újra meg nem tudjuk szilárdítani, akkor magyar fajunk elsőbb-

ségét - melyet 1000 éven át erkölcsi fensőbbségének köszönt-
a nemzetiségek áradafában nem fogja tudni fenntartani. A szellemi

fensőbbség nem elég.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz erő forrása , az erkölcs, mert az tesz
ellentállóvá egyént és fajt.

Ezért tartom, olyan véghetetlenül fontosnak az erkölcsi neve-
lést a képzőben. S mivel a fölvetődő esetek oly végtelenü! sok-
félék és mindig csak ;egyénileg keze1hetők, azért látná.m helyesnek,
ha a Magy. Tanítóképzőben állandó rovat nyilnek e kérdésnek,
melyben a kartársak a fölmerülő kérdéseket egymással közölnék s
a tapasztaltabbak a tapasztalatlanabbaknak segítségükre lehetnének.

A kérdés fontosságát érezte a londoni s hágai nemzetközi
erkölcsnevelési kongresszus is; de 'érdemlegesen vele csak a
magyar felszólaló foglalkozott.

A gyermektanulmányozás terén Magyarország úttörő munkát
végez és vezet s a külföld elismerését kivivta.

Miért ne törhetne utat s miért ne vezethetne a serdülők
tanulmányozása terén is? A külföld elismerése itt se maradna el.

Ez azonban csak a nemzeti hiuságot legyezi. Itt nagyobb
érdek van kockán: a, nemzet . létérdeke. Ezért kell minden erőn-
ket megfeszítve dolgoznunk s ezért volna bűn minden mulasztás.

Geőcze Sarolta .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'I fju sá g i k ön yv tá rak .

Abból az alkalomból, hogy a tanítóképző intézetek ifjusági
könyvtárainak jegyzéke most van készülőben s abból az alkalom-
ból, hogy dr. Szemák' Istvánnak, elsősorban a középiskolák részére
készített "Ifjusági Könyvtárjegyzék" cimű .munkája megjelent: alka-
lomszerünek tartom az alábbiak elmondását.

Két részre osztom elmondandóimat; az elsőben általánosság-
ban szólok a tanítóképző, intézetekífjusági könyvtárairól, a második-

ban dr. Szemák könyvét ismertetem.

"
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1.

Nem akarom azzal .kezdeni, hogy az ifjusági könyvtárak cél-
'ját, fontosságát stb. fejtegessem. Nagyon régen belátták ezt már a
tanüggyel foglalkozók, már régebben is voltak ily könyvtárak s az
intéző körök is foglalkeztak ezen kérdéssel.' Amint azonban

dr. Neményi Imre mondja "Az ifjusági könyvtárak" ciműxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAművében,
a könyvtárak fejlődésének történetétől szóló fejezetben, elsorolván a

történteket: "Mindezen felsorolt intézkedések azonban - kevés

kivétellel - az akadémiai érték keretén túl nem igen emelkedtek."
A könyv megjelenése (1902) óta már ez ügy, is lényegesen

haladt. A népiskolai ifjusági könyvtárak kérdése azóta már meg-
oldatott, sőt legujabban a középiskolai ifjusági könyvtárjegyzék is
megjelent; a tanítóképző intézeti ifjusági könyvtárak jegyzéke most
készül. A népiskolai ifjusági könyvtárak ügyének megoldását
dr. Neményi Imre Wlassits miniszter nevéhez füzi, pedig bizonyára
a legtöbb része az ő könyvének és az ő munkásságának volt a
kérdés helyes megoldásában, amint a tanítóképző intézeti ifjusági
könyvtárak kérdésének helyes megoldása is az ő érdeme lesz.

Habár nem is akarok az ifjusági könyvtárak céljával, fontos-
ságával stb. foglalkozni, egy kérdésre mégis ki kell térnem. Értem
a magánolvasmányoknak a rendes iskolai tanulmányokhoz való
viszonyát s ebből a szempontból az elég gyakran hangoztatott
túlterhelés kérdését.

Azzal kezdem, hogy iskoláinkban s első sorban a tanítóképző

intézetekben túlterhelés níncs.1)

1) Szerk. Meglepé cikkirónak a túlterhelés kérdéséről szóló eme kategorikus

kijelentése s bizonyára teljesen egyedül á lló is. Itt bizonyára tévedés van, - talán

csak a magánolvasmányoktól s<;ármazó' túlterhelést érti a cikkiró, bár annak

későbbi indokolása ellentmond,.- mert különben nagyon különösen festenének a túl-

terhelés kérdésével foglalkozó eddigi cikkek, valamint a legutóbbi .két közgyülésünk-

nek, (1900. temesvárinak és 1912-ben u félegyházainak) amaz egységes állásfogla-

lása, hogy á tantervben megjelölt tananyag tökéletes megtanítására a mai négy év-

folyam nem elég, azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé u fo ly a m o k számának a szaporítása szükséges. Természetesen

ez a szerkesztői megjegyzés' nem azt jelenti, hogy magánolvasmányokra nincs

szükség, mert ilyent tanár 'nem is állíthat, hiszen a magán olvasmány ma olytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszük-

séges része a kiképzésnek. mint a konyhakertészkedésnek a gyomlálás, kapálás és

öntözés, amelyek nélkül csak silány termés várható. Hanem nem lehetett szó nél-

kül hagyni a cikkirónak oly kérdéssel szemben kifejezett kategorikus kijelentését,

amely kérdésről ma mir ,egységesnek mondható a vélemény, nemcsak a tanító-

képző tanárság körében, .de szélesebb körökben is.,
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A magán olvasás ugyanis, bármily szoros összefüggésben van

is az iskolai munkával, mégsem egyenlő rangu azzal, - különösen

épen a fáradtság szempontjából - hanem épen ellenkezőleg, fel-

váltója a nehezebb, komoly munkának, az után mint pihentető

szerepel s így túlterhelésre egyáltalában nem vezet. A tanítóképző

intézetek szempontjából pedig még hozzáveendő ehhez, hogy itt,

az új tanterv és utasítás szellemében végzett tanítás mellett, amikor

a legtöbb tárgyból a felvett anyagrészletet már az órán nemcsak

megérti, hanem be is gyakorolja a növendék, a tanórákon felüli

ideje '-.- legalább részben - szabadon marad, minden túlterhelés

nélkül felhasználhatja tehát ezt magánolvasásra. Eszempontból

tekintve axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagánolvasmány nevelési eszköz is, mert a tervszerű

iskolai nevelés meIIett még mindig fennmaradó azon szabadidőt

tölti ki, melyet egyébként a növendék a legtöbbször haszontalan-

ságra fordítana. Ebből a szempontból is nagyjelentőségű épen a

tanítóképző intézeti internátusi rendszer a más iskolák családi rend-

szerévei szemben!

*
Igen értékesek a magán olvasásra vonatkozólag Lessing követ-

kező szavai : "Aki a könyvekből nem tanul többet, mint amennyi

benne irva van, az ugyan nem sok hasznát vette az olvasásnak.

Akinek elméjét a könyvek nem élesítik, fel nem világosítják, gon-

dolkodásra nem ösztönzik, az nem maradt volna szellemileg sze-

gényebb akkor sem, ha nem olvasott volna. "1) E szavak helyes

értelmezése szerint tehát minden oly magánolv·asáshoz, mely nem

tisztán a szórakozást célozza, gondolkodni tudás kell. Kifejezik

továbbá e szavak a helyes magánolvasás szempontjából ma már

sokak által s épen az uj utasítás által is követeIt azon helyes el-

járást, hogy a magánolvasásnál a gondolkodást határozottan köve-

teljük meg a növendékektől s az olvasottak számonkérése alkalo

mával erről győződjünk meg.

Nem tartozik ugyan szorosan e cikk keretébe, de az előző

ponttal kapcsolatosan mégis megemlítem itt, hogya magánolvasás-

nál a tanulőknak egyéni kezelését tartom kivánatosnak. Bizonyos

fokig mást és mindenesetre többet olvastatok a jobb tanulóval, mint

a gyengébbel, mert ennek több ideje fordítandó a tulajdonképeni

rendes tananyaggal, tehát a tanköriyvvel való foglalkozásra s igy,

1) Idézi Neményi,
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még ha maga akarna is többet olvasni, különösen épen szórakoz-

tató olvasmányokat, azoktól mintegy eltiltandó. Ugyancsak ilyen

egyéni elbirálásra van szükség, ha a' növendék már bizonyos fokig

tudományos számba menő munkát akar olvasni.

Ez az egyéni kezelés aztán bizonyos fokig kizárja azt is,

hogy az olvasni valókat ridegen osztályok szerint különitsük el.

Hogy az egyes osztályokban mily tárgyú s abból mily tárgykörű

- olvasmányokra van szükség, azt általában megmondja a tanterv s

az elég nagy mértékben elfoglalt növendékek általában,már a

kevés idő miatt sem igen fognak mást olvasni, mint amire tanul-

mányaikkal kapcsolatosan szükségük van, amit számon kérnek

tőlük, de hogy az erősebb növendékek, vagy pl. az I. osztályba

jövők közül azok, kik a középiskolában, esetleg már az I. osztályra

kijelölhető munkáknak nagy részét olvasták, vagy felsőbb osztályba

más intézetból jövő oly növendékek,. kik előbbi tanulásuk helyén

már olvastak az osztályok részérekijelöIt munkákból, ez okok

folytán bátran olvashatnak más műveket is, épen előzetes ismeret-

szerzésül a magasabbosztályokra kijelölt műveket, ez kétséget

sem szenvedhet s ebből kifolyólag a jegyzék sem így osztályok

szerint elkülönítve volna szerkesztendő, hanem egészen más módon,

amiről alább fogok szólni. Az előléges olvasást utasításunk is meg:

engedi, sőt határozottan meg is követeli. A nevelés-történeti rész-

ben ezt mondja: "A házi olvasmányokat úgy lehet berendezni,

hogy ne csak ebben az esztendőben, hanem már az előző években

is szerezzenek ily módon alapot a tanulők a neveléstörténet fon-

tosabb jelenségeinek behatóbb tanulmányozásához."

E rövid kitérés után felveszem cikkem tulajdonképeni tárgyá-

nak fonalát s szólni fogok első sorban az ifjusági könyvtárak ba

felveendő könyvek kiválasztásánál tekintetbe veendő szempontokról.

Legfőbb szempontul különösen a más iskoláktói való eltérések

veendők figyelembe. Más dolog pl. népisk., az ifjusági, vagy az e

tekintetben, elbirálás szempontjaból vele csaknem egyező népkönyv-
tár kérdése, mint épen a tanítóképző intézeti ifjusági könyvtáré.
Amazoknak célja első sorban és legnagyobb részben a szórakoz-
tatás és csak e mellett, mintegy észrevétlenül és mellékesen a

nevelés, oktatás és tanítás; emennél ez utóbbi a főcél és az előbbi

amellékes .•

Domináló -szempont gyanánt veendő figyelembe a tanítóképző

intézeti ifjusági könyvtárak berendezésenél ez intézetek határozott

szakiskolai jellege; amit utasításunk úgy fejez ki, hogy aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n í t ó -
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képző intézetek pedagógia i szakiskolák.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE szempontból folyó köve-
telmény, hogya: tanítóképző intézetek ifjusági könyvtáraiban minden
érdemes pedagógiai munka meg legyen.

Lényeges szempont az ifjusági könyvtárak berendezésénél az
életre való nevelés szempontja is. Az életben hasznos ismeretek
egy része, épen szakiskolák tantervében a más tanulni valók nagy
tömege miatt nem foglalhat helyet, ezeket csak magánolvasás által
teheti magáévá a növendék. Intézeteink szempontjából első sorban
a gyakorlati szociális ismereteket értem, melyek uj tantervünkben
sem kapták meg az őket megillető helyet s amely ismereteket
különben is nem annyira tanítani kell, mint inkább a növendéket
a szociális érzésre nevelni lehet, vagy még legjobban felébred a
szociális gondolkozás a növendékben az ily irányú munkák olvasása

által; ily munkák kellenek tehát nagy számban a tanítóképző inté-
zetek ifjusági könyvtáraiba, hogy olvasásuk által csakugyanVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe l-

ébredjen a leendő tanítóban a szociális érzés s ezzel felruházva s
az életbe kikerülve, csakugyan vezére lehessen községe boldogu-
lásánaktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Legyen szabad itt a. bizottság figyelmét felhivnom, hogy
a "Magyar Gazdaszövetség" kiadásában még szépirodalmi irányu,
de határozottan szociális tartalmu munkák is jelentek meg, gyakor-
lati szociális tartalmu füzete pedig igen sok van, valamint talál-
hatók ilyenek a hitelszövetkezet és a "Hangya" kiadványai közt is-.

Hasonló szempontból tartom kiemelendőnek a "Tudományos
Zsebkönyvtár" füzeteit is, melyeket tehát teljes sorozatban felven-
nék a tanítóképző intézetek ifjusági könyvtáraiba, mivel mig egy-
részről egyes füzetei a rendes intézeti tananyagról nyujtanak rövid
áttekintést, addig más füzetei oly ismereteket nyujtanak növen-
dékeinknek, a leendő tanítóknak, melyeknek az életben feltétlenül
hasznát veszik, de amelyeket ismét csak igy, magánolvasás által
szerezhetnek meg. _

Az ifjusági könyvtárakba felveendő munkáknak első sorban
oktatási irányuaknák keJl lenni s ebből a szempontból mig egy-
részről azt .kivánjuk az ily könyvektől, hogy szorosan alkalmaz-
kodjanak az iskolai tanításhoz, másrészről kivánjuk, hogy azt ki is
egészítsék, ki is bovítsék, szóval az ifju olvasót az iskolában tanul-
takon felülemeljék, magasabbra vonzzák és ösztökéljék, tehát mindig

valami ujat nyujtsanak.
Oktató irányuaknak tartom természetesen a szépirodalmi mű-

veket s igy a regényeket is pl. az irodal,[,:oktatás keretében, de
csak oly fokig, ameddig egy iró irányának, stilusának stb. megis-
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meresere szükségesek s azért' ezekből minél kevesebbet vennék fel;
nem látnám szivesen pl. hogy a termékenyebb iróknak ugynevezett
"összes művei" felvétessenek az ifjusági könyvtárakba. Egyfelől az
ily gyűjtemények drágák is, áruk egy részén sokkal hasznosabb
más munkák ~zerezhetők be; másrészről a legjobb iró összes
művei 'közt is akadnak gyengék vagy olyanok, melyek más szem-
pontok miatt nem valók ifjusági könyvtárba.

Kevésbé jelentékeny vagy régebbi irónak vagy költőnek iro-
dalmi 'megismertetésére teljesen elégnek tartom az irodalomtörténeti
olvasókönyvek által közölt szemelvényeket, azért ilyenek munkáit
sem tartom felveendő nek,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
Tisztán mulattató, .szórakoztató, az iskolai munkával semmi

összefüggésben levő olvasmány a tanítóképző,' intézetek' ifjusági
könyvtáraiba kevés szükséges. Amit Neményi a meséről mond,
hogy annak az iskola minden fokán előkelő helyet kellene bizto-
sítani a magánolvasmányok .között, azt a tanítóképző' intézeti nö-
vendékekre vonatkoztatva talán\legjobban úgy lehetne fogalmazni,
hogy itt is szükség van a nehezebb, fárasztó studiumok közt a
nyájas és üdítő oázist adó könnyebb, talán csak' tisztán szórakoz-
tató olvasmányokra is. -

*

Ilyen munkák közül az ifjak különben is legtöbbször azokat
szeretik olvasni, melyeket úgy sem vennének fel a könyvtárba. Itt
merül fel aztán már a nemi élet, a két nemnek egymáshoz való
viszonya, az erotika stb. kérdése is. Kétségtelenül jobb, ha ezekből
minél kevesebb kerül az ifjuság olvasmányaiba, de viszont teljes
kiküszöbölésük majd'nem lehetetlen; hirlapokat, sokszor napilapokat
olvasnak, melyekben bizony az ilyen tartalom gyakran előfordu).
Vagy hogy egy még jellegzetesebb példát említsek, Neményinek
"Az ifjus ági könyvtárakról" szóló "munkája feltétlenül felveendő a
tanítóképző intézetek ifjusági könyvtáraiba, pedig bizony abban

is vannak ily részletek.
De nem is kell félteni már a tanítóképző intézeti ifjuságot az.

ilyenektől, mert hiszen, legalább bizonyos fokig axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanításba is be-
vonodnak ezek a kérdések. Vagy talán lehetne .úgy is felfogni a
kérdést, hogy az ifju még nem érti,' akkor még nem okoz bajt;
ha pedig már, érti,akkor már, nem okozhat bajt. Minden iskola

növendékei, vagy azoknak egy része kétségkivül OIVáS az iskolai
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, ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
könyvtáron kivül eső könyveket is s ezek között bizonyára

olyanokat is, melyeket egy vagy más szempontból nem lelt volna

szabad, vagy legalább nem kivánatos neki olvasni. Az ilyen olvas-

mánnyal szemben az iskolának az olvasás irányítására vonatkozó

intézkedése s a helyesen megválogatott ifjusági könyvtár "mintegy

ellenméregül fog szolgálni."

Hogy különben a 16-19 éves ifjura nézve az ilyen, talán

nem egészen kivánatos, de szinte megakadályozhatatIan olvasás

nem képez nagy veszélyt, azt legjobban kifejezik Neményi követ-

kező szavai: "Ám olvassanak egyebet is, ha hczzáférhetnek. Nem

féltem őket semmitől, ha 16 éves korukig okosan vezetve, azontúl

az egészséges szellemi táplálékxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmelleti, olykor-olykor valami nya-

lánksághoz is jutnak." _'

Ha valamely műből külön iskola i kiadás jelent meg, ez leg-

többször azt mutatja, hogy az· a munka, eredeti alakjában vagy

egész terjedelmében nem való az ifjuság kezébe; az ilyen munkák-
ból tehát mindenesetre az ifjusági kiadások veendők fel, amelyek

aztán még olcsóbbak is. (Pl. Arany: Toldi szerelme a Magyar

Könyvtárban.)

Az ifjúsági olvasmányok között jelentős szerep jut a termé-

szettudományi tartalmu s mulattatva oktató olvasmányoknak, melyek

ujabb időben, szerencsére mind nagyobb tért kezdenek hódítani.

Főleg ezek a munkák képesek a tanítás által nyujtott ismeretet

kibővíteni s az iskola által ébresztett tudásvágyat kielégíteni. Ez

olvasmányok épen komolyabb, nehezebben emészthető voltuknál

fogva természetes óvszert képeznek az olvasási mánia fellépése ellen,
/

Csak az ilyen olvasmányok megválogatásánál is nagy körül-

tekintéssel kell eljárnunk; ne legyenek ezek az olvasmányok száraz,

tudományos munkák, melyekben esetleg még az illető tudományág

kétes hipotézis ei is megvannak, hanem legyenek igazán népszerüen

irt; mulattatva oktató tartalmúak, .de bennük az oktatási szándék

ne legyen előtérbe tolva. E ponttal kapcsolatosan akarok rámutatni

arra, hogy aszó szorosabb értelmében vett, magasabb foku tudo-

mányos munka egyáltalában nem való az ifjusági könyvtárakba;

azokat ?- növendékek nagy többsége ugy sem értené meg s igya

beléjük fektetett pénz csak holt tőke maradna. Ha ily könyvre

volna valamely növendéknek szüksége saszaktanár tudja, . hogy

az illető növendék a kérdéses munkát megérti, sikerrel és haszon-
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nal forgathatja, úgy a tanári könyvtárból, vagy saját könyvei közül
bocsáthatja a munkát a növendék rendelkezésére.

A Verne regényeknek vagy hozzá hasonló műveknek az ifju-

sági könyvtárak ba való felvételét sokan ellenzik, mert azt állítják,

hogya gyermeknek arnugy is lázasan munkálkodó képzeletét még

jobban hevítik, a gyermeket a valóságból kiragadják, ábrándozásra

vezetik, a reális felfogástól eltérítik. Elfogadom ez ellenvetéseket a

kis gyermekekre nézve, de ily művek olvasását a nagyobbakra,

pl. a tanítóképző intézeti ifjuságra nemcsak hogy károsnak nem,

de sok tekintetben hasznosnak tartom. A fantasztikus tartalom mel-

lett e könyvek sok reális ismeretet is nyujtanak, esetleg egy-egy

zseni kifejlesztését segíthetik elő s régebben irt ily munkák egyes

részletei igazolják, hogy irójuknak régebben utopisztikus ábrándjai

ma már sok részben megvalósultak s ki tudja, talán igen rövid idő

alatt a még ma is csak álomképeknek tetszők is szintén valósággá,

lesznek. .

Helyi vonatkozású műveket a normál jegyzékbe egyáltalán nem

vennék fel, mert ezzel megint csak azt érnők el, hogy az egyes

intézeteknek a jegyz.ékből válogatni kellene, pedig szerintem az a

helyes, .ha ily válugatásra nincs szükség, sőt az-nem is .lesz meg-

engedve, hanem a jegyzék csak azon műveket tartalmazza,

melyeket az alább elmondandó módonxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAminden intézetnek be kell

szerezni. Hogy pl.. az "Inkey: Nagyág földtani viszonyai" cimű
könyve, ha egyéb ként tartalmánál fogva ifjusági könyvtárba való, a

dévai tanítóképző-intézet ifjusági könyvtárában helyet foglalhat, de

nincs rá különösebb szükség pl. a pápai tanítóképző intézetben,

az, azt hiszem, kétséget sem szenvedhet, Az ilyen helyi munkák

beszerzését, általános ajánlás mellett bátran rábizhatjuk az illető

intézetekre. Az érdekeltek bizonyára eddig is beszerezték s be fog-

ják szerezni ezután is. .

Azt szinte felesleges is említeni, hogy az ifjusági könyvtárba

kerülő munkáknak sem felekezeti, sem nemzetiségi izgatást tartal-

~azni nem szabad; sőt még . ilyen szinezetünek sem szabad len-

niök, ha csak nem' szorosan az egyes felekezetek vallásoktatásának

pl. egyháztörténelmi részét támogatják. Ez esetben is szigoruan

ügyelni kell azonban arra, hogy a lehetőség szerint minden fele-

kezet képviselve legyen hasonló tart al mu művekkel,
Feltétlenül megszivlelendők azok a kivánságok, melyeket az

ifjusági olvasmányok.stilusáról, tárgyáról stb. Nemenyi mond. Hogy-

az ifjusági olvasmány a tőle várt célt szolgálhassa, vagyis a gyer-
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mek ismereteit bővítse, elméjét fejlessze, kedélyét nemesítse, ahhoz
az is szükséges, hogy a tárgy az értékének megfelelő szép, sőt
ünnepiesxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAformában jelenjék meg, tehát stílusa legyen kifogástalan,
hogyanövendéknek e szempontból is mintául szolgálhasson,

A készítendő jegyzékkel szemben még a következő kiván-
ságaim volnának:

Talán felesleges is említenem, hogyakészülő jegyzék nem
veheti figyelembe egyik intézet meglevő könyvállományát sem s
nem lehet annak kiegészítési jegyzéke; hanem teljesen elvi alapon
tartalmaznia kell mindazon műveket, melyeknek az ifjusági könyv-
tárakbari meg kell lenni.

A beszerzések megkönnyítése végett kivánatos nak tartom,
hogya kiadandó jegyzékben a könyvek kiadói is feltüntettessenek,

amit a végleges jegyzék elkészítésével megbizandó bizottság most
az előrnunkálatok alapján könnyen megtehet s így mostani kisebb
fáradságával az egyes intézetek .jövendő fáradságainak veszi elejét,
Tapasztalásból tudom ugyanis, hogy ha a megrendelés még helyi
könyvkereskedő utján. történik is, akkor is még ők is kérik, külö-
nösen kevésbbé ismert vagy régebbi vagy vidéki kiadőnál meg-
jelent munkánál a kiadó megnevezését; ha pedig egyenesen a
kiadótói akarunk rendelni, akkor természetesen tudni kell azt.

A beszerzések tervszerű eszközölhetése végett, hogy a ren-
delkezésre állandó összegeket az intézetek .minél okszerübben és
előre készített költségvetés szerint felhasználhassák, kivánatosnak
tartom, hogy a jegyzékben az egyes munkák ára is kitüntettessék,

amit. ismét könnyen megtehet a szervezendő bizottság a beterjesz-
tett előrnunkálatok alapján.

Hogy az ár feltüntetése mily fontos része egy normál jegy-
zéknek, csak egy ilyen munkára kell gondolnunk, mint amilyen
pl. a "Csánki: Árpád és az Árpádok" cimű könyve. Ha az ilyen-
nél nincs feltüntetve az ár, akkor az első pillanatra a laikus előtt
úgy tetszik, hogy itt a magyar történelem egy korszakával foglal-
kozó monografiával van dolgunk, tehát helyet foglalhat a jegyzék-
ben .. De ha tudjuk, hogy e műnek az ára 125 korona s inkább
dísz~ű számba menő könyvről van szó, akkor, azt hiszem, senki
sem tartja az ilyen művet ifjusági könyvtárba valónak és pedig
annál kevésbbé, mivel áráért LIegalább _ 10-20 hason}ó tartalmú

más mű szerezhető be.
Az ár kérdésével kapcsolatosan kivánom hangsulyozni, hogy

ha az egyéb ként a tartalom rovására nem esik, hasonló tartalmutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

..
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munkák közül mindig az olcsóbb lenne felveendő, hogy ugyanazon
pénzen minél több (de természetesen jó) könyv legyen beszerezhető.

Ugyanezen szempontból kivánom megjegyezni, hogy ameny-
nyiben ugyanazon műből,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu g y a n a z o n o s t a r t a l o m m a l több, külön-

böző árú kiadás jelent meg, itt is mindig az olcsóbb veendő fel;
pl. "Mikszáth: Az uj Zrinyiász" cimű könyve megjelent a Révai-
testvéreknél 6 koronás kiadásban is, de kapható 1 K 20 fillérért a
Magyar Könyvtár füzetei közt. (Külön hangsúlyozandónak tartom

az ugyanazon os tartalmat, mert pl. a Term.-tud. Társulat Darwin
kiadásait szerintem sem pótolhatják a Vass-féle kivonatos kiadások.)

Ha elkészül a tanítóképző intézeti ifjusági könyvtárak ama
végleges jegyzéke, mely mai irodalmunk ból felöleli mindazt, amit
a leendő tanítónak olvasni kell, hasznos és lehet s ha elérkezik
ama mjndenesetre igen kivánatos, de sok ideig bizonyára csak
ideálnak maradó idő, hogy ezen könyvek minden intézet ifjusági
könyvtárában meg is lesznek: akkor aztán a tanításra fog ujabb
feladat várni, nevezetesen az, hogy az egyes tantárgyak bizonyos
helyeire vonatkozó, ajánlható olvasmányokra a növendékek figyelme
külön is felhivassék, sőt azt sem 'tartanám feleslegesnek, ha akkor
ezek az utalások már a tankönyvekben helyet foglalnának, amint
tudományos munkák ma is hivatkoznak forrásokra. .Arra kell
mintegy megtanítani a növendéket, hogy tudjon bizonyos kérdéseket
hol keresni, amint tette Apáczai, hogy mielőtt növendékeifől örökre.

bucsut vett volna, kijelölte számukra, hogy azon túl is milyen
könyveket olvassanak.')

Ugyanerre vonatkozik utasításunk szervezettani részének 9.
pontja is, mely azt kivánja megtanítani, hogy "hol találhatja meg
a tanító az iskola és a maga dolgaira vonatkozó törvényeket s
melyek azok a szakmunkák, amelyekből adott esetekben felvilágo-
sítást szerezhet." Fontos ez az elv abból a szempontból is, hogy az
anyagi erők korlátolt volta ~iatt ugy sem lehet meg minden
könyv, melynek olvasása a leendő tanító részére kivánatos volna;
vagy ha meg lenne is, akkor sem volna tanulói pályája alatt ideje
arra, hogy minden kivánatos könyvet elolvasson; maradnak tehát
el olyan művek, melyeket már az életben kell elolvasnia; ezekről
kell tehát már az iskolában tájékoztatni.

A fenti szempontok szerint elkészítendő, lehetőleg teljes jegy-

zéknek magában kellvén foglalnia mindazon műve~et, melyeket az

1)xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANeményi: Apáczai mint pedagógus.

Magyar Tanitóképző. 24
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ifjuságnakxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkell, a jánla tos és szabad olvasni: annak kiadása alkal-

mával elrendelőnek tartanám, hogy az egyes intézetek könyvtárai-

ban található mindazon könyvek, melyek a jegyzékben nem for-

dulnak elő, melyeknek olvasása tehát nem ajánlatos, vagy épen

nem szabad, a többi könyvek .közül selejteztessenek ki, vagy leg-

alább is az ifjuság kezébe ne adassanak.

A már eddig elmondott szempontokon kivül kivánatosnak

tartanám, hogya jegyzékbe felveendő könyvek határozott sorrend-

szerinti tipusokba osztassanak épen úgy, mint a nép iskolai ifjúsági
könyvtáraknál, hogy így beszerzésük határozott terv szerint, fon-

tosságukhoz mért sorrendben történhessék, mivel arról alig lehet

szó, hogy bármely intézet, 1-2- év alatt megvehesse a jegyzékben

feltüntetett összes munkát.

A bizottság, a maga lehető legjobb tudása szerint a jegy-

zéket "elkészitvén, az. magában fogja foglalni az eddig megjelent

munkák közül mindazokat, melyek a tanítóképző intézetek ifjusági

könyvtáraiba felveendők. Természetes azonban, hogy az ezután

megjelenő munkákkal e jegyzék .állandóan ki lesz egészítendő. E

szempontból tehát, ha nem is cenzura, de kiválasztás minden esetre

szükséges és ettől sem irónak, sem kiadónak nem kell félni. Ha

pl. valaki direkt az ifjusági könyvtárak számára ir könyvet, akkor

bizonyosan ismeri is azok követelrnényét s így könyve, a legna-

gyobb valószinüség szerint fel is lesz vehető; ha pedig más cél-

zattal irt munkának esetleges ide való felvételéről volna szó, akkor

sem lehet indexre tételnek. minősíteni azt az esetet, ha a munka

felvehető nem lenne, mert hiszen az ily munka eredetileg. is más'

olvasó- és vevőközönségre számított.

A kiválasztás módja szerintem a követkézőleg lenne meg-

'oldandó : A kiadók a felvétetui kért munkáikat küldjék be 3-4
példányban (minden birálati díj nélkül) s azok adassanak ki min-

den tanítóképző intézetnek véleményre, záros (rövid, 2-3 heti)

határidőre. Egyes tanári karok is tehessenek legalább évenként

javaslatot s az így ajánlott könyvek is kéressenek be s adassanak

ki véleményre. A tanári karok többségének kedvező birálatával

találkozó könyv vétessék fel a jegyzékbe. Kötse István.
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A Z im m erm ann -fé le g y á rb an és a W und t-fé le

la b o ra to r ium ban .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Részlet külföldi tanulmányutamból.

(Folytatás.)

C)xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE .. Zimmermann. Pénteki napon (jul. 19.) este érkeztem
Lipcsébe és mindjárt másnap d. e. fölkerestem a Zimmermann-féle
műszergyárat, ahol nagyon előzékenyen fogadtak. Maga a gyár-
tulajdonos ugyan nem volt otthon - Berlinben volt, ahol szintén
van gyára - de mivel az ő távollétében fia szokta helyettesíteni,
aki a lipcsei gyárnak a technikai vezetője, mégis el tudtam a dol-
gernat igazítani. Miután előadtam azt a kivánságomat, helyesebben
kérésemet, hogy pszichológiai műszerek készítését, összeállítását,
kezelését és esetleg javítását is szeretném tanulmányozni s mint-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I hogy ifjabb Zimmermann készségesen megigérte, hogy minden
törekvésemben támogatni fognak, nyomban egy munkaprogramrnot
állapítottunk meg, amely szerint azután a gyár különféle helyisé-
geiben négy délelőttöt töltöttem el, legtöbb' időt a szerelőterern-
ben, ahol a finomabb műszereket maga ifj. Zimmermann állítja
össze és próbálja ki.

Amikor a legközelebbi alkalommal agyárba ellátogattam,
akkor már id. Zimmermann is otthon volt, aki engem nagyon
szivesen fogadott. Ebből a körülményből és később egyébekből is
azt következtettem, hogy rendkivül művelt és kiváló szak- és
üzletemberrel van dolgom. Id. Zimmermann a kisérleti pszichológia
magyarországi viszonyai felól nagyon jól volt tájékozva, tehát
könnyen megértettük egymást. Rögtön intézkedett, hogy fia, aki
már első látogatásom alkalmával is készségesen felajánlotta támo-
gatását, és irodavezetője segítségemre legyenek s azonfelül egész
műszerkészletét is rendelkezésemre bocsátotta .•

Értekezésünket a temesvári képző számára beszerzendő műsze-
rek Schulze által már ismételten felülvizsgált és helyenként korri-
.gált jegyzékének a tanulmányozásával kezdtük meg, ami Zimmer-
mannt közelről érdekelte, mert hiszen a műszerek javarészét ő

szállítja, habár a megrendelést budapesti cégek fogják megkapni.
6 is rögtön konstatálta, hogy a jegyzékbe vett néhány műszer
elavult, egyik-másik pedig - föltéve, hogy intézetünk a legújabb
szerkezetű műszereket fogja megrendelni - feleslegessé vált.
Pl. legújabban egy univerzális kimografiont konstruált, amely meg-
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Jelelő segédkészülék felhasználásával a legkülönfélébb célokra, -rnég

tachisztoszkopnak is alkalmazható.

Abban állapodtunk meg, hogyelsősorban az új, univerzális

kimografiont, _az új Dubois-féle ergografot, az új Ranschburg-féle

m~emo~étert és az új rotációs tachisztoszkopot fogom tanulmá-

nyozni s mindegyik készülék célszerű kezelését elsajátítani..

A műszerek végleges jegyzéket csak azután fogjuk,' természetesen

Schulze hozzájárulásával elkészíteni.

,Zimmermann legújabb általános árjegyzékének egy példányát

is felajánlotta nekem, amely már vaskos könyv. Érdemes ezt tanul-

mányozni, mert nem csupán az ő gyárában készült műszerek

nevét és árát, hanem rövid bár, de szabatos leírását is tartalmazza

és helyen kint . az alkalmazás módjára vonatkozólag is. praktikus

útmutatásokat nyujt. . Itt jegyzem meg, hogya műszerek ára a .

mult évben tetemesen emelkedett.

Zimmermannék látogatásom idején épen egy rendkivül érde-

kes probléma megoldásán' fáradoztak, ugyanis az új ' szerkezetű

Ranschburg-féle mnemométerre egy új vetítőkészüléket akarnak

applikálni, hogy a mnemométert kényelmesen lehessen prejekciós

tachisztoszkopnak is alkalmazni. Technikailag a kérdés akkoriban

jóformán már meg is volt oldva, de azért még folytatni szándé-

keztak a kisérleteket s az ára sem volt még kikalkulálva, tehát

akkoriban nem. is volt még megszerezhető.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
< t ' . •

Ifj. Zimmermann szives támogatása' mellett elsősorban az uni-

verzális kimograflont kezdtem tanulmányozni .. Szétszedtük, újból

összeállítottuk s egy-kettőre régi ismerősként bántam vele. Kiválóbb
tulajdonságai: reakciós, ergografikus, tachisztoszkopikus és minden-

féleegyéb kisérletekre is alkalmazható, ahol kimografionra van

szükség ; állítható és fektethető ; a papirszalag bekormozása végett

a dobot nem 'kell leszerelni; a különféle szerelvények, mint hajító-

rugó; villamos kontaktus, csapok stb. amikor nincs is rájuktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszük-

ség, mégis rajta maradhatnak, szóval a készülék mindenkor kész

állapotban lehet, alig kell rajta egy-egy csavart megszorítani, vagy

meglazítani, egy emeltyűt ide-odatolni, vagy a csapokat fel-

lecsusztatni stb.

A dob sebességét nemcsak frikciós koronggál, kisebb-nagyobb

vitorlákkal vagy hajítórugóval lehet szabályozni, hanem l?l. tachisz-

toszkopikus kisérletek alkalmával egy különös .berendezéssel, az

óramű tok jának az oldalán kiálló csapocskának a segítségével nagy

sebességet (1400 mm., mp.) is lehet elérni.
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A segédkészülékek (jelzőmágnes, elektromágneses hangvilla

stb.) különálló, szilárd állásu állványon (stativ) erősíttetnek meg s

az írótollat míkrométer-csavarok segítségével nyugodtan, biztosan

és finomari lehet beállítani, zökkenések úgyszólván teljesen el-

kerülhetők.

Áramforrásul megfelelő ellenállás beiktatása mellett a városi

villamos vezeték árama, ennek hiányában a könnyen szállítható

száraz elemek vagy akkumulátorok s végső esetben abemártásos

elemek is alkalmazhatók, habár utóbbiak adnak legkevésbbé kon-

stáns áramot s azért nem ok nélkül a legolcsóbbak.

A Duboisféle ergográfot szintén lehet a kimografionnal korn- .
binálni s ebben az esetben a sullyal együtt vont irón az ergográf

mellé fektetett kirnografíon horizontális tengely körül forgó dobj ának

tiszta papirjára irja a fáradtsági görbét, mp. a dob különböző

forgási sebessége szerint tömöttebb vagy lazább görbét.

A Ranschburg-féle mnemométer legújabb modelljében a zavaró

zörgéseket csaknem 6 teljesen sikerült kiküszöbölni. A készülék

kezelése közben megismertem: a készülék legkényesebb alkotó-·

részeit, a beállítás finomságait, a leggyakrabban előforduló hibákat

s azoknak javítását, továbbá a kontaktusos metronommal lehet-

séges különféle kapcsolásokat (egyszeres vagy kétszeres sebességre

csupán az egyik, vagy mind a két kénesős kontaktus bekapcso-

lásával), a szikrának glicerinnel való csökkentését, a re lais és

taszter szerepét stb.

Egy mnemornétert együtt szedtünk szét, azután ismét össze-

állitottuk, gyakoroltam a különféle kapcsolásokat, az anker finom

beállítását, kipróbáltam az ellenállást stb.

A sokféle tachisztoszkop közül, amelyeket Lipcsében láttam,

osztály tanításra, tehát iskolai célokra talán a rotációs tachisztoszkop

alkalmas leginkább. Szerintem kiválóbb tul~jdonságal: nagyon egy-

szerű, könnyen kezelhető, az ingerek nagyok, erősek, tehát a leg-

távolabb ülő is jól láthatja, alig csinál zajt és sokoldalulag al.kal-

mazható (felfogás, a figyelem és a tudat terjedelme, asszocicáció,

appercepció, tanulás stb.).

D)xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Wundt~féle tudományegyetemi pszichológiai laborató-

rium jelenlegi igazgatójával: W. Wirth drral, Zimmermannál
találkoztam egy alkalommal és ott ismerkedtem meg ·vele. Amikor

megtudta,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh o g y mi célból tartózkodom Lipcsében samidőn kife-

jeztem előtte azt az óhajomat, hogy a vezetése alatt álló világ-

hírű laboratoriumot is meg szeretném tekinteni, készségesen meg-
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igérte, hogy még az nap d.: u. 4 órakor a laboratoriumban varru
fog engem és Ottó .Klernm drt is, aki neki asszisztense, látogatá-
somróJ értesíteni fogja.

Wirth is teljesen tájékozva van arról, hogya kisérleti
pszichológia ügye hazánkban mennyire fejlődött, Ranschburgról a
legnagyobb elismeréssel nyilatkozott és ő is nagyon fontos, messze
kiható intézkedésnek tartja, hogy a magyarországi állami tanító-
képzőkben a pszichológiát ezen tul kisérleti alapon lehet tanítani.

A Wundt-féle pszichológiai laboratórium a központi egyetem
épületének - az Uníversitátsstrasse felőli oldalon aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ. n.
Paulinumban - Ill. emeletét s az 6dvarba épített egyik szárnyát
foglalja el. Több nagyobb és szám os kisebb teremből áll s gaz-
dag szakkönyvtára is van, amelyben minden német nyelven meg-
jelent és megjelenő fiziológiai, anatómiai, pszichológiai stb. könyv
és folyóirat és sok más nyeívű mű is található. A könyvtárhoz
egy olvasó- és iróasztalokkal fölszerelt olvasószoba is tartozik.

Az optikai kisérletek céljára szolgáló termek egy része, hogy
megvilágításuk egyenletes lehessen, észak felé néz, más részük
meg mindmegannyi sötétkamara. sőt olyan terem is van, amelybe
egy sötétszoba van beleépítve.

Dr. Klemm igen szivesen mutatott és magyarázott meg min-
dent és velem, mint kisérleti személlyel néhány érdekes kisérletet
is végzett. Az érdekesebbek közül a következő 4 kisérletet óhajtom
röviden ismertetni:

1. A térérzék vizsgálata (szemmértékvizsgálat, távolságbecs-
lés). E kisérletnél a kisérleti személy egy asztal mellett ül, Előtte

az asztalon körülbelül 80 cmnyi távolságban egy fehér kéreg-
papirból -készült 1 m. hosszu s 70 cm. magas ernyő áll. Ezen az
ernyőn a szem magasságában egy 20 cm.' hosszu és 4 cm. magas
kivágás van, amely azonban közönséges, tehát áttetsző irópapirral
be van ragasztva. A papirszalag közepe táján egy körülbelül 5 mm.
hosszu álló vonalkát kell rajzolni. A beragasztott rés mögött egy
bádogból készült s beosztással ellátott : résszabályozó tolóka, e
mögött a Deuchler-féle ingatachisztoszkóp i,ngájához hasonló szer-
kezetű inga és leghátul egy Ivlámpa van. Magától értetődik, hogy
a kéregpapirból készült ernyő ezt az egész berendezést a kisérleti
személy elől eltakarja.

A kisérlet azzal kezdődik, hogy a kisérleti személy a figyel-
mét teljesen az áttetsző papirszalagon lévő vonalkára koncentrálja.
Az inga meglendítése után a résszabályozó készülék résén keresz-
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tül az áttetsző papirszalagra egy erős, fénynyaláb esik s a kisér-

leti személy rövid ideig (a megvilágítás időtartama a résszabályo-

zóval s a. Deuchler-féle ingához hasonlóan az .inga hosszának,

sulyának s az inga két oldalán elhelyezett. elektromágnesek helyé-

nek a változtatásával szabályozható) egy horizontális fénycsikot

lát, amelyet az állóvonalka két részre oszt. A kisérleti személynek

azt kel! megitélnie.: hogy az állóvonalka a fénycsikot egyenló vagy

egyenlőtlen részekre osztotta-e s utóbbi esetben azt is, hogy melyik

oldalon látta a hosszabbik részt és végül,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh o g y mennyivel hosz-

szabbnak látta.

Egy kisérletsorozat alapján, miközben a rés nagyságát és

arányait folyton változtat juk, a kisérleti személy térérzékét egy

középszámmal lehet kifejezni.

Ezt a drága és komplikált, azonban nagyon finom készülékettsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

í a mi intézeteinkben a Quint József kartársunk eszméje alapján

készült s általa a félegyházai közgyülésünkön bemutatott tolókás
vonalzó teljesen pótolja .

. 2. A felfogás terjedelmének a megvizsgálása a Wundt-féle

ejtótachisztoszkóp segítségéve!.

Ez a tachisztoszkóp lényegileg a Zimmermann által iskolai

célokra készülő ejtőtachisztoszkóphoz, amilyennel Nagy László

laboratoriumában is dolgoztunk, hasonlít, csakhogy sokkal nagyobb,

komplikáltabb szerkezetü, finomabb kivitelü, természetesen sokkal

drágább is s mivel az áttetsző ingerlapot ívlámpával kell megvilá-

gítani, csak sötétkamarában alkalmazhafó. Annak, hogy a kisérletek
sötétkamarában folynak,' tehát a figyelmet zavaro vagy megosztó

legtöbb mellékkörülmény kiküszöbölhetó, az a következménye,

hogy a kisérleti személy sokkal intenziv ebben figyelhet az ingerre

s ezért az eredmények csaknem abszolut értékűek,
A kisérleti személy a kisérlet alkalmával az egész készülék-.

ből nem lát egyebet-mint szemmagasságban egy körülbelül 12 mm.

átmérőjű 'kerek foltot - ezen a folton jelennek meg. az ingerek

- és erre koncentrálja afigyelmét.

Dr. Klemm hétjegyü, heterogén és homogén elemekből álló

arabszámokat és hasonló összetételü latinbetűs értelmes és értel-

metlen szókat exponált, természetesen nagyon rövid ideig.

A heterogén elemekből. álló számoknál és szóknál az első, a

negyedik és az utolsó, szóval a szélső és közé\tSő elemeket biz-

tosan, a középsőtől jobbra és balra esőt kevésbbé biztosan, a

másodikat és hatodikat pedig -nagyon bizonytalanul fogtam föl
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Klemm szerint az ilyen tipusu felfogás a leggyakoribb. A legtöbb
ember valamely optikai ingernek, m. p. nemcsak fel- és gyorsan
ismét eltünő számnak vagy szónak, hanem egyéb optikai jelen-
ségeknek is csak a kezdetét, közepét és végét, mondjuk: az első-
rendü elemeket, fogja föl az első pillanatban és csak ísmételt,
vagy továbbtartó szemlélet, vizsgálat után a többi, mondjuk:
másodrendü elemeket is.

Gyakrabban észlelni szokott jelenségeknél, pl. már ismert
szavak elolvasásánál (ilyenek pl: mellettünk gyorsan elrobogó
villamos kocsi felirata, vagy az ablakára ragasztott s előbb talán
már máshol elolvasott plakát szövege, vagy amikor mi járunk vil-
lamoson: a menetközben látható üzletek cégtáblái vagy egy mel-
lettünk elrobogó másik. villamos kocsi felirata) az elsőrendü ele-
mek felfogásával gyakran be is érjük s a másod- és harmadrendüeket
a felfogottak közé egyszerüen belekornbináljuk. (Tapasztalatból

tudjuk, hogy ilyen hiányos felfogás igen gyakran téves ismeretre
vezet, amit csak úgy lehet elkerülni, hogyha az ingert ismételten
vagy hosszabb ideig szemléljük.)

Az is közönségesen tudott dologs a Wundt-féle ejtőtaohisz-

toszkóppal egyszerüen igazolható, hogy a homogén elemeket se
tudjuk egyszerre. felfogni, hanem az egyéniség szerint hol az első,
hol meg a második homogén elemet kell ísrnételten, avagy hosz-
szabb ideig szemlélni.

3. Nagyon egyszerü és érdekes kisérlet szolgál az esztétikai
érzék megvizsgálására.

A falba vizszintes vonalban fekvő 2. ponton tetszésszerinti,
pl. 15 cmnyi távolságban két erős vasszeget verünk be. Most egy
körülbelül 1 m. hosszu s elég erős gummimadzag középső részét
egy hurokkal az egyik s egy másik hurokkal a másik szeghez
.rögzítjük, de úgy, hogy a két szeg közötti rész ki legyen feszítve.
A gummimadzag lelógó két szárát a két szeg távolságával egyenlő
hosszuságu üvegcsövön huzzuk keresztül s a végeken csomót
kötünk, hogy vissza ne menjenek, de úgy hogy a gummimadzag,
mint egy' téglalap nak a kerülete, olyan alaku legyen.

Egy. másik, körülbelül félméternyi gummimadzag középső
részét hasonlóképen a két. vasszeghez rögzítjük, a szabad végeket
azonban egy erős kócmadzag egyik végével jól összekötözzük,

azután a vasszegek fölött, de tőlük egyenlő távolságban egy szeges
karikát rögzitünk a falhoz s a kócmadzag másik, vagy is szabad
végét a karikán áthuzzuk, Ez a második gummimadzag 'tehét

egyenlőszárú, esetleg egyenlőoldalu háromszöget fog alkotni.



A két gumrnimadzag" tehát egy olyan összetett részarányos

ábrát fog alkotni, amelynek alsórésze téglalap, felsőrésze - lehe-

tőleg tompaszögü - egyenlőszárú, esetleg egyenlőoldalu háromszög.

Végül az alsó gumrnimadzagra az üvegcső két vége mellett

egy-egy erős kócmadzagot kötünk.

Ezzel az egyszerü és igazán olcsó készülékkel többféle kisér-

letet lehet végezni. Az egyik kisérlet pl. az lehetne, hogya kiséri et-

vezető személy a téglalap kócmadzagjait megfogja s lehuzza, ami

által a téglalap alakja megnyúlik. A kisérleti személy feladata ezután

az lesz, hogya háromszög kócmadzagját megfogva, azt lehuzza

s ezáltal a háromszög alakját úgy változtassa, hogya két alak

egy harmónikus, tehát 'szép ábrába olvadna össze.

Egy másik kisérlet meg az lehe!ne, hogy két személy sze-

repet cserél, egy harmadik pedig, hogy a kisérleti személy egészen

önállóan változtatja az alakokat.

Hogyakisérletek lefolyása szabatos és nyugodt lehessen,

alkalmazzunk vezény-, illetőleg jelző szót. Pl. a kisérletvezető "most"

szóval a kisérlet kezdetét, a kisérleti személy pedig "készen"

szóval a végét jelzi.

A kisérleteket időméréssei is lehet kombinálni. A kisérlet-

vezető a "most" szó kimondásával egyidejüleg egy' stoppórát

indít meg, amelyet a kisérleti személy "készen" szavára ismét

megállít s az időt leolvassa. A leolvasott idők középértéke egy

egyéni adatot szolgáltat, amelyből a síkalakokra vonatkozó' eszté-

tikai érzék mértékére lehet következtetni.

4. Dr. Klemm a 3. pontban ismertetett készüléken kivül még

egyéb szellemes és egyszerüségüknél s olcsóságuknál fogva is

praktikus készülékeket is szerkesztett, amelyek közül befejezésül

az irás közben kifejtett kéznyornás grafikus feltüntetésére szolgáló

készülék et és kisérletet fogom még ismertetni.

Egy egyszerü csomagoló láda tetején akkora lyukat vágunk,

amekkora egy Lehmann-féle pneumograf harántmétszete. Miután a

pneumografot a kivágott lyukban úgy helyeztük el, hogy mem-

branja a láda felületével egy szin ben legyen, a láda tetejét egy

szürke papírlappal letakarjuk s ezen a membran fölött egy vele

egyenlő nagyságu kört rajzolunk. A pneumografot azután gummicső .

segítségé vel egy tambourral kötjük össze, a tambourt egy stativra

szereljük s egy kimografion dobjára álJítjuk be.

. A kisérlet alkalmával a kisérleti személy a jobbkezében tar-

tott iróeszközt - inkább ceruzát, mint tollat, mivel a ceruzát erő-
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sebben kell a papirra nyomni, minek következtében kifejezőbb

görbe keletkezik - iráshoz készen a megrajzolt körre helyezi s a

kimografion megindítása után "most" vezényszóra elkezd irni.

A kimografion bekormozott papirszalagján keletkező görbe az-

irásközben kifejtett változó nagyságu nyomásnak a képét tünteti

föl. A görbe alakja egyénenként más és más, tehát egyinileg jel-

lemző. Hasonló koru, foglalkozásu stb. egyének görbéjében mégis

lehet bizonyos hasonló, léhát tipikus vonásokat fölfedezni.

Gyakorlatlan (gyermek) és gyakorlott (felnöttek) irásu egyé-

nek görbéi lényegesen térnek el egymástól. Gyermekek és ritkán

iró, tehát gyakorlatlan irásu felnőttek görbéje rendszerint hirtelen

fel-leszálló vonalakból áll. Ez a jelenség valószinüleg abban leli

magyarázatát, hogy a gyermek minden egyes betü irásánál erősen'

neki buzdul (ekkor a görbe hirtelen emelkedik), a betü vége felé

meg hirtelen ellankad a (görbe hirtelen ereszkedik), tehát ahány

betüt ir, mindmegannyi neki buzdulás és ellankadás. Ezt a jelen-

séget a villamos kocsi indításához bs megállításához lehet hason-

litani. Indításkor a teljes áramerőt szokták bekapcsolni, megállítás

előtt meg hirtelen kikapcsolják az egész áramot.

Gyakorlott irásu egyéneknél is neki lendül a görbe, de nem

oly hirtelen, mint gyakorlatlan irásuaknál, azután enyhén hullám-

zik (a völgyek sekélyek, az emelkedések szelidek, a görbe' dereka

szabályos hegygerinchez vagy csipke széléhez hasonlítható) és csak

a szó befejezésekor esik erősen, de akkor sem hirtelen. Tehát csak

a szó elején mutatkozik erős neki buzdulás, nem minden egyes

betüje előtt és csak a szó végén észlelhető erősebb ellankadás,

mig az egyes betük után alig gyengül a nyomás.

Ilyen irásnyomás-mérőkészüléket mindenki tud össszeállítani,

mert a hozzávaló alkotórészek minden laboratóriumban megvannak.

A Wundt-féle laboratóriumban a legegyszerübb készüléktói

a legtökéletesebbig, a legrégibbtőí a legújabbig úgyszólván min-

denik megvan, de a legtöbb készülék szigoruan tudományos kuta-

tásokra szolgál, nagyon drága, sok helyet foglal el s pedagógiai

szempontból kevésbbé érdekes.

Dr. Klemm a laboratóriumban tett körút után a könyvtárt is

megmutatta s lipcsei tartózkodásom idejére rendelkezésemre bocsá-

totta. Nagyon sajnáltam, hogya kinálkozó alkalommal nem élhettem

oly mértékben, mint ahogyan szerettem volna .

.Ezek után még az instrumentárium ügyéről óhajtok végle-

gesen beszámolni.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A Zimmermannál végzett tanulmányaimmal párhuzamosan

Schulzeval is folyton érintkeztem, hogy egy és más dologban az

ó értékes véleményét is kikérjem, mert azt akartam elérni, hogy

a minimumra redukált költségvetés mellett is teljesen modern,

komplet és megbizható laboratóriumi fölszerelésre tehess ek szert,

mert szerintem semmi sem lohasztja úgy a munkakedvet, mint-

hogyha rossz műszerek miatt nem lehet némileg. is exakt ered-

ményeket elérni,

Miután Schulze az utolsó előtti napon még egyszer, de most

már utoljára, tételról-tételre nézte át a jegyzéket s minden tételét

Zimmermann legujabb árjegyzékéveI és saját művének most saitó

alá kerülő második kiadásával is összehasonlította : végre oly' ala-

kot öltött a jegyzék, helyesebben instrumentárium, hogy nemcsak

a kisérleti munka megindítására tartotta alkalmasnak, hanem kisebb

laboratóriumok számára egyenesen mintaszerünek-itélte s a maga

számára rögtön Ie is akarta másolni, m. p. azért, hogy oly kez-'
dőknek, akik hozzá instrumentáriumért folyamodnak, ezt ajánl-

hassa, mivel az ő műve első kiadásában közölt instrumentárium

már elavult. Természetesen kikötöttern magamnak, hogy a jegy-

zéket magam fogom letisztázni és neki elvinni, legalább elutazásom

előtt még egyszer lesz alkalmam vele találkozni és konferálni. Ez,

az utolsó napon meg is történt s ezzel lipcsei tanulmányaimat be

is fejeztern .

. A temesvári tanítóképző pszichológiai laboratóriumának ime

ez az első felszerelése:

1. Acélszalag mellbőség meresere.

2. Spearmann-féle esztéziornéter,

3. Villamos szinpörgettyü-3 lábu állvány on' (hordozható).

4. 1 tucatazines korong 12 cm. átm.

5. 1" " " 20" "
• 6. Különféle szines papirok.

7. Bernstein-féle alakok a reproduktiv emlékezet meg-

vizsgálására.

8. Lehmann-féle pneumograf.

9. 2 drb Marey-féle tambour.

10. Dubois-féle ergograf dobirással.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 . Ólomsulyok az ergografhoz.

12. Rotációs tachisztoszkóp.

13. Univerzális kimografion.

14. Rugós hajítószerkezet a kimografionhoz.

ass.
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15. Elektromágneses hanginger-kalapács.
16. 2 drb jelzőmágnes.
17. 100 rezgésü elektromágneses hangvilla.
18. 3 lábu állvány mikrométer beállítással.

'19. 2 drb szorító a jelzőmágnesekhez.
20. Ararnnyitó-kontaktus.

21. Kimogr~fionpapiros.
22. Vitorla a kimografionhoz.
23. Ranschburg-félemnemometer.
24. Metronom kénesős kontaktusokkal.
25. Villamos ellenállás.
26. Taszter.
27. 5 drb ingerlap a mnemometerhez.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Irod a lom .

A m agya r irod a lom tö r tén e te

Bessenyei György fellépésétől Kazinczy Ferenc haláláig. (1772-1831.) Irta:

Piniér Jenő. Két kötet. Negyedrét 591 lap. Budapest, 1913. Szerző kiadása. Ára

30 korona.

Nincs még négy esztendeje, hogy Pintér Jenő nagy Iroda-
lomtörténetét, mely két kötetben, a legrégibb idpktől Bessenyei
György feIlépéséig ölelte fel irodalmunkat, a Magyar Tudományos
Akadémia a Semsey-pályadíjjal jutalmazta.

A kritika a legnagyobb elismeréssel fogadta a' nyomtatásban
is megjelent művet és a. szerző lankadatlan ügybuzgalommal és
nagy szellemi munkával három éven át folytatta kezdeményezését.
Mikor elkészült az ujabb két kötettel, nem nézett kiadók után,
akik tudvalevően inkább kapják fel az illusztrált, nagy vevőközön-

séget vonzó munkákat, hanem tanáremberre, a magyar kultura
önzetlen munkására való idealizmussal, anyagi kockázatot vállalva,
saját kiadásában bocsátotta ki hézagpótló és továbbképző Iroda-
lomtörténetét.

Már ez a körülmény is kötelességünkké teszi, hogy folyó-
iratunkban róla elmélkedjünk.

Hézagpótlónak méltán mondom ezt a művet. Az: nemcsupán



egyöntetűségénél, nagy terjedelménél, ez év keJtezésével imprimáJt-

ságánál fogva, hanem azért is, mert szerzője nem elégedett meg
a korszellem nyomozásával, az irói pályák megrajzolásával és az
irói alkotások értékelésével, hanem a reájuk vonatkozó irodalmat
i~ teljesen átkutatta.

A magyar irodalomtörténet tanulmányozója ebből a műből
nemcsak a tudomány álláspontját ismeri meg, hanem tájékozást
szerez az egyes irodalomtörténeti kérdések fejlődéséről is. Jegy-
zetei során rendszeresen beszámol .azokról a munkákról, amelyek
bármilyen tekintetben előbbre vitték tudásunkat. Kiemeli a fele-
dés homályából az értékesebb tanulmányokat, ami sok utánjárás-
sal volt csak lehetséges, a mi irodalmunkban, ahol még össze-
foglaló repertórium sem áll a kutató rendelkezésére. Sok, olykor
meddő utánjárástói kiméli meg' a szerző a valamely kérdés iránt
érdeklődő szakembereket. A tanítás szempontjából is nélkülözhe-
tetlen munkákra a vonal fölött, az illető irókról szóló fejezetekben
hivja fel a figyelmet.

Mindezekhez a jelességekhez járul az úttörés érdeme, hiszen
a magyar irodalom mult jának ez a hatvan esztendőt felölelő
anyaga eddig ily nagyszabású, egy szerzőtől való munkában fel.
dolgozva nem volt.

'S nemcsak a magyar nyelv és irodalom tanárát érdeklő feje-
zetekre oszlik ez a mű, hanem más tárgyakkal való koncentráció
elvét is szolgálja. A művelődéstörténet, a szociológia és pedagógia
egyaránt helyet talál benne. Csak néhány .fejezet cimét kell idéz-
nem er:nek igazolására : Mária Terézia kora. II. József kora. II.
Lipót kora. 1. Ferenc kora. A szent szövetség. A közoktatás álla-
pota. A felvilágosodás barátai. Martinovics társasága. A felvilágo-
sodás ellenségei. Esztétikai és filozófiai törekvések. Nyomdászat és
cenzura.' Könyvkiadás és könyvkereskedelern. Az első magyar

újság. A régibb és újabb folyóiratok.
A szinészet ügye,
A szin társulatok vándorélete.
Az irodalom tanára azokat a fejezeteket tekinti szinte forrás-

munkáknak __melyekben azokról az irókról van szó, kiknek művei

még ma sem olvashatók teljes vagy kiritikai kiadásban. (Bessenyei,
Csokonai.) .

Bemutatom itt az egész mű példázására, . a szöveget kisérő
gazdag jegyzetanyagra .csak utalva, a Kazinczyról szóló rész (II,
1-67, lap) berendezését: Kazinczy Ferenc', K. ifjúsága. K. első
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munkái. K. tisztviselősége. K. Gessnere. K. Bácsmegyeije. K. folyó-

iratai. K. és a nemzeti játékszín. K. fogsága. K. házassága-o K.

mint f~rdító. A nyelvújító harc. A Mondolat. A Felelet. A debre-

ceniVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe - z ő vers. A kollegiumi kínrimes versek. A magyaroskodó

szépprózai előadás. A döcögő, színtelen latinos magyar beszéd. A
sárospataki és pápai rímes hexameter. Az esztelen ó-klasszikai

méretü strófák. Kazinczy győzelme. K. mint költő, Szemelvények

verseiből, K. epigrammáitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés episztolái. K. eredeti prózai munkái.

K. levelezése. K. pályája. A Kazinczy-irodalom. A kisebb irókról

szóló részek tanulmányozása is üdvös, hiszen ezek is az egye-

temes európai kultura kapcsolatában tárgyaltatnak. Ez az utóbbi

szempont egyik nagy érdeme, könnyed, tiszta stílusa mellett egy

jeles iskolai tankönyvünknek is: a Bánóczi Weszely-félének. Pintér

Jenő tudományos Irodalorntörténetét, mely nem az ifjuság, hanem

a tanári könyvtárak számára iródott és cimlapján apályatársaknak

van ajánlva, "az Apáczai Cseri Jánosok utódainak, a magyar

tanároknak" : ismeretelméleti szempontból is meg kell vizsgálnunk

s én ebből a szempontból foglalom itt össze. az ~ttanulmányozás-

ból meritett nézeteimet.

Pintér nem elégszik meg a tisztán az irodalomon belül leját-

szódó folyamatnak az irodalmi kifejezés eszközeiból való magya-

rázatával, hanem az irodalmat egy korszak kulturpszichológiai jelen-
/

ségéüI fogja fel. Vizsgálja azt is; hogy egyes társadalmi osztályok

mit olvastak legszivesebben és felöleli az irodalom fejlődését is egy-

e g y nagy avagy népszerű iró feltüntetéséról a másikig. remcsak

tudomásul veszi, hanein értékeli is a műveket samellett bő sze-

melvényei módot adnak nekünk értékelései ellenőrzésére. A formák

virágkorát és meddőségét fejtegeti,a stílus fontosságát és értelmét

az irodalomban. Nem marad a felületen, a tartalmaknál, mint a

.marxizmus ideológiája, mely magukat a gazdasági viszonyokat hozza

összefüggésbe az irodalom tartalmaival, de az alkotó élményképes-

ségére és a kö~önség felvevőképességére való hatásukat igenis tag-

lalja. Vizsgálja a művek elavulásának okait. A nyers tartalom elavul:

a művészi schémában, formában bezárt élettartalom fennmarad,
Az egyes irók és művek egymásra hatását is felöleli.

Néhány magasabb szempontra fel akarom hívni a szerző
fígyelrnét, noha elszórtan ezek is helyet foglalnak művében, de

összefoglaló tárgyalásuk a még hátralevő, megjelenendő két kötet-

ben nagyban ernelné a mű értékét. Ilyenek: 1. A miliőhöz való

hozzásimulás és az ellene való küzdelem az egyes irókban. 2. Milyen
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viszonyban van egy irókonstruált pszichológiáj ával egy-egy kor
társadalmi élete. 3. A világnézeteknek, az életről való itéletmondá-
soknak, a műveket egységesítő" elrendező ereje. 4. Az egyes moti-
vumok sokféle formába önthető, simulékony, az egyes kerhan-
gulatoktói független nagy életképessége. fejlődéstörténete.

Ami a legfontosabb, az irók lelkiélményeit ugy elreferálni,
hogy okaikkal együtt megérthetőkké váljanak: ez a szerzőnek
nagy szorgalmánál és nagy hivatottságánál fogva. teljesen sikerült.

Szivélyesen ajánlom ezt a kiváló munkát a kartársak buzgó

figyelmébe.
Budapest.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHarmcs Sándor.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U j k ön yv ek .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Révész Géza dr. alapvető hangtani-törekvéseit ismerjük
a kisérleti lélektani tanfolyam jelentéséből s örömmel üdvözöljük',
Zur GrundZegung der TonpsychoZogie1) című munkáját, melyben

hengelméletét röviden, világosan kifejti.
Révész egészen uj alapból indul ki, melynek kiépítése ugyan

nem dönti meg Helmholz egész rendszerét, de amely egészen uj
világításban mutatja a hangtant s a pszichológia ezen területének
vizsgálatát állítja ujra az érdeklődés középpontjába. Évezredes kér-
déseket uj szempontból tudott megfogni s így sikerült sok homályos
problémát megvilágítani. Uj problémákhoz is jut s azok megoldását
közli, Legértékes azonban munkájában, hogy sikerült néhány oly
kérdést megoldani, melyekről eddig azt hitték, hogy immanens
nehézségek miatt hozzáférhetetlenek. Az egész elmélet csak kisér-
éteken épül fel.

A könyv első fejezetében az oktávok hasonlóságának törvé-
nyét állítja fel, melynek következménye, hogy a hangok magassági'tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sorozata egy emelkedő vonallal tüntethető fel ugyan, de ennek
iránya nem lehet állandó, hanem bizonyos periodusokban, oktávok-
ban (oktávok törvénye) visszatér. A zenei hangok sorozata egy,
térbeli spirális, melynek megfelelő pontjai egy egyenes mentén
egymás fölé kerülnek.

A második fejezet a hangérzetek két független zenei tulaj-
donságával, fl hangminőséggel és a hangmagassággal foglalkozik.
Eszerint a c, d, e, f. g, a, h, Ci sor minden hangjánál van minő-

1) Veit & Comp. Leipzig, 1913. 148 1. 5'60 K.
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segr es magassági kornponense, de míg a magassági elem folyton
távolodik a kezdőponttói, a minőségi elem önörimagába visszatér
és c'-ben azonos c-vel. Ezen alapszik a nyolcadok hasonlósága,
hogy t. i. aminőségi elemük azonos.

A harmadik fejezetben zenetörténeti adatokkal igazolja, hogy
a nyolcadok hasonlóságát már régen felismerték, amennyiben az
összes régi népek a - görögök kivételével - még a polifonikus
zene keletkezése előtt a nyolcadik hangot az első nevével látták el.

Mig a zenében általában elismerik anyolcadok hasonlóságát,
a pszichológusok különböző, nagyon ellentétes elméletet állítottak

fel.' Helmholz és Strumpf elismerik, de másodiagos jelenségnek,
következménynek tartják, Révész ellenben eredeti tulajdonságnak
mondja anyolcadok hasonlóságát.

A negyedik fejezetben kirnutatja, hogy a zenei hangok két
kisegítő komponense a minőség és a magasság, melyek mindig
együtt lépnek fel patologikus esetekben és kisérleti úton elválaszt-
hatók egymástól. Erre vonatkozólag kisérleti sorozatokat közölVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa )

a minőség változtatására a magasság változása nélkül,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) a magas-
ság változtatására a minőség változása nélkül és ej jól észlelhető
magasságokra világos minőség nélkül. Ezekben érdekes adatokat
közöl a két füllel való hallásra és a hangkéverésre.

Az ötödik fejezetben a dallamsiketséget, mikor valaki a hango-
kat, a zörejeket esetleg a ritmust is meghallja, de a dallamot és
harrnóniát nem - úgy magyarázza elméletévei, hogy ezen esetek-
ben a hangérzet egyik komponense hiányzik vagy nagyon
fejletlen.

A hatodik fejezetben igazolja, hogya vokalitás a hangérzetek
minőségétől és magasságától független külön tulajdonság.

A hetedik fejezetben az abszolut hallással foglalkozik s meg-
különbözteti a minőségre és a magasságra vonatkozó abszolut
hallást. Ezáltal megtalálja a magyarázatát annak, hogy az abszolut
hallás sokszor csak bizonyos régi okra vonatkozik, amelyekben az
illetőnek minőségi abszolut hallása van.

A nyolcadik fejezet a hangközökról szól. Ezek meghatározá-
sában is a két tényező szerepel, a minőség és a magasság. A
minőségi köz egymagában nem reálizálható, de nélküle a magas-
ságbeli távolság csak nehezen ismerhető fel hangköznek pl. igen
magas hangról, zörejekről, melyek minősége homályos. A hangköz
tehát egy minőségi és egy magassági köz együttes hatása. Csak
úgy' magyarázható pl. a hangközök megfordítása (c'-g' ... c i _ g O )



vagy kibővítése (c'-g'· ... C'_g2). Révész könyvét haszonnal for-
gathatják a pszichológusok, mert látókörük tágul, mélyebben bele
tekintenek a hangok. birodalmába, ahol eddig erő-, magasság- és
szinezetről beszéltek, ezentúl erőt, magasságot, minőséget, vokalitást
és szinezetet látunk mint elemeket s így az összetett jelenségek
értelmezése is tökéletesebb lesz.' De tanulhatnak belőle a zenészek
is, kik elméleti tanulmányaikban esetleg a gyakorlatban és tanítás-
ban is értékesíthetik a leszürt eredményeket.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Seyferi Richard dr. nevét ismerjük már lapunk hasábjai-
ról. Magam is. írtam róla, mikor zschopaui tanulmányutamról
beszámoltam. De nemcsak a zschopau tanítóképzőben fejt ki e

férfiú nagy jelentőségű igazgatói és tanári munkát, hanem mint.
képviselő részt vesz Szászország tanügyi politikájában is. Legutóbb
az országgyűlésen és a birodalom nagyobb városaiban agitált,
közdött a népiskola reformjáért. A küszöbön lévő szászországi
tanítóképzés reformjában (7 éves tanítóképzés) is nagy munkás-

ságot fejtett ki. Az oktatástan 'és módszertan terén, Der Unterricht
als Kunstform és Arbeitsunterricht című munkáiban kifejtett törek-
vései alapján ismeretes mindenfelé. Legujabban tanítványai és
barátai unszolására kiadta Gesammeue Aufsa ize1) címen a külön-
böző pedagógiai lapokban kiadott cikkeit, melyek mély bepillantást
engednek az utolsó 20 év pedagógiai mozgalmaiba. /" -

A könyv fejezetei a pedagógia alaptudományaival, pszicho-
genetikával, politikával, gazdasági és erkölcsi törekvésekkel, tuptsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0-

mányos pedagógiával és a tanítóképzéssel, módszertannal, a munka
tanítással és a művészeti neveléssel foglalkoznak.

Seyfert mindezen kérdésekben megnyerő egyéniségével s
nagy tudásával kiváló vezérnek bizonyult. A könyv alkalmi dolgo-
zatok sorozata s így szerkezete nem is egységes, azért nehéz
rövid ismertetése. Külön kellene 'foglalkoznunk minden fejezetével,
szük keretünkben azonban csak az első' fejezetről adok rövid
tájékoztatót.

A pszichogenetika 'a pedagógia alaptudománya, feladata a
szellemi fejlődés általános törvényeit megállapítani és áttekinthetőleg
elrendezni.

A fejlődés átszellemülés s a nevelés feladata az egyes szemé-
lyiség és az egész társadalom szellemi emelése.

Az átszellemülés folyamata az érzéki elemekből a fogalom-

1) Wunderlich Leipzig, 1912. 502 1. 5'60 K.

Magyar Tanítóképzö. 25
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alkotáshoz, a -tudományos tétel hez; a tudományok rendszeréhez, a

világnézethez; az érzéki érzelmektől az elvontabb, az ideális
érzelmekhez való átmenet, az erkölcsi érzelmek útján az akarat és
a cselekvés nemesítése.

Átszellemülés vezet a művészetekben az egyszerű népdaltói
a magasabb zenéhez, az egyszerű természeti elemektél a képző-

művészetek legszebb alkotásaihoz.
Az átszellemülés folyamatát négyalaptörvényben foglalja

össze. Ezek:
1. A komplet szellemi növekedés törvénye, mely szerint a

lelkifolyamatok kapcsolásából származó tartalom nem egyszerűen a
részek összege, hanern ennél több. Ugyanezt kifejezi Wundt a
teremtő szintézis törvényeiben.

2. Az előrehaladó, sokasodó kapcsolás törvénye, mely szerint
a lelki tartalom elemei közt mindig uj- és uj kapcsolatok lépnek
fel, így lesz az összefüggéstelen gondolatfolyamatokból egységes

, világnézet.

3. Az előrehaladó mélyítés törvénye, mely szerint a lélekben
mindig több szellemi energia halmozódik fel, mely elmélyüléssel
általánosabb szempontokra áttekintő elvekre vezet.

4. Az előrehaladó mechanizmus törvénye, mely szerint ri testi
folyamatok gyakorlással automatikusokká a szellemi jelenségek
készségekké válnak s felszabadítják a lélek kutató,' előretörő
energiáját.

Az egyénben tapasztalható átszellemülé st kimutatja a közön-

ségre is s oda konkludál, hogy minden igyekezetet, me)y a nép
átszellemülését akarja, minden ideális és szociális, politikai törek-

vést, mely a tompító élvezeteket elhárítja és a nép szélesebb
rétegeinek nemesebb épülését előmozdítja, minden intézkedést, mely
az erkölcsi veszedelmeket eltávolítja és a közösség életét szebb é,
nemesebb é teszi - erősen kell támogatnunk. Az állati életszük-
ségletekkel a szellem és a szív követelései egyenlőjoguak.

A pszichogenetikán túleső végső cél a végtelen, az abszolut
felé való közeledés.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) A tudásban egyfelől gazdagságra és mélységre, másfelől
minden ellenmondástkizáró megértésre törekedjünk.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) A szeretet legmagasabb foka nem tudja ugyan elhárítani

a valóság ellenmondásait, de le tudja küzdeni azokat bensőnkben.
ej A szépség a kifejezés tökéletességében nyilvánul, mely

igaz, tiszta, világos és meleg viszhangot talál embertársaink lelkében.
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d) Végül az igazságban az erkölcs' legmagasabb fokát kell

látnunk, mely egész lényünk következetességén alapszik.
Gazdag és mélyVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ( td á s , önfeláldozó szereiei, szép kifejezés és

következetes, igaz cselekvés emeli az embert az á\1at fölé és növeli

átszellemült személyiséggé.,
Ily szólamokat találunk a többi fejezetekben is. Járuljunk a

forráshoz és merítsünk egy igazi egyéniség életbölcseségéből.
Quint.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A b io ló g ia i isk o lak er t b eren d ezé se .
I

"A modern pedagógia a nevelés eszközeinek céltudatosabb meg':'
választása által sok olyan követeiménnyel lépett' fel, amelyek a mai
iskola képét lassankint meg fogják változtatni. Biológiai oktatásunk
is uj szellemet, uj módszert, uj követelményeket sürget", melyek
közül legfontosabb az, hogy biológiai oktatásunk az élő természet-
ben történjék. Különösen fontos ennek az elvnek az érvényesülése
a tanítóképzői oktatásban, hol a népiskola gyakorlati követelmé-
nyeire való tekintettel biológiát tanítani másképen nem is szabad.
A tanítóképző! tanítás ezen követelményének a kielégítése érdeké-
ben Pinkert Zsigmond tanár a kiskunfélegyházi tanítóképző mellett
már 1905~ben tervszerüen berendezett biológiai kertet létesített,
melyben a természetnek egy kis részét legfontosabb jelenségeivel
lehetően hűen igyekszik a tanulók elé állítani, hogy igy alkalmuk
legyen a fontosabb 'jelenségeket állandóan meg is figyelhetni.

Pinkert biológiai iskolakertje rendkivül tanulságos, mert nem-
csaleahelyi viszonyokat veszi figyelembe, hanem 8 természetes biológiai
csoportban egész Magyarország jellemzőbb növény földrajzitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAformá-

cióit felöleli s az egyes csoportok alakításánál figyelemmel van
azokra az állatokra is, amelyek az illető csoport életközösségébe
·beletartoznak. Vizmedencék halakkal, csigákkal és egyéb alsóbb-
rendü állatokkal, 'fészekodvak, madáretetők, szobai disznövények,
kerti virágok, kis üvegházban és melegágyakban a kényesebb meleg-
vidéki növények ép oly fontos részletei a kertnek, mint a hazai
legfontosabb gazdasági növények.

Ennek a biológiai kertnek a berendezését sanyagát Pinkert
most egy 145 oldalas nyomtatott füzetben, fényképnyomatokkal is
megvilágítva, részletesen is leirta tanítványainak a használatára.
De haszonnal forgathatja e munkát minden biológiai tanár, mert
nagy körültekintéssel összeállított rendszeréveI, a kertben levő egyes
növények és állatok rövid biológiai és gazdasági jellemzésével
nagyon megkönnyíti hasoncélú biológiai kerteknek a berendezését.

Kapható a szerzőrrél, Kiskunfélegyházán 3 K-ért. D .
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K ü lön fé lék .

A IV . n em ze tk ö z i ra jzok ta tá sü gy i k on g re sszu s

é s k iá llítá szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADresdenben,

E kongresszusra és kiállításra tanítóképző. intézeti rajztaná.
raink közül ki voltak küldvexwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABokorVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI r m a (Pozsony), Csink Ilona

(Szabadka), Hideg Béla (Stubnyafürdő), Tscheik Ernő (Igló),
.Vizhányó Károly (Kassa) és Éber Sándor (Baja) tanárok.

Kiküldöttek mindjárt a kongresszus megnyitása napján, a
nagyarányú kiá1lításra való tekintettel elhatározták, hogy a minket
elsősorban érdeklő tanítóképző-intézeti és elemi iskolai rajztanítási
anyagot részletes tanulmányozás végett maguk között felosztják s
az ily módon szerzett methódikai tapasztalatokat kölcsönösen meg'
ismertetik egymással.

A felosztás szerint: Bokor Inna Finnország, Oroszország,
Svédország és Dánia; Csink Ilona Nagybritannia és Amerika,
Tscheik Ernő Franciaország; Hideg Béla Svájc; Vizhányó Károly

Bajorország és Poroszország; Éber Sándor a Szász tanítóképzők
és népiskolák rajzkiállítását tanulmányozták behatóbban.

1. Nagybritannia .

LAngolország kiállításán főként s majdnem kizárólag a
rnűvészeti iskolák nyertek képviselést.

A középfokú iskolák kiállított munkái között behatóan keres-
tem a tanítóképző- intézetek rajzaít, de sehol sem találván azokat,

az egyik jelenlevő angol rajztanítónőhöz fordultam, ki azt a felvi-
lágosítást adta, hogyadresdeni kiállítás ra nevezett iskolafaj munkái
nem kerültek; - ez alkalommal a fósulyt művészeti iskoláik
munkáinak bemutatására féktették. .

A kiállított elemi iskolai munkák körülbelül - átlag - oly
eredményt mutatnak,: mint a mi elemi iskoláink átlaga. Az elvég-
zett anyag, az alkalmazott módszer is hasonló. Miután azonban a
kiállított rajzok legtöbbje nem volt tanmenetszerű .összeállitásban,

a követett menet fokozatairól nem nyujtott e kiállított munkasoro-
zat tiszta képet, nem volt eléggé áttekinthető.

Az angolok egyik középfokú iskolájának - (Repton grarnmer
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School) - melyben a gyermekek 13 éves koruktól 19 éves ko-

rukig vannak - (tehát körülbelül oly korúak, mint atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmí tanító- és

tanítőnőképző-intézetí növendékeink) tüzetesebben áttanulmányoztam

kiállított munkáit, - eltekintek a tananyag külőnbözőségétől,

- csupán oly szempontból, hogy ily korú nővendékektől mily

munkát, mily kivitelben kivánnak ott. Az eredmény - átlag -

megfelel a mi hasonló korú növendékeink által elért eredménynek.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Külön. kiá llítás. (Specia l Exhibit.)

, Az angolországi kiállításhoz tartozik még Mr. Ebenezer Cook

(London) külön kiállítása, mely úgy a rajzok közvetlensége, öszin-

tesége és részben önál\ósága tekintetében nagyon tanulságos. A

kiállított rajzok a gyermekeknek otthon, az ovodában, elemi- és

külőnböző magasabb fokú iskolákban végzett munkáit mutatják

be, - a gyermek 31/2 éves korától 18 éves koráig. - Mr. Cook

ki állításában csoportosította több gyermek ugyanazon tárgyú raj-

zát; (jó és gyenge, sőt a leggyengébb rajzokat egyaránt) e cso-.

portosított lapok egymást födik, csak fent vannak összefűzve S a

falhoz erősítve s így' mindenik jól megtekinthető. Tanmenetét a

következőkben csoportosítja, 1. Elemi vonalak, formák, (gyermeki

rajz). Kézügyesítő gyakorlat, ecsetgyakorlat. később szín. 2. Kőz-

vetlen tanulmány tárgyakról, a természetről, szín. 3. Önkifejezés.

(Self expression.) Rajzolás-tudás, emlékezet és képzelet után.

Mr. Ebenezer Cook a rajztanításban követett módszerét külön

előadásban ismertette, melyben kifejti, hogy a rajztanítás módsze-
rének és menetének kezdettől fogva a gyermek lelkében élő raj-

zolási 'ösztön fejlődésének ismeretén kel\ alapulnia, annak első

megnyilvánulásától kezdve. A fősuly a gyermek kifejező képessé-

gének fejlesztésére fekteteridő. Erre építi tanítását s bár - a kiál-

lított rajzok egyes részük ben, - az átmenetekben, a fokozatokban

nem elég világosak s itt-ott némi zökkenés mutatkozik, mégis

megszivlelendő tanulságokat foglal magábim a bemutatott eljárás ..
2. Skátorseág kiállításának főrészét szintén a művészeti isko-

lák képezik. Több elemi iskola munkája is volt ugyan kiállítva,
de miután e munkák inkább csak egyes szemelvényes rajzokat

tüntett ek fel, igy tanulmányozásukban semmi pozitiv eredményre

nem lehet jutni. Egy tanítóképző-intézete kapcsolatban elemi gya-

korló iskolájával kiállított rajzaiban eléggé áttekinthető tanmenetet

mutat. Ez az iskola az "Aberdeen Training Centrl", 8- osztályú
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elemi iskolája kiindul a spontán gyermekrajzokból, majd követ-
kezik egyszerű tárgyak rajzolása szénnel, ceruzával, színes krétá-
val. Ezután jön levelek, ágak, virágok rajzolása," színismertetés,
majd madarak rajzolása ceruzával árnyékolással. A rajzok maguk
kicsinyes technikával készültek, de tanulságos és értékes a rajzok
alkalmazása használati tárgyakra s a rajz kapcsolata kézügyességi
munkával. PI. igen ügyesek a lenvászonból készült a gyermekek
által tervezett rajzzal és egyszerű himzéssel ellátott ruhácskák,
továbbá nagyon szépek az olcsó csomagoló papirosból készített,
fűzött képeskönyvek, melyekben tépett és kivágott papiros felra-
gasztásával egésztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkis meséket mondanak el a gyermekek. Az
egyik ilyen sikerült könyvecske a karácsonyról szól s prirnitivsé-
gében végtelenül értékes bájos kis munka volt.

E tanítóképző-Intézet rajzai inkább szemelvényes munkák.
Három előkészítési év után kerülnek a növendékek a szorosan
vett tanítóképzőbe, ahol 2 évet töltenek még. E· két év rajztan-

anyagának tervét az iskola ott időző tanára bemutatta nekem és
magyarázatokkal is ellátta. A felölelt anyag sokban hasonlít a mi
tanítóképző-intézetcink tantervében felvett .anyaghoz. A kivitel

módja is hasonló, de öt évről lévén szó, természetesen többet is
végezhetnek. Miként az intézet elemi iskolájában, úgy itt a tanító-
képzőben is a rajztanítással . kapcsolatban van a kézügyesség s
részben az iparművészet is. Foglalkoznak a jelöltek zománc mun-
kákkal (násfák), kosárfonással és festői módon készült papirkivágás
és ragasztással (tájképek).xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Irország kiálIítás~ nagyon kicsiny. Elemi iskoláinak
munkái szórványosak, tanítóképző-intézeti munkákat nem találtam .

. Il. Amerika . (U S. A.)

-
Az amerikai kiállítás terjedeiménél, anyagánál, de főként az

anyag_ tartalmánál fogva a rajzpadagógiai kiálIítás egyik legkiemel-
kedőbb csoportja. ,

Az elemi iskolák kiállított rajzai .,- kivéve nehany iskolát,
hol inkább csak egyes szemelvényes -rajzokról lehet szó - vilá-
gos, tiszta áttekintést nyujtanak, nemcsak az elvégzett anyagról.
a követett módszer s a tanítás menetéről, de tanuságot tesz-
nek azokról a vezető eszméktől, melyek az amerikai rajztanítást

mozgatják, irányítják.
Sok elemi iskola és egynehány tanító- és tanárképző-intézet
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munkája volt a kiállításon, nevezetesen: San-Francisko, St. Louis,
Boston, Cleveland, Denver, Chicago, Minneapolis _elemi (nyilvános
nép) iskolái. A tanító- és felsőbb képzést nyujtó iskolák közűl
New-Yersey, Westfíeld, Chicago, Colorado, Columbia iskolájának
rajzai. A szorosan vett tanítóképző-intézetek rajzai nem lévén tan-
menetszerűen csoportosítva, nem lévén érdemlegesen áttekinthetők,
de az elemi iskolák munkájából s a felsőbb magasabb képzést
nyujtó iskolák szép anyagából kiindulva megtekinthető, hogy mit
kivánnak Amerikában a rajzolás és rajztanítás tekintetében egy
tanítótói s ugyancsak megitélhetjük, mily magas fokon kell állania
a rajznak a tanítóképzés szolgálatában is.

Az elemi iskolák kiállított munkái között van nehány kevésbé
értékes munkasorozat, de több a mintaszerű. Pl. nagyon szép
logikus menetet tüntet fel a san- franciskói 's .a bostoni iskola.
Továbbá érdekesen tünteti fel értékes tanmenetét (teljes részletes-
séggel, hónapok, hetek, órákra beosztva) egy nagy fali karton
táblán fényképekben a denveri 8 osztályú elemi iskola. A kész
rajzoknak kiállításon való bemutatására is nagyon célszerű meg-
oldást nyujt ez az iskola olyképen, hogy a kész rajzokat tanme-
rietszerűen csoportosítva, fali szekrénykékben forgatható (szárnyas)
keretekben helyezi el.

Az amerikai iskolák rajzanyagát mindenütt kapcsolatban lát-
juk a kézügyességgel, iparral, iparművészettel. Az elemi iskolákban
papirvágással, papirtépéssel kezdődik a tanítás. A további anyag
spontán rajzolás, többnyire színes krétával. Ezt követi tárgyak
rajzolása primitiven, ugy ahogy a gyermek ismeri azokat. Majd
tárgyak s a természet megfigyelése. A látszattani elemek ismer-
tetése is fel van véve -némely iskolában. Az -izlés - fejlesztése cél-
jából elónyomtatott, konturral .ellátott lapokon is gyakorolják a
színek harmonikus összeállítását; de az egyik lapon színes üveg-
ablakon, a másikon szoba berendezésen, a harmadikon ruházaton,

kalapon stb, próbálgatják a színek izléses összhangba hozatalát.
A tervezgetés a legtöbb elemi iskolában papirkivágással s a ter-
vezet valamilyen tárgyon való alkalmazásával van kapcsolatban.
Ügyesen díszített füzet-borítéklapok, könyvtáblák, naptárak voltak

a kiállításon, e tárgyaknal nagyon helyesen látjuk beillesztve a
betűgrafikát. Tervezés alapján készült egyszerű kézimunkákat is
láttunk, melyeken a díszítés részint könnyű himzésesel, részint
sablonnal átvitt festéssel nyert kifejezést. A rajzzal kapcsolatos
agyag és famunkák leginkább csak fényképekben voltak meg.
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Úgy a rajzoknál, mirít alkalmazásuknal a tanítás minden

részletében meglátszik a' gondos fokozatos menet. Itt a munka

tényleg "anagy átlag szükségéhez és nem a kevesek tehetségé-

hez vim mérve. A rajztanítás igyekszik felölelni mindazt, ami, az

egyéni, otthoni, ipari érdekekhez fűződik, Vanalakban, formákban,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

színekben összhangot keres. A rajzolás által nemcsak a gyermek

ügyességét, tudását, kifejező képességét akarja bővíteni, - hanem

oly művészetre akar nevelni, mely művészet "érinti és gazdagítja

az életet". - Amikor megállapítja, hogya művészi nevelés gya-

korlati, célszerű legyen, nem téveszti szem elé), hogy akk.0r egy-

szersmind izlésre is nevel s az ízlés összhangot teremt.

*
A rajzpedagógiai kongresszuson látottak és hallottakban

ugyan nem sok, uj dolog van s összehasonlítva, a mi magyar

rajztanításunkat a külföld s az uj világ munkáival, örömmel kell

látnunk, hogy nem vagyunk elmaradva, de azért nagyon értékes

és tanulságos volt a nemzetközi' kiállítás, mivel egy s ugyanazon

dolognak különféle megoldásából iIegkönnyebben tűnik ki, mely út

vezet legbiztosabban s a legjobb eredménnyel a cél felé. Uj szem-

pontokat kaptunk s megláttuk, mit kell elhagynunk s me ly mun-

kánkat, milyen igényben kell csiszolnunk, tökéletesítenünk. Ezért

tartozunk a kiküldetésért a legmélyebb hálával.

, Szabadka..xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsink Ilona .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l . Franciaország.

Ez az állam is, mint a 'legtöbb, a reprezentációs' kiállítási

módot választotta. Ehhez képest aztán az első benyomás itt is

elragadó. A L'Ecole Nationale des Beaux 'Arts a Paris termének

levegője már nem is iskolai. Kiállított képei határozott élvezetet

nyujtanak; lekötik az embert s színte nem engedik, hogy egyébbel
is foglalkozzék. -,

De küzdjük le a szépet élvezni akaró lelkünk vágyát, hagy-

juk ott a Grand' Prix de Rome de Peinture képeit, forduljunk el,

, ha nehezünkre esik is, az állam, a kerületek (departernents) s

Páris város művészi- és iparrnűvészi iskolaitól. Bár gyönyörköd-

tetőt, sok szépet és komolyat nyujtanak, nem érdekelnek most,

hanem felkeressük azt az oldalterrnet, amelyben Páris ' elemi és

középfokú iskoláinak rajzait be~utatja. '

A katalógusban irt saját vallomásuk szerint nem mutatnak itt

be tanmeneteket, nem bocsátkoznak részletes magyarázatokba,
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hanem nagyjából rámutatnak, hogy mi mindent rajzoltatnak s hogy

a rajzoktatás modern szellemének hódolnak ők is.

Tanítóképző-intézeti rajzoktatásukról nem alkothatunk hatá-
rozott fogalmat : magunknak. Amit ez. irányban mutatnak, néhány

négyzetméter falon van elhelyezve. Nem állapítható meg- mivel

kezdik, hogyan haladnak, mert nem tanrnenetszerű az összeállítá-

suk, hanem inkább sikerült rajzoknak tárgyuk szerint való cso-

portosítása. Igy aztán nélkülöz minden komolyabb pedagógiai érté-

ket, módszeres tanulságot.

Páris elemi iskoláinak rajzoktatása már gazdagabban van kép-

viselve, bár rendszer, tanmenet itt is igen nehezen állapítható meg.

Érdekes kisérleteik vannak a rajz és kézimunka kapcsolására.

Egyazon lapon' készíti a gyermek lécecskékből kerítését sennek

rajzát: Papirkivágással és ragasztással nyitott ablakot készit s ezt

a lap másik felén meg is rajzolja. Drótból kisméretű termisz-labda-

ütőt k~szít, amit aztán különböző helyzetben a kezében tartva,

profilból kiindulva s ide visszatérve, egy lapon tehát 10-12 hely-

zetben megrajzol.

Kiállításuk tisztán reprezentációs, parádés és igy nincs meg.

kellő oktatástani értékük.

Igló.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATscheikVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE r n ő .

Svájci n é p is k o lá k .

(9 osztály, 6-15 év.)

A kiállított anyag négy részre volt osztva A J B J C J D J

csoportra.

A) csoport. Rajz az előkészítő fokon 1-3. isk. évben és

systhematikus rajzok 4-9. isk. évben.

A kiállított rajzok nagyobbára egy tanító által készített s

pályadíjat nyert tanmenetének egy részét képezik. Itt-ott kiséri aZ'

anyagot a tanulók rajzai val is. A kiállítási katalógus útbaigazítása

ezeket mondja: a tanmenetnek csak azt a részét állították ki,

melyet vagy egészben, vagy csak részben a koncentrikus körök

elve szerint lehet tárgyalni. Erre az elvre azért fektetnek oly nagy

sulyt, mert nemcsak a formaérzéknek intenziv elmélyedését és a

művészi kifejezés fokozását engedi meg, hanem lehetővé teszi azt

is, hogy egy és ugyanazon feladat lefokozott kivánalmakkal egy-

szerre több osztályban feladható. A rajzanyag rnegválasztásánál
az évszakokat is figyelembe veszi. P. o. ősszel 9szi gyümölcsöket,



370zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

virágokat, tájakat, tavasszal tavasziakat rajzoltat és festet. Az I-III.

osztály anyagát különböző kedvtelő rajzoigatás képezi. Jelenetek

és emlékezet utáni rajzolgatások különböző tárgykörből szabadon

választva a gyermekek által. Csak axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. osztá lyban kezdődik a

tulajdonképeni rendszeres menet. A sikformák tárgyalásával kezdi

a IV. osztá lyban az oktatást. Kör, ellipsis és szögletes formák rajzo-

lása. Kör formák kézügyesítő gyakorlatszerűen, ezt veszi bevezető-

nek.: Ezután körfolt rajzolása. [Körfoltokból sorok alakítása (kis

alakban). Négyzet és téglalap rajza. Téglalap alakú tárgyak. P. o.

könyv lapja különböző helyzetben. Kapcsolatban a rajz a kézimun-

kával. Négyszögbel papirkivágások és ezekből alakítás sorokká,

és hajtogatások felragasztása. Átlók meghatározása hajtogatás

útján. Példák a különböző irány ú egyenesekre. P. o. függő ón

zsinórjával függőleges irányú vonalat szemléltet. A négyzet külön-
böző irányú átlói az égtájak irányának meghatározói lehetnek. Igy

szernlélteti az irányokat.

V. osztá ly. A gyermek játékabroncs rajzolása. Ebből ala-

. kítás sorokká. Szögletes formájú tárgyak rajza. P. o. levélboríték,

téglakötések rajzolása, palatábla, sakktábla stb: Alakitás sorokká.

Kivágás és diszítés papirból u. ezen elemekből. A - rajzolás mind-
- -

két osztályban többnyire szines papiroson, puha szines ceruzával,

pastelIel és szénnel történik.

VI. osztá ly. Az óra számozatlan lapja nagyítva. Körből ala-

kítás sorokká. Az óra számlapja, kis alakban. Szögletes formák

rajzolását folytatva az ajtóttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés. ablakot veszi mintául (homlok-

nézetben) és egyszinű szines ceruzával rajzoltatja.

- - Levél és virág. Megtartva az egyes osztályok között a kellő

fokozat. A IV. és V. osztá lyban egyszerű -levél- és virágformák

egyszerüsített nagyított/alakban, dekorativszerü előadással. Egy-

szerű alaptónussal, pastellal szürke papiron. Ugyan ezekből ala-

kítás kisalakban sorokká.

VI. osztá ly. Levélcsoportok, termések és virágok az előbbi

osztályban történt kivitel szerint. Ezeknek foltrajza aquarellben,

bogyók természetes nagyságban. ,

VU osztá ly. Levél, virág motivumok folytatása. Virágokból.

P. o. margaretta virág, szürke alapon pastel krétával nagyított

alakban. Lóhere aquarellszerüen _s más virágok eg szinű szines

krétával kezeIve. Őszi levél motivumok aquarell festése (ecset-

gyak.) a színátmenetek tanulmányozására.

VIlI. osztá ly. Levél foltban nagyítva pastellal (körvonalozva



sötétebb színnel). Folt és 'színeitalálási gyakorlat ecsettel, kis

méretben, Kukorica szár, vagy más hasonló növény egyszínű szines

ceruzával. Virágok, szén és fehérkréta rajza sötét alapon nagyítva.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX. osztá ly. Nehezebb levél és virág csoportok szépia és

aquarellszerü festése. Ecsetgyakorlatok szines virágokról. Az eddig

tanult összes technikák gyakoroltatnak ebben az osztályban.

Gyümölcs, lepke, csiga , madár, ember. és tá j stb. ra jza .

IV. osztá ly, Gyümölcsök cseresznye, szilva, alma, körte stb.

rajzoltatását megelőzik a körök és ellipszisek, a gyüm. alapformá-

jának kézügyesítő gyakorlatszerü rajzolása. A kézügyesítő gyakor-

lat után rajzoltat p. o. nagyított alakban cseresznyét. Csak egy

alaptónussal pasztell ban árnyék és fény mellőzésével. _

V. osztá ly. Ugyanezen feladatot mutatja be, azzal a különb-

séggel, hogy a feladat megoldását már tovább viszi egy lépéssel,

amennyiben itt a gyümölcs alaptónusán a fény kihagyása is ki van

tüntetve.

VI. osztá l». Az előbbi két osztályban gyakorolt technikákon

kivül egyszinű szines ceruzával rajzolja a gyümölcsöket. Itt még

-fokozottabbak a kivánalmak, mert már az árnyék és világossági

felület gondos kikeresésére helyeztetik a fősuly.

VII. osztá ly, Nagyított alakban rajzoltatja a cseresznyét, fény

és árnyékfoltok kikeresésével. Természethűségre való törekvés

szernmeltartásával festeti és rajzoltatja aquarellben és pastellben

eredeti nagyságban a gyümölcsöket. A pastellnél a fő árnyék-

masszák felrakása rajz-szénnél történik. Azonkivül fel van tüntetve

a csiga-vonal rajza szénnel (árnyék nélkül) és lepkék rajza

nagyítva temperával kezeive. Ezekből diszítés sorokká a rajzlap

szélén.

VIlI. osztá ly. Gyümölcsök ceruza rajza az árnyék masszák

kikeresésével. Ugyanezek ismétlésül pastellal és egyszinü szi-

nes ceruzával. Csigák szénrajza folytatásképen az előbbi évtől

annyiból eltérően, hogy itt már a főárnyékmassza is kikeresterik.

Lepkék szines pastellrajza nagyitva és temperával kisalakban.

Madár foitrajza szénnel és később a főárnyékmasszák kikeres é-

sével.

IX. osztá ly, Gyümölcs csoportok az. előbbi osztályokban

gyakorolt összes technikákkal. Az árnyékmasszák kikeresésével

ellentétben világossági felületek gondos kikeresésével foglalkozik,

fekete papiron fehér kréta felrakásával kellemes hatást érve el vele.

Lepke rajzok folytatva temperával kisebb alakban s madarak. rajza

371
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folytatás ul részletes kidolgozással szénnel és vízfestékkel. Ebben

az osztálybanxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvégül az emberi alakokkal, mozgó állátok vázlat-

szerű rajzolásával foglalkozik.

Használa ti tá rgyak ra jza .

tv. osztá lyban. Könnyű beállításban oldalnézetben rajzoltat p. o.

szalmakalapot, virágcserepet, vedret, kalapácsot stb. körvonalazva s

pastell alaptónussal átvonva szines papiron.

. V. osztá lyban. Edényformák szintén oldalnézetben árnyalás

mellőzésével (csak halvány ceruza alaptónust alkalmaz) körvo-
nalban.

VI. osztá lyban. Folytatva az edények s használati tárgyak

rajza oldalnézetben pastell alaptónus alkalmazásával szines papiron.

Ugyancsak edényekről foltcltalálási gyakorlatok kisalakban aqua-

rellben.

VI!. osztá lyban. Nehezebb edényeket vesz mintául s rajzol-

tatja pastellel, de ismét az oldainézet megtartásával. Ugyanezen

edényekról ecsetgyakorlatul folteltalálás aquarellben.

Többféle használati tárgy: p. o. harapófogó pastell tónussal

és szines krétával kezeive. Perspectivai előismeretek, vonal rövidü-
lései, kör elváltozásai: Testek rajza, ahol kör fordul elő p. o.

lámpa-ernyő, orvosságosskatulya. Vonalrajz szines pastell alappal

átvonva. )

VII!. osztá ly. Perspektivicus formák. Kerek formák horizont

alatt és felett. Dézsa, csupor, szögletes formák távlati elváltozá-

sokkal, könyv, füzet, [ajtó, ablak, szivarosskatulya, szék, asztal,

háztanulmányok, utcarészletek stb. Technikák: Pastell; aquarell

szén, ceruza, szines ceruza, tollrajz.

IX. osztá ly. Üvegtárgyak fekete papiron, a fehér szin felra-

kásával. Rézedények (Pastellal, szines krétával, szénnel). Kül.
szeml. tárgyak.

Spontán ra jzoiga tás. (Folytatva a negyedik osztállyal.) Az az

elv itt is megmarad, hogy egy js ugyanazon feladat tárgyát más-

más igénnyel dolgoztatja ki a tanulók fejlettségi fokának megfele-

lően. P. o. felad egy témát, legyen az hóember. Kezdetben egy-

szerűbben rajzoltatja könnyebb .technikával, később szinezteti s

környezetet (tájképet stb.) rajzoltat hozzá. Jelenetek különféle

alakokkal s fekete folt festések és kivág. táblai rajz után és emlé-

kezetből zárják be a spontán kedvtelő rajzolgatást.



373xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B) Rajz és kézimunka,- mint, izlésfejlesztő tárgyak .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. (4-9. iskolai év.)

Agyagmunkák. A kézimunkák nagyrésze úgy lé"á.nyok, mint

.fiúk által készített.

Tárgyak. Agyagmunka. Egyszerű ~gyümölcsök mintázása,
gömbból kiindulva alma, szilva, félbarack maggal, répa, narancs,

körte, levelek, gombák, virágok stb. mintázatai a kiállított rajz-

anyag tárgyának megfelelően. Az egyes osztályok között a kellő

fokozat meg van tartva. Papirmunka. Fa- és női kézimunka

tárgyai a dekorativ hatások elérésére, egyszerű használati tárgya-

kon tempera festéssel diszítési kisérleteket végeztek a növendékek.

Többnyire szegélydíszek. A diszítés anyaga egyszerű geometriai

formák. Női kézimunka di.sz}téseitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhasonló motivumokkal, kivar-

rással. Hímes tojásdiszítések hasonló 'elemekből. Fatárgyak. Egy-

szerü és izléses használati tárgyak csinos kivitelben. .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

c) csoport. Egy tanító-továbbképző tanfolyam programmjair

tartalmazza. Az egész még kisérlet csupán.

A . következő részekre oszlik:

1. A rajz és kézimunka elvében. 1-=-3. iskolai évben gomb,

színesre festett fél borsószemek pálcikákkal és spontán rajzzal való

foglalkozás menetét mutatja.

2. Rajz, nyelvtan és számtan az elemi fokon 4-9. iskolai évben ..

A rajznak a nyelytan és számtan keretében való szerepét mutatja be.

3. Rajz és mintázás a szülőföld ismeretei terén 4-8. isko-

lai évben. Térképrajzolás a szülőföld területéről felvett plasztikai

mintázatok.

H) Rajz és természetrajz. A rajznak a természetrajz keretében /.

való szerepét tárgyalja. -Hidegb Béla .
F<;JlytJtjuk.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z o r szá go s p ed agóg ia i k ön yv tá r .

Mélyen tisztelt Választmány! Becses engedelmükkel es szives

elnézésük reményében a mi országos hadifólszerelésünkről készü-

lök Önök előtt egyet-mást elmondani. Hadifölszerelésről szóló nyil-

vános tárgyalást 6s főleg olyan puskaporfölléges napokban, mint

a mostaniak, országos törvényeink szigoruan tiltanak. Mindazokat

a tisztelt és szeretett pályatársakat, .kik öreg fejemet az első

tekintetre úgylátszó törvényszegéstől félteni találnák, annak kijelen-
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tésével sietek megnyugtatni, hogy axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"hadijölszerelésről" szót nem

modern, hanem antik, vagy legalább is ama reneszánsz jelentésben

kivánom vétetni, mely Mátyás királyunkat arra birta, hogy a

részemről értelmezett fölszerelésre (Bibliotheca Coroieiana) évente

33.000 aranyat fordítson.

Ime a korona- és egyuttal koronás- tanu vallomása arról, hogy

azt az imperium ot, melyet a fegyver ellenállhatlan ereje szerzett és

időről-időre szélesebb, még szélesebb körüvé gyarapított, a hazafias

bölcseség napjainkig megtartott : a magyar értelmi és erkölcsi

műveltség van hivatva a kifelé nehézkedő elemekkel szemben meg-

védelmezni, egységessé tömöríteni s ilyen minőségben utódaink szá-
mára végérvényesen biztosítani.

Ez önvédelmi háború sikeres folytatását biztosító intézmény-

nek tekintem a mi Országos Pedagógia i Könyvtárunkat, melynek

a keletkezéstörténetét igyekezem tisztelt hallgatóim emlékezetében

fölujitani, rohamos fejlődését néhányadatban föltüntetni és teljes

kibontakozására vonatkozó szerény tervemet vázlatban bemutatni.

1. Midőn Orsz~gos Ped. Könyvtárunk létrejöttének körülmé-

nyeit néhány vázlatos vonáss/al e tekintélyes testület emlékezetében

fölelevenítem: gondolatban mindannyian önkény telen kézrnozdula-
tot teszünk a főrevalónk felé, hogy azt három névnek a hallatára

a hálás tisztelet jeléül megemeljük. E nevek: néhai Göncz Pál

az eszme első termelője, Gyertyánffy István az eszme ébrentartója,

első behatóbb tanulmányozója és mindenekfölött Neméwyi Imre dr.

miniszteri tanácsos, ki biztos tudatában az országos és nemzedék-

sorozatokra kiterjedő hatásnak, pihenést nem ösmerve fáradozott

mindaddig, míg az intézményt uj és a lehető legszélesebb alapokra

helyeznie, s ezeken a leendő haladását teljesen biztosítania nem

sikerült.

Az 1873. évi bécsi közkiállítás közvetlen hatása alatt pattan

ki néhai Gönczy Pál osztályfőnökünk lelkéből a tanszermúzeum és

ennek járulékául kontempláIt pedagógiai könyvtár eszméje. Ilyen

irányú javaslatára mondja ki Trefort Ágoston, akkori vallás- és

közoktatási miniszter a múzeum- és könyvtárnak a "Közt.elek" egyik

helyiségében leendő fölállítását. A föláIlítást azonban, tekintettel az

alapul szolgáló első szerzemény csekély voltára, csak elvileg kimon-

dottnak minősíthetni. Hogy azonban a szép reményekre jogosító

eszme számos más jóravaló magyar eszme közös sorsára, t. i. a

sza lmalámgéra nem jutott: e jótékony változás jelentékeny részben

Gyertyánffy István érdeme, ki, mint a Néptanítók Lapja szerkesz-
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tője, - a' könyvtár megala pítása és derekas fejlesztése érdekében
szóval és irásban mind szélesebb hullámokat verő mozgalmat indít
és folytat. Mint emlékezhetünk, e mozgalom abban jut tetőpontra,
hogy Wlassics Gyula dr.,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvallás- és közoktatási miniszter 1896.
évi 27,589. számu rendelete a fölállítást másodizben is kimondja
és a szorgalmazót részesíti abban a megtisztelő megbizásban, hogy
a könyvtár szervezésére és fejlesztésére nézve részletes javaslatot
tegyen. A kivánt javaslat részletei Gy. I. következő című munká-
jában olvashatók:xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Emlékira t az Országos Tanszermézewn« és

Pedagógia Könyvtár ügyében. Budapest, 1896." Az 1873·tól 1896-ig
érlelődött javasiaton a 20-dik század jóval fokozottabb követelmé-
nyeivel szemben a megvalósíthatóság érdekében 'tett bizonyos
engedmények észlelhetők. Azonban a mindjárt vázolandó alap terv-
szerű továbbfejlesztése is olyan gondokkal terheli a javaslat meg-
alkotóját, mint a húshagyóra tervezett' vacsora előteremtése az egy-
kori falusi gazdát, ki többet és egyebet úgy sem tehetvén, végre
így jajdula föl: "Hej! ha annyi enni- meg innivalóm lenne, amennyi
pénzem nincsen, olyan vacsorát teremtenék elő, hogy a harmadik
faluban is hire kerekednék."

Nos ! a könyvtári alapállományt elsősorban az a kb. 2000
darabnyi könyv szolgáltatta, melyet Gyertyánffy L mint a Nép-
tanítók Lapja szerkesztője a hűségesen tovább melengetett eszme
megvalósítására az 1873. évi bécsi közkiállításból eredő csekély
szerzemény mellé összégyüjtött: További gyarapodást nyert a gyüj-
temény az 1885. évi országos, az 1896-diki ezredéves kiállítás
résztvevőinek Gyertyánffy által eszközölt hozzájárulásával, végre
az 1900. évi párisi közkiállításról visszaérkezett pedagógiai vonat-.
kozású hazai munkákkal és egyes érdeklődőktől nyert kisebb-

nagyobb tömegű és értékű, nagyobbára tankönyvekből, egy-két
évfolyamnyi, nem ritkán féleges folyóiratból, szaklapból álló és
így a tervszerű fejlesztést kizáró vagy épen keresztező esetleges
ajándékokból. A könyvkészlet az ujjászervezés időpontjáig (1906
XI. 17.) vagy vegyük: ,1906. XII.' 3· ig közeI7000-re, pontosan
megjelölve 6973-ra emelkedett.

Országos egyesületünk választmányának mai házigazdája t. i.
az Országos Ped. Könyvtár és Tanszermúzeum Budapest székes-
fővárosnak 3 hiján 30 évig olyanszerű.lakosa volt, mint az a vidéki
celebritás, kinek komoly szándéka ugyan, hogy fővárosunk lakója
legyen, egyelőre azonban kénytelen beérni azzal, hogy a háztar-
táshoz megkivántető. szükös szerelvényeit itten valahol elraktároz-
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hassa, maga pedig várakozó állásba helyezkedjék és abban marad-

jon mindaddig, mig legalábbxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalbérlői minőségben valahol meg-

vonulhat és háztartásának fogyatékos fölszereléseit a társadalmi

helyzet és kor kivánalmai szerint kiegészítheti. Az első beraktározás
l877-1886-ig "Köztelek", a második 1886-1904-ig "ÁllamiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP o lg ,

Taflítóképző'" című budapesti 'háztula jdonos vendéglátó szivességé-

nek volt köszönhető. Igy teltek-multak az évek, mig végre a

Ference-Jozsef Tanítókháza" akkorácska helyet szorított, hogy ottan

ne csak a raktáron kezelt háziszerelvények legyenek elhelyezhetők,

hanem a főváros felé sóvárgó gazda is melléjök vonulhasson és a

lehetőség határai között otthoniasan elhelyezkedjék. Ugyanis: mig

a múzeumi é~ könyvtári gyüjtemények csak beraktározási módon

voltak kezelhetők és a hozzájuk férközés 1877- től 1904-ig fizikai

lehetetlenség volt s a könyvek az alakjukra való tekintet nélkül

csak az esetleg kapott sorszám szerint vétettek jegyzékbe és nyer-

tek elhelyezést: az 1904-ben kezdődő albérleti viszonyban, úgy a

múzeum, mint a könyvtár tervszerű fejlesztéséhez, elhelyezéséhez

és használásához megkivántató helyiségek szükösen ugyan, de

kijelölhetők és berendezhetők voltak. Azonban egyfelől könyvtárunk

fejlesztésének a meglevő könyvkészleti alapot jóval túlhaladó ará-

nyú tervezete s így bekövetkezett rohamos gyarapodása, másfelől

pedig az a körülmény, hogy jelenleg használt helyiségeinkre magá-

nak a szállásadónak is elodázhatatlan szüksége mutatkozik: azt a

vágyat és reményt keltik bennünk, hogy albérlőkből rövid határ-

időn belől önálló bérlőkké emelkedünk. Ami a háziuraságra leendő

emelkedést illeti: azt jelen fölolvasásom befejező részében. leszek

. bátor szóbahozni.

II. Ami a könyvtárfejlesztés kereteit illeti: azokra nézvetsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszük-

séges fölemlítenem azt, hogy az egy Néptanítók Lapja kivételével
más hazai tanügyi lap vagy folyóirat a könyvtárnak rendelkezésére

nem állott, külföldi szaklapok, folyóiratok járatásáról pedig -

födözet hiányában - szó sem lehetett, az innen-onnan összeveré-

dött könyvkészlet között pedig alig lehetett vagy egy olyanra

találni, mely a népoktatási intézetek szellemi szükségleteít túl-

szárnyalta volna.

A fejlesztés elébe tüzött cél tekintetében a legilletékesebb

nyilatkozatot az eszme termelőjének Neményi Imre dr .• miniszteri

tanácsosnak az ujjászervezett Könyvtár és Tanszermúzeumnak

megnyitásakor tett következő kijelentéséből vehetjük tudomásul:

"Vajha a könyvtár , kivá ló .fontosságához mérten, használha tna a
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magyar kulturának és hazánkban igazi otthona lenne mindenja jta

tanférfiunak, mert ott megta lá lh aiia mindazon szakkönyveket,

melyek önképzése vagy szakmája továbbfejlesztése céljából seüksé-

geseknek maüatkoznae."

Midőn bevezeté soraim ban hangoztatott ama föladatomnak,

hogy az Országos Ped. Könyvtár rohamos fejlődését föltüntetem,

eleget tenni készülök: utalom aszives olvasóta Betusoros Könyv-

iegyzékünk 1. füzetének elején látható tájékoztatásra, hol az ujjá-

szervezés részletei föl vannak tüntetve és a Ped. Könyvtár s Tan-

szermúzeum 1906-1910. évi értesítésében látható titkári jelenté-.

sekre, melyek világosan föltüntetik, hogya Könyvtár a hazai és kül-

földi szaklapokon, folyóiratokon, a minden rendű és fajú értesítőkön,

a szakkönyvtár különösen pedagógiai, filozófiai művekben s a minisz-
terium által birálat céljából hozzá fölterjesztett iskolai könyveknek a

könyvtárban leendő elhelyezés céljából hivatalból eszközölttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegkül-

dése révén évente minő gyarapodást nyert. Részemről elégnek tartom,

a rohamosságot szernlélendő, következő párhuzamot bemutatni.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . a) Az ujjászervezést megelőzött 29 év alatti

könyörgyüjtemény főösszege volt. . . . . . . . .' 7,000 drb.

b) E főösszegből egy évi könyvszaporulatra esett 241"
c) Az ujjászervezéstől napjainkig, tehát 6 évre

terjedő könyvszaporulat főösszege (a folyóiratokat,

szaklapokat, értesítőket . nem számítva). . ... '.

d) E főösszegből egy évre eső szaporulat. . .

e) Jelenlegi összes könyvállomány. . . . . .

E p á r h u z a m . szerint az utóbbi évi szaporula iok

15-szörösére emelkedtek. '

1 . a) Az ujjászervezést megelőzött 29 év alatt

összegyült könyvállomány értéke (a bekötés költsé-

geit is beleszámítva) volt . . . . . . . . . . . . 13,403'33 K.
b) E főösszegből az egy-egy. évre számítható

könyvszaporulat értéke . . . . . . . . . . . . .

_ej' Az ujjászervezéstől mostanig '(6 év alatt) gyült

könyvállornány összes értéke (a bekotésre fo r d i to t t

évi 2500-3000 koronán kivül). . . . . . . . . 59,554'99 "
d) Ez összegből egy-egy évre esik . . . . . 9,925'83"
e) A mindkét csoportbeli könyvállomány összes

értéke. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 72,958'32 "
E párhuzam szerint az utóbbi (6 évi) ériékszaporula tok értéke

az előző korban muta tkozóknak agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21 és féls~eresé1'e növekedett.

26

20,410 "
3,402 "

27,410 "
az előbbiek

462'02 "

Magyar Tanítóképző.
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Az itt föltüntetett két rendbeli évi szaporulattal kapcsolatosan
kifejezést adunk ama meggyőződésünknek, mely szerint könyv-
tárunk továbbfejlődése s a haladó kor szintáján leendő megállha-
tása tekintetében mindkét irányu fokozás teljes mértékben kivána-
tos és megokolt. De míg a költségek további fokozásának lehető-
ségére nézve Neményi Imre dr. miniszteri tanácsos úr páratlan

. buzgalma és hálásan elösmert ügyszeretete teljes biztosítékot nyuj-
tanak: addig a könyvállomány szaporításának további fokozása sőt
talán még az eddig elért szinvonalon lehető megtartása iránt is
kétségeink támadnak és állanak fenn mindaddig, míg az egyesített
kettős intézmény csupán a mai személyzettel képes rendelkezni.

Vegyük egymagára csak a könyvtárt. Egy három tagból
(elnök, titkár, valamely berendelt egyénbőJ) álló munkaerő van
hivatva arra, hogy átlag 3000-et túlhaladó számu könyvet és 200-on
fölül álló számu hazai és külföldi szaklap vagy folyóirat minden
egyes számát illetőleg füzetét leltárba, a könyveket még külön
csoport leltárba is bevezesse. utóbbiaknál még a cédula katalógust
és ezt a könyvek jelentékeny részéről 2-2 példányban is elké-
szítse. Mindezek a teendők a könyvtári munkának csak egyik
részét teszik,' mivelhogy könyvtárunk nemcsak központi, hanem

- egyuttalxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvándor könyvtár is: a vidéki könyvkeresők kéréseit
- nem ritkán nagyon sajátságos kérések - kell és gyakran csak
hosszabb utánkutatás révén, olykor- olykor körülményes útbaigazi-
tás mellett akta szerűen elintéznie, a künlevő könyvek visszaküldé-
sét szorgalmaznia, a visszaküldött ek sértetlenségét megállapítania.
Mindezeket a teendőket a személyzet nem állandóan mindennap,
hanem egyikük-másikuk, csak a hét bizonyos napjainak bizonyos
óráira korlátozottan végezheti és így is csak fele erővel, mert az
erő és idő másik és pedig nem ritkán a javarészét a tanszermú-

. zeumi ügyek sürgős elintézésére kénytelen fordítani. Ilyen adott

viszonyok között van-e csodálkozni való azon, hogy a másfél
évvel ezelőtt elkezdett és összeállított betüsoros könyvjegyzék Ill.
füzetének tördelése csak ma (1913. IV. 5.) kerül imprimatur-kor-

rekiura alá s az első füzet megjelenése óta beérkezett művekről a
betüsoros jegyzék pótléka csak a B-betü végeig kerülhetett nyom-
tatás alá; az a munka pedig, rnelyet jelen sorok irója 1908·ban
kezdett és kéziratban 1911. első negyedének a végeig folytatott,
nyomtatásban még 1910-ről sem jelenhetett meg egészen, mert a
Repertorium szerzőjében es szerkesztőjében a könyvtári személy-
zet küzdelmének szemlélése azt a humánus érzést érlelte tetté,
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hogyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAműkedvelői minőségben melléjök álljon és a végeredmény

sikerének reményében mellettök végig kitartson ...tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. És mi lenne az az óhajtott végeredmény.?

Külföldi vándorutam 3 éve alatt több nagy, sőt világhirű

könyvtárat volt alkalmam meglátogatni, ezek egyikében-másikában

(Göttinga, Hessen-Marburg, Gieszen, Utrecht, Wolfenbüttel) huza-

mosabban dolgozni. A megadott című könyv (ha az illető könyv-

tárban -meg volt) 10-15 perc alatt kezembe jött, vagy megkaptam

a róla szóló teljes fölviIágosítást még a milliós kötet-számot fölül-

haladó British Mnzeumban is. Ez rég volt. 'Nem tavaly. Ha a

könyvtári szolgáltatás e biztonsága és gyorsasága a nyilvános

könyvtárak irányában támasztható követelrnényeknek u. n. elemi

részéhez már ezelőtt 45 évvel is, hozzátartozott: annál inkább

hozzá kell tartoznia napjainkban, mikor már nálunk is, hála a jó

Istennek, meglehetős széles körökben kezdik ösmerni és kellően

értékelni amaz angol eredetű szállóigét, ~ogy: Az idő pénz.

Megvannak ugyan, - de még nem keríthettem sort rájok a
szükséges statisztikai adatok annak tanusitására, hogy úgy a

vidékről, mint a fővárosból és környékéből minő szép reményekre

jogosító számban fordulnak Orsz. Ped, Könyvtárunkhoz az olvasni,

tanulmányozni óhajtó alsóbb és felsőbb intézeteknél alkalmazott

pályatársak. A könyvkeresőket azonban két csoportra oszthatni,

t. i. egyfelőlolyanokra , kik a pedagógiai tudomány és irodalom

mai szinvonalán vagy annak kellő közelében állanak és így meg-

felelő bibliographiai jáiékozottságuk alapján határozottan meg tudják'

nevezni az olvasnivalójukat ; másfelől olyanokra, kik az elébb jel-

zett magaslatra emelkedve még nem lévén, egyelőre csak az iránt

óhajtariának tájékozást nyerni, hogy: kitől és mit olvasnak. Az

első csoportbeli eknek, ha könyvtárunkban megjelennek, vagy irás-

ban hozzáfordulnak : rendelkezésre bocsátjuk téljesen kész cédula-

kata logusunkat vagy legynagyobb részben már kinyomatott beiűso-

.ros jegyzék-jüzeteinket, melyekből kiírjuk a kivánt könyvcimeket,

a könyveknek könyvtári csoport- és helyszámát, melynek alapján

-.a könyvtári szolga a kivánt művet (5 darabig terjedő számu műve-

ket) helybeli vagy kellő igazolvány mellett egy hóra terjedő ott-

. 'honi használatra azonnal kézbeadja.

A második csoportba tartozókkal, legyenek ők akár helybeJíek,

.akár vidékiek, jóval körülményesebb lefolyásu a könyvtárvezetőség-

nek a boldogulása. A helybeliekkel - amennyiben az idő és egyéb

.teendők megengedik - a vezetőség szóbeli tárgyalásba bocsátko-
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zik s annak eredménye szerint jelöli meg az olvasni kivánó egyén

számára kiszolgáltatandóxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAműveket. Ha a szóbeli tárgyalásnak legyőz-

hetetlen akadályai mutatkoznak: az olvasmánykeresőnek kezébe

adatnak a kéziratos csoportleltárak, melyek néhány lOO-tól 5000-et

megközelítő tételt foglalnak magukban. Ezekben a kereső mind-

addig kutat, amig a számára alkalmasnak mutatkozó olvasmányt

megtalál ja, vagy legalább fölteszi, hogy megtaláIta. Az ugyanazon

csoporthoz számítandó vidékieknek az 500 oldalt jóval meghaladó

betűsoros jegyzékfüzetek visszavárólag megküldetnek és - fölt é-

teleztetvén náluk az elpusztíthatatlan kitartásvágy - nekik ezek-

ből sikerül a nekik való olvasmányt valamilyes módon kihalászni.

A második csoportbeli olvasókon jelenleg tehát így segít a

könyvtár, melynek tudomása van azonban arról, hogy hasonló

közönséggel szemben az itt jelzett bajok máshol is megvoltak,

ámde ott az idő és körülmények megengedik a bajokkal szemben

kinálkozó segítség alkalmazásba vételét. E segítséget mint máshol,
úgy nálunk is az u. n. szakkata logus elkészítése és kézbeadása van

hivatva nyujtani. Szakkata logus alatt azonban manapság nem a

könyvkészletnek valamely tudományos rendszer minden egyes fő-

és alsóbb meg alsóbb elágazásaihoz körömszakadtig ragaszkodo,

hanem a tudomány tág keretébe ugyan beilleszkedő, azonban

tá rgyrokonság seerint bizonyos jelszavak körül beturendben sora-

kozó könyvcimek közlését értjük.· Ezek az így sorba állított könyv-

cimek nemcsak hogy az egyes művek .megtalálását biztosítják és
.gyorsítják, hanem hajtva hajtják az olvasás iránt érdeklődöt annak

kutatására és megállapítására, hogya figyelme tárgyává tett kér-

dés a rokonkérdések melyikével minő kapcsolatban áll, minő
viszonyba hozható és így azonkivül, hogy az érdeklődőt mintegy

észrevétlenül értékes bibliographiai ismeretek birtokába juttatják,

becses alkalmat szolgáltatnak az ilyen· betűsoros jegyzékek arra.

hogy a szemlelőben nagyon értékes és megszivlelendő gondolat-

sorok, következtetéslá.ncolatok s ezek folytán lelkes munkakedv és
nemes törekvések támadjanak.

Az eszme első kipattanása - tehát negyven év - óta a

megvalósulás nagy akadályait szerencsésen legyőzzük, a legszebb

remények beteljesülésévei biztató és nemzedékláncolatokra kiterjedő

jelentőségü Orsz. Ped. Könyvtárunk szellemi hatásának .minél szé-

lesebb körökre, minél könnyebb, gyorsabb és minél biztosabb kiter-

jedését óhajtanám előmozdítani egy, az elébb érintett szellemben

szándékolt könyvtári ka lauz elkészítésével, melynek kész ieruuáz-

la iá t és teljesen kidolgozott egy-két részleiéi bemutatandó vagyok.
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Hódola tomzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjeléül szántam e munkát ama férfiak irányában,

kik az intézmény eszméjét fölvetették, hűségesen tovább ápolták,

fejlődése biztosításának szellemi és anyagi' akadályait elhárítani

megfelelő magasröptü lelki emelkedettséggel birtak és birn,ak elany-

nyira, hogy nemes ügybuzgalmuk végeredményeül az Orsz. Ped.

Könyvtár és Tanszermúzeumnak székesfővárosi h'áztula jd211:0si

magasla tra leendő fölemelkedését remélni is bátorkedjunk. Hálám.

és köszönetern jeléül van szánva a megkezdett munka a 'magyartsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, '

nemzeti nevelésoktatásügy eszménye iránt,' aminek 39 és 'félévig

közvetlen szolgálatában állottam, azóta mindmáig műkedvelő egy-

szerű munkása vagyok és erőm fogytáig maradni szándékozöm.

Szivbeli há laá ldozatul vágyakozom letenni e munkát a jó Isten

szine előtt, .igazat adandó egy székely atyámfia am~ nyilatkozatá-

nak, hogy mi, egyszerű halandók, különös hálával tartozunk az

élet Mindenható Urának minden 'egyes olyan napért; rnelyet a 60

,éven fölül hasznos, dolgokat mívelve eliöltenünk engedett. ' ,

Budapest, 1913. Ill. 5. . Sándor D~mokos.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F re ib u rg i szü n id e i n érn e tn y e lv i ta n fo ly am .

A mindinkább szaporodó külföldi szünidei tanfolyamok

'Szembeötlő jellegzetességükkel ll:karna,~ egymástól különb?zni. A

Baden nagyhercegség déli (Breisgau) részében le,vő Freiburg egye-

temi város idei -;- ezúttal harmad izben tartandó - tanfolyama a

némel nyelvet teszi geríncévé : "a német nyelv, a ,német élet
. ~ (.

kulcsa", Célja különösen külföldi tanítók, tanárok számára anémet

nyelv intenzivebb elsajátítását lehetővé tenni. Ugyanazért a. veze-

tőség csak olyanoknak ajánlja a tanfolyamot, akik a német, nyelv

alapvető ismeretével már rendelkeznek, akiknek szűk szókincskörük

van ugyan, de a nyelv főbb szerkezetbeli sajátosságaiban gyakor-

Iatilag is otthonosak, amennyiben a vezetők s előadók tudatosan

a hallgatók befogadó képességénekés kitartásának magasra vett

feltételéhez szabják a szintájat ; amint ők irják: "Unser grosses

Thema: die deutsche Sprache als geistiges Gut, als Grund und

Form des deutschen Wesens, mit ihrem wertvollsten Inhalt deutscher

Literatur ung Kunst" .

A tanfolyam hathetes (aug. 4.-szept. 13-ig), részvételi dij 65

márka, Különös indokolt esetekben bármelyik fele is ,hallgatható

(egy aug. 4.-aug. 23., vagy aug. 25.-szept. l3-ig), ezek részvételi

díja 45 már ka. Esetleges vizsgilati dijért l O rnárka fizétendő.
)
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Az egyesxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkollegiumok, ill. gyakorla tok. 6-6 órára terjednek,

melyeknek tervezete a következő:

A) Előadások, melyeket mindenféle nernzetbeliek, alsó és felső>

fokon lévők együttesen hallgathatnak.

Dr. Kluge freiburgi egyetemi tanár: A Faustmonda és köl-

tészete. 2. Dr. Götze freiburgi egyet. r. k. tanár: A német mese.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . Dr. D ie f fe n b a c h e r a freiburgi felsőbb leányisk. és tanítóképző

tanára: A német dráma kiváló művelői a XIX. sz. első felében.

4. Dr. Süiter lin a freiburgi egyet. r. tanár: Német stilisztika. 5.

D;. Schulz egyet. m. tanár: A német közéleti nyelv. 6. Dr. Win-

'genroth tanár, muzeumőr : Anémet művész ettörténetről. 7. Dr.

Lüttich gyakorló tanár: Németország, annak földje népének, föld-

jének történeti fejlődese. 8. Dr. Valentin freiburgi egyet. m. tanár:

Németország politikai pártjainak keletkezése s mibenléte. 9. Dr.

Gmelin egyet.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr, k. tanár: A német birodalmi alkotmány alapvo-

nalai. 10. Dr. Grosch az orsz. törvényszék 'első ügyésze : Német jog.

B) Gyakorla tok. 1. Az alsófokon levők; ezek külön- külön

alakulnak román, (francia), germán, (angol) és szláo nemzetiségű

hallgatókból. Magyar hallgató természetesen ahhoz csatlakozik,

amely indogermán ághoz legközelebb állanak egyéb nyelvbeli

ismeretei. A gyakorlatok fonetikai, olvasó stilisztikai, beszéd, fordí-

tási és írásbeli gyakorlatokraszorítkoznak.

2. Felsőfokon levők számára csak rornán-germán nemzetiség-

beli csoportosulás van irodalomtörténeti olvasmányokkal, irás-

belíekkel, francia, ill. angol nyelvből való fordítással, közösen pedig

grammatikával; irodalomtörténeti, esztétikai, lélektani és filológiai

magyarázatokkal, középfelnémet gyakorlatokkal.

A tanfolyammal kapcsolatosan tart a vezetőség társas össze-

jöveteleket s kirándulásokat. Az előirt könyvek beszerzendők,

Lakásviszonyokról és egyéb tudnivalókról nyujt felvilágosítást:

Gescháftsstelle der Ferienkurse Freiburg i. B., Rotteckstrasse 9.

N .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G yak o r ló isk o la i ta n ítók és ta n ítón ők szü n id e i

tan fo ly am a .

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium a folyó iskolai

év nagy szünidejében, julius hó l-től julius hó 22-ig továbbképző

tanfolyamot rendez a tanító- és tanítónőképzé-intézeti gyakorlo-

iskolák tanítói és tanítónői részére.
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E tanfolyamon az intézetek jellegére való tekintet nélkül részt
vesznek a hazai tanító- és tanítónőképző-intézetnél működő gya-

korlóiskolai tanítók és tanítónők.
A tanfolyam tanulmányi ügyeitxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFa rkas Sándor kir. szak-

felügyelő vezeti, adminisztrációját pedig dr. Balá József igazgató
intézi.

A tanfolyam tárgyai: I. Pedagógia i elméletek. Előadói: Lech-

nitzky Gyula és Quint József. II. A gyermek testi és lelki életének

ismertetése. Előadói : Nagy Lászlo és Quint József. Ill. Gyakorla ti

kiképzés. Vezeti: Nagy László és Urhegyi Ala jos. IV. Tárgyi és

methodika i ismeretek. AJ Fizikai kisérletek. Előadója : Szondi János.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B J Kémiai és ásványtaní kisérletek. Előadója : Púikert Zsigmond.

e j A rajztanítás anyaga és módszere Előadója : Tscheik Ernő. D )

A kézimunkatanítás anyaga és módszere. Előadója : Tscheik Ernő.

E) Az énektanítás anyaga mintatanitások alapján. Eíőadója : Zolta i

Mátyás. F ) Testgyakorlás és játéktanítás. Előadója : Kmetykó János.

A kirándulások vezetője: Mészáros Jenő.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E gyesü le t i é le t .

J egy zők ön yv .

Felvétetett a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesületének 1913. évi május

17-én tartott vá1asztmányi ülésén.

Jelen vannak Baló József dr. elnöklete alatt Sándor Domokos,
Nagy László, Snasel Ferenc, Horvay Ede, Málnay Mihály dr.,
Dékány Mihály, Répay Dániel, Jankó László, Novy Ferenc dr.,

Harmos Sándor dr., Quint József és Kandray Géza.
1. Elnök üdvözli a megjelent tagokat és az ülést megnyitja.
2. Elnök felkéri a főtitkárt, tegye meg jelentését. Quint József

a következőket jelenti:
a) A kolozsvári tanártestület körlevelével kapcsolatban fel.

szólítást intézett az összes áll. tanítóképzők igazgatóihoz, hogy
tudassák az elnökséggel, mennyiben járulnak a 35 éves szolgálat-
hoz s mily mértékben ragaszkodnak a 30 évhez. Budapest II. és
Stubnyafürdő kivételével az összes intézetek válaszoltak. A vála-
szokból -181 tanár választását ismerjük, ami az összes létszám nak,
243-nak 75%-a. A 181 közül 138 azaz 69%-a ragaszkodik a' 30
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éves szolgálathoz, 43 azaz 31 %-a pedig elfogadja a 35 éves szol-

'gálatot. Többek hozzászólása után elnök kijelenti, hogy a mostani

körülmények között, latolgatva a középiskolai kollegáknak a minisz-

teriumban adott válaszát s tekintve anagyszámu 35-ös pártot,

mely az ingadozókkal 'csak megszaporodik, annyira, hogy előre-

láthatólag a státus 50%·át megközelíti - nem tehetünk semmit, a

kellő pillanatban azonban megteszünk mindent, hogy az iskolán

és tanarságon esett visszaesést orvosoljuk.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) A lévai és temesvári tanítóképző intézet tanártestülete kéri

az egyesület választrnányát, tegyen lépéseket, hogyatanártestületi

jegyzői munkakör órának számíttassék. A választmánytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegbízza

az elnökséget, hogy ebben az ügyben memorandumot terjesszen a

miniszteriurnhoz,

e) Az egyesületet képviselte a polgári iskolai tanítók pünkösdi

közgyülésén s örömmel jelenti, hogy ott a legkollegiálisabb érzel-

mekkel viseltetnek a képzőintézeti tanárok iránt. Fő programm pont-

juk volt a tanárképzés. meJyben Kovács János pedagógiumi tanár

a mostf\Di képzés mélyítését, - három szakcsoport (nyelv-történet,

természetrajz-vegyülettan-földrajz, mennyiségtan- természettan) , fel-

állításával - és bővítését - négy évfolyam létesítésével - kép-

viselte. Zigány Zoltán fővárosi polg. isk. igazgató a képzést szin-

tén négy évre kivánja emelni, még pedig úgy, hogy két évig a

pedagógiumban és két évig az egyetemen történjék. Öt fő-: nyelv-

tudományi-, történelem- fölrajzi-, mennyiségtan- fízikai-, természet-

tudornányi-, közgazdaság-jogtudományi- és rajzi- és két melIék-:

zenei- és torna-szakcsoportot kiván. A közgyülés Zigány terveze-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

té t fogadta el. Elnök megköszöni a főtitkár jelentését.

d) Nagy Ferenc másodtitkár levélben köszöni meg az egye-

sület bizalmát s lemond állásáról. Elnök a választmány nevében

köszönetet mond a másodtitkárnak eddigi fáradozásáért s jelenti,

hogy utódjának Fuchsné Eitner Milla tagtársat fogja felkérni.

e) Balázs Béla és Szalatsy Rezső dévai kartársk belépnek az

egyesület tagjai sorába. A választmány - örömmel üdvözli az uj
tagokat, . I

f)' A ~árciusr jegyzőkönyvben tévedésből Láng Mihály ny.

igazgató' kilépése jegyeztetett fej, pedig csak választmányi tagsági

tisztjéről mondott Ie.

3. Novy Ferenc dr. pénztáros jelenti, hogyav. gyülés napjaig

a jövedelem 4899'54 K, a kiadás ezzel szemben ,924'74 K. A

Gyakorloiskola külön lenyomatára 83 előfizető jelentkezett. Ezen
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külön lenyomatnak szélesebb körben való terjesztése az egyesület-

nek anyagi előnyöket biztosít, amennyiben kiadása csak csekély

kőltségtöbbletet okoz. Nagy nehézségeket okoz a kb. 400 K, tag-

sági díj hátralék behajtása, amit a pénztáros személyes levélbeli

-érintkezés útján óhajt elintézni. - A segítő egyesület gyarapodása

44'60tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK

4. Baló József dr. elismeréssel szól tiszttársai munkásságáról

egyszersmind kifejti, hogy úgy a pénztáros, mint a főtitkár munka-

köre nagyobbodott. Előbbinek a Gyakorlóiskola pénzügyeinek veze-

tése körül kifejtett munkáját, utóbbinak az egyesületi életben kifej-

tett agitációját véti némileg honorálni azzal, hogy javasolja, misze-

rint az 1913. év második felétől mindkét tisztviselő tiszteletdiját,

tekintettel arra, hogy pénztárunk talán most megbirja, 100'--100
K-ával emelje az egyesület. A választmány hozzájárul az elnök

indítványához.

5. Kendray Géza megtartja a tanítás taglalásáról szóló elő-

adását. Tervezetet évekkel ezelőtt a dévai tes-tület elfogadta s mind

a képzőintézeti tanításokban, mind a gyakorlóiskolában aszerint

dolgozik. Az alkalmazásban szerzett tapasztalatok csiszolták és

javították az eredeti tervezetet, melynek rövid vázlatát itt közöljük,

megjegyezvén, hogy ősszel előadó részletesen közli előadását

1apunkban.

A tanítás oly lelki folyamat, melynek főbb momentumai a

figyelem, a megértés és a megtartás. Ezen hármas szempontból

tagolhatóxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanítás előkészítésre, megértetésre és begyakorlásra . ,

Az előkészítés legfontosabb feladata a figyelem felkeltése és

biztósítása. Eszközei:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j a rendtartási intézkedések, melyek zavaró

körülmények távoltartására irányulnak, b] a hangulat és az érdek-

lődés felkeltése, ha szükséges figyelerrikapcsolással, melyben önma-

gában nem elég érdekes tételt érdekessei hozunk kapcsolatba, végül

c) probléma kitüzése.

A megértetés főcélja határozott biztos' ösmeret és megfelelő

kifejező eszközök nyujtása. Eszközei: a ) szemléleti tartalom vagy

-élrnény, bJ ennek logikai feldolgozása és e) fogalom megalkotása,

meghatározása.

A megtartást a begyakorlás szolgálja. Eszközei: a) a meg-

'alkotott fogalmak beerl!léztetése, b) ujszempontok szerinti rende-

zése, e) régiekkel való rendező összefoglalása és d) alkalmazása.

Ezek csak általános szempontok, melyekből mindig a tárgy

természete szerint a m~gfelelőt alkalmazzuk. .
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Nagy LászlozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAörömmel üdvözli Kandray törekvését, mely egy-

szerűsíteni törekszik a tanítás taglalását, de nem látja az emlí tett

.szempontok mellett biztositva a tárgyi tagoltságot. A modern peda-

gógiai törekvésekből szive sen látja az érdeklődés kellő méltatását,

de nem emelkedik ki eléggé a tervezet ben a cselekvő alkalmazás.

Harmcs Sándor dr. előadó tervezetében a pszichológiai és

logikai szempont ügyes harmóniáját látja, de nélkülözi az etikai törek-

véseket, melyek különösen az alkalmazásban domborodhatnánaktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAki,

Málna! Mihály dr. kijelenti, hogy előadó tudományos értékü

tanulmányát nem akarja birálni, csupán azt hangsúlyozza, hogy a

gyakorlati kiképzésben minden intézetnek bizonyos megállapodásra.

kell jutnia, mely ne legyen tulságosan ' részletező, de biztosítsa a

tudatos eljárást.

Dékány Mihály. Benne látja Kandray tervezetében a tárgyi

tagolást is, de csak általánosságban. A részletes fejtegetés a szak-

tanár dolga. Előadó három főszempontját elfogadhatónak mondja.

Baló József dr . Utját szegi, hogy határozatilag mondjuk ki:

a hármas tagolást. Nem akarja előadó tanulmányának értékét leszál-

lítani, de úgy érzi, ezen téren egységes megállapodásokat csak a

szakértekezlet hozhat.

Répay Dániel. Hangsúlyozza, hogy egységes meggyőződés

kell a gyakorlati kiképzés vezetésében s örömmel konstatálja, hogy

szerző is csak ilyennek szükségességét hangsúlyozza. Nem helyesli,

hogy formális fokokról beszél, mert ilyen nincs s nem szivesen

látja a herbartisták ellen való hadakozást.

Quint Józse! az előadó tervezetében azt találja legértékesebb-

nek, hogy mind a képzőintézeti tanításokban, mind a gyakorlóiskolai

próbatanításokban a gyakorlatban (Déván) bevált s szeretné, ha

ezen kezdeményezés alapján minden intézetben a gyakorlati kikép-

zés legerősebb támasza a szaktanár képzőintézeti, mintaszerű: taní-

tása lenne.

Fél a taglalás megmerevedett kereteitől, melyek azzal, hogy

pszichológiában és logikában nem eléggé -iskolázott tanítók mun-

kájában üres sablonokká, meg nem értett tagolási alappá sülyed-
nek, sokat ártanak a természetes józan tanítói tapintaton és didak-

tikai intuitáson. Csak végig kell néznünk a,' Gyakórióiskolábanés

ennek mintájára az összes tanügyi lapokban megjelenő gyakorlati

tanításokat, hogy ennek átkát érezzük. Nem csoda, hogy Herbart

rossz hirbe keveredett. Finom pszichológiai érzékkel felépített mene-

tét merev keretben aprólékosságokkal túltömve terjesztették s ma
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értelmetlenül alkalmazzák. A merev fokozat ellenkezik a fejlődés

törvényével is, mert mindig mélyebb bepillantást nyerünk a szellemi

munka természetébe s ennek megfelelőleg mindig finomabb lesz a

tanítási módszerünk.

Hangsúlyozza a tanítás tudata alatti intuitiv elemét, melyet

nem szabad megmerevedett sablonokkal elbénítani, melyet meg kell

vizsgálnunk és növelnünk, hogy tökéletesebb formában művészi
/'

alkotásokra vezessen. Szeretné, ha a gyakorloiskolákban logikusan

felépített tanítások mellett az alkotás frisseségétől duzzadó művé-
szi tanítások is találnának méltánylást. Óhajtaná, hogy a tanító-

képző művelje a tanítást mint műformát.

Nem csatlakozik előadóhoz abban, hogy az az . ideáIiás taní-

tás, mely a megtartás munkáját istsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8Z órán végzi. "Fontosnak tartja

az önálló elmélyedést, az anyaggal való személyes kutató és rendez-

gető foglalkozást.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kandray köszöni a hozzászólásokat s hangsúlyozza, hogy

·tagolásával nem akarja megakadályozni a szabadabb alkotást,

hanem úgy érzi, hogy formái a természetes, szabad tanításokról

is levonhatók, mint a hunyadmegyei tanítók tanításain megkisérelte.

Nem is akar ő merev fokokat. hanern a tudatos tanításra ösztönzö
szempontokat adni.

Baló 'József dr . -köszönetet mond az előadónak s a hozzá-

szólóknak s egybefoglalja az összesek véleményét abban, hogy a

gyakorlati kiképzés munkáját nem lehet ötletszerüleg, hanem csak

jól meggondolt szempontok szerint vezetni. Ezen szempontok azon-

ban ne csak a gyakorlati kiképzés óráira vonatkozzanak, hanem

hassák át az intézet egész munkáját. .

Nagy László, Répay Dániel és Quint József a választmány

megbizása foly tan a Nagy László emlékkönyvekre a következő

pályatételt ajánlják: A gyermektanulmányozás történeti kifejlődese

különös tekintettel hazánkra . A választmány elfogadja a tételt s

ezúton felszólítja az illetékes tanárokat, hogy ezen tételt tüzzék ki

intézetükben s a beérkezett pályázatok közül a' legjobbat (amit

helyi önképzőköri pályázattal is el lehet dönfeni) jeligés levéllel

küldjék be 1914. év húsvét vasárnapjáig az elnökséghez. Külön

felszólítás nem megy.

A tárgysorozat utolsó pontját elnök elhalaszt ja s a gy ülést

berekeszti.

Dr. Baló 'József,
elnök.

Kmf. Quint 'József,
főtitkár.
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K irá ly i k itü n te té s . Csiszár' Sándor, budapesti II. ker. állami
ianítónőképző· intézeti nyugalmazott gyakorlóiskolai tanítót a király
a koronástsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< arany érdem kereszttel tüntette ki. E legfelsőbb kitünte-
tést behatóbban lapunk más elyén méltatjuk, itt röviden arról a
meleg s megható ünneplésról emlékezünk meg, melyet aDCBAll. kerületi
tanítónőképző tanárkara és ifjusága eme legfelsőbb kitüntetés alkal-
mából volt tanártársuknak, . illetőleg szeretett tanítójuknak áldoztak.

Az ünneplés junius hó 8·án a koronázási és évzáró ünne-
péllyel volt kapcsolatban, melyen az ifjuságon és a taná-rtestület
ta€Vain kivül nagy számmal jelentek meg az ünnepeltnek tisztelői.
Az ünnepély lefolyása: a következő volt:

1. Szente pál: Üdvözlő. Énekli az intézet énekkara. 2. A leg-
felsőbb kitüntetést átadta : Budapest székesfőváros főpolgármestere
nevében Mosdóssy Imre kir. tanácsos, székes fővárosi tan felügyelő.
:3. Quint József egyesületi főtitkár a tanítóképző-intézeti tanárok
orsz. egyesülete nevében -, 4. Nagy László tanítóképző-intézeti c.
igazgató, a VI. ker. áll. tanitónőképző-intézet tanárkara nevében üdvö-o
zölték a kitüntetettet. 5. Geőcze Sarolta igazgató a II. ker. tanári kar
nevében üdvözölte az ünnepeltet és átadta a "Csiszár Sándor inté-
zeti alapitvány" alapító levelét. 6. A növendékek nevében Muraközy
Klára IV. é. növ. üdvözölte. az ünnepeltet. 7. A gyak. isk. tanulők
versekkel és gyermek karral bucsuztak el volt tanitójuktól, 8. Kölcsey-
Erkel : Hymnus!" Énekelte az intézet énekkara és a közönség.
Ugyanekkor Ieplezték le Lubinszky Emilia nyugalmazott tanár arc-
képét is. .

K ére lem . A májusi jegyzőkönyv utolsó pontját a pedagógia
tanárainak szives figyelmébe ajánljuk!

Felkérjük az összes tanító- és tanítónőképző-intézetek igaz-
gatóit, sziveskedjenek az értesítőjüket a titkárnak (Quint József, I.
Mozdony-utca 40. sz.) megküldeni!

Isk o la tá r sak szö v e tség e . A budapesti VI. ker. áll. tanítónőképző-
-intézet 1911 -12- ben végzett növendékei elhatározták, hogy tanulmányaik
befejezése után is fognak egymással az iskolában találkozni és ezért szö-
vétséget alapítottak, melynek céljául önképzést, egymás segítését és jóté-
konyság gyakorlását tették. Nagy Lászlö tanítönöképzö-intézeti igazgató
vezetése mellett tartották meg szeptember 29-én alakuló gyülésüket, mely-
nek tárgyát összejöveteleik célja és ideje képezték. Munkásságuk tényleg
kiterjedt a jótékonyság gyakorlására már eddig is, amennyiben karácsony-
kor a gyakorlóiskola néhány tanulójár felruházták. A tagok' segítették
.egymást néhány esetben' állás és magánórák közvetítésével, Végül meg
kell említenünk egyik tagnak, Bors Jolánnak felolvasását, ki az ösztön-
szerü alkotó munkáról értekezert és saját tapasztalatai alapjan értékes
adatok és következtetések birtokába jutott.

F ö lh iv á s a jo g i é s g y erm ek v éd e lm i szak o sz tá ly érd ek éb en . A Gyermek-
tanulmányi Társaság választmánya az április 30-iki ülésén jogi- é's gyermek-
védelmi szakosztályt alakított s elnökévéxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAngyal Pál dr. egyet. tanárt,
a Magy. Tud. Akad. lev. tagját valasztotta. Ezzel a lépéssei a Társaság
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nagyfontosságú, a gyermek és a társadalom jövőjét mélyen érintő kezdés
terére lépett. Ugyanis e szak osztály munkaköre lesz:xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) a már bircilag elitélt gyermekek testi és lelki állapotának, fejlő-
désének tanulmányozása;

b) fogházmisszió-~vékenység;
c) a gyermeki elztillés okainak tanulmányozása, ahova a gyermekek

orvosi vizsgálata és kőrnyezettanulmányozás is tartozik.
Tisztelettel kérjük tagtársainkat, hogy a jogi és gyermekvédelmi

szakosztályt úgy, tniként a többi tudományos osztályokkal szemben tették •.
meJegen felkarolni, nagyérdekű programmjának végrehajtását buzgó közre-
működésükkel előmozdítani sziveskedjenek.

A Gy;ermektanulmányi Társaság kérése tehát ..a következö :
szíveskedjenek jelentkezni azok, kik a Gyermektanulmányi Társaság

jogi és gyermekvédelmi szakosztályának tagjai óhajtanak lenni.
Az irásbeli jelentkezések a Társaság ügyvezető alelnökéhez cimezve

(VII!., Üllői-utVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 jB ) küldendők.DCBA
Tiz éves találkozó. Alulirottak [elkérik mindazon kollégakat, akik'

a Pedagógium nyelv- és történelemtudomanyi szakcsoportján az 1903.
évben nyertek oklevelet, hogya /. év julius t-ére tervezett tiz éves talál-
kozó előkészítése céljából címüket közölni sziveskedjenek,

Cim : Budapest, VnI., Prater-utcai polg. iskola .
.lspánovits Sándor, szföv. tarrar. Haidcsi Endre, szfőv. tanár.

Köszönetnyilvánítás A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
Zolta i Mátyás aradi áll. tanítóképző-intézeti tanárnak,aki az intézete részére
209 korona 56 fillér értékű zeneművet adományozott, köszönetét fejezte ki.

Fürdökedvezmény. Dr. Weltmann Mör pöstyéni fürdő orvos, a képzö-
intézeti tanárokat és azok családtagjait Pöstyén fürdőben az orvosi dijak-
nál 50ofo'OS kedvezményben részesíti.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im u ta tá s
az 1913.évi márc. ll-tóI május 9-íg befolyt tagsági díjakról.

1911 re : Mihalik József Székelykeresztur (-.80 K).
'1912-re: Mihalik József, Menich Antal, Révai Ödön (8-8 K).-
1913·ra: Karoliny Mihály, Áll. tanítóképző-könyvtára Kolozs-

vár, Balázsfalvi g. k. tanítóképző, Csiksomlyói r. k. tanítóképző.
SlajchótsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMihály, Irtzing Ferenc, Irtzing Ferencné, Csepreghy Endre,
Barcsai Károly, Mokos Gyula, Brader József, Szkalka Lajos, Hollós
Károly," Demjén Sándorné, Kőszegi Szt. Domonkos-r. nővérek
tanítónőképzője, Komáromy Lajos, Pataky Lajos, Vásárhelyi József,
Borbély Sámuel (8-8 K), Menich Antal, Belányi Tivadar (4-4 K),
Mihalik József (-.20 K), Pécsi "Miasszonyunk" r. k. tanítónóképző
(1.60 K). - 1914-re: Mokos Gyula (8 K).

Beira tási díja t a Segítőegyesűlet javára (1-1 kor.) fizettek:
Czékus -Frigyes, Irjzing Ferencné, Barcsai Károly, Berzátzy Laszló.

Alapszabályaink értelmében a tagdijak minden év okt. 15 ig
fízetendők be, kérem tehát t. tagtársaimat, akik még a mult esz-
tendőkre hátralékban vannak, sziveskedj en ek tagsági dijaikat minél
előbb az egyesillet pénztárába beküldeni. Dr. Novy Ferenc

egyes. pénztáros.
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A vonátok indulása Budapest keleti p.-u.-ról.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Érvényes 1913. május hó 1-tól.Délelőtt Délután

hová hová

Szv. Balatonfüred, Tapolcza

Hatvan

Gyv. Ruttka, Berlin
Szv. BicskegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W ien , G ra z , S op ron
GYv. Kassa, Csorba, B6.rtfa
Szv. Kassa, Csorba

{
Fiume, T or in o , R 6m a ,

Gyv. Pécs, Vinkovcze ,
Arad, Brassó
B e lg rad , Sofla, S a ra jev o
Fehring, Graz, Triest

Stryj,Przemysl,Lemberg
S~V. GödöllőtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» Belgrad, Sofla,Vinkovoze
Arad, Brassó, Bukarest

GYv. Balatonfüred, Tapolcza
S zv . M unk á cs , L aw oczn e

Koloz svát-, Brassó
Eszék, Bród
Ruttk a, Berlin
Msziget, Stauislau
Wien, Sopron
Bicske
Kassa, Poprád-Felka
Kunszentmikl6s, Tass
Nagy káta,
Balatonfüred, Tapolcza
Bicske
Gödöllö

5~

5~
625
690

640

6·5
655

612
914
314
10

1008
24a 4)

1504
316

1304

404

4
604
916
304
318
320
26

518
1202
1902
904
5203)

1016
18

322
606
410.

6

324
522')
308
920

1110

310

302
22
8

1502
1512

1002

602
906

1302
402
312
908
608

1102')
406
512

1906
306

1706
2'

220,

15082)

918
516

1112
, 24VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 1 4 0 ,3 )

1220
1220
1230
1230
1245
100

120
125

[40

200

205
210
215

220

225

230
230
240
245

255

820
325

330
425

425

500

510DCBA
515

520

540

555
605

Szv. Arad, Tövis, Msziget
Ujvidék, Sarajevo
Hatvan
Szombathely, Wien
Fiume, Róma, Eszék
Bicske
Kassa, Poprád-Felka
Gödöllő
Fehring, Graz
lSátoralJaujhely,
fLemberg, Kassa
W ien , P a l'is

Arad, Bnkarest
Kiskörös
Ruttka, Berlin
Hatvan
Péozel
Bicske
Szolnok
Szabad ka, Sarajevo
Tapolcza, Eszék

Belgrád,Konstantinápoly
Nagykáta
Paks
Komárom
Gödöllő

Arad, Bukarest, Msziget
Lawoczne, Lemberg

[Győr , Sopron,
1Szombathely, Wien
Gödöllő
Nagykáta, Szolnok
Ruttka, Herlin
Kunszentmiklós-Tass

'"
GYv.
Szv.
Gyv.

s~v.
Gyv.
Szv.

S~v.
GYv.
Szv.
Gyv.
Szv. GYv.

Szv.

Gyv.

Szv.

1004 6~ Gyv. Fiume, R6ma, Nápoly

615

625

640

6 -;; '

6~

710

77ö
735

740

745
8-;;;;-
80,
830

8w
900

915

Kolozsvár, Brassó

" .,' PéczeI

Hatvan

Kunszentmikl6s-Tass
Bíösks : I

Nagykáta, Szolnok

Győr, Triest

Hatvan

Zágráb, F'iume.

Msziget, Stanialau

Kassa, Osorba, Bártfa

Belgrád, Sarajevo

Pécs, Bród

Gödöllő

Szolnok

Győr, Graz

Arad, Brassó

Kassa, Csorba, Bártfa

PéczeI

Finme, Tapolcza

Kassa, Osorba.Lemberg

Szombathely, Wien

Ruttka, Pop rád-Fel ka '1
Bröd , Belgrad, Sofía

A ra 1 , D eb reczen

Miskolez, Kassa I
Bicske

514

326

328

9200,

28
52.!')

16

332

1006

1708

1514

910

1908

334

526")

1308

610

1506

336

1010

408

12

338

912

614

422

Ua

Sz v,

1) Jnnius 1-től közlekedik.
2) Junius 15-től bezárólag szeptember 15-ig

közlekedik.
3) Csak vasár- és ünnepnapokon közle-

kedik.
4) Vaaár- és ünnepnapokon májns 15-töl

bezárólag szeptember 15-ig köztokedík.
') Nagykátától Szolnokig csak szombaton

és ünnepnap elöttí köznapokon közle-
kedik.

6) Csak szombaton és ünnep elötti köz-
napokon közlekedik.

Gyv.

Szv.

930 "

10-;;;;- Gyv.

10~ Szv.

1O~

1O~

10~
ll!,

II 15

A vonatok indulása

I Budapest- Józse(városról.

l
__~__~_D~él_ut_án_, "

330 I 7!! I szv.\ Gödöllő

Vv.

Szv.

11~ "

1135 v » ,

110, 8 z v .
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A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-ra .
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545

GYv.
8zv.

Gyv.

8zv.

honnan

1) Minden vasárnap és kettős ünnep má-
sodik napján közlekedik.

2) Jnnins 15-t61 bezárólag szeptember 15-ig
közlekedik.

') Osak vasár- és ünnepnapokon közlekedik.
') Torbágytól Budapest-Kelenföl díg csak

vasár- és ünnepnap előtti köznapokon
közlekedik.

5) Jnnius 1-t61 közlekedik.
6) Vasá.r- és ünnepnapokon május 15-től

bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
7) Csak bétfőn és ünnepnap utáni köznapo'-

kon közlekedik.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vonatok érkezése
Budapest- Józse/városra .

Délelőtt.

339

645

309

1905

609

909

19

313
17
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II

1505

407
ioor
1003
315
513
917"
317
319
21

1309
911

1513
1015
519
321
13

307
1005
913

5

409
23

605

515'1-

517

311

917

vv.1 Berlin, Ruttka

Debreczen, Nagyvárad

Hatvan

Eszék, Tapolcza

Brassó, Arad

Sofía , Brod, Belgrad

Torbágy

Péczei
Komárom
8tanislau, Msziget
Wien

1Lemberg, Poprád-FelkaDCBA
fRaBRa

Lemberg, 8tryj, Kassa
Fiume, Zágráb
Ró ma, Triest, Fiume
Gödöllő
B ra ssó , Ko lozavár-
Kunszentmíklös-Tass
Gödöllő
Hatvan
Bicske
Graz, Fehring
8arajevo, Be lg rád
Bártfa, Csorba, Kassa
Paks
Bukarest, Kolozsvár
Hatvau
Győr
Berlin, Rultka
Finme, Tapoleza
8zabadka
Bruck- Királyhida,
8zom ba thely, 8opron
Miskolcz
Bieske .

1Nagyvárad,
f Debreczen, Arad

323
611
301
903
401

7
601

1201
1

1901
325

1501
1301
919
23a

521
1111
327
329

511a ')

511

15

15072)

3

1705

907

607

421

305

25

1109

5233)

1009

405

329(3)

9

1511

27

331

1907

603

294)

303

1001

915

403

905

1303

333

525

1503

11015)

II

25(6)

3356)

Szv. Gödöllő
" Bukarest, Arad

Gyv. Berlin, Ruttka
." Kcnatanttnapoly, Belgrád

Lemberg, Kassa
'Wien, 8opron
Bukarest, Arad

" Sarajevo,Bród,8zabadka
London, Paris, Wien
Eszék, Pécs
Hatvan
Poprád-Felká, Kassa
Graz, Fehring .
Kllnszp,ntmiklós-Tass
Bicske
Nagykáta
Tap ol eza, Balatonfüred
Péczel
Gödöllő
8zolnok

Bukarest, Debreczen
Bruck-Kír-ály.hl da

Poprád-Felka, Kassa

Wien, Graz

Staníslau, Msziget

Softa, Belgrád,

Bukarest, Arad

S zeren o s

Berlin, Ruttka

Bicske

Tapolcza, Balatonfüred

Nagykáta

Fiume, Bród

Lawoczne, Msziget

Gödöllő

s~v.
Gyv.

5 !!
600
6 °5
615
625

I i~~:
1250
100
105

120
125
130
1'"
155
210

220
225

240 8~v.
300

3'0
400

420

525

6 00 ,,~

6E "
620

625 G yv .

635

700 8zv.

720

725

7.5 Vv.

745 8zv.

750

8~

810

815

820

835

845

Soo

900

910

910

920

928

935

935

9% 8zv.

955 Gyv.

tooo "
1070' "

1025 8zv.

1035 "
10% Gyv.

1100

1l~ I s:v.1
ll.!! " I

s~v.
Gyv.

T v sz

8zv.

Gyv.

8zv.

Gyv.

W ien , G ra z

Csorba, Kassa

Bicske

Péczei

Vinkovcze, Eszék, Pécs

Brassó, Arad

Triest, Torbágy

Berlin, Ruttka

Róma, Fiume, Pécs

Kiskőrös

. Lemberg, Przemysl

8ofta, Belgrád

G raz , T r ie s t

Gödöll5

Seges vár , Kolozsvár

Bártfa, Csorba, Kassa

Tapolcza, Balatonfüred

Bicske

Hatvan

Gyv.

8zv.

GYv.
8zv.

630

650
650
7co
705
720
725
730
·740
745

800

810

815

820

835

845

920

925

935
955

1005

1020
to 45

11130 I Gyv.

4~ 8zv.1 Szolrio k

500 " I Nagykata
5~ " Gödöllő

617 " Kuuszentmiklós-Tass
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II! Budapest, IX. Ipar-utca 4. szám

•• aug', l· töl X. Kolozsvart-utca 13.
II ;U1ndennemü lskolapadok, iskola-

II torna- és óvoda-berendezések és.

•• szabad. gyermekpadok gyártása.

IDtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAilii III II Árjeg')'zékkel készséggel
11I1szolgálunk ingyen és bérmentve;

Elsö magyal' villamos eröre berendezett hangszergyár

Stowusaor Ján o s
, csász. és ldl'. udvari szállitó. -

A m, ldl', operuházd tagok, a m, kir. zenealradémia, a
budapesti szinh áaak stb. szállítója, a hangfokozó-

gerenda és a Rálróczi tárogató feltalálója.

Föüzjet : Bd' t· Gyár:
II. Lánchid-u. 5. ll. apes Öntöház-utca 3•

•• E szakban Mag'yarország
lognagyo bb hangszerg'yára,
Ajánlja saját gyárában Icé-
szü'lt hangszei-oít.ee

ugyszintén hurokat és hangszer atkat-
részeit. Iskolahege<lük 4 fol'inttól. Har-
móniumok 35 fol'inttól. Áljeg'yzék lrívá-
nata-a ingyen és bérmentve,

KÉPES HETILAP fIATAL LEÁNYOK SZÁMÁRA. SZERKESZTI TUTSEK ANNA

I II ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY NEGYEDÉVRE 3 KORONA I II
MUTATVÁNYSZÁMOT KIVÁNATRAINGYEN KÜLD A
KIADÓHIVATAL BUDAPEST, VI. -ANDRÁSSY-UT 16


