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- Kiállítási tanulmány. -

Midőn e lapnak tisztelt szerkesztője felszólított, hogy a kiálIításra
beküldött magyar nyelvi dolgozatokról irjak valami ismertetés-Iélét,
nem estem annyira kétségbe, mint a hogy illett volna. S midőn e meg-
bizatásnak szolgálatában a tetthelyre siettem s megállottam a testes
és egyöntetűzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar dobozok előtt, sokkal jobban megörültem, mint
a hogy kellett vol ua.

E megbizatás alkalmával ugyanis hittem, rernéltem, hogy sok
szép tanulságot gyüjthetek össze, hogy e dolgozatoknak összehasonlítá-
sával, egybevetésévei sok szép eredményt mutathatok ki s hogy így
nekem a tisztem, az ismertetések nyugalmasságához képest, szelid es
békés foglalkozás leend; fájdalom azonban ilyenné még akkor sem
válhatnék az, ha csupán, pusztán csak a]: adatoknak felsorolására szorít-
koznám. Igérem kulönben, hogy ennél nem sokkal többet fogok cselekedni,
ha azonban igéretemet elfeledném, akkor belőlem csupán a dolgok
különféleségét, egymástól igen-igen távolra való eltérését, tervszerűt-
lenségét stb. konstatáló ember szólal meg és semmi egyéb.

Az itt elejtett szavakból különben még egy körülmény érzik ki,
hogy ismertetésem ugyanis nem a nagy közönség (? Szerk.), hanem
csakis az érdekeltek számára készül; így lévén meg menthető annak
tanulságos 'volta.

Az írásbeli dolgozatnak nagy éz fontos szerepe van minden(ajú
iskolában, különösen és sokszorosan pedig a tanítóképző-intézetekben.
A legkevesebb szavú tantervek is egyetértenek abban, hogy ez által
vezettetnek be a tanulók a helyesírasnak teljes és tudatos megismerésébe,
a logikus gondolatkötésbe s ez által gyakorolják be magukat a szer-
kesztésnek törvényeibe, stb; a tanítóképző-intézetekben pedig: ezekből
tanulják meg a leendő tanítók azt, hogy miképen, mily eszközökkel
fogják majd ők tanítványaikat is mindeme készségekre elvezetni. Szóval
itt nemcsak tanítást' tá rgy a fogalmazás; hanem épYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz i ) ! mértékben annak
módszere Ú.

E mindenki által egyformán ismert és vallott dolgot. mit ez alka-
lommal inkább csak az ok kötés kerekdedségének czéljából bocsátottam
előre, kell ime, igen természetesen, mindene k előtt és felett szem előtt
tartani a tanítóképzőkben, hol tehát a fogalmazás egészen világos a

Magyar Tanitóltépzö. 6
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dolog, két czélnak áll a szolgálatában; az első azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAálta lános iskolai, a
második a tanítóképzést szolgáló, különös ezél.

Az elsőt, a fogalmazni tudást eléreti az, a ki olyan feladatokat
ad a tanulónak, a melyek az elméleti résznek követői, támogatói, pl. a
magyar nyelv tanulásánál egyszerű és összetett mondatokat a .lehető
legtöbb 'Változatban; készíttet kivonatokat, vázlatokat stb; se feladatokat
lelkiismeretesen kijavítja, azokról értekezik s következetesen megkívánja
a már egyszer tudottak alkalmazását. A felsőbb osztályokban szintén
mindenütt ügyel, hogy az írásbeli és minden elméleti rész kellő őssz-
hangzásban álljon egymással.

Mivel azonban az Írásbeli dolgozatoknak ez az általános czélja
ismertebb s mivel ez alkalommal, sok minden oknál fogva, a második
ezél fontosabb, először ezzel fogok foglalkozni, nem gondolván, hogy
ez által valami nagy rést ütök a logika törvényein. \

E második czélt pedig, a mely az elsővel különben teljesen, sőt
ugyancsak egyrangú, ha nagyon rövid akarnék lenni, ilyenformán
magyaráznám ki: e Késztttesd a feladatokat oly módon és oly szempon-
tok szerint, mint a mily módon és szempontok szerint kivánod ezeknek
késsíttetését a leendő tanítók által! > E kimagyarázás, azt hiszem. elég
világos és sokat mondó ugyan, de hajlamom lévén az elmélkedésre, egy
kicsit időzni fogok a dolognál. /

Először is a módot veszem, ez a könnyebb, ezzel hamarább lehet
végezni, s a másikra, 1. i. a szempontokra, esik a dolog súlya.

Értem ugyanis a feladatok készíttetésének a módját, melyben
épen annyi különböző eljárás van, mint a milyen fontos maga a dolog .

. A különbözőség fogalmához pedig a kiállítási dolgozatokból szedvén
anyagot, itt a lehetőleg találóbban mondhatom, hogya hány ház annyi szo-
kás. Vegyük mindegyiket sorra 1 Egyik tanár pl. csak az egyik, a bal
oldalára irat .a kinyitott füzetnek, a másikat javításokrahagyja (s nem
javit 1); a másik minden lapot tele irat s hagyat a külső szélen négy
újjnyi margót, ezt az igazításoknak szenteli (egyebekben megegyezik az
elsővel 1); a harmadik a lapot két részre osztatja, stb. Tehát már ilyen
kicsiny külsőségben sincs egyöntetűség! Ennek elmondása azonban apró-
lékoskodás volna, ha a külsőségben nem maga a tartalom, a javítás mőd-
szere lakoznék. Mert nagyon természetes, hogya tanár azt a módszert kí-

. vanja majdan a leendő tanítók által is alkalrnaztatni, melyet ő maga követ,
azt tartván' természetesen legjobbnak, Ez a módszer pedig épen annyiféle,
a hányféleképen vannak a füzetek a dolgozatokhoz előkészítve; a kiállítási
dolgozatoknal például 3 illetőleg 4 rendszer különböztethető meg: a hol
ugyanis a tanár a füzet bal oldalát tisztán hagyatta. ilyenformán:
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ott az eljárás az, hogy a hibát aláhúz za, s a tanuló kiírja azt
először hibásan. azután kiigazítva. Ezt az eljárást részemről én a leg-
jobbnak, tartom, hogy miért, ait alább fogom megmagyarázni. Azok,
a kik az első, a bal lapon hagyatják a négyújjnyi, vagy félívnyi mar-
gót, kétféleképen járnak el: egyik része ugyanis aláhúzza a hibát s azt
a tanuló kijavítva kiírja; ez a jobbik eljárás; a másik része, ilyen kevés
van, maga húzzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáta l a hibát s maga írja ki a margóra a már helyes
beszéd-, vagy mondatelemet ; ez a rosszabbik eljárás. A negyedik eljá-
rás, melyet csak azért hag-ytam utoljára, mivel egyedüli e nemben az,
hogy a • Hiba> és a «Kzigazz'tás> rovatain kívül, van egy harmadik
oszlop is: ~A megfelelő szabály zdézéso. számára.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Az áthuzó s magajavítd tanár módszerének helytelenségében, a
növendékeket kivéve, mindnyájan egyetértvén, e felett napirendre tér-
hetünk s azt vélvén, hogya részemről legjobbnak ítélt eljárás ilyne-
műségének bebizonyítása által az aláhúzó s a margón javítta tO tanár
módszerének is elébe vágok, csak azzal a fentebb feltűntetett eljárással
kívánok foglalkozni.

A mint tehát a helytelenül írott szót vagy fogalmazott mondatot
aláhúzorn , a tanuló azt kíülteti mindjárt a cHi'bá ,-k szégyenpadjára s
aztán meg-, vagy kiigazít ja. Ez eljárásnak lélektani alapja az, hogya
tanuló ta r tdsabban kényszerülvén foglalkozni a dologgal, minden mozza-
nat jobban megmarad emlékezetében. Ez ellen sokan azt hozzák fel,
hogya tanuló a hibást is kétszer látván. ennek képe jut uralomra
agyában. Hát a dolognak itt már még lélektanz'bb magyarázata van.
Ekkor már ugyanis nem a tartósság, a huzamosság érzete fogja alakí-
tani a képzetet, fogalmat, itéletet, hanem a hibának új elkövetésétől
való óvakodás, irtózás; szóval ugyanazt a hibát ugyanakkor csak kel-
letlenül és sietve írja ki, miről meggyőződhetik mindenki, a ki megfi-
gyelte az ilyen szégyenpadon ülő szavakat, a melyek már a legtöbb-
ször nem úgy vannak írva, mint eredetileg, hanem jól és helyesen, s
csupán a törvény kedvéért adják vissza nekik eredeti alakjukat. Azaz
állítom, hogy a nem felületes fiú lelkében a hibának eredeti alakban
való lemásolása (természetesen akkor már ismervén a helyest is), jobban
kijegeczesíti a helyesnek a fogalmát, mint magának a helyesnek gépi-
esen való gyors odalökése. Példát mindenki annyit gondolhat magának
akármiféle lélek- és erkölcstanbél. a mennyi éppen meggyőzetésére
szükséges.

A negyedik rendszert, azt t. i., midőn a megfelelő szabály idézése is
kivántatik, túlhajtottnak tartom; és pedig nemcsak azért, mivel a javítás
végzése közben amúgy. is fel kell azt újítania a léleknek; hanem azért
különösen, mert sok helyütt semmiféle. szabály nem idézhető; pl. inver-
siós mondatszerkesztéseknél, a magyal' nyelv számos sajátságánál stb.

Miután a javítási rendszereknek a kiállítási dolgozatokbao látható
összes faját bemutattam . s az áitalam legjobbnak tartottra vonatkozó
nézeteimet elmondottarn, a dolog teljessége kedvéért fel kell vetnem
ama kérdést, hogy vajjon aztán a néha sok lelkiismeretességgel, körül-
tekintéssel munkálkodó tanár átnézi-e a javításokat is? Itt egész nyu-
godtan mondhatom, tanúm lévén minden dolgozat, gyakorlat, hogy
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szomorúan nagy egyöntetűség uralkodik. Tehát a javításokat senki nem
ellenőrzilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Micsoda módszertani értekezést lehetne itt rögtönözni ,s micsoda
emphasis-sal lehetne kikiáltani, hogy az írásbeli dol gozatok helyesírási
- és fogalmazási szempontokból semmit nem érnek, ha az ellen őrzés meg
nem történik. Bizony igen, akkor kiváltkép, ha e dologban az áthúzó
és magajavíró kollegától egész a szabály idéztetőig nem mindnyájan
egyhangúan egyetértenénk abban, hogy a tanulók ebbeli munkássága
határozottan ellenőrzést követel, ha hasznát, sikerét akarjuk látni törek-
véseinknek. De igen jól tudván és ismervén ebbeli nézeteinknek közös-
ségét s egyszersmind az általános mea culpa-nak darázsfészek voltát,
sietek átsiklani e dolgon; sietségemben azonban nem felejtvén el még
egyszer visszakialtani, bizony már nem tudom, melyik nagy paedagőgus-
sal: cA tanuló csak annyiban lehet megbízható a tanító szemében, a
meanyiben ez az erkölcsi nevelés érdekében szükséges és kívánatos ls

Ime, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< rendszereken» túl vagyunk sennyi praernissa-k után csak
azért nem vonom le még a módszer ide vonatkozó részére a következ-
tetést, mivel még tartogatok valamit: ez a valami pedig a dolgozatok-
nak a füzetekben való osztályozása s megjegyzésekkel való kísérése.

Hogy az osztályozás szükséges--e, hasznos-e, azt sem ez alkalommal,
sem soha nem fogom vitatni: e dolognak részemről ugyanis olyan kis,
jelentőséget tulajdonítok, hogy én épen ezen okból, nem gyakorlom ez
eljárást. S valamiképen nem olvasom fel a jegyzőkönyvembeli osztály-
zatokat, azonképen itt se dobom ki a kalkulust a nyilvánosság elé.

Fontosabb dolog ennél a «megjegyzések> dolga. Fontosabb, mert
ezt határozottan gyakorolni kell: a füzet visszaadásakor ugyanis nincs.
elég idő arra, hogy az ernber minden tanulónak külön elmondja togal-
mazás vagy írás közben elkövetett botlását, hibáját, mert hisz akkor min-
den dolgozatot újból át kellene olvasnia; aztán meg örülünk, ha a.
közös, az általános helytelenségeket el tudjuk tárgyalni egy rövidke
óra alatt. Fontos továbbá e rövid kritika azért is, mivel az nem röppen.
el szeme elől, hanem ott kísérti, óvja, buzdít ja még akkor is, midőn
már csak mint emléket őrizgeti a tanuló a füzetet ládájának zúgában.

Nos! és épen azért legyen a megjegyzéseknek nem csak ügye-
fontos, hanem tartalma is. Ha a kiállítási füzetekben olvasott es látott
észrevételeknek legalább csak egyharmada ütötte volna meg e tekin-
tetben a mértéket, akkor egy szót se szólanék; de így többet akarok
mondani: így hivatva érzem magamat, mint bármely más társam e
szemlélődés közepette, hogy elmondjam észrevételeimet a megjegyzésekre.

A ki semmit se ír a dolgozatok alá, az bizonyára sokat gondol-
kodott a dolgon, tehát elvből cselekszik; s lehet, hogy oly erős alapon
áll, hogy eljárásának helyességét meg is tudná védeni, be is tudná.
bizonyítani. A ki azonban ír a dolgozatok alá, szintén sokat gondolkozott
e tárgyon, még természetesebb, mint az előbbi, hogy tehát ő is elvek
szerint fog eljárni. Ha azonban ez oly nagyon természetes volna, akkor-
jelenleg nekem nem jutott volna írni valóm.

Az első kérdés az, hogy micsoda szempontok szerint kell készíteni
a tanárnak a kritikát, hogy az minden tekintetben alapos és körültekintő.
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legyen. Az írásbeli műveknek két részük lévén: alakjuk és tartalmuk.
e kettős szempont szerint szerkesztendő a bírálat is ; az alakra vonatkozó
rész kiterjed a helyesírásra, mondatkötésre, szóval a foga1mazásra és
ezekkel majdnem egy rangban a külső csínra: a szépírásra, a tiszta és
rendes kiállításra; a tartalomra vonatkozó rész minden. a tételhez tartozó
dolgot vizsgál ; így a tárgyi igazságot, az ismeretek tisztaságát, ezekkel
együtt az ítéleteket, következtetések et, mondhatnám a felfogást.

Ezek helyett mit láttunk és olvashattunk 1 Oh! ilyen észrevételeket :
"Hol az itatóslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP» - «Még mindig nincs itatósa Ps S ha a szegény itatós
már ott takargat egy· egy malaczot, vagy egy pár szörnyen szemtelen-
kedő hibát, akkor a megjegyzés azt mondja, hogy: .On szebben is tud
frni 1. Stb. Tegyük fel azonban, hogy azok, a kik effajta észrevételek et
tettek, azok abba a csoportba tartoznak, a kik semmit se akarnak il

dolgozatok alá írni; ez esetben eljárásnkat nem bírálom, mert czéljukat
elérték ; csak azt nem tudom megérteni, hogy miért kell az ilyen, úgy-
szólván fegyelmi dolgokat abban a füzetben megörökíteni, a melynek
voltaképen még a szó szoros értelmében volt szépírás se fontos kelléke,
az itatóst nem is említve. Azonban, ha a második csoport, t. i. a bírálatot
írók csoportja, valami ügyes, valami elv- vagy tervszerű eljárással tünnék
ki, úgy érzern. hogy szó nélkül hagytam volna a fentebbi dolgokat,
de a haszontalan kutatás és keresgélés után annyira kiélesedett bennem
a kötölőzködés, hogy kénytelen voltam, a hogy szekták mondani : «kicsi-
nyeskednÍ>. Ennek oka tehát, mondom, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmáúk csoport. Am tessék
elővenni azokat a tüzeteket. tessék elolvasni azokat az észrevételeket.
tisztelet a kivételeknek, vajjon olyanok-e azok, hogy belőlük okulhatna
az okulni Idvánó tanuló: mert általános jellemzője mindegyiknek csupán
csak az alantas dolgokra való vonatkozás: tehát a helyesírásra, a mondat-
szerkesztésre s a külső csínra irányuló kritika. Pedig ha már latba kell
vetni a bírálatnak . ezt a részét a másikkal, t. i. a tartalomra vonat-
kozóval, kétségtelen, hogy az utóbbi fogja lebillenteni a mérleget ;
először is, mert a helyesírást, a mondatszerkesztést stb. már útközben
megbiráltuk, kijavítottuk; másodszor, mert ezekkel a jobb tanuló
az első év végeztével már tisztában van. A'l. affajta megjegyzések tehát,
hogy -Nern tud helyesen írni ls - «Körmönfontak a mondatai s értel-
metlenek 1» stb. stb. így, a fogalmazás végén, ridegen, teljes a meggyőző-
désem, igen keveset érnek. De igenis, ha egy pár rövid és tartalmas
mondatban kimutatom, hogy .Kossuth Lajos jellemrajzáv-ból milyen
kis Kossuth tunik ki, s ez is milyen rendszertelenül és mellékes, kevésbbé
fontos dolgokból; hogy a «Szent László füve prózában». mennyire
postabélyegnyire lapos próza; pedig mennyire szolgálója az örök; nagy
és szép költeménynek, mert a mondatoknak majdnem minden szava át
van véve; de hiányzik az önállóság, s minden, a mi a prózát széppé,
teszi. S hogy a «Gyászbeszéd tanuló társu nk felett. valóban annyira
gydssbeseed, sőt gyászos émelygés, pedig van abban az «Élet és Halál !»
megdöbbenteni akaró rövidségétől fogva, a c Minden és Semmi. merész
felkiáltásáig minden, minden és semmi, semmi. És itt, fájdalom, meg az
itató st se kereste a meghatott tanító; mert az írás szép, a helyesírás
nem akadémiai ugyan, de tűrhető, a mondatok folyamatosok.



Állapodjunk meg tehát abban, minden további ácsorgás helyett.
hogy a kritika,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkritika legyen.

Hárorn-, négy ötödéves pótlékot megért társaim, azt hiszem, jót
mosolyog hatnak rovásomra az c Uj seprő jól seper 1~ és más hasonló
elvek alapján; meg, hogy nagy lelkesedésemben elfelejtem, misz eririt az
In kritt'káz'mhoz idő, sok idő kell s hogy a karon látott varjú is majd
csak elrepül. De ne feledjük, hogy én se írok mindig kritikát, hanem
ha írok, ilyet írok; azon nem ölöm magamat minden fogalmazás elol-
vasása után, hogy ugyan, hogy, is legyek rö'vid, ta r ta lmas, esetleg szel-
lemes; hanem azzá leszek ott, a mennyire az Eg tud nom engedte. a
hol ezeket kihozza belőlem a dolgozat.

Láttam, különben nem most először, a bírálatnak egy másik fajtá-
ját is; azt t. i., mikor a tanár kiosztja a tanulók között a már elké-
szített dolgozatokat s ezek azokat tanulmányozzák, s meg teszik rájuk
vonatkozó észrevételeiket. Ez az eljárás igen ügyes, igen tanulságos es
kitünően kamatozó: mennyi sok mindent tanul meg a tanuló csak egy
bírálatnak ilyetén való elkészítésével is: tanul vizsgálódni (nagy szólkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!),

kritikát gyakorolni; tanul önérzetes, mérsékelt lenni, tudatára jut saját
erőinek; kialakul benne minden addig csak bizonytalanságban két-
ségeskedő ismeret; megfagy benne a nyelvtannak mindama szabálya,
mire alkalmat szolgáltatott e dolgozatnak valamely botlása,

Az a kolléga (a sárospataki 1), a ki ezt a rendszert követi, semmi
esetre sem tartozik a mosolygók táborába, még akkor sem, midőn az idő-
vel hozakodtunk elő, mert bizony a tanítványoknak törtszárnyú, félős és

ijedős első kritikái sok melengetésre, bátorításra és biztatás ra szorúlnak,
sőt még akkor sem, ha itt az idővel egyenes arányban álló munkát
feszegetjük, mert erről szintén bőven gondoskodik vagy a tartalmi
kritikát gyakorló s az alakit feledő, vagy az ellenkező hibába eső bírálat,

Ismertetésemnekelején, midőn a tanítóképzőí írásbeli dolgozatoknak
feladatáról szólottam, a külö'nö's czél meghatározását így adtam: Készít-
tesd a feladatokat oly módon és oly szempontok szerint, mint a mily
módon és szempontok szerint kivánod ezeknek készíttetését a leendő
tanítók által. ~

Az elsőre, a módra vonatkozó észrevételeimet elmondottam; a
melyeknek fontosságát az a körülmény igazolja különben legjobban,
hogy azoknak szem előtt való tartása, követése es alkalmazása nemcsak
a tanítöképzőben, hanem mindennemű más iskolában is igen kívanatos.
mert gyümölcsöző s ukamatozó volna; mert nemcsak az általam kü-
lönös oktatási czéloknak, hanem az álta lánosaknak nevezetteket is egy-
formán szolgálják azok.

Még hatra van annak az elmondása, hogy mit értek én azon
szempontokon, melyek szerint a tanítóképző írásbeli dolgozatait készíttetni
akarom.

Lehetne a dolognak igen nagy feneket keríteni, s hosszadalmasan
fejtegetni ezt az egészen könnyű kérdést, de nem tisztán ezen részlet-
nek magyarázgatása lévén czélom, csak vázlatosan mondom el mondaní-
valóimat.

Az írásbeli dolgozatok kiválasztásánál a tanár mindenek felett
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ügyeljen r-ször arra, hogya feladat a tanuló ismereteihez mért legyen;
í-szor, hOJY lehetőleg minden tudományág és műfaj képviselve legyen
az év végére teljes füzetben.

Már megint fontoskodom, kiált fel az, a ki réges-régen igy készít-
teti dolgozataitlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj. már megint nagyképűsködöm, mosolyog az, a ki szin-
tén ezt vallja szívvel, lélekkel, de ki csupánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelfelejtette ezen elveknek a
keresztülvitelét, En pedig egész nyugodtan mondhatom, hogy egyik
dolgot sem mívelem, mert nem tudván olvasni a szívekben. lelkekben,
kénytelen vagyok magamat az előttem fekvő füzetek által sugalmaz-
tatni s elmondani mindent, a mit azokbau látok és nem látok, nehogy
aztán (jogosan) felületességgel v.ádoltassam; mert hát bizony a dolgo-
zatoknak nagy perczentje r -ször nem a tanuló ismeretei hez mért, z-szor
egy két műtaj és tudományág körül forog az egész évi munkálkodás,
a mint azt alább ki is fogom mutatni,

Elkészülve azonban arra az esetre is, hogy van talán olyan szak-
férfiú is, a ki szempontjaimmal nem értene egyet, egy perczre megállok
a két fenti tételnél.

Hogy a dolgozatnak a tanuló ismeretein alapulónak, azokat fel-
ölelőnek kell lennie, ez a legelemibb része s a legelső tétele a mód-
szertannak ; mert hát egészen természetes, hogya tanuló az olyan fela-
datot, a mely ismereteit túlszárnyalja, amely gondolatvilagán kívül
esik, még akkor sem oldja meg, ha azt tanárjátol kapta fel írásbeli
tételűl, mert ír ő szegény kínjában annyi lapot, a mennyit épen elég--
nek vél s mond kritikát még Arany Jánosról is, de saját hibáján kívül
ugyanekkor két bűnbe esik: először is fontoskodóvá, nagyképűsködővé
és felületessé kénytelen válni, másodszor pedig nem tanulja , hogy maj-
dan az iskolájabeli gyermekeknek milyen feladatokat szabad adnia, Az
effajta feladatok, mint «Bánk bán o.ese]« és Jellemei~, vagy «Az eposz és
a regény osssehasoniitasa», az én szempontjaim szerint több kárt, mint
hasznot okoznak. Mert mit cselekszik a tanuló orédáulaz első feladatnál:
előveszi irodalomtörténeti kézikönyvet s a nélkül, hogy látta volna Bánk-
bánt, kiírja meséjét is és a műnek jellemeit, természetesen sokkal rosz-
szabbul. mint a hogy azokat könyve tárgyalja. De egyebet mit is tegyen?
A mesét csak elolvasná, ha hozzajuthatna (a rni ugyan rnerész feltevés 1),
de abból a jellemeket. 1101 igazán mondhatom, nem egy könnyen látja
ki; és pedig nem azért, mintha az abban szereplők nem -csupa test és
lélek, élet és cselekvés volnának, hanem egyszerűen azért, mert jelle-
met lá tm', mindenesetre jól látni, nem adatott mindenkinek, kiváltképen
pedig annak, a ki még maga sem jerlern. Minden félreértés kikerülése
czéljából megjegyzem, hogy a jellemzés tanulását talán én tartom a
világon a legszükségesebbnek, de csak okkal és különösen móddal.

De még aztán hány oldalnyi dolgozatra számít ilyen helyen a
t.anár? Mert bizony Bánknak a legrövidebb meséje is tisztességesen
hosszú, kivált ha azt a feladat második részének alapja gyanánt kell
elmondanunk, Már pedig az se mellékes dolog, hogya feladat a tanuló
sok más munkája között az idő szempontjából is megoldható legyen.

Több példával nem is hozakodom elő e helyen, pedig ránthatnék
elő ilyeneket is: «Madách : Az ember trágédiájának alapeszméje, tar-
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talma főbb vonásokban». Vagy: -Mi által vete~ték meg őseink a'XIX.
századig ezeréves fennállásunk biztos alapját P- (Az által. hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtdá ig
voltak 1) Csupán azt kívánom még ezen pont alatt elmondani, noha
egész különállót szentelhetnék neki, hogyafeladatok ropparit határo-
zatlanok s elkalandozásra serkentők. Pl. vannak ilyenek: «Szép és dicső
a hazáért meghalni 1lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» Hát aztán erről mit kell írni: mesét, jellernrajzot,
történeti elbeszélést, stb? e Nem mind arany, a mi fénylik 1» Ez, azon
kívül, hogy igaz, lehet éppen annyiféle műfaj, mint a «Ki mint vet,
úgy ar at !» eszméjének örök iga,zsága. Nem, nem, ilyen tételeket nem
szabad adni! Tessék azokat valahogy megszorítani, vagy, a mi legjobb,
egészen mellőzni. Mert tág a mező s annyi tétel adható éppen, a mennyi
a dolgok, cselekedetek és események száma.

I Az írásbeli dolgozatok feladásának második fő szempontjául azt
tartottam, hogy a tételek lehetőleg minden tudományágból valók legye-
nek. Ez annyira mindennapi, hogy színte útszéli elvet pedig azért hoz-
tam fel, mert majdnem megdöbbentő, szegénynek, a mellőzése : a dol-
gozatok nagy százaléka ugyanis csak a történetből. irodalomtörténetből
és a módszertanból van véve; a. természetrajz csak az állattannal sze-
repel, de ezzel is nagyon kis mértékben, természetesen akivételeknek
itt is, mint mindenütt, tisztelet. Tehát, hogy sorba menjek, az egész-
ség tan, a neveléstan és történet, szervezettan, a szorosabb értelemben
vett nyelvtan, a költészet- és szónoklattan, a mívelődéstörténet, a föld-
rajz (talán ebből van legkevesebb tétel 1), aztán a növény- és ásvány-
tan, a természet- és vegy tan, stb. stb. szerencsétlenül háttérbe vannak
szorítva.

Pedig hát nemcsak azért kell minden tudományágat az írásbeli
dolgozatok készítésénél mozgósttani, hogy azokat köves sük, támogas-
suk s hogy a dolgozatok változatosak legyenek, hanem azért mindenek
felett, mért a fogalmazás az említett studiumoknak ép úgy szolgalatá-
ban áll, mint a történetnek, irodalomtörténetnek és a módszertannak. Es
elvégre is, más dolog az ezekhez' tartozó tételekről írni tudni, s más
dolog azokról,' a melyek minden igaz ok nélkül a mellőzés zugába
szoríttattak. I

S hogy ezen, itt elmondott dolog milyen szembeötlő, legjobban
bizonyítja ama megjegyzés, melyet valami nagybuzg alrnú társu nk vetett
egyik füzet végére, így kiáltván fel: «Egyoldalú 1» S bizony igaza volt,
mert tíz életrajzon kívül semmiféle szemmel sem lehetett ott egyebet
találni. (A ki pedig kiváncsi erre a füzetre és a mai napig is benne
hallgató felkiáltásra, annak az Országos Tanszermúzeum előzékeny titkára
bízonyára szívesen fogja vágyát teljesíteni.)

Nem valami nagy leleményesség kellett volna hozzá, hogy szem-
pontjaim számát még egynéhánynyal növeljem, de, ha sok mindenfélével
hozakodnám elő, talán nem csúcsosodnék ki olyan élesen az a következ-
mény, melyet én az írásbeli dolgozatok különös, új elnevezéséve l élve:
tanítási czéljának elérése érdekében kihámozni akarok.

Reassummá!va tehát a dolgot, a két, emJített kívánalomnak szem
előtt való tartását azért követelem, hogy az azok szerint dolgozó tanító-
növendék tanulfon meg előszö'r feladatot vá lasztant és adni, a mi minden
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esetre specziális czélja a tanítóképzőnek. ép úgy, mint másodszor az,
hogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyermekek álta l készítendő dolgozatokat tmzulja meg ki is javítani.

Lesz még egy pár szavam azokhoz a kó'zós. á lta lános czélokhoz
is, melyeket ismertetésem elején csak pedzettem ; de itt már logikusabban
akarván eljárni, előbb a vizsgálódás tárgyait fogom bemutatni, felsoroiván
és szembeállítván egymással négy tanítóképző-intézet magyar fogalmazási
füzetének osztályonkénti tételeit; a mit ugyan előbb is megtehettem
volna, ha nem elvekért volt .volna szándékom beszélni és írni.

A képzőket, mert tanácsabb. cs/ak az ábéczé betűivel fogom jelezni.
Hiszen a név itt úgyisormellékes 1lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ) küldött 8 fűzetet. E ) r j-at, C ) o-et, D ) 4-et. (Szabályszerűen
minden osztályból k~lett volna küldeni hármat, tehát összesen tizenkettőt.)

Az A) tanítőképző első osztá lya a következő tételeket kapta:
1. A vándormadarak költözése.
2. A szüret, (Leírás.)
3. A juh. (Természetrajzi leírás.)
4. A házi emlősök haszna. (Ismertetés.)
5. Szülőföldem leírása. (Leírás.)
6. A tél. (Leírás.).
7. A vásáro (Szórajz). (!)

8. Karácsonyest. (Családi kép.)

9. A Balaton leírása.
IO. A mozgás fontossága. (Értekezés.)
1 I. A madarak szerepe a természet háztartá sában. (Ét'tekezés.)
12. A háládatos fiú. (Rövid elbeszélés.)
13. V ándormadaraink visszaérkezése. (Leírás.)
I4· A Duna jelentősége hazánkra nézve.
IS. A drótos tót. (Életkép.)
16. A méh.. (Természetrajzi leírás.)
17. Az aratás. (Szórajz) (l?)
r 8. Levél a szülőkhöz a tanév végén.

E ) képző első' osztálya a következőket:

r. A fecske.
2. A temető halottak estéjén. (Leírás.)
3. Többet észszel, mint erővel. (Példázat, mese, stb, stb.??)
4. Intézetünk kertje. (Ismertetés.)
5. 'A téli időjárás. (Ismertetés.)
6. iY:Iire használjuk a vasat? (Leírás.)
7· Ültessünk fát! (Fejtegetés.) .
8. Hogyan művelik és értékesítik nálunk a kukoriczát. (Ism.)
9. A szellőztetés haszna. (Fejtegetés.)

A e ) képző első' osztálya a következőket:

1. Szülőföldem.
2. Magyarország éjszaknyugati része domborzati és vízrajziszem-

pontból.

3. Karácsony.
4. A király vesszeje. (Versből folyó beszédbe.)
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5. Az ibolya álmai. (Hallás után.)
6. Az éj. (Leírás.)
7. ~ víz haszna. (Fejtegetés.)
8. Onéletleírás.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D ) képző első osztálya:

1. Themistokles czímű olvasmány rövid kivonatban.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. Őszi levél barátomhoz.
3. A tél és a karácsony leírasa.
4. A természet télen. (Leírás.)
5. Szülőhelyem leírása.
6. Magyarország vármegyéinek népessegi aránya, a bányak és

ásványforrások kimutatása. (Táblázatos kimutatás.)

A másodévesek tételei:

A ) képző.
1. e Sz ent László füve» prózában.
2. A három kívánság. .
3. Mivel tanusítja a gyermek háláját, szeretetét szülei iránt?
4. Az állatok sorsa télen. (Leírás.) .
5. A növénysejt.
Ó. Az Alpesek és a Himalája.
7. A fa haszna.
8. Levél. (Nagybátyához.)
9. Folyamodás.

10. A vérmérséklet

Házz' dolgozatok:

B ) képző.

1. Oszi teendőink a gyümölcsös kertben. (Ismertetés.)
2. Szülőim háza.
3. Milyen előkészületekre ö~~tönöz a tél? (Ismertetés.)
4. Az ember és az éiőfa. (Osszehasonlítás.)
5. A karácsony. (Elbeszélés.)
6. Addig hajtsd a fát, míg vessző. (Elbeszélés.)
7. Melyek a jó barát ismertető jelei? (Fejtegetés.)
8. Temetnek l (Elmélkedés.)
9. Jegyzőkönyv. . ,

10. Menj, rest, a hangyához és tanulj tőle dolgozni. (Értekezés.)
I

Iskola i dolgozatok:

1. A ló és a szamár. (Összehasonlítás )
2. A templom és az iskola. (Osszehasonlítás.)
3. A jég haszna. (Leírás.)
4. A víz haszna. (Leírás.)
5. Milyen tüzelő anyag ot használnak a mi vidékünkön? (Ismertetés.)
6. Az elégedetlen fácska. (Mese.)
7. Hogyan tanultam meg fát oltani? (Visszaemlékezés.)



.3. Családi kör, (Kivonat.)
9. Levél és folyamodvány.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e ) képző.
1. Az ősz. (Leírás.)
2. A házi állatok elterjedése.
3. Az ó- és az új-világ legnevezetesebb folyamrendszerei. (Össze-

hasonlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ító fejtegetés.)
4. Az erdő télen.
5. A mértékletesség hatása anyagi es szellemi életünkre.
6. A gyümölcsfa, csemete és a gyermek. (Összehasonlíto fejtegetés.)
7. A hanyagságról.(Levél alakú fejtegetés.)
8. Nem mind arany, a mi fénylik.
9. Miket kell meggondolniok az ifjaknak az det örömeire nézve?

D ) képző.
r , A szénahordás. (Elbesz álés.) (?)
2 Mi vonzott engem a tanítói palyára?
3. Miért kell hazánkat szeretnünk?
4. Nem mind arany, a mi fénylik.
). A lakóhely befolyása az ember életmódjára.
6. Levél aszülőkhöz.
7. Folyamodás, Nyugtatvány, kotelezvény.
8. A természetrajz tanításanak haszna.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ha1'madévesek tételez':
.r i) képző:

I. A madarak vándorlása.
2. Az erdők haszna.
3. A madarak fészkei.
4. Miben különbözik a ballada a románcztól?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 . A d r á g a k ö v e k . , .

6. A Zalán futása első énekének epizódjai.
7. A keresztes hadjáratok okai és eredménye.
8. A történetírás főforrásai.
9. A mesterséges jutalmak és büntetések.

Házi dolgozatok.
B ) képző:

1. ~zünidei élemények. (Levél.)
2. Oszi időjárásunk egészségi szempontból. (Fejtegetés.) :
3. Temetönk. (Leírás.)
4. A soféle ásványok alkalmazása a közéletben. (Ismertetés.)
5 . I i folyó és az emberi élet. (Osszehasonlítás.)
6. A tétlenség minden bűnnek kezdete. (Elbeszélés.)
7. A gyors olvasás rossz következményei. (Értekezés.)
8. A ballada és oa költői elbeszélés. (Összehasonlítás.)
9. Bö!csőnktől a koporsóig. (Elmélkedés.)

(Ugyanezen tanulótói nincsenek iskolai dolgoaatok.)

/



e jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképző:

I. Őszi kép. (Szórajz.) (I?)
2. A szelek keletkezése és hatása.
3. A természeti körülmények befolyása a népek életére.
4. A munka. (Fejtegetés.)
5· A népvándorlás okai és következményei.
6. Miket kell szem előtt tartani a pályaválasztásnál?
7. A szép a költői művekben.
8. A találmányok okai és felfedezésük oka és következményei.
9. Szép és dicső a hazáért meghalni.

10. A szép és főfajai.
II. Nagy Sándor 336-323,
I2. A dal általában, különösen a népdal.
I3. A kelet-római birodalom a népvándorlás korában.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
14. Az eposzi esemény kellékei. A Zrinyiász tartalmi tekintetben.
IS. A harmincz éves háború okai, illetőleg czélja.
I6. Érvek a szónoki beszédben.

DJ képző:

1. Mik az ifjú legnagyobb ellenségei?
2. Gyászbeszéd tanulótársunk sírja felett.
3. Görög államok és a római birodalom összehasonlítása.
4. A művészetek keletkezése, czélja és fontossága.
5 A középkor uralkodó eszmél.

6. Az eposz és a regény összehasonlítása.
7. Bánk bán meséje és jellemei.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Há.zz' dolgozatok:

A 1legyedévesek tételez':
A ) képző:

I. Levél a szülőkhöz 'az év,elején.
2. Miben áll a népiskola általános feladata?
3. A vérszerződés. (Alkotmány történeti fejtegetés.)
4. A gyümölcsfa-tenyésztés nemzetgazdasági tontessaga hazánkban.
5. Halottak napján. (Elmélkedés.)
6. Az Anjou-kor műveltség képe. (!)

7. A szülői ház és az iskola nevelői hatása. (Paed. értekezés.)
8. Elmélkedés az év utolsó napján. (Levélalak.)
9. A tanító nevelő-oktatói hatása az iskolán kívül. (Módsz fej.

, tegetés.)
IO. Az iskolai fegyelem. (Paedagogiai fejtegetés.)
1 1. A test gyakorlat és a játék fontossága az iskolaköteles évek alatt.
12. A mohácsi vésznap. (Tört. elbeszélés.)
13. Miféle szerepük van a madaraknak a természet háztartásában ?
14 Mimódon fogja a tanító az iskolát a gyermekekkel megkedveltetui ?

E ) képző:

1. A táplálkozás. (Egészségtani értekezés.)



2. A játék hatása a gyermekek alakító képességére és egyéni
hajlamaira. (Neveléstani fejtegetés.)

3. A restség minden bűnnek kútforrása.
-/.. A különféle talajok ismertetése gazdasági szempontból.
). Az év utolsó napján. (Elmélkedés.) ,
6. Miként lehet érdekessé tenni a tanítást? (Ertekezés.)
7. A játék egészség ta ni szempontból. (Fejtegetés.)

. 8. A hazaszerétet felébresztése és ápolása a gyermeki kebelben.
(Ertekezés. )

9. A néptanító irodalmi működése.

(Ugyanennek a növendéknek nincsenek iskolai dolgozatai.)YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e ) képző.

r. Az iskolai év kezdetén. (Életkép.)
2. A táplálkozás nevelési szempontból. (Fejtegetés.)
3. Mit. tehet a tanító a kedélyképzés tekintetében? (Fejtegetés.)
4. Honvédelmi intézmények az Arpadok és vegyesházbeli kirá-

lyaink korában. .
5. A magyar elbeszélő költészet irodalmunk új korában, külö-

nösen nemzeti szempontból.
6. A tanító példája a'1 iskolai fegyelemben.
7. A történeti oktatas feladata a népiskolában.
8. A tanításra való előkészület szükségessége és módjai.
9. A magyarok keresztyén vallásra térésének okai és követ-

kezményei.
IO. A trágya-anyagok, trágya-gödör.
II. A szigeti veszedelem.
12. A rajok gondozása.
13· Alkotmányunk átalakulásának küzdelmei (25 - 48-ig).
14. Az országgyUlés működése.
15. J J l f a d á c lz : Az ember tragédiájának alapeszméje, tartalma főbb

vonásokban.

D ) képző:

1. Mi által vetették meg őseink a XIX. századig ezer éves fenn-
álásunk biztos alapját?

2. A protestantizmus hatása a magyar irodalom fejlődésére.
3. Ki mint vet, úgy arat.
4 Az ember önmagának legnagyobb ellensége.
5. Bocskay. Bethlen és a Rákócziak harczának okai.
6. Borkészítés.
7. A magyar társadalmi és politikai élet ujjáébredése a jelen

század elején. .
Mennyi tanulságlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI S csak tőlem függ, hogy (az összes tanítókép-

zőknek tételeit felsorolva) még gazdagabb tar házát mutassam be azon
sokféleségnek, különbözőségnek, melylyel a dolgozatok úgyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta r ta lmi,
valamint mennyiségi tekintetben térnek el egymástól; de erre sem hely,
sem szükség nincs, de meg a tanulság így is elég és pedig a ta r ta lom-
bOI folyó azok számára, a kik az írásbeli dolgozatot készíttetik ; a meny-
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nyúégMIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfolyó pedig azoknak a számára, a kik tantervek összeállításával
foglalkoznak.

Hanem először is a példákból mindenki láthatja, hogy nem hiába
hozakadtam én elő ez ismertetés elején holmi külófló"s ezélokkal, módok-
kal és szempontokkal ; hogy nem hiába ígértem, hogy az álta lános cse-
lokhoz is hozzá fogok még szólani. Hát szóljunk hozzá!

\ Mondottam, hogy az iskolai írásbeli dolgozatoknak álta lános isko-
lai czélja az, hogy a tanuló megtanuljon fogalmazni; azaz, hogy gon-
dolatait akármily dologról logikusan, folyamatosan le tudja írni. Mon-
dottam, hogy ezen czélt az a tanító éri el, a ki növendékeinek olyan
feladatokat ad, melyek az elméleti, leülönösen a magyar nyelvi és sti-
lisztikai résznek követői, támogatói.

Itt még csak azt kell közbevetnem, hogy általánosságban azért
fogok beszélni, mert a kivételeket mindig 'meg fogom említeni. ~

Most már nézzük végig az összes füzeteket, vajjon találunk-e az
első osztály tananyagának megfelelően nyelvtani gyakorlatokat? Sehol,
de séhol, kivévén a máramarosszigeti tanítóképző dolgozatait, melyek,
sietek megjegyezni, a Iégmódszeresebbek közé tartoznak.

Tehát a tanulők a fogalmazás tanúlását nem az egyszerű mon-
dattal kezdték; tehát a gondolatok felöltöztetését sohase kísérelték meg.
Hanem e helyett írtak majdnem mindenütt ismertetéseket. értekezése-
ket, elbeszéléseket, 'seora jeot, a mit én még mai napig se tudnék írni,
nem is gyanítván, mi lehet a szavak rajza az íráson kivül, Es itt a
merénylet nemcsak az én általános czélom ellen követtetett el, hogy
t. i. az írásbeli támogassa, kövesse az elméletit, hanem azon mindenek
felett való czél ellen, hogy t. i. a gyermek fogalmazni tudjon; mert
hogy cselekedje ezt a mesterséget az, a ki a legelső feltételt sohase
tanulta 1

Bizonyos tehát, hogy az első osztályban a nyelvtan összes szabá-
lyainak példákba való öntése a fő és első dolog; azaz, hogy nemcsak
a szabályoknak, hanem mindennemű sajátságoknak, melyeket oly nagy
számmal találunk ebben a majd fenségtől duzzadó, majd játsziságtól
áradó, pajzánkodó zengzetes magyar nyelvben. S csak mikor az újjunkon
forgatjuk a legmerészebb szerkezeteket, a legszertelenkedőbb inverziókat,
akkor következhetnek a kivonatok, vázlatok, átalakítások stb.

A tanterv a második év anyagául stilisztikát és kapcsolatban a
polgári ügyiratok ismertetését tűzi ki.

No! ha valahol kapcsolatban kell állnia az elméletnek a gyakor-
lattal, akkor is a kapcsolat a második évenemű tárgyára áll legjobban
S ha nem is kívánom, hogyaszemlélhetőség és élénkség tényezői az

. írásbeli tételek keretében is tisztáztassanak, elengedhetetlennek tartom,
hogy első. sorban mindaz, a mi a szerkesztésre vonatkozik, z'gazándz'ban
islkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI keresztül vitessék s hogy mikor a leíró műfajokról folyik a tanítás,
akkor az írásbeli is ide vágjon, az elbeszélőnél a mese, példázat, életrajz '
stb. stb. járjon sarkunkban, mig az értekezésnél minden adott írásbeli
értekeznz' akarjon megtanítani. Ezek helyett látunk mindjárt első dolgo-
zatok gyanánt: «Nem mind arany, a mi fénylik» - féle kétes értékű
tételeket, széles terjedelmű, filozófiai feladatokat az életnek örömeiről.



s a halál borzalmas sötétségéről. Pedig egy jól vezetett füzetnek voltaképen
a rendszeres tanmenet megvalósításának, ez éven tehát a három említett
műfaj szerkesztés ére vonatkozó tervszerű munkálatok összeségének kellene
lennie. A sokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabadságból bátorságot merítve a megszólaiásra, én ezen
a fokon a következőképen jártam el: mikor pl. a mesét, vagy a példázatot
tanítottam, a mikor elméletileg ,tisztában voltunk mindegyikkel, akkor
az írásbeli tétel így hangzott: «Irjon mindenki egy mesét, v. egy példa-
zatotlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!» Ugy, hogy a második évnek, csak az elején adtam fel hatá-
rozott feladatot, a mint jegyzékem mutatja, a többi mind szabadon
választott volt, a tanultak körébő!. Eljárásom által pedig két dolgot
értem el, az egyik az volt, hogy a tanuló képességéhez mért tárgyat
választott egész ösztönszerűleg és természetesen, másodszor pedig meg-
tanulta, hogy miről lehet mesét. példázatot stb. stb, írni; azaz kijött
az egyik fontos czél : t. i. tanult feladatot választanrés feladni.

Visszatérve az előttem lévő füzetekre, s a második év anyagának
talán az összes négy év nyelvi studiumai kőzött legfontosabb részére,
t. i. a polgári ügyiratokra, szintén csak kelletlenkedhetem. Bár akad
imitt-amott egy-egy levél, folyamodvány, a mint a felsorolt tételekből
is kiteszik; de a legszükségesebb, nyomósabban szólva, a legnélkülöz-
hetetlenebb polgári ügyiratoknak tervszerű sorozata sehol, de sehol
nincs meg. Itt pedig már nem az én gyönge szavam, hanem az életnek
feltételeket nem tűrő hatalmas hangja kiált bele munkánkba, hogy hát
levelet, nyugtatványt, szerződést, stb. is tudjon ám írni tanító uram, ha
a szomszédnak nem is, legalább önmagának. -De hisz' ebben, bizonyosan
tudom, egyet is értünk: készült hát mindenütt minennemű ügyirat, csak
a doboz volt kicsiny, a melybe ki kellett állítani, vagy elvesztek azok
azzal a sok más mindennel, a melyekért egyedüli kárpótlásul csak az
Elz'smervény maradt meg, kiáltó hangjául az én ügyirat-himnuszomnak.

A baj csupán csak az, hogy a megmaradt egy pár levél és folya-
modvány csak tartalmilag üti meg a mértéket. Pedig a polgári ügy-
iratoknál az alak ép oly fontos szerepet játszik, mint a tartalom, mert
hisz' pl. a törvény az okiratnak alaki hibái miatt egyenesen elutasítja
a panaszos feleket s az ügyvédek, igazibb ok híján, szivesen kapasz-
kodnak egy-egy fel nem ragasztott, vagy át nem írt 'bélyegnek a sar-
kába, vagy az elmaradott tanú pulendrájába. A mely körülményekből
aztán egészen nyilvánvaló az a tanulság, hogy az ügyiratokat a törvény
által megkívánt eredeti alakban kell készíttetni, vagy sehogy: mert a.
nem. így, tehát rosszul készítettek több kárt, mint hasznot okoznak a
tudományában bízó tanulónak. A levél tehát legyen olyan levél, a melyet
azonnal a postára lehet adni, a folyamodvány csak az alkalomra várjon,
a számla, nyugtatvány, akár csak egy bejegyzett nagykereskedőé.

A harmadik és negyedik éven aztán lehet dúskálkodni ~ tanultak
alkalmazásában: írni tudnak helyesen és ügyesen, szerkeszteni gonddal
és tudatosan, a műfajok java részét ismerik: itt tehát csak az alkalmazás,
a gyakorlás a főteendő, anyagot bőven szolgáltat minden studium, a
mesétől elkezdve, fel az elmélkedésig.

Ime, ezt a tanulságot óhajtottarn én levonni a kiállítási dolgozatok
tartaimából a mi számunkra, a feladatoknak mennyiségéből folyó morál
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pedig legyen azoké, a kik annak jó hasznát vehetik a rövid időn tárgya-
lás alá kerülő új tanterv végleges megállapításánál.

Az új tanterv ugyanis egy iskolai és két házi dolgozatot kíván
'havonta az első osztályban. a másodikban és harmadikban egyet-egyet,
a negyedikben nem mond határozott számot. Azaz az első osztályban
IO hónap .alatt 30, a másodikban és harmadikban 20-20 dolgozatot
kellene készíttetni. Mit szól ehhez a gyakorlat, melynek szava pedig.
irányadó, mert mintafüzetekről és egy egész ország tanítóképzőinek összes
doJgozatairól van szó.

Ime a következőket:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz első évesek készítettek; Budapesten IO.

Baján 18, Csáktornyán 9. Csurgón 8, Kunfélegyházán 6, Sárospatakon 9,
Kolozsvárott 9, Székelykeresztúron 7, M.-Szigeten 40 dolgozatot (ez
utóbbié, miként említettem is, jobbára nyelvtani gyakorlatokból áll);
tehát az átlagos szám, még a szigeti gyakorlatokat is dolgozatok gya-
nánt számítva, kerülbelülYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 3 .

A másodévesek készítettek: Budapesten 7, Baján IO, Csáktornyán
19. Csurgón 9. Kunfélegyházán 8. Máramaros szigeten 16, Sárospatakon
9, Kolozsvártt IO, Székelykeresztúron 4 dolgozatot. Tehát az átlagos
szám körülbelól : .9, 10.

A Izarmadévesek készítettek: Budapesten 8, Baján 9, Csáktornyán
18, Csurgón 16, Kunfélegyházán 7, Máramaros szigeten 14, Sárospatakon
9, Kolozsvárott IO, Székelykeresztúron 8 dolgozatot. Tehát az átlagos

. szám körülbelül: 1 0 .

A negyedévesek készítetteh: Budapesten 6, Baján 14,' Csáktornyán
18. Csurgou 15, Kunfélegyházán 7, Máramaros szigeten 15, Sárospatakon
9, Ko)ozsvárott IO, Székelykeresztúron 'J dolgozatot. -Tehát az átlagos
szám körülbelűl : I I .

És ezek az átlagos szimok egészen jól beszélnek; mert a. ki az
első éven 30 dolgozatot (nem' nyelvtani gyakorlatot 1) kiván. az csak
úja t akar mondani, de soha életében nem tanított magyart, vagy ha
tanított is, akkor soha életében nem rostál ta. gyúrta. dolgozta által a
feladatokat, mert ez először is időbeli lehetetlenség, hogy többet ne
mondjak. Ha ugyanis oly tanítőképzőt veszek alapul, a melynek min-
den .osztálya ban 20 tanuló van. az új tanterv szerint való - számítással
1800, mondd egyezernyolczszáz dolgozatot kellene a tanárnak tíz hónapon
keresztül javítani. Döbbenjenek meg ettől a számtól az illetekesek s
elmélkedjenek a dologról, mert elvégre is a sikert nem a sok, hanem
a jó dolgozat biztosítja. A jó dolgoz at pedig úgy a tanítvány, mint a
tanár szempontjaból csak az lehet, a melyik becsülettel, emberséggel
át meg átnézetett s kijavíttatott.

A fenteb b eredményű 1kijött 9-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 3 általános szám tehát határo-
zottan elfogadható a dolgozatok egy évi mennyiségéül ; vagyis eszerint
készítendő volna minden osztályban havonta egy dolgozat. Hanem ez
az egy aztán tanulságos -is lesz ám! Mert a vele való bibelődés az
egész teljes hónapon keresztül tart; azaz feladok pl. február I-re egy
életrajzot. A nevezett napon haza viszem a füzeteket s egy hétre rá
visszahozom azokat kijavítva, a min a hibáknak megjelölését kell érteni,
s azon az órán tárgyalom a közös és szembeötlőbb botlásokat, s egy



hét mulva újból bemutatják a dolgozatokat, most már teljesen rendbe-
hozva. A következő hét már a negyedik, vagyis az új dolgozat kiadá-
sának napja. Ime, elmúlt a hónap s csak egy dolgozatunk van; . de ki
tagadhatná, hogy ez az egy-többet ér, mint a tanterv szerint készült
három, a melynek a czélja, úgy látszik, csak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtétel. vagy ha nem ez,
akkor minden nyelvi órának dolgozat-tárgyalási órává való változtatása.

A ki pedig mindezeket nem vallja, az ellentétben áll minden
rnűködő tanárral, a lehetőséggel. az alapossággal, ~ mödszerre l s az,
ugyanannyi nehézséggel akár ötven dolgozatot is kívánhatott volna
abban a tíz hónapban, melyet megnyirbál egy csomó vakáczíő, amely
alatt még német nyelvi, földrajzi, sőt számtani, rajzi, zenei stb. stb. dolgo-'
zatot is szép számmal kíván az új tanterv. \

Még csak annak a megjegyzése van hátra, hogy a legtöbb helyen
húzakodnak a tanárok az. iskolai dolgozatokt61: csak Csáktornya és
Máramaros-Sziget képez e tekintetben kivételt ; pedig az iskolai dolgo-
zatnak ép úgy megvan a maga fontossága és haszna, mint aházinak.
Igen sokszor k ell ugyanis az életben gondolatainkat hirtelenjében,
azonnal kifejezni; valamely tárgyról, esetről nyilatkozni stb.; ezeket
pedig csakis az iskolai írásbeliek útján lehet megtanulni ; a melyek
ezenkívül jó szolgálatot tesznek azönállóság kipuhatolásánál, az egyéni-
ség megismerésénél ; világot vetnek továbbá a tanuló tudatos ismereteire,
addigi készségeinek összességére.

Ime, mindent elmondottam, a mit ez alkalommal' elmondanom
lehetett; lehet, hogy sokan az összes füzeteknek tényleges leírásá t várták
s felsorolását a dolg-ozatoknak egy-egy kiállítási alkalomra illő elismerő
dícsérettel; de ezt nem tehettem, ehhez kicsinynek éreztem magamat.
Mas oldalról pedig sokkal hálásabb dolognak vélte (il , hogy az egyes
dolgozatokhoz fűzött kicsinyeskedő kritika helyett az általánosból , az
összesból vonj am le tanuJságaimat. Hogy azonban eljárásom becsületes
inductió volt, azt legjobban bizonyítja azon czélom, melyet dolgozatomnak
elején magam elé tűztern. E. Farkas Sándor. 'PONMLKJIHGFEDCBA

A tdrténelem tanítása,')

A teir téne/mi tanítás czélja . A történelem nagy részét, úgy, a mint
az iskolában tanítj ak, a tények mesélése jellemzi, a mi már magában
véve érdekes és hasznos dolog. A földrajzzal összehasonlítva, világos.
hogy a történelmi leczkékben valamivel több azon anyag, melynek neve-
léstani, fegyelmi, erkölcsi és visszaható értéke van. :

Ismeretes azonban. hogy a történelem nem csupán az eseményeknek
időrendben való elbeszélése, hanem annyi, mint az eseményeket igazi
okaikban és kapcsolataikban tudni; mint it életünket az emberi cselek-
vések igaz és hamis voltáról, valamint következményeiről is gyakorolni
és némely elveket, melyek a puszta tények alatt rejlenek, megismerni.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ) Fitch J . G., londoni kerületi iskolafelügyelő «Lectures on Teaching> czímű műve
«History» fejezetének fordítása.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ma.gyar 'I'aníbóképző, 7
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«A történelem. mondja Fuller, a fiatal embert redők és szürke
haj nélkül öreggé teszi, s felruházza az öregkor tapasztalatával, annak
gyengeségei és alkalmatlanságai nélkül». De az a 'történelem, amely
ennek meg akar felelni, ne legyen csupán annyi, valami olyan, a
mely czéljában nem mulja jöval felül a királyi szövetségeknek, háborúk-
nak és az uralkodó családok küzdelmeinek azt a szűk elbeszélését, a
mely az iskolai tankönyveknek legtöbb részét alkotja. Annak a sok
munkának, a melyet a 'történelem tanítására fordítanak, oly kevés sikere
van. hogy nagyot nyomó tekintélyek e tárgynak az iskolai oktatásból
való teljes kihagyása mellett foglalnak állást. Herbert Spencer azt
mondja: «Az oktatásnak az a' neme, a mely iskoláinkban a történelem
nevét bitorolja, csupa váza a neveknek, dátumoknak és élettelen, jelen-
tőség nélkül való eseményeknek; csak alkuszerű értéke van, s a leg-
csekelyebb befolyása sincs cselekvéseink bármelyikére; egyedüli haszna,
hogy elkerüljuk azokat a kellemetlen észrevételeket. melyeket a divatos
közvélernény tesz tudásunk hiányára». S tovább kifejti azt a sarka-
latos ellenvetést a tények ily nagy tömege ellen, melyeknek megtanu-
lásat gyakran megkívánják, hogy <;\zokat nem lehet megemész-
teni és rendszerezni, nincs összefüggés köztük s következőleg nincs
tudományos értékük. Már én nem hiszem, hogy ez ok lenne a törté-
nelem tanításanak az iskolai tanfolyamból való kihagyására ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAez csak
annak vizsgalására indíthat, hogy a tények et miként lehessen úgy taní-
tani, hogy valódi neveléstani czélnak szolgáljanak.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

Tankö';zyvek.

Semmi sem könnyebb, mint az iskolai tankönyvek vádolásával
kezdeni. Kétségtelen, hogy azok többé-kevésbbé nem kielégítők. Mégis
nehéz megmondani, hogy ha tisztességesen oldják meg az eleikbe tűzött
feladatot, mi módon tehetnék másképpen. Természetesen, tele tömve
kell lenniök tényekkel; és minthogy az irályt többé-kevesbbé mindig
fel kell áldozniok a túlságos összetörnöritésnek, ritkán érdekesek.

Mindazonáltal, azért, mert a tankönyvek írója természetesen' arra
törekszik. hogya hiteles tényeknek lehető nag>, számát beszélje el,
gyakran megesik, hogya fontos és kevésbbé fontos tényeket egy for-
mán említi meg és hogy eképpen apránként sok kicsi értékű dolog
kerül elő. A legtöbb rendszeres tankönyv meg is kisérli az egyes ural-
kodók nevezetesebb tetteinek osztályozását ilyen czímek alatt: «Az
uralkodó születése és rokonsága, kitünő emberek, háborúk. ~ stb.

Nohát, ámbár ez módszerűnek látszik és az is s tényleg mint ese-
mények tára nagyon elősegíti a könyv hasznosságát, de mint olvasni
való .könyvnek értékét megsemmisíti. Ezen az úton senki sem szerez a tör-
ténelmi eseményekről ismeretet. Ilyen fajta osztályozással kezdeni, annyi,
mint a dolgot hátul kezdeni. Csak miután általános érdeklődés keltetett
fel az uralkodás története iránt és néhány fontos tény bevésődött az
elmébe, csak akkor lehet az ilyen osztályozásnak haszna vagy válik
érezhetővé szüksége,



9lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ezen megszorítások ellenére is szükséges a tankönyv, hogy a
kalandozást elkerüljuk és a történelmet módszeresen tanítsuk. Hasz-
náljuk azonban a tankönyvet úgy, mínt kisegítő eszközt és a szóbeli
előadásnak teljesen alárendelve, használják a tanulők utánolvasásra és
főleg otthoni tanulmányozásra. Eképp szükséget s hiányt pótol a tankönyv.
Ha azonban az osztályban használják, úgy olvassák fennhangon, magya-
rázva. kibővítve, . fejtegetve és élénk érdeklődést keltve, mielőtt annak
bármely részét megtanulásra felhagynák. Azután az eltanított rész
összegezése után méltán el lehet várni, hogya tanulők a kézi könyvben
közölt száraz adatokat megértik, kijegyzik és emlékezetükben meg-
tartják, ámbár a könyv szövegét nem tanulják meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Két kiilönMző ezél.

Két czélt kell szem előtt tartani: 1. hogya történelem ingerelje
a tanuló képzelődését és táplálja gondolatát és 2. hogy a pontos és
jól rendezett tények által jó alapot szolgáltasson a jövő használatra és
az általánosításra. Ha kizárólag csak az első czélt tartjuk szemünk előtt,
abba a hibába esünk, hogy tanításunk lassú és határozatlan lesz .. Ha
pedig csak a második czéllal elégszünk meg, még nagyobb dolgot kocz-
káztatunk, mert az összes tudományok közt a legérdekesebbet és leg-
nernesítöbbet unalmas és örömtelen em!ékezettanná változtat juk és ekkép
tanftványainkban a történelem iránt oly undort keltunk fel, mely egész
életén át megmarad.

A biblzá a történelem mzntáJá .

Nem jutett-e valaha eszünkbe azt kérdezni: honnan van, hogy
kőzülűnk oly soknak tísztább ismerete van a zsidók történelméről, mint
a saját eseményeink soráról?

Nem azért vari-e ez, mert a biblia egy tekintetben minden történelem
mintája ? Nézzük azt minden magasabb czélra való vonatkozás nélkül,
egyszerűen, mint egy darab elbeszélést. Gondoljuk meg, hogyan van,
hogy oly sok századon keresztül oly tiszta és teljes ismeretet nyujt
a zsidó történelemről. Például Ábrahámtól Rehoboámig körülbelül ezer
éves időköz van és hogyan adatik elő ez időnek történelme? Először
látjuk a pátriarcha személyes pályájának elbeszélését; megismerjük
jellerrrét és története indító okait; látjuk őt, mint oly cselekvés köz-
pontját, a melyben a pásztor-élet vonzólag festetik le és amely
betekintést enged a patriarchalis kormányzásba, életbe és aion idők
társadalmi és családi állapotába. Hasonló módon látjuk Izsákot és
Jákobot családjaikkal és környezetukkel ; és azután kiterjed az elbeszélés
Józsefnek bőséges életrajzára. a kinek egyéni történelme és eseményei
alkalmilag megismertetnek bennünket az egiptomi állammal, annak
kormányával, nemzetgazdaságával és sok nagyon érdekes dologgal, a
melyek, ha kivonatosan iratnának le valamely könyvbe, nem gondolnánk
megtanulásokra. A történelem azután alig egy mondattal áthalad egy
hosszú, közel 400 éves jelentéktelen korszakon, s megint teljesen és

7*
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festőileg írja le az Egiptomból való kiköltözést és a pusztában való
vándorlást, a törvényhozásnak még apróbb részleteit is kiváló érdekes-
séggel ruházza fel, összekötvén azt Mózesnek, a törvényhozónak, szemé-
lyével, jellemével és magánéletével. És ekkép foly tovább a történelem:
némely korszak tétlenségének vagy bizonytalanságának hosszú időközét
néhány általános vonatkozású szóval vagy egy névlajstrommal átlépi;
de helylyel-közzel Józsué, Gedeon, Sámuel, Saul vagy Dávidnak nevénél
megállapodik es elbeszéli azon időknek életük körülményeivel kapcsolatos
törtérielmét.

A szentírásban az emberi események folyása nem a rónaság egy-
hangú s egyenlően mély és széles folyamához hasonlít; hanem inkább
festői folyóhoz,' a mely változtatja arczulatát, a mint tovább höm-
pölyög; most kicsi és szűk, majd széles és duzzadó; partját kiemelkedő
sziklák szegélyezik, majd 'egy nagy tóba ér bele; ismét összeszorul,
vagy miként az árkádiai Alpheus folyó, teljesen eltünik a szem elől,
azután ismét megjelenik és megszakitás nélkül folyik tovább; most szép
ilagy város vagy kastély mellett folyik el, majd nagy terjedelmű, lapályos
és feltünően sivár vidéken, összefüggőleg, de szabálytalanul; egységesen,
de nem égyformasággal; rábirván az utast, hogy egyszer gyorsan tekint-
sen rajta keresztül, másszor hosszan és gyöngéden elmélkedjék az
elmult nagyságnak valamely emlékén.

Ki nem látja, hogy az ilyen elbeszélés határozottan megfelel egy
nemzet történelme valódi képének? A nép életében a változás és
tevékenység nagy korszakai mindig szabálytalan időközökben fordulnak
elő és ha e kiemelkedő korszakok jellemét egyszer jól megértettük, a
kisebb részletek és közbeeső események általuk mind érthétőbbekké
lesznek. Azonfelül Izrael népének bibliai történelme feltünően hasonlít
ahhoz a tudományhoz, a milyennek jelenleg is még a leghivatottabb
történetíró is birtokába jut. Hogy ez a tudomány megfelel az emberi
értelem szükségeinek és állapotának. világos lesz mindenki előtt, a ki
azt a fáradságot veszi magának, hogy visszaidézze tapasztalatát és meg-
emlékezzék; hogy miként biztosított magának egymásután nehány érdekes
biztos pontot: miként- csoportosította apránként a rendre-rendre szerzett
tényeket s töltötte ki a köztük levő időközőket lassanként. Ez úton
végtére sikerült emlékezetében tartani ezeket a -szilárd pontokat és minden
új eseményt ezek eg yikéhez vagy másikához viszonyítani.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA biblia a
figyelmet szzlárd pontoéra összpontosítja .

Nem mondom, hogy lehetséges vagy épen óhajtandó, hogy a
nemzeti történelmi kézikönyv a bibliai mintával e tekintetben meg-
egyezővé tétessék. Nem helyes az ily könyv összeállítóira hagyni azt
a feladatot, hogy meghatározzák, hogy történelmünknek melyik része
mellőztessék el; de különösen szükséges, hogy a tanítók maguk gyakorol-
janak valamely kiválasztást e tekintetben, válaszszák és alkalmazzák,
történelmi leczkéiket a gyermekek korához és tehetség éhez és az iskolába
való járásuk valószínű idejéhez. De valójában bizonyos, hogy a biblia
gondos olvasói igazabb belátást nyernek a nép jellemébe, politikájába,
életmódjába, előhaladásába és nemzeti életébe, mint a mennyit ugyan-
annyi figyelemmel az angol történelem ujabbkori gyüjteményébő
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maguknak biztosíthatnak ; e tény bizonyosan figyelemre méltó és kell,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf

hogy valamely fontos gyakorlati megoldás feltalálását sugalmazza.
Ezek után szembetünik az, hogy jobb alaposan megtanulni a nagy

és kimagasló korszakokat, mint folytonosan azon az úton haladni, melyet
a tankönyv alakja javasol. A földrajzban azt mondottuk, hogy az
általában ne legyen a csupa helyrajzi tények sorrendje; és hogy egy
ilyen ténynek nincs egy másik telett val9di elsőbbsége, csak annyiban,
a mennyiben az esemény vagy társulás azt a tanulóra nézve hasznossá
teszi. Innen előnyös volt a tanítóra nézve, hogy teljesen emanczipálja
magát a tankönyv alól és hogy a politikai földrajz csupasz tényeit oly
sorrendben tanítsa, a mint neki tetszik. De a történelemben kétségkívül
természetes rend van, még pedig időbeli sorrend; és ha az élet elég
hosszú volnalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj s ha minden esemény és időszak egyformán érdemes volna
a megtanulásra, ez lenne az igazi rendje a tanításnak. De a dolog ter-
mészete szerint a viszonylagos jelentőségű és értékű események sorrendje
sokkal fontosabb, mint azok időbeli sorrendje.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA n(lgy korszakokat első
sorban kellene részletesen megtanulni.

I Az első leczkék.

Hogyan kezdjük tehát az angol történelmet tanítani? Természe-
tesen nem úgy, hogy egyszerre beletnerüljünk Julius Caesar és a Druidák
történelmébe, sem pedig úgy, hogy egy csomó évszámot adjunk fel
megtanulás végett, a czélból, hogy rámát készítsünk a megfestendő kép
számára. Legelőször nehány leczkét tartanék vagy csupán szóval, vagy
egy jól írott, olvasókönyvből, ha ilyet találnék, abból a czélból, hogy
némely egyszerű és alapvető történelmi eszmét érthetővé tegyek, milye-.
nek: állam, nemzet, ura lkodóház, ura lkodó, országgyűlés, tó'rvényhozás,
igazságszolgá lta tás, adok, polgár- és külhtiboruk.

A tanulók ilyenformán megértenék, hogy miféle dolgokkal foglal-
kozik a történelem és több érdeklődéssei kezdenének' a tanuláshoz.
Azután általános ismeretet kell adni a századok azon számáról, melyekre
a történelem kiterjed. Ar. időszakok általános kivonatát adni azért szük-
séges, hogy minden egyes ismert tény helyeztessék és vonatkózzék
más tények között az őt megillető helyre. Ekkép 19 százra felosztva
egy kezdetleges időtérkép szerkesztendő ugyanazon oknál fogva, amely
arra bírja a tanítót, hogy a földrajzi térkep délkörvonalait is kihúzza,
mielőtt az illető földtagozat minden részét felrajzolná De mihelyt ez
megvan, a kiválasztás feladata kezdődik. Semmi esetre sem köteles vakon
követni azt az utat, a melyet a tankönyv kiszab. Ellenkezőleg,' sokkal
jobb kijelölni a legjellemzőbb korokat és azokat kimerítőleg és ponto-
san tanítani és a kevésbbé nevezetes uralkodók krónikáját azutánra
hagyni. A hóditó Egbertnek,' Erzsébetnek, a Protectoratusnak, Anná-
nak és Ill. Györgynek ideje fordulópontok az angol' történelemben.
A ki ennyit jól tud, a történelemről jól van értesülve, habár az ural-
kodók sorát kellő rendben nem is tudja elismételni és nem tudja elbe-
szélni egymáshoz való rokonságnkat. Mindazokra a magasabb czélokra,
a rnelyeket a tanulásban szem előtt, kell tartani, az angol állam egy vagy
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két eseménydúsabb kerszakának teljes ismerete sokkal értékesebb, mint
az egész történelemnek felületes ismereté. Az utóbbit el lehet felejteni.
Nincs esirázó erő benne; sem nem gyarapszik, a midőn a tanítvány
magával a könyvek, ujságok és a társalgás világába viszi; sem nem
szolgáltat anyagot a gondolkozásra a magányos órákban, De az előbbi
tudása jövő szerzemény magvául szolgál. Az a tanuló, a kit úgy vezettek,
hogy különös figyelmet forditsonegy korszakra s jól megtanulja minden
különbféleségeit, az iskolából az ismeretnek nemcsak oly alapját viszi
el magával, a mely összetart és megtartjahelyét az elmében, hanem
helyes ismeretet arról is. mi valójában a történelmi vizsgálódás; és a
módról is, a melynél fogva egykor évkönyveit ezután tanulmányozni
kell. Röviden, egyáltalában ne!ll az szükséges, hogya tanítvány az
iskolai történelem minden tényét magával vigye a világba. hanem az,
hogy a történelem olvasásahoz ízléssel lássuk el és oly erővel és haj-
lamm al, hogy a tárgyat magára is rendszeresen tanulmányozza. És ezt
a, czélt valószinű leg sokkal inkább ellepet érni a teltünő időszak okos
megválasztasa és tanulmányozása által, mint a szokásos gépies módon.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Chro7Zolugia .

Sokat beszéltek már az időtan értékéről, a melyet sokan a tör-
ténelem szemenek neveztek. Mr, Fearon azt mondja, az évszámok
olyanok a történelemben, mint a sokszorozó tábla a számtanban. Nem
igen vagyok hajlandó elfogadni ezt az összehasonlítást. A szorzőtáblának
két jellemző sajátsága van: állandóan szükségünk van rá minden számí-
tásban és minden egyes tény egyenlő értékű benne. Hogy 7-szer .kilencz
63. arra épen olyan szükség van a számtanban. mint arra. hogy z.-szer
hat 12. De biztos, -hogy az évszámok hasznessága sokféle fokozatú,
némelyik nagyon értékes, más nagyon értéktelen. És ha helyes a tör-
ténelem időszakainak tanulmányozasáról felállított elvem, ez az elv arra
vezet minket, hogy tegyünk külőnbséget azok között az évszámok között, a
melyek érdemesek arra a fáradságra, hogy azokat mint szilárd pontokat
emlékezetünkben megtartsuk és azok közt az évszámok között, a melyeket
a pedánson kívül senki sem becsül és a melyeknek emlékezetben tartására
a művelt em ber nem is gondol. Megvallom - ámbár kellő tisztelettel vagyok
az ellenkezően gondolkodók véleménye iránt - én nem látom be nagy
hasznát annak; ha ismerjük valamely esemény évszárnát a nélkül, hogy
magáról az eseményről is tudnánk valamit. Ha az évszámokat úgy és
akkor taáuljuk, a mikor az eseményeket tanutrnányozzuk, a kettőnek
együtt van értelme és értéke, de az évszám magában és elkülönítve
csekély értékű, Ha kissé megvizsgáljuk a mi saját történelmünk értelmét,
úgy találjuk. hogy az az időtan, a melyet igazán tudunk, és amely
birtokunknak állandó része lett, - kiváló és érdekes eseményekke 1
füzödik össze és apránként gyarapodni fog, a mint történelmi tudásunk
is növekedik. Tanulmányozunk egy tényt, átlát juk fontosságát és azután
megemlékezünk az évszámra is.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Tehát az évszámokat a tényekkel .együtt, nem elkülönítve kell tanulnz'.
S ennek az - elvnek megvan a gyakorlati haszna. Ismerem a
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történelemnek egy kitünó tanítóját, a ki ezen tárgy tanításánál leg-
inkább a jó szóbelí előadásra támaszkodik; de a ki azt a tervet fogadta
el, hogy az évszámokból mintegy húszat nagy betűkket lenyomat egy
kártyára és mindenik gyermeknek kezébe ad egy kártyát. Ekkép a
kártyajáték egy faja (carte du pays) van a tanulók szeme előtt és a
mint valamely tény megneveztetik, azt összehasonlítják az évszámok
egyikével. Magasabb osztály számára nagyobb kártyák vannak, a melyek
mindenike mintegy 50 évszámot foglal magában, az eredeti 20 évszám
némileg nagyobb betűkkel van nyomtatva, a kisebb vagy új évszámok
kisebb betűkkel. A legmagasabb osztályban egy harmadik kártya is
használatos, körül-belől 100 évszámmal. hozzá adva 50-et a már ismertek-
hez ; az összes háromféle betűvel van nyomatva, hogy jelöljék az
eseményekben a fontosság különböző fokozatait. Ekkép bizonyos
határozott jelek tétetnek a tanulók elé. A mint az egyes eseményt
megbeszélik és tanulják. az évszámot társítják vele; és a -rnint többet
olvasnak a történelemből, új megálló helyeket alapítanak meg, mindenik
új tényt az őt megillető időköz'be helyezik és így ezek az időközök
kisebbek és kisebbek lesznek. Úgy tetszik nekem, ez az észszerű módja
az évszámok tanulásának, mert történelmi tanulásunkkal össze van
kapcsolva s mert segít minket a már ismert tények elrendezésében, nem
úgy, mint a tudomány azon tényei és darabjai, a melyek magukban
csekély értékűek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As időtannak 1nlzemotechnika i rendssere.

Jegyezzük meg, milyen észellenes fogásokra vezettetünk, ha a chro-
nologiát úgy fogjuk fel, mint a melyet magáért kell megtanulni. Az
egyik tanító kitérképeli a szoba mennyezetét es az évszámokat a dia-
gramma különös részeivel társít ja, a melynek alakja feltevés szerint be van
nyomva a tanuló agyvelejébe. A másik oly emlékezeti technikát talál
fel, a melyekben bizonyos betűk számok gyanánt állanak. Ennél az első
szótagban egy uralkodó nevét lehet feltalálni, azután egy betűkből össze-
allított szótag a trónralépésének évszámát jelenti. És némely leány-
iskolában versméretes időtani rendszerrel találkoztam, rövid rímes vers-
szakok úgy vannak alkotva, hogy a kezdő betúk vagy a váltakozó szavak
vagy névszók azokat az éveket jelentik, a mely ekben az esemény elő-
fordúlt.

Á mesterséges emlékezet ezen példái mindnyájan végzetes hibá-
ban szenvednek. Velük a képzettársulásnak észellenes, jelentőség nélküli
és általában hamis módját állapít juk meg és a gyermekek emlékezetét
nyilván haszontalan dologgal terheljük, azért, mert azt hiszszük, hogy
valami hasznos rejlik alatta. Felteszszük, hogya gépies képzet kapcsolás
által jól észben tartja az évszamot és hogy az évszám azután is szilárdul
megmarad, de a puszta gépiesség et lassankint egyáltalán figyelmen kívül
hagyjuk Már pedig a tapasztalás az ellenkezőről győz meg. Azok, a
kik ezzel a mnemonicai rendszerrel tanultak. gyakran mondották nekem
későbbi éveikben. hogy a fűzfaversekre vagy a különös szótagokra
emlékeznek, de a kulcsot elfelejtették. Igy egyáltalán nem érünk czélt.



Azért mitse bízzunk az évszámok mnemotechnikájában, kivéve ha érdek-

lődünk az események iránt, a melyekre az évszámok vonatkoznak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Életra js.

Feltünő, hogy az életrajzot nagyon elhanyagoljuk a történelem
tanításában s annak, mint a történelem pótlékának, kevés értéket tulaj-
donitunk. Pedig mindenki tudja, mennyivel vonzóbb a személyek élete,
mint a puszta események történelme. Rokonszenves érzelmeket és érdek-
lődést keltünk fel, a midőn egy ember pályáját vizsgáltatjuk, a mit
semmi más módon nem lehet telébreszteni. A bibliai történelem nagy
varázsa, a mint láttuk, éppen azon tényben rejlik, hogy az az életraj-
zok sorozata, a melyet az elbeszélés fonala köt össze; de a leírások
igaz, legfőbb érdekessége abból a körülményből származik. hogy embe-
rek sorsát látjuk folyamatban, emberi indulatokat munkában és valódi
emberi jellemeket, a melyeket szeretni. biráini vagy csudálni tudunk.
A bibliai történelernról való tudományunk tulajdonképen Mózesnek,
Dávidnak, Krisztusnak vagy Pálnak viselt dolgaiból áll és csak alkal-
milag, főleg azon nép politikai és társadalmi állapotának ismeretéből, ;1.

mely között a szereplők éltek. Mégis, ámbár csak alkalmi, ez a valódi
tudomány és éppen azért, mert azon társítás által tartjuk meg elménk-
ben, a melyet a főbb személyekről, jellemükról és pályajukról tudunk.
nem kevésbbé értékes. Ezért a tanító nagyon jól teszi, ha alkalomszerű leg,
a midőn tanítványai valamely adott korszak törtérielmét olvassák, a
szabályszerű tanfolyamot félbeszakítja és a kor valamelyik jellemző
emberét kiválasztja, arról a részleteket mindenféle forrásból összegyűjti
és két vagy három külön leczkét ad életéről. Vegyük fel például a.
Wykeham Vilmos életét a Ill. Eduárd uralkodásának rnegvilág ítására.

Egy kis körvonalozással vezessük rá a tanítványokat, hogy érdeklőd-
jenek ez ember iránt, kísérjék figyelemmel cselekedeteit és becsüljék
jellemét. Lássanak képeket azokról az épületekről, a melyeket ő épített,"
emlékeztessük őket Winchesterre, Windsorra, az új Collegiumra, Oxfordra
és Saint Crossra és így pillantást vetnek azon kor neveléstani gépezetére,
építészetére és társadalmi szokására. Utalni kell a könyvtárakban
levő azon könyvekre, a melyekben adomák és felvilágosító dolgok
találhatók róla. Vizsgálják azokat a nyilvános és politikai kérdéseket,
a melyekkel élete társült és azután követelni kell, hogy készítsenek
egy lehetőleg teljes vázlatot, elbeszélő formában szőjék belé mindazt,
a mit Wykehamról tanultak. .

Egy ilyen gyakorlat eredménye igazolni fogja a rendes történelmi
leczkéknek egy vagy két hétre való félbeszakítását. Az a tanítvány, a
kit ilyen módon egymásután utasítanak Alfred, A'Becket, Chancer,
Warwich gróf, Cecil, Bacon, Cromwell és Pitt életrajzára. nem fogja
elmulasztani, hogy terjedelmes ismeretet szerézzen annak az időnek
divatos történelméről, a mikor azok az emberek éltek, miközben úgy
találjuk, hogya forma. mely által az ismeret szereztetik, bármi másnál
alkalmasabb arra, hogy az ismeret állandóan megmaradjon az elmében.
Mindenik kor jellemző emberének megválasztásában a tanítót részint
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izlése részint a kezénél levő anyag, részint a hozzáférhető könyv fogja
vezérelni. Sokkal fontosabb, hogy ő válaszsza meg azt az embert, a ki
iránt ő maga érdeklődik, a kit szeret és a kinek jellemzésére alkalmas,
mint hogy más válaszsza meg neki.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tamtlmányo;;ás példá i az életra jz ban.

Az angol irodalomban bő anyagot találunk ilyen életrajzi leczkékre.
Az angol irodalom gazdag kitünő monógraphiákban, milyen Bacon
VII. Henrikje, Hutchison Lucynak férje emlékezete, Jonson Sir Drake
Ferenczje, Russel gróf elődjének, Lord Russelnek élete, Fox II Jakabja,
Carlyle Cromwellje, Southey Nelsonja, Forster János öt képviselője, Step-
hen Leslienek vagy Oliphantné asszonynak alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18, század ról való váz-
latai. Trevelyan : Macaulay élete Walton «Életek> czímű kiváló könyvében,
Fuller -Erdemesek-, Macaulay életirataiban: Lord BroughamZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I I . György
idejének államférfia, Strickland kisasszony : < Királynék élete» és Mignet :
«Mária, a skótok királynője» czfrnű művében is a tetszetős és festői ké-
peknek bő anyagát találhatni az életről és a szokásokról.é) Nagyon gyak-
ran azt is észreveszi a szorgalmas tanító .. hogy ha valamely személyről
két vagy három könyvből töredékesen összetoldozza a tényeket, egy
rövid felolvasást vagy szóbeli leczkét nehézség nélkül el tud készí-
teni, a mi _mind magára hasznos lesz, mind a tanítványokra jótékonyan
tag hatni.

Ha ezt az eljárást alkalmilag követi, meglepve fogja tapasztalni.
hogya kor történelmére vonatkozó tények miképen csoportosulnak és
szerveződnek egy nagy ember neve köré és a történelem ismerete
mily rendszeres lesz. Ebből a czélból már utaltam a könyvtár haszná-
latára és a módra, a mely szerint, miután a tanító az élet rövid váz-
latát előadta, elrendelheti, hogy tanítványai írásban töltsék ki a vázla-
tot mindazon részletekkel, a melyeket különféle forrásokból összebön-
gészhetnek. a mi alatt tényleg részben ők magok teremtik meg az élet-
rajzot. Azután megköveteli, hogy az ekkép közölt oktatást az osztály
szabályszerű formában az időrendileg elrendezett tényekkel együtt ismé-
telje, vagy különböző rovatok alá oszsza be, azonkívül a kiválasztott
személy j ellemét méltassa.

Leczkék nagy írókról.

A leczkék nagyon érdekes sora adható nagy művekről, azok
befolyásáról a történelemre, értékükról egyrészt, a mint azon kor gon-
dolkozásmódját és értelmi forgását mutatják, a mely őket létrehozta,
és másrészt a mint azon kor gondolkozását vagy politikáját alkítani
segítik. a mely azokat követte, például: Bede, Spencer, Dryden, Addison,
Langland. Shakespeare, Hume, Burke, Chancer, Bacon, Adam Smith,
Fax, Sir P. Sidney, Milton, Gibbon, De Foe, Raleigh, AIgernon
Sidney, Swift, Southey, Hooker, Locke, J011son. Brougham. Egy sincs.

2) Kivánatos volna a magyar irodalombél is összeállítani az iskolai tanításra alkalmas
életrajzi monographiákat. - Szerk.



Tódénelmi ohasmállyok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hogya történelmi leczkéknek életet és valódiságot adjunk, az
alkalomszerű történelmi olvasmanyok kíválóan alkalmasak. A tanító
hetenként vagy kéthetenként egyszer előnyösen gyüjtheti össze az ő
osztályát és egy fél óráig olvas valamely könyvből. lL mely megvilágítja
azt a kort, a melyre az új történelmi leczkék vonatkoznak. Az ilyen
olvasmányok rendesen adoma- és drárnaszerűek legyenek; mert szük-
ségesebb, hogy mélyítsék és erősítsék azon idő valamely jellemző
eseményének benyomását, mint egyszerűen átsurranjanak a történelmi
leczkék által nyert alapon. Ha a tanító magánolvasás közben figyelme-
sen olvassa azokat a szakaszokat, a melyek e czélra szolgálnak, ha rend-
szeresen megjegyzi azokat vagy kivonatot készít az előforduló helyekről,
meglepve találja, hogy miként gyarapodnak ismeretei. Nemcsak valódi
történelmi könyvekben, hanem szépirodal.niakban és sok másban gyakran
fordulnak elő oly szembetűnő és hatásos szakaszok, a melyek jól olvasva
biztosan keltenek érdeklődést.

ezek között, a kinek élete, az ő nagyon fontos könyveinek ismeretével,
sok világot ne vetne annak az időnek, a melyben élt, politikai történel-
mére és társadalmi életére. A nagy feltalálókról való léczkék sorozata,
milyenek : Roger Bacon, Newton, Stephenson, Boyle, Watt, hasonló
czélra szolgálhat.

A tódéllel17Ú oiuasuednyoi: Példányaz'.

Végtelen feladat lenne kijelölni a kiváló angol történelmi művekben
azokat a helyeket, a melyeket különleges érdekesség vagy festői szépség
jellemez és a melyek, ha oly osztaly előtt olvastatnak fel, a melyik
most van elfoglalva azzal, hogy egy adott kor száraz részleteit össze-
halmozza: biztosan segíteni fogják a képzelődést, ingerelni az értelmi
tevékenységet és erősíteni a tanítványok emlékező tehetség ét. A tanító
saját ízlése rendesen biztosabb vezető az olvasmányoknak az ő rendes
tanításában való alkalmazásában, mint bármely médszeres lajstrom,
melyet itt adni lehetne. Hanem a választás eszközlésében nem szükséges
semmikép sem, hogy magát komoly történelmi könyvekhez kösse ;
Paston leveleinek egyike, Froissartól egy naiv adoma, Horace Walpolc
egy fecsegő levele, a Spectátorból egy czikk, Evelyn naplójának egy
kivonata, De Foe : A döghalál történelméből egy fejezet, vagy épen

. az őszinte Pepy tarka-barka vallomásaiból egy-egy hely helyesen
választva és alkalmas időben olvasva, fontos szerepet játszik valamely
nagy kor emlékének az elmében való megszilardításában.

A poétai és drámai irodalom sem mellőzendő el. Az életnek mily
frissessége közöltetik a rózsak harcza szokásos elbeszélésével, vagy ha
a tanító a tanítványait feladatuk végén megvendegeli Shakespeare IV.
vagy VI. Henrikje két vagy három jól megválasztott jelenetéveilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Ki
ne értené megPONMLKJIHGFEDCBAIll. Eduárd kertársainak egész életét, viseletét, elfoglal-
tatását és erkölcsét jobban, hallván Chancer utánozhatatlan leírását
valamely Canterby zarándokról ?
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Nem várhatom egy csupán gyakorlati tanítőtól, hogy mindazt a
fáradságot magára vegye, a melyet énajánlok, de mindenkinek, a ki
óhajtja. hogy tanítványai hajlamában és érdeklődésében a történelemnek
azt a helyet biztosítsa, melyet megérdemel, - azt mondom, hogy az
Írókat szólaItassa meg az iskolai leczkéken. Jó szabály ez minden tárgy taní-
tasánál. Az erre való figyelem arra szolgál, hogy bővÍtse a szükséges
magyarázat sorát és hogy élénkséget és erőt adjon az iskola minden-
fajta tanításanak ; de a történelemben különösen alkalmazható e
szabály. Olvassa a tanító Wordworth egy vagy két szonettjét a keresz-
tény vallásnak Angliába való beviteiéről, miután osztálya elvégezte
Augustirte missiójanak történetét; vagy Macaulay kőlteményét a Spanyol
armadaról. a midőn ezt a tárgyat megtanulták; vagy egy csípős helyet
Dryden : c Absolon és Achítophel» czfrnű rnűvéből, vagy Milton szonettjét
Cromwellről, vagy egy balladát Percy: c Maradványai gyüjteményéból.
es egyakonat haszna nemsokára szembetünő lesz. Talán azt lehetne
mondani, hogy mindez nem történelem; s hogy a gyermekek azert
jönnek az iskolába, hogy tényeket, nem pedig költeményeket tanuljanak
és hogy az a veszély forog fenn, hogy az értelmi fegyelem kötelékeit
meglazít juk az által, hogy ha az iskolaszebába oly oda nem tartozó
dolgot viszünk be) mint Shakespeare vagy SirWalter Scott regénye.
De erre könnyen azt lehet felelni, hogy az én ajánlatom csak azokra a
fogásokra terjed ki, a rnelyck alt al a közönséges iskolai tankönyv
munkája kiegesaíttetik, nem pedig valamely olyan eszközre, mely azt
megszüntesse. Mi a képzelődést nem akarjuk a tény helyett apolni,
hanem csak az emlékezetet segíteni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tódénelem poesise.

Mindazonáltal van egy szempont, a melyben a költészet oly sok
történelmi igazságot foglal magában, mint maga történelem. Tudnunk
kell nemcsak azt, a mit valódilag. mint tényt lehet igazolni. hanem
azt is, a miről hiszszük, hogy tény. Hogy Romulust és Rernust farkas
szoptatta, Agamemnon Troja ellen vitorlázott. Numát az uralkodás
mesterségében az isteni Egeria oktatta, Arthur a híres lovagok jámbor
társulatát gyüjtötte Caerleonban a kerek asztal köré, Tell Vilmos lelőtte
az almát fia fejéről, lehetnek is, nem is hiteles tények; de hosszas időn
keresztül tényeknek hitték ezeket. Az igazságukban való hit' segítette
a későbbi korok jellemét és meggyőződését alakulni. Tehát az igazság
minden erejével birtak és éppen úgy megérdemlik a tanulmányozást,
mint sok más tény, a melyet történelmileg igazolni lehet. Ebből a
szempontból Sophokles éppen oly igaz és alapos, mint Thucydides ;
Shakespeare oly igaz, mint B'icon és Chancer, mint Froissart. Schiller
az ő Wallensreinjában éppen annyira történetíró, mint a Harmincz éves
háborújaban. Thaekeray. midőn Edmondját írta s azon fáradozott, hogy
feltárja a 18. század irodalmát, szokásait és történelmét, éppen oly igaz
történetíró volt, mint a midőn az ő nagybecsű kritikai méltatasát

készítette Addison, Steeleés az ő kertársai életéről. A midőn Ben
[onson Catilina és Sejanusát vagy Shakespeare Julius Caesart és János
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királyt írta, történészek voltak, még igazabb értelemben, mintha az
elevenítő képzelődés segítsége nélkül arra törekedtek volna, hogy száraz
leírását adják oly tényeknek melyek a romboló bírálat próbáját ki
tudják állani. Nem kutat juk. melyik az értékesebb szerzemény: az ilyen
irodalmi mű-e, vagy a száraz történeti elbeszélés. De más kérdés, hogy a
gyakorlati élet szempontjából melyik az igazibb mű. Bizonyosan van
magasabb igazság, mint a csupa körülményes elbeszélés igazsága és

éppen ez az, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm it az évkönyvek gyűjtője elhibáz és a mit a költői
szellemű ember megragad és megtart. Az erő e megrnutatni az időnek
korát és testét» ritka dolog; nemcsa k a valóságos események ismeretét
kívánja meg, hanem kellő bölcselmi belátást a jellemző és kivételes
események közti különbségtételre. és elég képzelő erőt az anyag alkal-
mazására és összeillesatésére és arra, hogy az egész képnek egységet
és vaiószinűséget adjunk. Es bizonyos, épen oly fontos dolog nekünk. mint
tanítványainknak, tudni, hogy egy kor történelmére valamely nagy szel-
lemű ember minő behatással volt, valamint tudni azt is, hogyegy tudós
mifele tényeket gyüjtött össze.s]

Ne vessük meg tehát a segítséget, a melvet a költők és éppen a
regényírók is adhatnak nekünk a történet tanításában s tanulásában.
Ők oly módon hatnak a gyermekek képzeletére, a mint a csupa tör-
ténetíró nem teheti, a festői és drámai események megszerettetésére, a
mi oly erős a korai ifjú,ágban. A történelmet valódibbá és élethűbbé
teszik, növelik az érdeklődést és gyönyört okoznak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A csupa festői la lzításra való td masséod dsnai: veszéljlet".

És így látható. hogy két módja van a történelem tanításának;
egyix az, a mely főleg a tankönyv szaraz csontjaira támaszkodik és a
másik az, a mely ezeket a csontokat hússal és vérrel igyekszik felru-
házni és azoknak festői valóságot ad. Én sokkal inkább szeretem a
másodikat. De he legyünk érzéketlenek ezen módszer hiányai iránt.
Könnyen laza és felületes lehet, alkalmas egyszerű en felébreszteni az
érdeklődést és lelkesedést, a nélkül, hogy biztosítaná az érzelmeknek valódi
nevelési czélokra való kihasználását. A . festői tanítás némelykor arra
vezeti a tanítványt, hogya vonzó, mindenre kiterjedő benyomásokat
tévesen valódi tudománynak tartsa; és, a mi a legroszabb, ösztönzi őt,
hogy belemerüljön a történelmi általánosításba, a nélkül, hogy pontosan
tudná az adatokat, E hibáktói óvakodni kell. De csak úgy lehet hat-
hatósan megakadályozni, ha a tanító minden egyes megtannIt tényt
elhelyez idő-térképébe, az évszámokból, nevekból az országgyűlési vég-

3) Erre a pontra egy pedagógiai í.6 (Hare) nyom6san jegyzi meg: A költő oly
jellemeket választhat és oly helyzetben tüntetheti fel, a melyek jellemz'ík azokra az igazságokra.
melyeket megtestesíteni k íván, míg a történetír6 hozzá van kötve különös cselekvényekhez.
a melyek közül a legtöbb hivatalosan hajtatik végre és ritkán olyanok, hogy sok jellemet
mutassanak, hacsak a túlzott hevesség pillanataiban nem, Val6jában sok történetír6 kevéssel
ad többet, mint a katonai ügyek, katonai mozgalmak és ellenmozgulmak, csatározások és
ütközetek elbeszélését, a melyek, kivéve egy igazi nemzeti habo-a némely nagy válsageit,
körülbelől oly képet nyujtanak a nemzet életéről. mint a milyet az ember a gy6gyszer
adagainak slámlájáb61 nyerhet egy egyén életéről, a ki az orvosi mCítétnek alá vetette magát.
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zésekből és más részletekből oly épületet alkot össze, amely fentartja
és igazolja azokat a történelmi benyomásokat, melyeket a tanító szolgáltat.

Szem előtt tartva a mondottakat, a tanító főczélnak azt tekintse,
hogy inkább erős érdeklődést gerjeszszen fel a tárgy iránt, mint hogy
csupán bejárja a tudás nagy te rét. Mert különben a tanítvány való-
szinűleg nem fog maga is foglalkozni a tárgygyal. Pedig a történelem
oly tárgya az iskolai oktatásnak, a melyben a tanítványa tanító segít-
sége nélkü 1 a legtöbbre mehet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lea;kék az ország kormányzatáról es a lkotmányáról.

Végül sürgősen ajánlom a jelenlegi kormányzatra és alkotmányra
vonatkozó leczkék tartását. Képtelen dolog, mikor oly gyermekekre
bukkanunk, a· kik tudnak a hétkirályságról, a hűbérrendszerről. de
nem ismerik a jelenlegi országgyűlés összealkotását, kötelességét,
hivatalos eljárását.

Lecz.kék a polgárság kötelességéről es jogairól.

Törvényeinkről és alkotmányunkról a külön Ieeekéknek egy sorát
adván. nem kell megelégedni Hallamrnal, Creasyvel és az alkotmányo-
zókkal, a kik, úgy látszik, azt hiszik, hogy az összes angol történelem
a korona és a nép közti küzdelemben, a képviseleti jog fokozatos bizto-
sításában és a mint Carlyle gúnyosan leírja, az önadóztatás szabadsá-
gában határozódik meg. Ez valójában nagyon fontos része az angol
történelemnek, de nem az egész. A nyomtatás és a tudomány elterje-
dése, akadályainak eltávolítása; a rabszolgaság és eltörlésének történelme;
a hivatalviselés vallástól függő akadályai nak fokozatos eltünése, gazda-
sági és kereskedelmi reform, a szegényekre vonatkozó törvény behozatala
és hatása ~ a nemzeti nevelésről való gondoskodás a régi alapítványok
alakjában és azután közköltségen ; a képviseleti jog reformja; az irodalom
növekedése, a gyarmatok kiterjedése: mindezek a tárgyak megérdemlik,
hogy szem ügyre vegyük és felolvasás alakjában külön leczkéket tart-
sunk róluk.

Egy ilyen tanfolyam gondosan elkészítve és történelmi példákkal
kellőleg megvilágítva, a tanulókat közvetve fogékonyakká teszi azon
felelősség iránt, a mely jövendőben reájuk, mint egy szabad község
tagjaira háramlik; fogékonyakká az állam iránt, a mely polgáraitól az
igazság kiszolgáltatásában, a közjövedelmek kezelésében és a kőzös-
ügyek vitelében önkénytes szolgálatot követel. Minden gyermek kell,
hogy érezze, hogy fizetés nélküli szolgálatokat kívánnak tőle, mint az
országgyűlés tagjától, tisztviselőtőJ, gyám tói vagy gondnoktól és tisztes-
séges dolog ezeknek eleget tenni.

Hasasseretet.

Úgy tanítsunk, hogy tanítványainkba szeretetet és bámulatot lehel-
jünk azon ország iránt,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil. melyben élünk, és azon intézmények iránt, a
melyekkel kormányozta tunk.
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A haza szeretet oly dolog, a melyet tanításunk észszerű es JOlU-

dulatú tisztelettel kell hogy ápoljon az iránt az ország iránt, a mely-
ben születtünk és a melyben a jogokat és kiváltságokat élvezzük.

És minden egyes iskolában tenni kell arról, hogy a -tanulók büsz-
kék legyenek dicsőséges örökségükre és nemes nagyravágyással lelke-
sedjenek, hogy oly életet éljenek és oly tetteket vigyenek véghez, me-
lyek nemzetükhöz méltók,

(Torda.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVarga Dénes
polgáriskolai igazgató.PONMLKJIHGFEDCBA

A barometríkus magasságmérés.
-- Módszertani tanulmány. -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I . A n é p is k o lá b a n e V-V I . osztály).

(O 1 vas mán y).

A légsúlymérő ben foglalt kéneső-oszlopot a levegő nyomja az
üvegcsőbe. Ha ez a nyomás kisebbedik, az oszlop magassága is cseké-
lyebb lesz. A földünket körülvevő légkörnek minden esetre fölfelé is
van határa; ebből pedig az következik, hogy minél magasabbra emel-
kedünk, annál kisebb légoszlop nehezedik a légsúlymérőre. Ezenkívül
a levegő az önmagára gyakorolt nyomás következtében az alsó réte-
gekben sűrűbb és igy súlyosabb is, mint a felsőkben. Ezen kettős ok-
nál fogva a légsúlymérő kéneső-oszlopa fent a hegyeken nem is lehet
olyan magas, mint lent a völgyekben.

Mindnyájan tudjátok. merre van Fiume. Ha ott a tenger színén
megnéznők a légsúlymérőt, azt látnék, hogy a kéneső-oszlop magas-
sága 760 milliméter. Ha onnan elviszszük ezen készüléket a magyar
alföldre, mely körülbelül roo méterrel magasabb a tenger színénél, a
kéneső-oszlop csak 750 milliméter lesz. a budai sz. Gellért-hegyen,
mely 240 m. magas, 738 mm., a Gerlachfalvi csúcson 2700 m.-nyi ma-
gasságban 541 mm., az Etnán (hol van ezen hegy és miről nevezetes?)
3200 m.-nyi magasságban 508 mm. Sőt fölvitték a légsúlymérőt a
4800 m. magas Mont-Blancra, meg a 6300 m. magas Cimborasszóra
is. (Mondjátok meg, micsoda földrészeken, micsoda hegységekben van
ez a két hegy?) Az előbhin a légsúlymérő 426.' a másikon már csak
345 mm.-t mutatott.

Írjuk fel ezen számokat a táblára! Az van ide írva, hogy aszt.
Gellérthegyen a légsúlymérő kénesője 738 mm. magas. Ha most egy
másik hegyre fölmegyünk és azon is épen annyi millimétert mu,tat a
légsúlymérő, vajjon mit mondhatunk ezen hegy magasságáról? Ugy-e
bár azt, hogy ez is 240 méter?

Hátha valamely hegyen a légsúlymérő 530 mm.-t mutat? Ezen
számra nem találunk példát a táblán, de ha 'egy kicsit gondolkodunk,
rájöhetünk, hogy ez a hegy bizonyára magasabb a GerlachfalvilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsúcs-
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nál, de alacsonyabb az Etnánál, mert amazon 541, emezen 508 mm.-t
mutat a légsúlymérő.

Ha tehát valamely hegyre fölmegyünk és légsúlymérőt viszünk
magunkkal, ez utóbbinak állásából a hegy magassága iránt tájékozhat-
juk magunkat a nélkül, hogy más méréseket eszközöltünk volna.

II. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp o lg á r i is k o lá b a n . (IV. osztály).

(T an k ö n y v-f e je zet.)

A Mariotte-féle törvény. mely et imént kísérletileg beigazoltunk,
így hangzik:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Lég1le'fJ lek terfogata i a myonzássa l visszás, sűríisége és je-
s:: ;Í!őereje egyenes arányban állanak.. Ha ezen törvényt a légkörre al-
kalmazzuk, beláthatjuk, hogy a levegő a föld színén legsűrűbb, fölfelé
pedig mindinkább ritkul és így a barometer kéneső-oszlopa is annál
lejebb fog szállani, minél magasabbra emelkedünk.

A barometer sűlyedésének törvényeit a tudósok kísérletek és szá-
mítások alapján állapították meg és kutatásaiknak eredményét tábláza-
tokba foglalták; melyeknek segítségével más mérések mellőzésével a
barometer állásából határozhatjuk meg valamely hegy emelkedését a
tenger szine fölé.

Egy ilyen táblázat példának okáért a következő:

l--;;-áHáS MagasságlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II

Bar.-állás Magasság
mm.-ben m.-ben mm.-ben m.-ben

r 760 tenger szín ó66 1100

751 100 658 1200

I
742 200 650 1300

733 3°0 Ó42 14°°
724 4°0 Ó35 15°0

7IÓ 5°0 627 1600

7°7 óoo 620 17°0
699 7°° ÓI2 1800

69° 800 605 19°0
682 9°0 598 2000

674 1000

(Kohlrausch.)PONMLKJIHGFEDCBA

Ill. A ta n ító k é p z ő - in té z e tb e n .

A) Az első osztá lyban.

Ezen a fokon a polgári iskolák számára feltüntetett anyagot ele-
gendőnek tartom. Fölemlíthetjük esetleg azt is, hogy a magasságok
mérése geometriai úton mindig biztosabb, mert a légkörben ész lelhető
egyéb változások (légáramlatok, hőmérséklet) szintén befolyással vannak
a barometer állására.
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(E 1 ő adá s.)
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A tanítás élénkítése czéljából bemutathatjuk a következő rajzot is:

slkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1100 A 17&.
j 7000YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA , . J '" :;16.

6"00 1\. r I .M . t:m,,~ ?> 5 EJ.

r : ) ( ) o /'-... ; \ 406.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 ' ' ' 'O d ~/-;( _'~o<,Xl"'""I;o~ J. ';"0.

3 " (l (, í"X Jn.. :r.,fn~ -, -,
5~ 1_

1 z o o o ~.(.d." -, 5 o i.

"f.. ~. ne.
'\

672.1 • .J O O ",~t.-~

/ .,(,0.
I "

"ln.PONMLKJIHGFEDCBA )n 4 '\'\ .

Szükségesnek tartottam a nép· és polgári iskolában, valamint a
képző-intézet első tanfolyamában fölveendő anyagot előrebocsátani és
pedig azért, hogy tájékozást adjak arról, mit a leendő tanító mazZmum-
ként tanítani fog és arról, a mit mZnúnumként már tudnia kellene. A
harmadik osztályban foly tat juk tehát az építést, de minden esetre szük-

séges, hogy a fundamentumot újra átvizsgálva, azt a körülrnényekhez
képest kijavítsuk és megerősítsük.

Némelyek úgy vélekedhetnének, hogy az eddig tárgyaltak is ele-
gendők egy népiskolai tanítónak. En más nézeten vagyok. Nincs az a
legszegényebb zsöllér, kit az időjárás ne érdekelne és nincs az a. vén
asszony, ki nem foglalkozik szivesen az időjóslás mesterségével, A vad-
ludak repülése, a béka kuruttyolása, pókok és legyek s egyéb csúszó
mászó állatok magaviselete, sótartó és dohányzacskó, tyúkszem és kösz-
vényes végtagok mindmegannyi biztos meteorologiai tényezőként szerepel.

Csak a barometerben nem bíznak, azért, Inert nem ismerik, vagy
ha ismerik, nem jő l ismerik. Pedig a tudomány mai állása szerint az
időjárás megfigyelésére, esetleg jóslására is ez a készülék egyike a leg-
fontosabbaknak és hogy a jóslás még kielégítő eredményeket fölmu-
tatni nem képes, az. legelső sorban az észlelő állomások csekély számá-
ban gyökeredzik. Eppen ezen oknál fogva különösen a néptanítót
tartom hivatottnak arra, hogy falujában meteorológiai észleléseket tegyen,
miáltal igen fontos szolgálatokat tehet a tudománynak. ennek révén
pedig a közjólét előmozdítása körül nem csekély érdemeket szerezhet
magának. Hogy ezt tehesse, gyakorlati útmutatásokon kívül teoretikus
ismeretekre is van szüksége s ha az előbbieket az élet, az utóbbiaka t
különösen a képző-intézet van' hivatva adni neki.

*
A Mariotte-féle törvény értelmében valamely gáz sűrűsége és fe-

szültsége a reá működő nyomással egyenes arányban van, a' nyomás
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és a térfogat között pedig fordított viszony áll fenn. Hogy ezen igaz-
ságot a körlégre vonatkozólag tanulmányozhassuk, vegyünk a föld
felületén egy m2-nyi területet és vizsgáljuk az e fölé emelkedő körlég-
oszlopot.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21

- -- ,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A tenger szrnen a levegő nyomása egy 760 mm. magas kéneső
oszlop súlyával ér föl. Egy m--re a nyomás tehát 760 X 13'596 kg.
Most emelkedjünk föl olyan magasságba, hogya légsúlymérő állása
IO rnm.vrel csekélyebb legyen és mérjük meg ezen magasságot. Azt
fogjuk találni, hogy 105'5 méternyire vagyunk a tenger színe fölött.
Az itt uralkodó légnyomás nyilván egy ro mm.srel rövidebb. azaz
750 milliméteres higanyoszlopnak felel meg; tehát = 750 X 13'596 kg.'
Most tegyük föl a kérdést, hogy mennyire kell újra emelkednünk, hogy
megint 10 mm.-tel csökkenjék a barometer állása. Ott a nyomás min-
denesetre 740 X 13' 596 kg. lesz. Ámde Mariotte törvénye értelmében
ezen nyomás és az előbb eni (Pi és P2) fordított viszonyban lesznek a
V1- és V2-vel jelölt térfogatokkal. \ Ezen térfogatok pedig, minthogy
alapjuk egyenlő, úgyaránylanak, mint magasságaik, vagyis

ml : m2 = P2: Pi ; jelen esetben

105'5:.x = 740 X 13'596:750X 13'596

Ezen aránylatból azt is látjuk, hogy - mivel 13' 596-tal rövidíthetünk,
,1 légosdopok 1l'lagasságai fordított a rá1tyban állmzqk a barometerről leol-
vasott magasságokkal.

Magy"r Tanitóképző. 8
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Számítsuk kiYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx értékér, akkor lesz

105'5 X 750
x = ~~ .----- = 106'9 m,

740
Az emelkedés tehát 105'5+ 106'9=212'4

A harmadik rétegre nézve leszzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x= 106'9 X 740 = 108'4
730

Az emelkedés tehát 212'4+ 108'4lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 320'8

Ezen eljárást folytatva, táblázatot lehet összeállítani, mely a ma-
gasságok mérésére bizonyos körülmények között már is alkalmas lenne,

Egy ilyen táblázat a következő:

Magasság-mérési táblázat"

1
-;::-;, Magasság II Bar. I Magasság II Bar, I Magassag IIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m m . m . m m . m. m m . m .

508'4 650 1245'0 500 3334'3

I
35° 6174'6

308'3 640 1368'S 49° 3495'2 3fo 6405'4
2068 630 1494'0 480 36594 33° 6643'2
104'1 620 1621'3 470 3827'0 320 6888'2

° 610 1750'8 460 3998'3 310 7141'0

I

105'5 600 1882'5 45° 4173'3 3°0 74°2' 1

212'4 590 2016'3 44° 4352'3 29° 7672'1
320'8 580 2152'4 43° 4535'4 280 7971'5

I
430'6 570 2290'9 420 472~'7 27° 8241'1

542'0 560 2431'9 410 4919'6 260 85417
Ó54'9 55° 2575'3 4°0 5111'3 25° 8~54 °
769'5

II

540

I
2721'S

II
39°

I
5312'9

,Il
24° 9179'0

I8858 530 2870'3 380 5519'7 23° 9518'0
1003'7 520 3°22'0 37° 5732'1 220 9871'8

I1123'S

II
510

I
3176'6

II
3óo

I
5950'3

II
210 10242

800

79°
780
770
760

75°
740
730
720
710
700

1
690
680

ó7°
660 '

I
(Violle)

Melyek azon körülmények, melyek ezen táblázatnak használható-
ságát koriátozzák?

Igen 'sok ilyen körülmény van és pontos méréseknél ezeket a
mennyire csak lehet, mind tekintetbe kell vennünk. Első sorban a hő-
mérséklet az, mely mődosítja a táblázat értékét és pedig kétféle irány-
ban, Ugyanis tudjuk, hogy a meleg a kénesőt kiterjeszti és így a táb-
lázatban foglalt barometer magasságok, melyek o fok-nyi hőmérsékre
vonatkoznak, csakis ezen hőmérséklet mellett adják meg pontosan az
illető magasságot, Magasabb hőmérséklet mellett a barometerállás tehát
legelőször is ov-ra számítandó át és pedig a következő mődon :

A kéneső kiterjedésí tényezője IOC.ra=o'oooI8153 és így, ha a
barometer 200C. mellett p, -o. 720 mm.vt mutatna, ezen állasnak 00
mellett 720 - 720 X 0'00018153 X 20 mm, felelne meg, A oO-ra redu-
kált barometerállás tehát 720 - 2'6 = 717'4 mm. Ezen érték helyes
volna, ha a kénesővel együtt a mellette lévő sárgaréz-fokozat nem tá-
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gulna ki szintén, mely tágulás által- a fokok nagyobbak lesznek, a le-
olvasás tehát kisebb a valódi értéknél A sárgaréz r°C.-ra hosszúságának
0'000019 részével tágul. 200 mellett ezen érték o-j-re növekszik, Ezen
értéket az előbbiből kivonva, a helyesbbített barometerállás 720 -
- 2'3 = 7177 mm. lesz.

Egy másik körülmény, mely a táblázatban foglalt számokat mó-
dosítja, a levegő hőmérsékletének befolyása annak sűrűségére, mert
minél nagyobb az előbbi, annál csekélyebb az utóbbi és így annál ki-
sebb a nyomás is, melyet a barometerre gyakorol. Ha fölfelé emelke-
dünk, a hőmérséklet folytonosan csökken ; hisz tudjuk, hogy magas
hegyek órmait örökös hó borítja. Amde a hőmérséklet csökkenésének
törvényét pontosan megállapítani még nem sikerült és így kénytelenek
vagyunk a levegő sűrűségére és ennélfogva nyomására nézve azon
középhőmérsékletet venni alapul, mely az alsó és felső állomáson ész-
lelt hőmérsékleteknek számtani közepét képezi.

A táblázat a légoszlop magasságát is ov-nyi léghőmérsékletre adja.
Ha a hőmérséklet nagyobb, a levegő . sűrűsége kisebb lesz, nyomása
tehát és így az egyensúlyozott barometeroszlop is kisebb lesz, mint oO.ná!.
A levegő 1 literének súlya oOC. és 760 mm. légnyomas mellett = 1'293 g.
Ha ezen légmennyiséget 1000C.-ig melegítjük és a nyomás nem változik,
térfogata nagyobbodni fog és pedig az eredeti térfogata közel 3/S részé-
vei ; 10-nyi melegítés mellett térfogata 3/8oo-dal, vagy is 0'00375-del na-
gyobb lesz. Ezen szám a levegő hőkiterjedési tényezője. Pontosabb
mérések alapján az előbbi érték 0'00367-nek találtatott. Mondhatjuk
tehát, hogy:

1'293 g. levegő térfoga 0° mellett 1 dmalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
» » 1° » 1 + 1 X 0'00367

2° » 1+ 2 X 0'0°367
, » » tO » 1 + t X 0'00367

G gramm , tO » G (1 + t X 0'00367.)
.

Ha a térfogatváltozást egy és ugyanazon alapfelületre vonatkoz-
tatjuk, a fenti számok az illető légoszlop magasságának növekedését
tüntetik elő.

Föltéve, hogy valamely helyen a oO-ra redukált barometerállás
620 mm., akkor tábÜzatunk e magasságra 1621'3 m-t adna. Ezen szám
azonban csak akkor volna helyes, ha az egész légoszlop oO-nyi hőinér-
séklettel bima.! Ha azonban az als 6 állomáson 20, a felsőn oO-t mutat

20+0
a hőmérő, akkor ezen légoszlop középhőmérséke ---= 100 és így

2

magassága az előbb mondottak értelmében

MiII= M, (1 + 10 X 0'00367) =YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 z 1 ' 3 X 1"0367 = 1681 m.
A Mont-Blanc tetején a barometerben levő kénesőoszlop magassága

430 mm; mig a tenger szine fölött 760 mm. Az ezen két állomás kö-

1 Jegyzet. A Kohlrsusch-féle táblázat 120C. középhőmérsékletre vonatkozik,

8*
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zötti középhőmérséklet rlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2' 5o C. volt. Mi ezen hegy magassága? (Petzval.)
A táblázat szerint Mo=4535'4 m. és így

Ml2'&=4535'4 (1 + r2'5 X 000367)=4535'4 X 1'046=4744 m.
A legujabb mérések a Mont-Blanc magasságot 48 ro m.vre adják.
Az eddig előadottak elegendők arra, hogy a tanítványok a baro-

metrikus magasságmérésről a log, képlet nélkül is némi fogalmat sze-
rezhessenek. Ez pedig elkerülhetetlenül szükséges arra nézve, hogy
későbben meteorologikus tanulmányokat. illetve észlelése ket tegyenek.
melyekhez a szükséges útmutatásokat igen sok jó könyvben meg fogják
találni. Ez utóbbiak között különösen kiemelem Heller Ágostnak. a K.
M. Term. Tud. Társ által kiadott cAz időjárás» ez. művét,

A polgári képző hallgatói és a képzőintézeti tanárságra készülők
pedig a barometrikus magasságmérésre vonatkozó tanulmányaikat a
következő művek nyomán folytathatják:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr, Petzval Ottó: Csillagászat. Bpest r875, (238-246,)
Ugyanattól: Géptan. Pest. i:86r. (496-506.) .
Sztoczek József: Ertek. a term. tud, közlönyben 1867, 43. 1.
Stampfer: Anleitung zum Nivelliren, Bécs r 8 58,
Kohlrausck : Praktische Physik. Leipzig 1887. (64-67,)
Bauernfeind : Vermessungskunde. München r862, (644-655,)
Violle : Cours de physique. Páris r883, (765-832.)
Táblázatokat taíálhatunk a fent idézett művekben is, praktikus haszná-

latra azonban igen alkalmasak a Lutter 5 számjegyű és Stampfer 6 szám-
jegyű log. tábláihoz csatoltak, valamint a Bureau des Longitudes Annuaire-
jében (Páris, évenkint. r896, pag 2ro-232) foglalt táblázatok.

Kaloesán, r897. január havában, Sztára JÓzsef,
tanítóképző tanár,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T á jé k o z ta tá s a r é s z le te s u ta s ítá s o k készítésében
ir á n y a d ó szempontokról.')

Az egyes részek kellő arányából áll elő a czélszerű szervezet;
azért minden egyes tárgynak úgy kell beilleszkednie az iskola tanulmányi
rendjébe, a mint az iskola czélja megkívánja,

A tanítóképző-intézet szakiskola " czélja a' tanítói hivatásra való
nevelés, Ezt úgy éri el, ha megadja tanítványainak a tanítói hivatás
gyakorlásahoz szükséges készséget; hivatásuk megértésére és megbecsű-
lésére neveli őket s a közműveltség szempontjából is képesíti a társa-
dalomban általuk elfoglalandó helyzet betöltésére.

A magyar tanítóképző-intézet szervezeténél fogva arra van utalva,
hogy tanítványait telvegye, mielőtt a hivatásukhoz szükséges alapvető
műveltséget teljesen megszerezhették volna. A mellett tanítványait
különböző iskolákból veszi föl, nem egységes előképzettséggel, s az
egyöntetűség ezen hiánya - a különben egyenlő általános színvonal
mellett - az egyes tárgyakban igen jelentékeny lehet,

1) Az Országa; Közoktata d Tanács tunít6képzési osztályának munkálata.
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Föladata tehát ezen iskolának tanítványai általános képzettségét
kiegészíteni s e közben egységesíteni; de e mellett az egész nevelési és
tanítási eljárást fokozatosan a főczél: a szakképzés felé kell irányítania.

A közműveltségi elemek a képzőintézeti tantervben nem csupán
a kiegészítés végett szerepelnek, hanem integráns részei a szakképzésnek
is. A tanítói hivatás épen a közműveltségi elemek továbbadásában áll.
A képzőintézeti tanítás művészetének abban kell nyilvánulnia, hogy a
közműveltségi ismeretanyag közlésével a továbbadáshoz szükséges készség
megadását arányos egészszé tudja öszeolvasztani.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
E szempontokból kell minden egyes tárgyra adandó részletes

utasításnak az illető tárgy tantervét értelmeznie és magyaráznia s a
végrehajtásában eljárásra útmutatást adnia

Szükség es, hogy megjelölje a részletes utasítás a következőket:
I. Milyen hely illeti meg az illető tárgyat a tanítóképzés rend-

szerében a közműveltség és a szakképzés szempontjából?
2. Számbaveendő, hogy minő előképzettséget hozhattak a tanulók

az előkészítő iskolákból. Útmutatás adandó a meglevő ismeretek felújí-
tására és ,összefoglalására, kizárólag az alapvető tételek figyelembe
vételével. Igy állapítható meg ama közös alap, melyről a tanítás tovább
indul.

3. A tanítás további folyamára vonatkozó utasításokban is folyton
az alapvető, lényeges tételek emelendők ki. Reá kell mutatni, hogy
azok körül hogyan csoportosíthatók a többi részletek" hogy azokat
megerősítsék s azoktól önmaguk is világosságot nyerjenek. Mert csak
világos, biztos alapismeretekre építhet az iskola, s csak ilyenek birtoká-
ban lesz képes majd a tanító önmagának továbbképzésére.

4. Ezekben meg lesz adva a tanítási anyag részleteinek csoporto-
sítása, még pedig az illető tárgy természete szerint: vagy az egész.
tanfolyamra együttesen, vagy évfolyamonként is külön tagolva.

Megjegyzendő, hogy már magában az új tantervben ezek a szem-
pontok a lehetőségig érvényesítve vannak. A tanterv nem elégszik meg
a tanítási anyag altalános kereteinek megadásával, hanem belemegy a
kellő részletezésbe. Ezzel kettős czélt ért el: föltűnteti a részletek
csoportosítását és határt szab - az anyag határozott megjelölésével
- a túlterjeszkedésnek. Az utasitásoknak főképen a tanterv értelmezésére
kell szoritkozniok. '

5. A módszeres eljárásra vonatkozó utasításoknak első sorban a
a tárgy természetéhez és a tanulók átlagos képzettségi fokahoz kell
alkalmazkodniok. De a tanítóképző-intézetekben különösen fontos rámu- .
tatni azokra az alkalmakra, a melyekben a tanár részint saját példa-
adásával, részint szakszerű utasításaival bevezetheti tanítványait a tárgy
methodikus kezelésébe és földolgozásába. 'Az ilyen utasításoknak kűlő-
nösen a tanulók ismeretanyagának előrehaladó izmosodásával kell mind
több- több helyet engedni,

6. Nagy mértékb en emelni fogja az utasítások gyakorlati értékét,
ha meg lesznek benne jelölve ama fontosabb segédeszközök, a melyek
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a ) akár a tanárnak tárgyában való tudományos és methodikai
tökéletesedéséhez,

b ) akár a tárgy iskolai kezeléséhez czélszerűen felhasználhatók,
c ) akár pedig a tanítványokkal megismertetendők későbbi hivatásuk

és továbbképzésük érdekében.
7. E részletes utasítások csak a legszükségesebbekre szorftkozván,

azok szerkesztésében a szabatos rövidség tartandó szem előtt.
Megjegyzendő, hogy az Utasítások a tanterv hiteles magyarázatáúl

lesznek tekintendők, de a tanítási eljárásra csak irányt kivánnak mutatni
a nélkül, hogy a tanár methodikai szabadságát korlátozni akarnák.
.Hasonló értelemben itélendő meg eme Tájékoztatás is a felkérendő
szakemberek részéről. Viszont az albizottság fentartja magának, hogy
a beérkező munkálatokat teljesen a saját belátása szerint haszanálja tel
az Utasítások szerkesztésében.

Budapesten. 1897. február ó-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Kármán u»,
a tanítóképző-intézeti szak-

bizottság elnöke.

Dr. Kovács János,
a szak bizo:tság :előad6ja.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N a g y L á s z ló ja v a s la t t e r v e z e te és a z ó v ó n ö k é p z ö -
in té z e te k .

Nagy László derék tervezetéhez csupán az óvónőképző-intézete-
ket érdeklőleg szólok hozzá s ezt is főként csak azért teszem, mert a
tervező kivánatosnak mondatta, hogya kísdedóvóképzésnek a tanítónő-
képzőhöz való viszonyát illetőleg javaslatát egészítsük ki.

ürömmel jelentem ki, hogy javaslatán ebből a szempontból alig-
alig van valami kiegészíteni való. Nagy László kollegánk mondja ugyan,
hogy «a kisdedóvóképzésnek a tanítónőképzőhöz való viszonyát. nem
látja «eléggé tisztázottnaks , de javaslata az ellenkezőról tanuskodik.

A tanítónők és 6vónők számára egy képző-intézetet akar ő is mi
is; egyelőre ő sem akarja, hogy minden tanítónőképző egyuttal óvónő-
képző-intézet is legyen, megelégszik azzal, ha a meglevő óvónő képző-
intézetek alakíttatnak át ily egységes óvó- és tanítónőképző-intéze-
tekké; ezt kivánjuk m i is; az egységes ővő- és tanítónőképző-intézetek
semmi egyébben nem különböznek, javaslata szerint, a tisztán tanitónő-
képző-intézetektől, mint abban, hogy amazok mellé a gyakorló-iskoián
kívül kisdedóvódát is állítunk, - ebben sincs eltérés közöttünk. Egy-
szóval végig mehetnék az egész tervezeten s mindenütt csak azt kon-
statálhatnám, hogy a szóban levő két képzés egyesítését én sem látom
másként és világosabban, mint N a e y László kollegánk. Csupán egi pont
van a javaslatban, mit máskép fogalmaztam volna a két képzés egy-
sége végett. Ez alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe Szervezet s czímű fejezet 9- §-a, a mely azt mondja,
hogy «Néhány tanítőnóképző-intézet tanterve úgy .dolgozandö ki, hogy
az illető intézetek kisdedóvónők képzésére is alkalmasak legyenek. >

Mi, a kik a két képzés egyesítését kivánjuk, ismervén az óvodát
és elemi iskolát, azt tartjuk, hogy a két képzés egyesítése kedveért
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semmiféle külön tanterv nem szükséges. A tanító- és tanítónóképző-
intézetek tanterve általánosságban legyen tekintettel a gyermek 'lelki
életének fejlődésére, a cselekvéssel egybekapcsolt szemlélésre, a szem
és kéz ügyesítésére, a gyermekjátékokra, nem azért, mert ezt az ővők-
nak kell tudniok, hanem azért, mert ezt az elemi nevelés egész meze-
jén, tehát a népiskolai nevelésben is tudni és alkalmazni kell. Ezt köve-
teli az elemi nevelő-oktatás. Ha már most a tanító-, es tanítönöképző-inté-
zetek általános tanterve ily felfogással készül, akkor az ővó- és tanítönö-
képző-intézetek számára külön tanterv nem kell. Tökéletesen elég,
ha a gyakorló-iskola mellett mintaóvoda is van, ha a növendékek itt
is, ott is gyakorolják magukat s ha az iskolai és óvodai gyakorlatokat
egyiránt megbeszélik.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ki a gyermek testi-lelki fejlődését egészében.
ismeri, az az elemi nevelés-oktatás terén, tehát sem az óvodában, sem
az elemi iskolában.vnem hirdet más és más pedagógiai elveket, szabályo-
kat, hanem csupán alkalmazásukban lát és kíván különbségeket. Epen
ezért lehet a tanterv ugyanegy. de a tanítóképző- intézetek mai tanter-
vénél pedagógiailag jobb s nem kell egyéb, csupán az, hogy a gya-
korló-iskola mellett gyakorló-óvoda is legyen.

A másik a mit ennél a 9. §·nál még elmondandó vagyok, az,
hogya kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. férfi-óvókat is ismer
az óvónők mellett, Ma azonban a férfi-óvók képzésére intézetünk nincs.
A mint a törvény tette, úgy én sem zárnám ki a kisdedóvás köréből a
férfiakat, sőt a kisdedóvás és ennek munkásai érdekében kivánatosnak
tartom, hogy férfi-övék is legyenek; ezért egy-két tanítóképző-intézet-
hez is, szeretnék 1-1 mintaóvodát kapcsölni.

Igy tehát a 9. §. így szólana: <Nehány tanító- és tanítónóképző-
intézet kisdedóvók, óvónők képzésére is alkalmas legyen. Ilyen tanító-
és tanítónőképzö intézetek mintaóvodákkal és mintaóvónőkkel (óvókkal)
latandók el. ~

Hogyatantervet illetőleg némileg eltérekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy László kollegánk-
tói, annak aligha van más oka, mint az, hogy a mai óvónőképző-intézek-
ben az alaki rrrunka tantárgy, a tanító- és tanítőnőképző-intézetekben
pedig nem az; hagyott játékokra, mesékre nagy gondot fordítunk, a
a mit itt bizony nem igen cselekesznek; hagyott hegedűt tanítunk,
itt, a tanítónőképző-intézetekben, nem; hagyott, a szervezetet illető-
leg más törvényt és utasításokat tanítunk, mint emitt. Ezek azonban
nem oly nagy különbségek, mint a minőknek látszanak. Az alaki mun-
kák, a melyek nem egyebek képző hatás ú eszközjátékoknál, bizony az
elemi iskolában, főként az alsó osztályban, nagyon helyükön volnának;
nevelői szempontokból be kell azokat ide is vezetnünk; a játékok és
mesék fontosságát az elemi iskola növendékeinek nevelésében ma már
senki sem vonja kétségbe, tehát fordítsunk gondot rájuk minden tanító-
és tanítónőképző-intézetekben ; a hegedűt a közoktatásügyi tanács készí-
tette tanterv-javaslat a tanítónóképző-intézetekbe már bevette; ugyanez
a javaslat befoglalta a tantervbe a kisdedóvásról szóló törvény ísmere-
tét is. Így tehát az óvodai gyakorlatok kívéve, csak olyan csekély
részletekben lehet különbség az egyesÍtett ővó és tanítóképző s a tisztán
tanító- (tanítónő) képző-intézetek között, a milyen részletekért külön
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tantervre nincs szükség. a milyen csekély eltéréseket «helyi körülmé-
nyek» czimen mindig meg is kell engedni, meg is kell követelni.

Egyebekben a javaslathoz nem szőlok ; azt azonban örömmel jel-
zem, hogya magam részéről a javaslatot kiváló munkának tartom és
csak helyeselni tudom. :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPeres Sándor.

FolyamodvanvZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ílzetésjavítas és r e n d e z é s ügyében.

Nagyméltóságú Miniszter Úr 1 Kegyelmes Urunk 1 Az elmult
1896. évi márczius hó r z-én voltunk bátrak Nagyméltóságodnak be-
nyujtani .III. Emlékira t> czfrnen azon munkálatot, mely a tanítóképző-inté-
zeteknél alkalmazott isazgatók, tanárok, tanítók és tanítónők anyagi
helyzetének· ismertetését sebből folyólag enemű ügyeik érdekében
őszintéri feltárt alázatos kérelmeinket foglalta magában.

A legmélyebb hálával tapasztaltuk azóta is Nagyméltóságodnak
azon kegyességét, melylyel a tanítóképző. intézetek tanárainak anyagi
helyzetét fokról-fokra emelni, kedvezőbb é tenni törekszik; e kiváló jó-
akaratának egyik tanúsága az 1897-iki közoktatásügyi költségvetés is,
melyben több ízben eléadott tiszteletteljes kérelmcink némelyikét leg-
alább részben, teljesedve látjuk.

De épen azért, mert Nagyméltőságod jóindulatában rendületlenűl
bízunk, s mert méltányosaknak hitt kérelmeink között még mindig sok
van olyan, melyeknek megvalósulását a jövőtől kell remélnünk, - már
egyesületünk tagjai iránt fennálló erkölcsi kötelességünkből kifolyólag is
-legyen szabad alázatos kérelmeinket ujólag Nagyméltóságod elé ter·
jesztenünk, a legmélyebb tisztelettel kérvén azokn~k meghallgatását,
kegyes figyelembevételét. méltánylását s teljesítését.

Alázatos kérelmeink a következők :
1. A legmélyebb tisztelettel bátorkodunk kérni Nagyméltóságo-

dat, hogya VIlI. fiz. osztály 3. fokozatába osztott tanító- és tanítönö-

képző. intézeti igazgatókat ugyanazon osztály 2. (illetőleg két felső) foko-
zatába helyezni méltóztassék, - Ideirányult régebbi tiszteletteljes kérel-
münket N agyméltóságod egyesületünk elnökségéhez intézett 3 1,O~2 /1895.
sz. m. leirata szerint már méltánylandónak kegyeskedett elismerni, s
egyszersmind kijelenteni méltóztatott a következőket: «hajlandó vagyok
az I897. évz' költségvetési előirányzatban gondoskodni, hogya tanító- es

tanítónóképző-intézeti igazgatók I600YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t rui fizetéssel a Vl I«. fizeté s z " osz-
tá ly második (okozatába helyeztessenek.. Az előttünk levő 1897, évi
költségvetési javaslatban az igazgatók a VIlI. fizetési osztálynak ujra
csak legalsó osztályára osztatván be: Nagyméltóságodnak ezen -
annak idején oly hálás örömmel. fogadott - magas kijelentésére támasz-
kodva, a legjobb reményekkel ujÍtjuk meg ide vonatkozó kérelmünket.

2. Második tiszteletteljes kérelmünk odairányul. hogy kegyes-
kedjék a VIlI és IX. fizetési osztá lyba beosztott elemi tanÍtó-és
tanítőnőképző-intézeti tanaroéaz - az 1893. eVI IV. t.vczikk 3. §-a
értelmében a fizetési osztalyok külömböző fokozatai között egyenlő lét-
számmal beosztani. - Az 1897. évi költségvetési javaslat adatai sze-
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rint mindkét fizetési osztály felsőbb fokozataiban arány talanul kevés a
létszám, szemben ugyanazon osztály alsóbb fokozataival. A X. fizetési
osztályra nézve immár végrehajtandónak talált arányosításból bíztató
reményt merítünk arra nézve, hogy Nagyméltóságod, ha mar a folyó
évben lehetséges nem volna, - legalább az 1898. évi költségvetési
javaslat egybeállításánál kegyes figyelemre fogja méltatni ebbeli tiszte-
letteljes kérelm ünket is.

3. A legmélyebb köszönettel és hálával értesülünk Nagyméltósá-
godnak a költségvetési javaslat adataiban kifejezett abbeli szándékáról.
mely szerint ro X. osztálybeliZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs e g é d ta n á r rendes tanárrá lesz elő-

léptetendő, s ennek alapján egyben a X. osxtálybeli létszám ro-zel
apasztatik s a IX. osztalybeli létszám ugyanannyival erqeltetni fog.
Valóban és igazán érezni fogjuk ezen üdvös intézkedés jótékony hatá-
sát; mert nemcsak a kedvezőtlen viszonyok közé helyezett seg édtaná-
rak sorsán s baján való segítni akarást látunk ez intézkedésben, de
aligha tévedünk, ha azt hiszszük. hogya rendes tanárok létszámának ilyetén
való szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjijvőben is bzzonyára fulyta tandó emelése üdvös irányban átalakírö
hatású lesz tanftóképző-iutézeteink működésére, igazgatására is. - Ezen
ponttal kapcsolatban azonban mély tisztelettel vagyunk bátrak kérni
Nagyméltóságodat, kegyeskedjék a segédtanárok helyzetének ezen z'rány-
ban ualo további javítása mellett a tanítónőképzőknél működő s ugyan-
csak a X.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf is , osztá lyba sorozott segédtanítónők helyzetén is hasonló mó-
don, vagyis az ezen osztálybeli létszámuk apasztása s a IX. fizetési
osztálybeli létszámnak fokozatosabb emelése által javítani. Csak a töme-
ge sebb előléptetés által lehet azon a bajon segíteni, hogy a segéd-
tanítónők ma is csak átmenetinek tekintik a tanítónőképzőknél való alkal-
maztatásukat. S méltányos lenne, hogy akkor, midőn kartársaink egy
részének, a segédtanároknak helyzete javul, ugyanazon előnyökben a
hasonló alkalmazású tanítónők is részesüljenek.

4. Legyen szabad megújítanunk azon régebbi, s több ízben ki fej -
tett alázatos kérelmünket, mely a tanító(nő)képző-intézeteknél működő
gyakorlóiskolaz', nemkülönben a zene- ls rafstandroé anyagi helyzetének
jobbítasára vonatkozik. Nagyméltóságodnak ezt illetőleg legujabban kélt
magas kijelentését van szerencsénk- birni. Egyik a 281/1896. ein. sz. a.
kiad ott magas rendelet, metyben a képesítéssel, más tárgyak tanításá-

hoz kellő képzettséggel s ez alapon kötelezett számú, a rendes heti
óraszámmal biró zenetanároknak segéd, illetőleg rendes tanárokká.
masik a 31.086/1895. sz. m. rendelet, melyben esetről-esetre, hosszabb
szolgálat és kiváló érdemek alapján egyes gyakorló iskolai tanítóknak
X. osztályú segédtanárokká leendő előléptetése helyeztetik kilátásba.
Midőn e méltányos elismerésről tanuskodó magas kijelentésekért e
helyen is legmélyebb köszönetünket fejeznők ki, legyen szabad kérnünk
Nagyméltóságodat. hogyemlített kartársainkat mentül elébb elő is
léptetni, s illetőleg mivel a gyakorló-iskolai tanítók fizetését már az
1868 : XXXVIII. t.icz, 85· § a 700 frtban állapította' meg: a XI. fiz.
osztályt teljesen' megszüntetni, a X fiz. osztályban pedig csak a segéd-
tanár idejéül megszabandó 3 évi tartamra meghagyni, azon időn túl
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pedig rendes tanárokká való kegyes kinevezések alapján őket is,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmint
á lta lában a 3 éve! szolgá lt regédtanárokat - a rendes tanárok létszá-
mába beiktatni kegyeskedjék.

5.! A legmélyebb tisztelettel vagyunk bátrak megujítani a Ill.
Emlékiratban bőven okadatolt abbeli alázatos kérésünket, hogy a képző.
intézeti tanárok évó'tödós pótléka magasabb összegben, nevezetesen 200
frtban állapíttassék meg. Ezúttal mar nem is részletezve ama rendkívül
kedvezőtlen viszonyokat, melyeket az I880: évi 32.994. sz. szabályren-
delet azon intézkedése teremtett, hogya különben is legmostohábban
díjazott seged-, zene, raJz- és torna ta~árok ötödéves pótléka törzsfizetésük
IOO/o-ábau állapíttatott meg, s melyeknek - bár utúlagos - kiegé-
szítése tárgyában is többször voltunk bátrak már kérelmezni: tekintet-
tel a tanári' pályán való előmenetel nagy mérvű korIátozottságára, tekin-
tettel az anyagi ügyek rendezése s javítasa iránt oly élénken érzett
szükséglet egyetemességére, s tekintette! azon megszorításokra, melyek
az 1893. évi IV. t.vcz. rendelkezései értelmében a tanárság anyagi hely-
zetének más úton való gyökeresebb megjavítását oly szerfclett nehézzé
teszik: az ötödéves pótlékoknak felemelésében, illetőleg 200 frttal
leendő megállapításában látjuk a legalkalmasabb' módot arra nézve,
hogy a képző-intézeti tanári személyzetnek még máig is sok tekintet-
ben mostoha helyzetében állandó, egyetemes, igazságos és biztos javu-
lás álljon be .

. 6. További, tiszteletteljesen megujított kérelmünk az, hogy méltóz-
tassék Nagyméltóságod kegyes intézkedések et tenni a fövárosban mtl-
kó'dő tanítóképző tandraknal: helyi pótlékban való részeltetése tárgyá-
ban. A fővárosi életnek immár majdnem elviselhetetlen drágasága -
a fizetési osztályozásnak különben helyes alapelven nyugvó egységes
volta. illetőleg az azonos osztályba sorozottaknak egy létszámba való
helyezése folytán - szembetűnően nehéz helyzetet teremt a főváros ban
működő tanárokra nézve. Ez aránytalanul nehéz helyzet általában min-
den fizetési osztályt illetőleg előáll, de külőnősen súlyos az az alacso-
nyabb (IX.) osztályba sorozottakra, mint a kiknek az I893: IV. t.-czik-
ken alapuló fizetése határozottan kedvezőtlenebb a mondott törvény
előtti időkbeli fizetésnél. mikoron az 1200 frt törzsfizetéshez az ahoz
csatolt 300 frt helyi pótlék is hozzájáruIt.

7. A legmélyebb tisztelettel terjesztjük ismételten Nmsgod elé
abbeli alázatos kérelmünket, hogy a két (fővárosi) polXárt' iskolaz' ta ttito-
képző tanárait az elemi tanítóképző-intézeti tanárok létszámaból kivenni,
részükre külön létszám ot alapítani, s a 36,905/1891. sz. magas rendelet-
ben is elismert magasabb fokú működésük természetéhez képest, .őket
magasabb osztályba sorozni, vagy - a mennyiben ezt a többször idé-
zett fi~etést. rendező törvényben megadott keretek lehetővé nem tennék
- működési pótlékban . részeltetni kegyeskedjék.

8. Nem mellőzhetjük kérelmeink sorából a felekezeti tanítóképző-
nél nűködő kartársaink anyagi helyzetének javítására vonatkozó alá-
zatos kérésünket sem. Ezek között a kir . ka th. tanítóképzőknél működő
kartarsaink érdekében azt vagyunk bátrak kérelmezni, hogy ők is,
mikéut az állami tanárok, s miként a kir. kath. főgimnáziumok tanárai,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

••



fizetési osztályokba soroztassanak s ez által lehetővé tétessék mindez-
ideig rendezetlenül álló fizetés-ügyük szerves fejlesztése s korszerű
jobbítása .

. 9. Az 1897. évi költségvetési javaslatban Nagyméltóságod aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf e le -

k e z e t i ta n ító k é p z ő - in té z e te k segélyezésére, illetőleg az- ezen inté-
zetekben működő tanárok iIletményeinek kiegészítésére 4000 frtot, vagyis
lOOO frttal többet kegyeskedett előirányozni. - Erre nézve legalazato-
sabb kérelmunk odaterjed, méltóztassék ez összeget jövőben jelenteke-
nyebben emelni, s ez által az ezen intézeteknél működő kartársaink
módfelett szomorú anyagi ügyeinek itt- ott valóban megdöbbentően el
hagyatott allapotán sürgősen segíteni, javítani.

ro. Végül a legmélyebb tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat,
kegyeskedjék jelen tiszteletteljes kérvényünknek azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkúdedóvóképző-z'nté-
:;etekbm működő kartársaink ügyeivel érintkező pontjaiban foglalt
kérelrneinket, említett kartársainkra vonatkoztatottaknak is tekinteni,
s azlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő helyzetükön is a tanítóképző-intézetnél működőkéhez hasonlóan
segíteni.

A legmélyebb tisztelettel maradtunk Nagyméltóságodnak, Kegyel-
mes Urunknak

Buda pest. 1897. február 27 -én
A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének választmánya

nevében . -

Péterfy Sándor,
etnök

Sztankó Beta ,
fiítitkár.

alázatos szolgái

Ünnepélyek.

Ac: eperjesi á llami kúdedóvóképző uj épületéllek felavatása .

Az eperjesi kisdedóvóképző új épületének felavatása, mely deczern-
ber 13' án folyt le, több ki való mozzanattal samegye és város közön-
ségének, egyházi hatóságainak s tanügyi köreinek élénk érdeklődése
mellett folyt le.

A felavatás egyházi ünnepélylyel kezdődött.
Reggel 71/2 órakor az intézet növendékei elmentek ternplomaikba .:'

A r. k. templomban Pletényi Endre apát-plébános, a g. k, templomban
Petl'icskó 1I1zklós kanonok mondta a szent-misét. Az ágo . ev. templom-
ban ifj.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL i r a s e o c e y Lajos ágo ev. lelkész, az izraelita templomban
dr. Ausztetütz M főrabbi úr tartotta az alkalmi ünnepélyes istentiszteletet.

Délelőtt IQ órakor kezdődött az új épület egyházi felszentelése.
A 1. és II. emelet helyiségeit Pletényi Endre, apát-plébános, főesperes,
a földszintet és földközt Petricskó Miklós g. k. kanonok szentelte fel.

Ifj. Draskóczy Lajos, eperjesi ágo ev. lelkész pedig lOl/2 órakor tar-
totta meg az intézetnek megragadóan díszített nagvtermében felavató
imáját és egyházi beszédét Mellette foglalt helyet Kubinyi Albert ágo
ev. egyházi felügyelő, Kubinyi Aurél és dr. Mosánszky Győző egyházi
felügyelők. Remek beszedét a következő szavakkal fejezte be:
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c Vallásért és hazáért lángoló tisztazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszív, a Jóltevők iránt táplá t
forró hálaérzet legyen mindenha életkincsetek ! Akkor, higyjétek el
hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi mind a Jézus Krisz
tusnak napjáig boldogságotokra, üdvösségetekre.

Most pedig ó, örök Isten, esedezve kérünk: Oltalmad födözze az
itt benn lakókat s a kik ide járnak. Legyen e hajlék félelmednek
helye; a nőerények megszentelt temploma; léleknemesítő ismeretek
világos kertje a7. idők végeig! ...lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>

~z ágo ev. telavató ünnepet az izraelita követte.
Igy egyesült négy egyház szeretete, imája, öröme az uj intézet ren-

deltetésében.
Az iskola i ünnejJ délelőtt II órakor kezdődött
Pontban tizenegy órakor a közönség lelkes éljenzései közben ér-

kezett meg a vármegye alispánja. Seinye» Merse István, a terembe, a
ki ez alkalommal a személyes megjelenésben gátolt vallas- és köz-
oktatásügyi miniszter képviselőjeként szerepelt.

Miután az alispán. ki remek díszmagyar öltözetben jelent meg, a
polgármesterrel, tanfelügyelővel és a tanári testülettel egyetemben,
helyét a pódiumon elfoglalta, az intézeti növendékek egyesített énekkara
rázendített nemzeti imánk szivet s agyat hevítő akkordjaira. mit a
lelkesült ünneplő közönség állva hallgatott végig. ,

Az ének befejezése után megszólalt városunk nagyérdemű polgár-
mestere, Fuhrmann Andor, hogy az alispánt, mint a nagymélt. m. kir.
vallas- és közoktatásügyi miniszter ezúttali képviselöjet üdvözölhesse.

Ezután Petraseusek Endre segédtanfelügyelő üdvözölte az alispánt,
a ki tartalmas beszédben köszönte meg az iránta tanúsított figyelmet s
fejezte ki a vallas- és közoktatásügyi miniszter üdvözletét.

Láng Mihály igazgató ezután tartott beszédében a következőleg
adta elő az intézet keletkezésének történetér.

cA mi állami óvónőképzőnk 1893. október havában nyílt meg.
Mi döntött Eperjes mellett ?
Első sorban Észak-Magyarország érdeke, tehát általános nemzeti

okok ; de döntöttek még helyi szempontok és előnycik is, ilyenek: a vár-
megye . és város anyagi áldozatai, s a város és vármegye virágzó magyar
nemzeti kulturája, A tanügyi kormány választása nem volt nehéz. Kolozs-
vártól kezdve északnak a galicziai határig sazután vissza délnyugatnak
Pozsonyig, egyszóval hazánk északi felében nem volt egyetlenegy felsőbb
rendű állami nőképő-intézetünk. De vármegyénk és városunk intéző kör eí

is megtettek minden lehetőt, hogy Eperjes részére az intézetet biztosítsák.
Szmrecsányi Jenő főíspánunk, Szinyei Merse István vármegyei alis-

pánunk, Fuhrmann Andor, Eperjes sz. kir. város polgármestere, az ével;
hosszú során át oly nagy missziót teljesítő c Eperjesi Gyermekkert Egye-
sület" a vármegye törvényhatósági bizottsága, városunk képviselőtestü-
Jete igaz lelkesedéssel üdvözölte a felvetett eszmét. A gyermekken-
egyesület örök időkre ajándékozta a tanügyi korrnánynak mintegy
1:2- 14,000 frtot érő ővodai épületét és telkét. a város három évre
otthonnal látta el az óvónőképzőt, internatusat és mintaóvodáját.. a VáT-

megye 10,000 frttal járult óvónőképző-intézetünk megalapításához.
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Csáky Albin gróf. 1893-ban, vallás- és közoktatásügyi miniszter,
1893. augusztus 24-én 38,93°. sz. a. kelt rendelete szerint a város. vár-
megye és a gyermekkert-egyesület ajánlatait elfogadván, értesíti Sáros-
vármegye főispánját, Szmrecsányi Jenő ő méltóságát, hogy Eperjesen
az 1893-94. iskolaév kezdetével állami óvónőképzőt állít fel».

Ezután lelkesen fejtegette a vallas és nemzeti érzelem egymást
támogató erejét.

Majd előlépett az egyik intézeti növendék és előadtazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMolnár Mária
minta-óvónő ez alkalomra írt, valóban költői lélekre valló beszédét,
melynek hatását az átérzett, szívből jövő előadás csak hatványozta.
Ebben a magas kormány, a vármegye és ,város iránt érzett hála és
köszönet hangjai is benfoglaltattak.

Az ünnepélyt közebéd, este pedig az intézet helyiségében tartott
társas vacsora fejezte be.

Erdődz'-jubz/tum.

Kassa város, Abauj -várrnegye közönsége, tanítósága január 17-én
szép ünnepet ült: a magyar tanítóképzés egyik kitünő, dús érdemeket
szerzett munkása. Erdődi János, kassai rom. kath. tanítóképző-intézeti
igazgató, 30 éves tanári és 20 éves igazgatói müködésének ünnepét'
tartották meg. Ez ünnepen az egybegyűlt közönséggel együttérzett az
ország egész tanítóképző tanári testülete; mert mindnyájan tisztelettel
adózunk Erdődi érdemei iránt, s elismerjük, hogy raszolgált a magyar
közönség hálájára. Negyven év óta szolgalja az egyszerű néptanítóból
lett tanítóképző-intézeti igazgató a magyar népoktatás ügyét, a súlyos
munkateher, a csalódások ellenére is lankadatlan buzgalommal és ki tartó
lelkesedéssel. Valóban sokat kösz onhet neki első sorban és kulönösen
a felvidék magyarsága az által, hogy a kassai képzőt ujjá tervezte s a
magyar műveltségnek misszionárius intézetéve emelte. De a nemzeti
közoktatás terén egyetemesen is szép babérokat szerzett irodalmi mun-
kássága által. Erdődinek az elismerés hivatalos jeleiben nincsen része,
de annál magasabban ál! ő a népoktatás barátainak, munkásainak sze-
mében s annál mélyebben akartársak s volt tanítványai szívében. Tartsa
meg őt az Isten még sokáig munkaerejében és kedvében hazánk javára!

A szép ünnep az «Abauj-kassai közlöny» " tudósítása szerint d. e.
101/2 órakor kezdődött az intézet dísztermében. A nagyterem zsúfolásig
meg telt ; nemcsak Kassa város intelligentiaja jelent meg ez ünnepélyen,
hanem a vidék tan férfiai köréből is számosan jöttek el, hogy tanui
legyenek az önzetlen szeretetnek, tiszteletnek s hálának, melynek az
ünnepelt kartársai. volt tanítványai és hódelói a kitünó pedagógus
iránt öly lélekemelő módon adtak kifejezést. A köz- s társadalmi élet
számos előkelőségei közül ott voltak ez ünnepélyen: Péchy Zsigmond
főispán, Fábián János alispán, Münster Tivadar kir. tan. polgármester,
Szieber Ede tankerületi kir. főigazgat6, Zágróczky Gyula kir. tan., tan-
felügyelő, Imre Lőrincz, kir. tan., nyug. tan felügyelő, Belky Károly püs-
pöki titkár, a középiskolak/igazgatői és tanári kara, Hidvégi Benő borsodi
tanlelügyelő, Arányi igló tanítóképző igazgató, Sudy K. János elemi
iskolai igazgató, az egész tanítótestület s nagyszámu hölgyközőnség.
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Az ünepélyt az intézet ifjúsága a Hymnus eléneklésével nyitotta
meg, melyet a közönség állva hallgatott végig. Miután a szép ének
utolsó accordjai elhangzottak,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAImre Lőrincz kir. tan., nyug. tanfelügyelő,
köszöntötte a jubiláns igazgatót: szépen előadott, hosszú beszédében,
mint olyan, kinek szintén bőven kijutott a maga része a pályának nehéz-
ségeiből, - érdekesen ecsetelte a 30 éves tanári működés küzdelmeit
s beszédje végeztével átnyujtotta az ünnepeltnek a volt tanítványok
által ez alkalomra tett alapítványrólYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( / 2 5 0 fr t.) szóló oklevelet. A jelenvoltak
hosszantartó, zajos éljenzése kísérte ez ünnepi aktust. Csak perezek
mulva juthatott szóhoz az érdemes igazgató, s szemében a meghatott-
ság könnyével, reszkető hangon köszönte meg szeretett kartársainak,
volt tanítványainak s nagyszámú tisztelőinek az ünnepély rendezését és
az emlékezetes alapitvány létesítését. - A nőtanítványok nevében
Krusz'nszkyné Schwarz Irma s az intézet volt tanítványainak nevében
Grűs» Frigyes közs. elemi iskolai tanító üdvözölte szép beszédben az
igazgatót. Míután Erdődi volt kedves tanítványai megemlékezését meg-
köszönte, Hz'blá1' József IV. éves növendék a maga és tanulótársai nevé-
ben az igaz szeretet, ragaszkodás és hála hangján üdvözölte intézetük
közszeretetben álló igazgatóját s egy emlék-albumot nyujtott át neki,
melyet maga az ifjúság készített. Erdódi János meghatottan köszőnte
meg tanítványai figyelmét s ezzel a Szózat eléneklése után az ünnepély
véget ért.

A derék tanférfiú ünneplését a Schalkház-szállóban este 8 órakor
egy fényes sikerű, mintegy 200 terítékes bankett rekesztette be.

Alkalomszerűnek tartjuk az érdemes tanférfiúnak életéből nehány
adatnak közlését.

1844-ben Kézsmárkon született, gimnáziumi tanulmányait Lőcsén,
Rozsnyón, Sárospatakon, a tanítóképzőt Kassán végezte; egy ideig jogot
is tanult. Szegény iparos szülők gyermeke levén, tanulói pályáján sokat
kellett nélkülöznie. 1865-ben nevelősködött.

I866-69 a sárospataki kath. népiskola tanítója; I869-ben Arvay
József zemplénmegyei tanfelügyelő mellett tollnokka lett.

I876-ben kassai tanító s a tanítóképző gyakorlóiskolájának veze-
tője volt s 1871-ben helyettesítette a kassai képzőben a külföldre kikül-
dött Dölle Ödönt és az ugyanazon évben Kassan megtartott pótlótan-
folyamon előadta az írvaolvasást és a magyar nyelvtant; I872-ben bővebb
tanúlmányozás végettkiküldetett Svájczba (Münchenbuchsee). innen vissza-
térvén, 1873-ban képzőintézeti tanárrá nevezte ki Perger János, kassai
püspök; majd 1876-ban a kassai kir. kath. tanítóképző igazgatója lett.

1873-79-ig a kassai róm. kath. tanítónóképzőben is tanította a
'neveléstudományi tárgyakat, s e minőségében a tanítónőképző fokoza-
tos fej lődését lényegesen elősegítette.

Mint igazgató, minden erejével azon munkált, hogy a vezetésére
bízott intézet lehetőleg tökéletesíttessék. Ez okból elsősorban kieszkö-
zölte az akkori püspöknél (Schuszter Konstantin), hogyaképzőintézet
nagyon is szűk helyiségei némileg kibővültek ; ugyancsak az ő szorgal-
mazására nyert az intézet új, díszes és kitünő iskolai orgonát.

I876-tól mai napig a kassai theologián is előadja a módszertant,
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5 neki köszönhető, hogy fiatal papjaink, e téren is kellő jártasságot sze-=-----
reznek.

1887-ben az addig 3 tanfolyamú intézetnek 4 évfolyamúvá téte-
lét az egyházmegyei hatóságnál kieszközölte. 1886-ban a nagy szünidő
alatt az ő kezdeményezése által megindult egyházmegyeileg gyüjtött
pénzből 18 képesítetlen tanító pótló tanfolyamra rendeltetett be Kassára,
5 itt a legszükségesebbekben kiképeztetvén. képesítést nyertek. A még
elődjei által kezdeményezettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeSegélyző-pénztár> vagyonát ismételt gyüj-
tésekkel 2600 frtról öoco frtra emelte. Ennek kamatjaiból pótoltatnak
a szegényebb növendékek tápláló díjai a helybeli egyházmegyei eSze-
gény tanulók tápláló intézeténéb , melynek 1884-től pénztarnoka és
legbuzgóbb fejlesztője.

Az intézetben 1889-ben ben lakást rendezett be 20 tanuló számára
s annak gondozását fáradhatatlan önfeláldozással mai napig vezeti. A
gazdasági és kertészeti gyakorlatok sikeresebb taníthatása végett az inté-
zet számára állandó kertet szereztetett, s azt méhessel látta el (1892-ben).

Hogy az intézet jelenlegi jeles tanári karának örvend, az ő buz-
gólkodasának és fáradozásainak eredménye. Mint a városi törvényható-
sági bizottság választott tagja (1887-től), s mint a községi iskolaszék
tagja, közéletünk és közművelődésünk fejlesztésében szintén mindig igen
tevékenyen résztvesz.

]ószívűségének és felebaráti szeretetének legfényesebb tanúbizony-
sága, hogy, bár több tagból álló családja fentart ása szerény fizetését
nagyon is igénybe veszi, a jótékonyság gyakorlásától sohasem zárkózik
el, sőt tehetségesebb tanítványai közül többet pénzbelileg is támogatott,
hogya budapesti polg. tanítóképző folyamait elvégezhessék.

Munkái: Földra jz, a kassai (abaujmegyei) népiskolák számára
1873-79-ig négy kiadást ért;

Földra jz. a népiskolák IV. osztálya számára r874-80-ig négy
kiadást ért;

Földra jzi vezérfonal, felsőnépiskolák számára 1875-1893-ig öt
kiadás;

Földra jz a polg. leányiskolák számára 2 részben (J 890-ben Budapest).
Földrajzi műveiben Erdődi az anyag csoportosítását illetőleg alap-

vető egészen eredeti módot honosított meg, melyet kezdetben általában
megtámadtak ; de ma már minden ujabb földrajzunk elfogadott (A
vidékek ta!ajminőség szerint való csoportosítását. Hegyvidékek és Sík-
ságok).

Neveléstan. Három részben. 1. Embertan. II. Neveléstan. Ill. Neve-
léstörténet, 1881- 1895-ig három kiadást ért, s ma már számos tanító-
képző használja tankönyvül.

Vezérkö"nyv a néjJz"skolaz'számolás-tanításhoz. Az 1. II. és III oszt.
számára. Három füzet 1878.

A nyelvokta tás módszertana . A magy. irodalomban eleddig az
egyetlen e nemű alapvető munka, Budapest 1880.

A tö'r ténettudományz' tá rgyak módszertana. Budapest, 1882.
A természetra jz és természettan módszertana. Budapest, 1882.
A számolás modssertanna , 1882.
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-1 népiskolaz' nyelvtanítás módjának vázla ta .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapest 1886.
Irt ezeken kívül számos neveléstani és módszertani czikket, érte-

kezést a Néptanítók Lapjában, a Népúkolaz' Tanügyben s több helyi
lapban.

»Nehány krz#kaz' megjegyzés a magyarhoni latin és görög szer-
tartású rom. kath. nép iskolák tantervének 'revideált tervezetére.s Saját
kiadása. Ezen bírálat folytán a mult évi februárban a hercczegprimás
által összehívott tantervkészítő bizottságba meghivatott, és ott döntőleg
hatott a már revideált tervezetnek teljes átdolgozására.

NÉP OKT A TPONMLKJIHGFEDCBAA . s.

Harmadik nemzetkösíZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlé le k ta n i kongresszus
M ü n c lle n b e n . . Második közlemény.

A z ész reve V é s.

- Dr. H. Sdnoarte. -

Elmondja, hogy az észrevevés néha hatása, néha oka a figyelem-
nek. Némelyek azt állítják, hogy ez maga a figyelem. Nagyon, fontos
a figyelem problémájánál az észrevevés lelki előzménye.

Az észrevevés nem valamelyes erősebb megjelenítés, mert valami,
a mi jelen van, mégis észrevétlen lehet. - Más ez, mint az észrevett
tárgynak hosszabb ideig való megmaradása az öntudatban. S nem is
egybevágó a tárgy világos felfogásával. A megjelenítésuek egy külö-
nős neme ez, a mely az ítélette! rokon.

Ellentmond azonban annak, mintha nem volna észrevétel megkü-
lönböztetés nélkül, mert mit különböztetünk meg, - úgy mondja -
a mikor pId. a látó mezőben valami hirtelen megmozdul, vagy a mikor
a kék eget veszszük észre, a nélkül, hogy valami megkülönböztethető
volna?

,A diszkusszíö alatt a kérdés árnyalataira finom disztinkcziók tétet-
tek. Igy megkülönböztetés történt az észrevevés azon értelmezése kozt.
a mely a biztosabb uj1'a jelismeréft jelenti s a közt, a mely a figyelern
nyilvánulása.

Az «észrevevéss bőjelentőségű szó. Egyszer azt veszszük észre-
vétlennek. a mi egyáltalában öntudatunkból hiányzik. Ez esetben az
észre nem vett öntudatunkra nézve nem jelenlevő. De ez nem akadá-
lyozza, hogy összöntudati álJapotunkban hatályos ne legyen, mint egy
lelki faktor. Másrészről magasabb vagy alacsonyabb fokon észre nem
vettnek tartjuk azt, a mi csak futólag időzött öntudatunkban, nem volt
érdeklődésünk tárgya, nem valamikép központja vagy meghatározó
tényezője az öntudat létnek, nem kapcsolópontja a kérdéseknek, vagy
kiindulópontja további gondolatoknak stb.

Ezzel szemben az értekező azt hangsúlyozza, hogy ő és sok
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vele egyetértő azon a nézeten vannak, hogy az észreveves és öntudat kétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
külölZbiiző dolog s Így az észrevett dolog olyan is, a mely nem az ön-
tudat tárgya.

A közönséges nyelvhasználat e szónái legtöbbnyire valamely figyel-
mes észrevétel kezdetét érti. De az értekező a lelki előzmények bizonyos
osztályát érti rajta.

A v á 1t oz á sokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf e l fo lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg á ~a.

- Dr. Ii/os. L. William Stem. -

A változások problémája nagyon fontos metafizikai és ismeret-el-
méleti szempontból, de nem kevésbbé figyelemreméltó .lélektani oldaláról
tekintve, a melyet ezen kérdésben fejezhetünk ki: Miként áll elő a
változások felfogása?

Minden változás felfogásának közös elemei: a folytonos egymás-
utáni különbözőség észrevevése. az állandóság és folytonossig felfo-
gása, a változáson belül ugyanazonosnak maradó állag képzete. az idő-
beli lefolyás észrevétele stb.

A változás felfogása három módon történhetik:
Első mód a pillanatnyi észrevétel, a melyben a fenti, a változás-

benyomásait alkotó tényezők mind megvan nak, kivéve az időbeli lefo-
lyást, a mely hiányzik, mert pillanatnyi időről van szó, . a mely oly
kicsiny, hogy folytonosságot nem vehetünk benne észre s így nem is
tulajdonképeni észrevétele a változásnak. Az csak egy jellegzetesen
sajátságos neme a lelki alakítmánynak, a mely előbbi tapasztalatok
alapján változás-jelzőnek van értelmezve.

A másik' neme a változások észrevevésének a tula jdonkéPenz' és
direkt észrevétel, azaz olyan, a melyben a változások minden lényeges
tényezője, mint az állandóság, a folytonos különbözőség, amaradó
állag, kivált pedig az időbeli lefolyás,' <iz öntudatnak közvetlen tartal-
mát képezik.

A változások felfogásának lényeges gazdagodása a benső észre-
vételek élményei által éretik el, a melyek az alanyi analog következ-
tetések által általánosíttatnak. Az ész öntudatának állandósága az ő
állapotainak változásai közben, főforrása a viszonylagos képzetek elő-
alIasának, milyenek az alaphelyzet és a változó tulajdonságok. A tény,
hogya bennem s a rajtam végbemenő változások szoros 'kapesolatban
allanak benső cselekedetekkel, akaratingerekkel, tevékenységi érzetekkel,
azon altalános dynamikai felfogás hoz vezet, a mely minden változásban
egy benső erőelvnek kinyilatkoztatását látja.

A változás felfogásának harmadik neme úgy származik, hogy el-
választott momentumokat hasonlítnak egybe.

Eddig az előadó nézetei. A vita folyamán Ebbinghaus tanár más
elnevezés altal könnyebben megérthetővé gondolja tehetni ezen messze-
ható és fontos kérdést. Nem kellene ilyen öntudati tartalmat, milyen a
terbeliség, időbeliség és változás, mint érzéseket jelölni, hanem valahogy
máskép, olyanformán, mint a Kantnál oly sokat használt szemlélet
műszóval.

Magyar Tanítóképzö 9
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A figyelem befolyása az érzés belterjességére.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- D r . O H tJ a ld .A 1 I1 p f . -

E tekintetben a pszikológusok nézetei eltérők, azaz egyik részük
azt állítja, hogy a figyelem az érzésre erősítő leg, a másik pedig, hogy
gyengítőleg hat.

Ezt csak kísérletileg lehet kimutatni. Az értekező optikai ingerekre
nézve tett kísérleteket. Két színpörgettyű lapjai fehér és fekete szele-
tekre voltak befestve s pörgetve a szürke színnek bizonyos fokát adták.
Megállapítottak egy normálsorozatot. hogy az összehasonlító korong sze-
leteinek mely aránya mellettlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtünt fel egymással egyárnyalatúnak a két-
féle szürke szín, a mikor szabályszerűen először a normálkorong s 3-5
percz mulva az' összehasonlító korong figyeltetett meg. Egyenlő körül-
mények között ugyanazon kisérleti órában (majd a normálsorozatot meg-
előzőleg, majd utána) egy eeltérési sorozah-ot is használtak, a mely a
normálsorozattal szemben csak azon eltéréseket mutatta, a melyeket a
normál- és az összehasonlítandó inger a fejbeli számítás (szorzás és osztás
által) szenvedett. '

Az eredmények voltak: az egyik' megfigyelő az eltérített ingert
túlbecsülte, a másik kettő alulbecsülte, azaz világosabbnak, illetőleg
sötétebbnek ítélte a normálsorozatnál. Ha az egyik korong elé vala-
milyen rögzítési pont lett téve, akkor az első megfigyelőnek észreve-
hetőleg világosabbnak, a másik kettőnek észrevehetőleg sötétebbnek
tünt fel, mint a normál szemügyrevevésénél. Ebben a szem alkalmazko-
dásának a feltétele volt a kitérítő feltétel, a mit az bizonyított, hogy
ugyanez/állott elő egy rövidlátónál, a kinél a közeledésben, a látási
szög összehajlása tekintetében semmiféle változás nem történt, csak a
szemüvegét vették le.

A korong megfigyelése, egy annak mögötte levő tárgy rögzítése
alatt, a világossági érték ugyanazon módosulását mutatta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Münsterberg tanár súlyo kkal végezett hasonnemű kísérleteket. Ezek
is változó eredményeket adtak, majd a figyelmesség tetemesen gyön-
gítő befolyását, majd egyáltalában semmiféle befolyását észlelte.

Ebúzghaus tanár a hallási benyomásokra vonatkozó figyelmesség-
ről szól, amelynél gyaníthatólag a fül dobhártyajának feszülése által,
az illető hangmagasságnak megfelelő jobb beállítását eredményezi, s
ezáltal a külső inger valamivel erősebb hatása éretik el. És ez az eset
áll valószínűleg a látásnál is, ezek tehát erőltetésnéiküli összehúzódási
és alkalmazkodási jelenségek.

Az érzéki észrevételek emlékezetéről.

Ezen érdekes kérdésről, melylyel az emlékezőtehetség viselkedését
mutatja be a különböző érzék-szerveken, Tschúch, adorpati (Liwland)
egyetemen a filozófia tanára, értekezert. Tulajdonképen hetüknek, hat
munkatársával együtt, az ő laboratóriumában e téren kifejtett munkás-
ságaiknak eredményeiről számolt be.
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Mindenek előtt azon meghatározását bocsátja előre, hogy az észre-
vételnek. mint olyannak, mindég bizonyos intenzivitása van s a meddig
emlékezetünk ezen belterjességet megőrzi, úgy vélekedhetünk, addig az
észrevétel öntudatunkban mint olyan fennmarad. Ha erre az, észrevétel
belterjessége körülbelül feledve van, akkor ez' képzetté változik s mint
ilyen különböző hosszú időn át megőrizhető, igen sok bonyolult fel-
tételtől függvén ez.

Munkatársai közülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALoewenton a bőr felületének emlékező képes-
ségét (igen szellemes módokon s a legnagyobb körültekíntéssel végezték
ő s a többi utána következők is kísérletei ket) ,vizsgálván, arra a ta-:
pasztalatra jutott, hogyakisérletek között lefolyt idő-intervallumoknak
2-45" közt változó nagyobbodása mellett, a hol 5, ro, 15 és 20 mm.
távolságra szétnyitott körzőnek a bőr felületén nyugvó két hegye dis-
tancziájának a kisérletezett által való megítélésében a hiztos becslések
százalékértéke csökkent, de különböző módon, a szerint, a mint a körző
két hegyének távolai nagyobbak vagy kisebbek voltak a 70 mm. nor-
mál távolságnál. Az ennél nagyobb .nyílásoknál a helyes becslések száma
73%-ról 520/o-ra szállt alá, azaz,' míg 70 mm. távolságnál száz ,meg-
vizsgált esetben a kísérletezett 73-szor találta el helyesen a két hegy
egymás~ól való távolságát, 70 mm.' en felüli nyílásnál száz esetben csak
52 helyes becslést, tehát emlékezeti nyilvánulást nyert a vizsgáló. A
normális nyilásnál kisebb távolságoknál való visszaemlékezésnél-a helyes
emlékezések száma állandöbb maradt az előbbi normálishoz mérten.

Dr. Barth a bőr által való helvérzék viselkedéseit kutatta. Egy
rendkívül korrekt módszert eszelt ki; a csupasz bal kart anilinirónnal
egy drachma nyomásával 3 -4 másodperczig érintette s a vizsgálandó,
kinek arcza s karja között ellenző volt, ezen érintés után o" vagy 15",
30", 60", 120", 240" idő után, megmutatta egy', másik irónnal a helyet,
a melyre emlékezett, hogy előbb érintetett. 2000 ilyen vizsgálatot haj-
tott végre dr. Barth s azon eredményre jutott, hogyahelyérzék észre-
vételei egy percznéltovább nem őriztetnek meg különös, pontossággal,
azután azonban elég soká minden 'jelentéktelenebb változás nélkül meg-
tartatnak. Ezen kísérletek tényleg azt mutatják, hogyahelyérzék észre-
vetelei csakhamar veszítenek pontosságukból s hogy 2 percz lefolyása
utan s még inkább több percznyi időközök után, az emlékezesi hibák
megkétszereződnek. .

Dr. Landau a passzív és aktív izomérzések emlékezetét vizsgálta.
A vizsgálandónak a passzív izomerzék viselkedésének kísérleténél egy
90, 100 vagy 110 gr. nehéz kezére bocsátott s 3 perczig rajt hagyott
henger nyomásából kellett eltalálnia. az előbb vele s kezével megis-
mertetett sulyok után, hogy melyik nehezedik a kezére. Az aktiv izom-
érzék puhatolásánál az ismert, 95, roo és ro5 gr. súlyokat emelnie
kellett' kezének puszta 2 ujjával s szintén a súlyra visszaemlékeznie.
Előbbinél 3320, utóbbinal 3824 kísérletet tettek és pedig ro", 20", 60"
2', 3', 4', 5' és 6'-nyi időközökben. Bebizonyult, hogy az emlékezet
tovább, mint egy perczig őrzi meg a legnagyobb pontossággal passzív
és aktív izomérzeteket. A hiba csak akkor lesz nagy, ha a két inger
között 3 vagy 4 percz telik el. De a számadatokból még azon gondo-

9*
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-Iat is előtérbe tolul, hogy az aktív izomérzetek emlékezete sokkal ki-
fejlettebb, mint a passzív izornérzeteké. \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Dr. Schnúder az aktiv: mozgások emlékezetével kísérletezett. A
tenyérrel befelé fordított kez a csuklóban szabadon mozoghatott s a
hozzá kötött írón . hegyével mozgása közben félíveket rajzolhatott le az
alája helyezett papírra. Az volt: a feladat, hogy emlékezetből tud-e
többször olyan nagyságú íveket ugyanúgy rajzolni, mint az elsőt. Az
ívek nagysága 70, 75, 80, 85, 90 és 100 mm. közt mozgott, a melyek
nem sorba, hanem összevissza vétettek, hogyamegszokás által meg
ne hiúsulhasson a vizsgálat. Három intelligens személyerr 6000 megű-
gyelés történt, a melyek eredménye mind grafikailagegy jegyzékbe
vétettek. Az időközök voltak 30", 1', 2', 4', 6', 8', 10' és 15', melyek
szintén nem sorba alkalmaztattak, hanem majd rövidebb. majd hosszabb
időköz hagyatott az egyes próbák között, hogya kísérletezetf ne legyen
rá elkészülve s emlékezetet ne befolyásolhassa esetleg.

Az eredmény táblazatba állítva, azt mutatta, hogy mind a 3 meg·
figyeltnél a közép hiba nagysága. a 2 percznyi időközre esik. s erre
successive és szabályosan, az egyéni eltérések érthető eltéréseivel. A
hiba csak alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 percznyi időközben nagyobbodikmind a 3-nál s 10, sőt
15 percznél tetemes nagyságotér el. Különben az látszik, hogy az
aktiv mozgások emlékezete különösen jól van kifejlődve, legalább intel-
ligens -szernélyeknél igen.

Dr. Saborski a látási észrevételek emlékezetével foglalkozott. Egy
oly apparátust használ, a mely keveset tér el a Rumford-féle fotomé-
tertől. A kísérletezett 3"-· ig tekintett az árnyékra. Előbb számos kísér-
lettél megállapították, milyen különbséget tudtak - a kísérletezettek az
intenzivitásban tenni közel 70 esetben teljes bizonyossággal. Erre kö-
vetkezert a fényforrás eltolásai mellett a két ingereset közti időköz
különféle megváltoztatása, azaz 1",2", 5", 10", 40". 1', 2', 3', 5', 7', la',
12', IS' és 20', a mikor az 5'-en túl levő kö sök esetében a fényt tel-
jesen kioltották. Az eredmény azt mutatta, hogy a látási észrevételek
emlékezete általánosságban igen jó; az igaz megítélés eseteinek csök-
kenése csak 2 percz után kezdődik s csak is 1·2- 15"-re egymásra kö-
vetkező ingereknél lesz egyenlővé az igaz és hamis esetek száma.

Maga a főintézője ezen kísérleteknek professzor Tchisch a hallási
észrevételek intenaivitásának emlékezeteivel dolgozott. Aczél golyókat
használt e czélra, a melyeket különböző magasságra emelhetett s egy
elektromágnessel feltoghatott, az aram megszakítasával pedig barmikor
leejthette azokat, egy ezek alá helyezett 400 alatt hajló felületre. A
különböző magasságból leeső golyók hangjából kellett megitélnie a
kísérletezettnek a magasságot, miután a kisérletezettnél előbb a hangok
erősségének olyan külömbsége kerestetett, a golyók esési magasságai-
nak változtatásai által, melyek közt 100 esetben legalább 70-et helye-
sen' talált el.

A megvizsgáliak közt volt két intelligens s két betege a psychiatriai
klinikának. Az esési magasságok 5-42 cm-ig ingadoztak. Időközök:
o, 2". 7". 15", 30", 60", 2', 3', 4'. 5', 6'. 7'. 10', II', 12', 13', 14' .. 15',
voltak. Azonnal az esés után, tehát o időközben, roa eset vizsgaltatott
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meg - a többi eredmények 20-20 kísérletre vonatkoznak, azért oly
kevésre, mert a kisérletezettek itt nagyon kifáradnak a nagy időközök
miatt.

Az eredmény oda konkludált, hogy egészséges egyénnél az emlé-
kezet 10, sőt több perczig is megörzi a hang észrevételeinek emlékezetét
oly mértékben, mint közvetlenül az észrevételek után. Az észrevett nek
gyengülése. az elhangzás, az észrevett hangerősségnek elfelejtése 10, sőt
még több percz után kezdődik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hirschberg a hangkülönbségek emlékezeteível fáradozott, azaz azok
minőségi megkülönböztetése képességeivel. Erre a czélra hangvillákat
használt, 436, 440, 444.448 és 452 rezgésűeket. Ezekre nemezzel
borított kalapácscsal egy rúgó segélyével ütve, idézett elő hangokat.
melyekre a kísérletezettnek 2", 5", 15", 30", 1', 2', 3', 5', 8' es 15',
után emlékeznie kellett, eltalá Iván, mely rezgésű villa szólt. Meg lőn
vizsgálva két zenetudó és két zene nem tudó egyén, kiken 8000 kísér-
letet hajtott végre.

Először megállapította ama hangkülönbséget. a melyeknél a meg-
vizsgált 100 esetból legalább 70 esetben helyes feleleteket adott sitt
kitűnik, hogy a zenetudó egyének' negy rezgéskülönbségeket tudtak
észrevenni, mig a nem zeneiek nyolcz rezgéskülönbséggel találták el a
megfelelő hangvillát. Hogyahangvillák sorrendje folyton változott,
említenem nem szükséges. Az összeállított táblázat ból 100 kísérletre
leolvashatjuk, hogy az időközök nagyobbodásával a hibák száma lassan,
de állandóan növekedik; aránylag nagy időközöknél is, pld. 8 percznél
a hibák száma tetemesen kisebb a kísérletek felénél. A zenei egyének
emlékezete jelentékenyen jobb, mint a nem zeneieknek ; az előbbieknél
egy hang magassága még 15' után is meglehetősen pontosan tartatik
meg, azaz a helyes esetek száma jelentékenyen nagyobb, mint a hamisaké.
Lelkibetegeknélaz emlékezet a leggyengébbnek mutatkozott. A szerzö
még úgy találta, hogy egyenlő körülmények között a hibák száma több
volt azon esetekben, a mikor a második hang magasabb volt az elsönél,
s megfordítva kevesebb,ha a második hang alacsonyabb volt az elsőnél.

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z e l le m i k é p e k r ő l . lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- JYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP h i l ip p , Páris, -

A képzelőtehetséget 3 szempontból tanúlmányozta: 1. Hogyan
képződnek a mi képzeteink? 2. Mi a képzeletünk tartalma, képzeteink
összege észbeli fejlődésünk különböző szakaiban ? 3. Miként tűnnek el
képzeteink?

I. Az ,első kérdés dolgában képzetcink egy csoportja képződésé-
nek lefolyását kellene összeállítani, Ezen csoportbóll, azután egy vagy
több typusát a képzeteknek kellene kiválasztani, a melyeket keletkeze-
süktől a teljes kifejlődésükig kell kisérni, hogy lássuk, miként fűződnek
össze elemeik lassan-lassan folytonos leszármazás által azon pillanatig,
a mikor a képzet teljesnek és véglegesnek látszik. Akkor ezután az
emlékezet az, a melyet megőrzünk a nélkül, hogy módosítanók.

Ez a tanulmány, azaz a képzetek kísérése keletkezésüktől teljes
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kitejlődésükig biztosan csak oly képzetekre nézve tehető, a melyeknek
képződése elég arra, hogy fokozatos fázisait követhessük és megjelöl-
hessük, és olyanokra nézve, a melyeket mi magunk alkottunk, a melye-
ket teremtettünk és nem fogadtunk be, mint készeket kívűlről.

II, A mi képzeteink tartalma nem más, mint azon képeknek
összege, a melyeket mi magunk alkottunk, vagy amelyeket mint egé-
szen készeket befogadtunk. A megfigyeléseknek bizonyos száma azt
mutatja nekünk, hogy szellemi képzeteink száma eléggé korlátolt. Első
tekintetre, és a mikor távolról tekintjük a képzet-csoportokat, azokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
megszámlálha ta tlanoknak látszanak. valóságban mindegyik csoport ugyan-
azon érzéki képekre korlátolt; az ember tehát odajuthat, hogy össze-
güket meghatározhatja.

Ill. Hogyan tűnnek el a szellemi képzetek?
A kísérletezők korlátolták vizsgálataikat a letható képzetekre,

egy ötös csoporttal operálva. Ezen czélból mindenekelött olyan képze-
tekkel igyekeztek kísérletezni, a melyeket az alany maga alkotott,
egyediekkel s nagyon egyszerűekkel azért, hogy rajzuk könnyen legyen
készíthető. r

Ezen kísérletek berendezése ez volt: vettek 5 tárgyat: egy csa-
vart> egy gombot. egy kaméjas nyaktűt, a liliomvirág metszetének réz
klisejét és egy kis japán álarczot Ezeket egymásutan külön az egyén
jobb kezébe helyezték. Szemei csukva voltak, de meg volt neki engedve
forgatni és megtapogatni e tárgyakat addig, a míg azokról szellemé-
ben egy képet' alkotott magának, s a míg azf reljesnek nem tartotta
annyira, hogy azt berajzolhatni gondolta. A kísérletező le is rajzoltatta
ezt a képet, miután elvette a tárgyakat, még mielőtt az alany meg-
láthatta volna azokat. Es így tett minden egyes tárgygyal ' kűlön-
külön. Azután beszűntette a kisérleteket, mintha befejezte volna.

Különböző időközökben (IS nap, I hónap. 2 hónap, s a felnőttek-
nél hosszabb Idő) a vizsgált egyéntől megkívánták, hogy rajzolja le
azokat a képeket, a melyeket az előtt csinált: így sikerűlt nekik követni
szellemi képzeteinele szenvedett modifikáczióit és alteraczióit.

Midőn így kísérleteztek a sorbonne-i pszikológiai laboratorium 6
növendékevel és . a párisi elemi iskolák 30 gyermekével, egyesítették a
képeknek különböző szérieseit (úgy, hogy azt a képet, a melylyel ope-
raltak. más két kép közzé foglalták,) a melyek körűlbelűl 500-at képez-
tek. Ezekből a következőket vontak le:
, szellemi képzetcink átalakulásai 3 elég pontosan jellemzett irány-

ban jelentek meg.
I Az első csoportban a képek törekedtek eltűnni, eltűnni össze-,

vegyülés (konfúzió) és elvonás (abstrakczió) által, mert majd annyira
ingadozók -s határozatlan ok lettek, hogy többé le nem rajzolhatök,
majd különböző módon megkopnak minden részleteiktöl és visszafejlőd-
nek egy képzelhető tárgynak egyszerű sémájává.

2. A második csoportban ellenkezőleg a kép megőrzi a konkrét
valóság jellemét: de a részletek, a melyeket tartalmaz, változnak és
mások altal vannak helyettesítve olyanképen, hogy az egész kép áto
változik egy más tipussá. Ez többé nem elvonása egy képnek, amely

\,
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eltűnni törekszik, hanem egy képnek az átmenete egyik tipusról a
másikra. "

3. A harmadik csoportban, a mely a leggazdagabbnak látszik,
közeledik a könnyen követhető tránszformácziók sorozatán keresztűl
egy általánosabb tipushoz. a mely erről a képről előzőleg létezett és a
mely ezt a képet abszorbeálja, mert ez a tipus önmagában egyedűl
reprezentálja azt az egész nemet, a melyhez ez a kép tartozik.

Lehet tehát mondani, hogya mi képzeteink harczolnak egyik a
másik ellen: de ezen harczban egyesek legyőzetnek és eltűnnek, a töb-
biek, rniutan nem tudnak olyanoknak fenmaradni, a milyenek: átalakúl-
nak más fajtájú képzetekké ; az erősebbek megőrzik általános jellegü-
ket, miáltal egyéni jellegük általánosodik (generalizálódik). Valamennyi
úgy viselkedik, mint az élők.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e m b e r i a g y tá r s ítá s i k ö z p o n t ja ir ó l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. F lechsig Pál, a psychiatria tanára Lipcsében, a nagy agyat
kétségtelenül az értelem központi szervének tartja, s hogy e körűl még
egyértelmű megállapodások nincsenek, annak tulajdonítja, hogya nagy
agy kéregállományát még eddigelé nem vizsgáltuk meg kimerítően.
Helytelennek tartja az agy eddigi lebenyekre való osztását s tapasz-
talatibb alapokon kívánja azt végrehajtani abarázdák és tekervények
szerint, a melyek jellegét a bennök elterjedő idegpályák határozzák meg.

A boneztannak e kérdésnél abban jelölt meg a főfeladatát, hogya nagy
agy kéregállományából kiinduló összes idegpályákat meghatározza, -azokat
minden viszonyokban kövesse s így a kéregállományban összefolyó egyes
pályák osseteruesetet megállapítsa, melyből azután tisztán felismerhető
legyen a kéregállomány minden egyes pontjának beékelése az összszer-
vezetbe.

Ezen kutatásokat két módon véli megoldhatni : 1. a Türk által
alkalmazott, a megbetegedett agy visszafejlődési állapotát vizsgáló metó-
dussal, és 2. az őmaga Flechsig által követett fejlődéstani mődszerével.

Ez utóbbiakban a felolvasó meggyőző eredményeket ért el. Igy
kimutatta, hogy a testből az agyba vezető idegpályák nem egyszerre
épűlnek ki egész az agyig s hogy ezek között is az érzékszervekből
vezetők érik el legelőbb az érettségüket, azaz rost jaik hüvelyei legelőbb
telitődnek meg velőanyaggal a kéregállományba való végbeidegzésük
helyén és pedig pld, olyan rostkötegek, a melyek az ébrenyélet vége
felé épülnek ki, csak több hónappal a születés után érik el érettségüket
f.s végleges összeköttetésüket a központtal. .

De az érzékszervek vezetékeinek kifejlődése sem egyidejű, hanem
legelőbb érik el e fokot a testi érzések vagy is közérzések idegútjai,
beleértve a tapintás érzéseit is, úgy hogy a gyermek sokkal előbb bz"r
testének benső érzeki tudatával, mint a külvzlágéval. Ezekkel közel egy-
idejűleg fejlődnek a szaglási érzések pályái; tetemesen későbben a
látásivezeték, de úgyelőrehaladva, hogy a velőtelt idegrostok az érett
ébrénynél már egészen közel a kéregállornánynál : vannak. Legvégűl
érik el kifejlődésüket a hallószerv központba futó idegszálai.
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Flechsig s mások ebbeli kutatásai szerint az érzékszervek idegvégei
az agykéreg szürke állományában szétágazódnak, de mindegyik érzék-
szerv idegeinek végződései egy·egy más területen ágazódnak sz ét, egymás·
től elkülönítve s élesen elhatárolva oly térületekkel, a melyekben sem
érző. sem mozgató idegvezetékek nincsenek. (Kikutatásuk e helyek' iz-
gatása által történik, vagy e helyek megbetegedéseiből vont következ-

tetések útján a bonczolásoknál.)
Ugyanezen eljárással arra a felfedezésre is jutottak, hogya 'nagy

agy felületén, ha 4 szférát foglalnak is el, mégis az egésznek csak lis-ad
részét teszik az érzékszervek végződéseinek területei, vagyis azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérzék-
szférák. Ez a négy szféra a következő : A testérzési sztéra. a mely a
legkiterjedtebb s a gerinczagy hátsó gyökeréből kiindúló idegpályák
által van beidegezve, körűlbelul az egész nagyagykéreg közepén, külö-
nösen a központi barázda körűl, a központi tekervénynél. a homlok-
tekervény lábánál s a gyrus fornicatus nagyobb részénél. A szaglási
szféra, mely a legkisebb terjedelmű. terjed az agy alapjától, a homloki-
karélyban a gyrus fornicatus kezdetéig s részben a halántéki karélyban.
A látási vezeték a hátsó agy lebeny azon táján lép be, a mely a fis-
sura calcarina által van jellegezve, s a cuneusban, a gyrus lingualis
felső részében. a hátsó agylebbeny pölusában terjed szét s látási szférá-
nak neveztetik. A hallóideg az első halantéki tekervénybe hatol, mely
két gyökerével a fossa sy lvii mélyében van elrejtve.

Ezen érzékszervi központok finomabb s jellegzetesen nagy, több
réteglkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű sejtek szerkezete által turinek ki. Ezek megsérülései czéljuknak
megfelelőleg a tapintási érzék. a közérzések s izomérzések megszüné-
sét, illetőleg a többieknél pid. a látásnal a reczehártya érzéketlensé-
gét, vagy a hallásnál teljes süketséget okoznak.

. Egyúttal ezen érzékszervi központokból erednek az agy kéreg-
állományának összes mozgató pályái, illetőleg az ő közvetlen közelük-

ből, úgy, hogy együttesen vetítóközpontoknak is lehet nevezni, mint
a melyek érzéki benyomásokat - és mozgási impulzusokat a nagy

• agykéregállományából a környéki szervekre átvisznek.
De kiválólag nevezetesek ezen érzékszervi központok azért, mert

itt keletkeznek a szűkebb értelmű érzéki észrevételek, azaz olyanok,
. a melyek minden emlékezeti képzet nélkül állanak elő. azaz tisztán csak
a fény, vagy, szín, vagy szag stb. érzések, egymástól izoláltan lépve
fel és elmúlva. Ilyenekkel bír körűl belűl az újszülött néhány nappal,
héttel,. hónappal születése után.

1\mde ennek kikutatásában Flechsig érdemei bizonyára registrá-
landók, +. az agy felülete többi 213-ada még nagyobb fontosságú.
Eunek fontosságát az által emelte ki a tudós orvos, hogy az újszülöt-
tek agyvelőit vizsgálván, azokat teljesen indifferenseknek találta és
semmitéle kapcsolatot nem talált náluk ezek s az érzékszervi közpon-
tok között!? Köztük kapcsolatok nincsenek s terjedelmes boncztájak
ezek, a melyekben ilyen korban még teljesen hiányzanak velőtartalmú
idegrostok. De a csecsemő növekedtével körűlbelűl a második, hónap-
tól kezdve (ime, mely időtől fogva az egészséges csecsemő kezd kissé
érdekes kifejezést nyerni, majdnem mondhatnám intelligens lenni az
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ellőbbi állatias kifejezéshez mérten) millió és millió rost hatol az ér-
zéki központokból, s azok közvetlen környezetéből ezen funkczión kívüli
kerületek be úgy, hogy ezen utóbbi terület tekervényeiben társítási rend-
szerek találkoznak, a melyek a különbözó érzéki központokból erednek;
rostok a látási és tapintási, vagy a hallási, tapintási és látási szférák-
ból stb. Es a mi ezt nevezetéssé teszi, az, hogy ez időtájt kezd a gyer-
mek értelme ébredni, nyilatkozni.

Ha pedig tekintetbe veszszük. hogy a kifejlődött egyénnél ezen
területek egy bonyolúlt rendszer hálózatáig vannak kiépítve, lehetetlen,
hogy ne merjük ezen tényt kapcsolatba hozni a fejlődő és fejlett lelki
életével az egyénnek, különősen a lelki élet azon műveletével, a melylyel
az a különböző érzéki szférákba vezelett benyomásokat egymással kap-
csolatba hozni igyekszik. S ez itt ezen tájain az agynak történik, itt
kapcsolódnak, itt társútnak az érzéki benyomások s azért e területeit
a nagyagy felül eténzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta rsitasi közjJmztoknak nevezték el. Itt folynak le
a magasabb értelmű érzéki észrevételek, azaz azok kornplekszumai és
emlékezeti képei itt állanak elő. Igen, a mit mi gondolkozásnak neve-
zünk, az csak a különböző érzéki szervek működéseinek társításával áll be.

Ezen társítasi központ hármas tagozódást mutat. A legnagyobb a
tapintási, látási és hallási szférák közt fekszik egyrészt, a látási, hallási
és agyros hippocampi között másrészt.

A tetemesen kisebb tájat a homlokkarély csücske, különösen ennek
alapi része teszi.

A legkisebb a középen fekszik s egészen megfelel az insula Reídii-nek.

Ezek működését Flechsig kórállapotukban vizsgálta, a midőn is
rendellenességeiket kulső jelekből, kiváltképen a képzet társítasi folya-
matnak legbiztosabb s legkifejezőbb jeleiből: az emberi beszédből, annak
zavaraiból leginkább ítélhetjük meg, s ezek okainak helyeit felkutatvan.
tényleg ezen tájain a nagyagy felületének találjuk őket, a melyeket
társírási központoknak nevezünk.

Ezen társítasi folyamatok Flechsig szerint bizonyos terjedelmes
sejtcsoportok által történnek s az érzéki észrevételek emlékezeti nyomai
a társítási központok dzí.czsejtjet'bm keresendők.

Végeredményében oda konkludál, hogy az egész nagyagy kéreg-
állománya első sorban is egy hatalmas társítasi szerv.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A f ig y e le l l l s a z é r z é k s z e r v e k rnűk ödése k ü lö n ö s te k in te t t e l

a szernr e.

Értelmi műveleteinknél, különösen ismeretek szerzése alkalmával
fontos szerepet visz a figyelem. Ez eminenter lelki funkczió. Azon
képességet tulajdonítják neki, melylyel a nyújtott benyomásokból egyese-
ket tetszése szerint kiválaszt, ezeket bizonyos összefüggésbe, rendbe szedi.

De e képességnél igen sok megfejtendő kérdés van: a figyelem-e
az, a rnely mindezen funkcziókat végzi? Vajjon az egyes benyomasokat
erősebben emeli-e érvényre s másokat elnyom, a figvelem végezi-e
a benyomások analyzisét vagy pedig élettani természetű változásokkal



van-e itt dolgunk, a melyek által az ingerek kedvezőbb vagy kedvezőt-
lenebb behatása van feltételezve?

Erre nézve dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHez'nrzch a szemról kifejtette, hogy annak képesége
van a paraxíol távolságokhoz alkalmazkodnia, s azon esetre, ha az
ember optikai benyomások által nincs igénybe véve, a szem nyugalmi
állapotába visszatér. Ezen jelenségek pedig azt bizonyítják, a szemnél.
hogyafigyelemnél az élettani feltételek azok, a melyek következtében
az ingerek erősebben lépnek fel s nem a figyelem az, a mely a benyo-
másokat kiemeli a többiek közűl.

Nincs mégmegfejtve a figyelem azon analyzáló képessége, melylyel
az, az egyidejű különbözőségeiből a benyoniásoknak, mik az érzékszer-
veket érik, csak egyeseket emel ki- Budinszky Káro~y.PONMLKJIHGFEDCBA

ISMERTETÉS EK .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z E g y e s i i l t -Á lh n llo k kdzoktatas-ilgyének fő b b a d a ta i .

Nemrégiben jutott kezem közé az Egyesűlt-Allamok nevelésügyi
biztosának jelentése - két vaskos, sűrűn nyomatott kötet, 2290 oldal -
az 1893/4 tanévről.

Talán- nem lesz érdektelen e lapok szíves olvasóinak, ha 'kőzlörn
a jelentés főbb adatait. .

Az Egyesűlt-Államokban a külömböző fokú nevelő intézeteket az
1893/4. iskolai évben, - nem számítva az esti tanfolyamokat, zene,
szépművészeti, ipar, magán, emberbaráti intézeteket stb, melyeknek
növendékszáma mintegy 300 ezerre tehető - 15,530.268 személy volt.
Minden 9 lakos kőzül 2 iskolát latogatott.

A biztos az adatokról megjegyzi, hogy különösen a magán elemi
iskolák növendékeinek kimutatása inkább megközelítő értékű, mínthogy
az adatok beszerzése nagy nehézséggel jár és évről-évre felette változik.

Az elemi (primary and grammar school) oktatásban részesülő növén-
dékek száma és pedig a nyilvános iskolákban: 13,646,7°3, magánisko-
lákban : 1,200.115 A középfokú oktatásban részesülő (high and secondary)
növendékek szama és pedig nyilvános iskolákban: 302,006, magán-
iskolákban : 178,352. A főiskolai oktatásban részesülők közűl egyetemi
és collegiumi hallgatók és pedig nyilvános: 20,274, magán: 69°39;
orvostan- és joghallgatók, theologusok és pedig nyilvános: 5616, magáu :
42,229; tanítóképző-intézeti növendékek és pedig nyilvános: 37,899,'
magan: 27995.

Az elemi (népiskolai) növendékek a lakosság 20'S3%-át teszik;
a lakosság száma pedig volt 67,891.380 (1,803-490-nel, vagyis 2"730/o-al
több, mint az előző évben). A népiskolai tanítók összes száma: 388,°°7,
és pedig férfi: 124,768, nő : 263,239, A férfiak egy év yalatt 2712-vel,
és nők 2285' tel szaporodtak. A biztos a férfi tanítók aránytalan növe-
kedését az üzletek depressiójában látja, minek következtében ugyanis



a iérfiaknak kevesebb okuk volt tanítói hivataluk elhagyására, hogy
jövedelmezőbb alkalmazást kíséreljenek meg.

A népiskola jövedelmei, és pedig állandó alapok után: 8,486.052
dollár, állami adókból: 33.°74.152 dolJár, helyi adóból: III,255258
dIr. (a múlt évnél 2.830204 dlr.-ral több), egyéb forrásokból: 14,235.930
dIr., összesen: 167,05 I,392 dlr., 'vagyis 2,028.510 dir-ral több a mult
évinél. A népiskola kiadásai és pedig telek, épületek. bútorzat, konyv-
tárak és tanszerekre : 29,237.23 I dIr, tanítók és felügyelők (superinten-
dent) javadalmazására : 108,520.730 dIr., más czélokra: 32,626.212 dIr ..
összesen: 17°,384.173 dlr ; evi növekedés' 7.040.895 dir. Minden egy
növendék taníttatása havonként átlag 2 67 dlr- ba került.

Az iskolaépületekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszáma: 236,529 volt, 425,024.341 dir. értékben
A kóZépzskolák teljes szama az 1894. évben 5946 és pedig 3964 nyil-
vános, 12.120 tanárral és 289274 tanulóval; 1982 magán (private high
school), 8000 tanárral és 118.645 tanulóval.

A tanulmányokat illetőleg a középiskolai tanulök a követ kez őkép
oszlanak meg: latint tanult a tanulók 43'59%-a, görögöt 4'99%' fran-
eziát 103[%, németet 12"78%' algebrát 52"7,%' mértant 25'25%'
trigonometriát 3 '80°/ o. természettant 24'02%, vegy tant 10'31lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA°/ o, . törte-
netet 35'78%' .

A nyilvános középiskolák tanszemélyzetének több, mint fele, vagyis
6382, nő volt. A tanulók közül 117,202 azaz 40'45% férfi és 172,°72,
azaz 59'55% nő volt. Ez iskolákban 4197 szines tanuló volt. Az 1894.,
évben képesítést (graduate) nyertek 37.328-an és pedig '3233 férfi és
24,095 nő,

A nyilvános középiskolák épületei nek és telkeinek becsértéke
64,638,091 dIr.; egy-egy intézerre átlag 21.596 dIr. esik. Az évi föntar-
tásra az állam és község ek 8,488. 181 dirral járulnak; egyéb forrasok
megközelítő jövedelme 15,645.908 dir. \

A 'magán középiskolák (private high school) tanszemélyzetének
hasonlókép több, mint fele, vagyis 8007-ből 4272 nő volt. A növen-
dékek közül 59.786 férfi és 58.859 nő volt. A színes fajú tanulók szama
3782 volt. .

, A tn ~gán középiskolak az állam részéről 5.5°0.918 dlrt húztak..
Minden felreértés kikerülése végett legyen szabad megjegyeznem,

hogy az amerikai középiskolák nem a mi ilynemű intézetemk értelmé-
ben veendők. Ott a közép (secondary) és felső nép vagy polgári iskola
között (high school) szeros határvonalat vonni nem lehet. Nem is kőz-
vetlenül készít az elő az egyetemi tanulmanyokra ; ezt megelőzőleg az
egyetemre menni szándékozó még 2 évig tanúl valamely college-ban,
mely után felvételi vizsgát tesz (baccalaureatus).

Az egyetemek és kolJégiumok száma a szóban forgó tanév végeig
mindkét nem számára 476 volt. Az előadók nem szerint a következő-
kép oszlanak meg és pedig az előkészítő tanfolyamon volt: 1902 férfi
és 807 nő, a kellegiunu tanfolyamon 5597 'férfi és 666 nő. a szaktan-
folyamokon 2847 férfi és 24 nő, összesen 9308 férfi és 15°9 nó,

Egyetemi és kollegzumi tanulók Az előkészítő tanfolyamban ; fehér:
28.910 fedi, 12.864 nő; szines: 1903 férfi, 1511 nő. A kollegiumi tan-
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folyamban : fehér 47.°72 férfi, 12.560 nő; szines 658 férfi, 125 nő. A
vizsgázok (graduate) tanfolyamában : helybenlevők (resident) 2507 férfi,
459 nő ; helyben nem levők (non resident) 889 férfi, I04 nő .. A szak-
tanfolyamokon: fehér: 19955 férfi, 569 nő; szines: 723 férfi, 18 nő.

Az eg yet=rnek és kollegiumok jövedelmelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15,365.612 dIr. volt, mely
összegből 38'10f0 tandíj. 34'3% alapítványból. I7% az államtól és
IO'6% vegyes eredetű volt.

Szakiskola (theologia, jog, orvos, fogászati. gyógyszerészeti, állat-
orvosi, szülészeti] SIO volt, 6974 tanárral és 47.845 tanítóval és 12.055
akadémiai fokot nyerttel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítdképző·intézett" növendékeknek és azoknak, kik a különböző
intézetekben a tanítói pályára készültek, száma 80.;67 volt. Ezen növen-
dekek a követ kezőkép oszlanak meg. A I60 nyilvános tanítóképzőben
37.899. a 238 magan-tanítóképzőben 27.995, paed. tanfolyamokban
I73, egyetemen és kollégiumban 55°0, nyilvános közép (high) iskolában
5041, magán-középiskolában 4332 tanító-jelölt tanult. A tanítóképzők
827 L tanítot képesítettek. A képesítés joga csa kis őket illeti.

Kőzli :.,Somogyi Géza .PONMLKJIHGFEDCBA

IR O D A L O M .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K Ö N Y V I S M E R ' l 'E T É S .

Ú ja b b if jú s á g i Iratok.

1. M ita h a -s a , a p u s k a p o r k é p ü Irta : Pajeken J .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r z g y f ! - s Az
Athenaeum kiadása. Ára díszkötésben 3 Irt, Szerző hosszabb ideig tar-
tózkodott Észak-Amerika nyugati vidékein az indiánusok között. Könyve
tehát saját tapasztalatai, élményei és tanulmányai után- készült. A leg-
több indiánus történet téves képet nyujt a vörösbérű népről. mivel
íróik jobbára csak merész képzeletükből merítették az anyagot. Pajeken
lehetőleg híven rajzolja a vörösbőrűek kezdetleges műveltségét,' erköl-
cseiket, szokásaikat és életmódjukat. Mindezt nem tudományos módon,
hanem népiesen, vonzón érdekesen tudja előadni egy hosszabb. elbe-
szélés keretében. A mellett érdekesen szövi be a vasutak nak Észak-
Amerika nyugati vad tájékaira való bevezetését, városok alapítását,
megismertet az ottani állattenyésztésseI, a bányász attaI, kereskedésseI,
a katonáskodással stb.

Az észak-amerikai prairiekről oly világos és szép képet nyujt, a
milyet a földrajzi órákon a tanar nem adhat. Hiába a részletek nélkül
a kép gyakran elmosódik. A tanárnak. pedig nincs ideje nagyon rész-
letezni. Arra valók a jó ifjúsági iratok, hogya tanító munkáját kiegé-
szítsék. .

De nemcsak hasznos ismereteket nyujt e kőnyv, hanem rt leg--
nagyobb mértékb en jellemképző is. Hőse: Mitaha-sa, az arrapahoék
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főnöke, mindent elkövet, hogy népét a régi erkölcsökben megtartsa.
Tudja, hogya pálinka (a «tüzes víz s ), a dobzódás, a mulatságok el-
puhít jak törzsét, azért férfias fog.lalkozásokra: vadászatra, harczi játékokra
szorítja őket. Attól tart, hogya fehér emberek elébb-utóbb egészen
elűzik a bölény-csordakat a prairiekről: akkor pedig népe éhen vesz.
Fegyvert ragad hát s népénekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabadsághőse lesz.

Iszonyú küzdelem támad a fehérek és vörösbőrűek között. Elein-
tén az indiánusok győznek, Mitaha-sa mindenütt elől jár s példájával
föllelkesíti az elcsüggedőket. Győzelmet győzelemre arat. De az Egye.
sült-Államok katonasága napról-napra gyarapszik, a tüzérség megjele-
nik az ágyúkkal s az indiánusok személyes vitézsége végül is elégtelen-
nek bizonyul a modern hadviseléssei szemben.

Mitaha-sa . kénytelen megadni magát. Hónapokig távol ran népé-
től, hogy a lehető legelőnyösebb békét eszközölje ki számára. De míg
odavan, vetélytársai és irigyei: Uta-ha (Sárga Nyil) és Vörös Felhő
elidegenítik tőle 'a népet és zajos mulatságok rendezésével megront-
ják azt.

Mikor a nagy főnök haza, jön rendet teremt ugyan, de az áskáló-
dások tovább tartanak ellene. A fehérek meg akarják vesztegetni, de
Mitaha-sa sohasem kereste a maga javát, most is visszautasítja a csá-
bító ajánlatot. De! Sárga Nyil kész elárulni népét. Mitaha-sa végre meg-
sokalja az emberi háladatlanságot, odadobja a főnökséget Sárga Nyil-
nek s mindenkitől elhagyottan egy árva sziklán fejezi be tiszta életét.
A bűnt is utóléri a büntetés. A vörösbőrű népnek el kellett pusztulnia,
mert elhagyta edzett életmódját s a bűn pocsolyájába merült.

A mellékalakok is sikerültek. Megható Norden Erz'k önfeláldozó
szeretete, melylyel nevelő apja iránt viseltetik. A tábori élet rajza, az
állattenyésztés ezerféle veszélyeinek ecsetelése, a városok gyors alapítá.
sának módja: mind csak emelik a kőnyv értékét.

Mégis teszek két megjegyzést a tartalomra. Dick Roters, 'pápa-
szemes tudós ugyanis egy sziklán kalapál, mikor a vörösbőrűek meg-
ragadják. Pápaszeme leesik az orráról a földre. Fehér társai kiszabadít-
ják az indiánusok körmeiből, s ekkor a tudós kérésére megkeresik papa-
szemét, melyet ép állapotban (1) megis találnak. Ez nem valószínű.
(96-97. lap.).

Az sem valószínű, hogy Vörös Felhő és egy nagy éhes medve
három napig együtt éljenek egy sziklahasadékban, a nélkül, hogy a
medve szét ne tépje oda szorult foglyát.

Máskülönben szerző ügyes meseszövő.
A mi a fordítást illeti, általában jó, Helylyel-közzel szep, lendü-

letes. A jó magyarság ellen csak ritkán vét a fordító, pl. Szemeim
őrködni fognak (22. lap E. h. : Szemem őrködni fog). Mások a domb tövé-
ben előre kúszva kémlelődtek ki (?) a sötétbe. [U. ott.) Emlékezzék
csak vissza a pörpatvarra, Jack Palmer, mely a kinaiak és a többi vasuti
munkások közt folyt (25. lap, E. h.: Jack Palmer, emlékezzék csak
vissza a pörpatvarra, mely stb.). «Kedvencú (26. lap s más helyütt is.
E. h.: kedvelt vagy r kedves}, A szerencsétlenség színhelye csakhamar-
el volt indiánusokkal árasztva (29. lap. E. h.: A szereucsétlenséglkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszín-.



helyét csakhamar elárasztottak az indiánusok) ... s már jóformán minden
harczos megkóstolta. (U. ott. E. h. s jóformán már stb ... a katonák-
kal szintén megrakott magaslatokra (48. Iap .. E. h.; a szintén katonákkal
megrakott stb.) ... jól van táplálva (52. lap. E. h. : jól táplált). «V édencz s

(53. lap.). Dick R. és Griek eleintezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyütt lovagoltak (69. lap. E h.:
egymás fDellett lovagoltak.)

Néha a szabatosság ellen vét. Pl gyorsan több tüzet gyujtot-
tak (2 r. lap. E. h ..: több helyen stb) de nem .lévén fioyásak, meg-
ették a lovak a bokrok fiatalabb hajtásait is. (127. E. h.: minthogy a
lovak nem voltak finyásak, a bokrok fiatalabb hajtásait is megették.)

Evvel azonban nem akarom a fordító munkáját kisebbíteni. A
könyvet ifjúsági irodalmunkra nézve nyereségnek tartom és serdűltebb
ifjaknak nyugodt lélekkel ajálhatom. A 14 nyomatott· nagy 8°lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAívre ter-
jedő kötetet Gehrzs János csinos rajzai diszitik. A papir finom, a nyomás
tiszta, kötése erős s így külső kiállítása kifogástalan. .

2.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA le g k is e b b leány. Irta: Gaal Mózes. Az Athenaeum egy-két
éve, hogy megindította «Fiatal leányok regénytáras czímű vállalatát.
Igazán jóravaló törekvés. Lépten-nyomon tapasztalhatjuk, hogy a ser-
dülő leányok milyen mohón kapkodnak a könyvek. a szőrakoztató
olvasmányok után. Regény, novella után vágyódnak. A szülő sokszor
maga sem tudja megválogatni gyermeke olvasmányát, miként lehessen
ezt elvárni a fiatálságtól?

Pedig a koraérettség, az idő előtti olvasmányok főleg az ifjú szűzek-
nél gyakran nagy veszedelmet rejtenek magokban. Oltár a fiatal leány
szíve, a melynél Zola iskolájának nincs mit keresnie. A rideg naturá-
lizmus nem a finom női szívnek való. Az élet piszka. szenny je még a
férfit is eldurvít ja, a női szivet egyenesen megöli. Zola költészete ideáliz -
mus nélkül való, tehát nem is költés,

Milyen megkönnyebbülten sóhajtok föl:
- Hála Istennek, vannak már nekünk fiatal magyar leányok kezébe

való regényeink is!
Bizony vannak. Még pedig a javából valók 1 A mult évben Benedek

Kata linja ragadott magaval, az idén jóleső örömmelolvastam el Gaal
Mózesiink cLegkz"sebb leány»-á t. Eredeti magyar regény mind a kettő, .
szívből eredett és szívhez szólő. De nehogy valaki beteges szentirnen-
tálizmust értsen 1

Gaal regényének ez a meséje :
Egy szegény hivatalnoknak volt három leánya meg egy fia. A leg-

kisebbik leány: Gizella, hat éves koráig falun nevelődik nagyapóéknál.
Azután hazaviszik a városba, hogy iskoláztassák. Nagyapa meghal,
Gizella sokáig bánkódik utána. E közben telik-múlik az idő. A kis
leány elvégzi iskoláit és hajadonná fejlődik. Bátyja hivatalt kap és
megnősül, nőtestvérei is férjhez mennek. Csak ő marad otthon édes
anyja oldalán és vígasztalója s gyámolítója lesz. Mert apa is meghal.

Megható a legkisebb leány önfeláldozó gyermeki szeretete 1 Meg-
ismerkedik Horváth Sándor nevű diákkal, a ki földhöz ragadt szegény
árva fiú, de szíve tiszta mint az arany s jelleme nemes. Ez lesz az
özvegyasszony s az árvaleány legjobb barátja, a család megmentője.
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Bár maga is szegény, mégis segíti őket. Kosztosokat szerez nekik s
ingyen tanítja gyöngébb tanulótársait, csakhogy a szegény özvegy-
asszonynál béreljenek lakást. .

Sándor Budapesten tanul az egyetemen, orvosnak készül, mikor
levelet kap GizeJlától. hogy anyját megütötte a guta. Az orvosnöven-
dék lejön a fővárosból s ápolja a szegény özvegyet. Anya és leány
áldják a jószívű Sándort, de anyagi támogatást nem akarnak tőle el- /'
fogadni.

Sándor folytatja tanulmányait, Gizella pedig nevelőnőnek megy,
hogy édes anyját eltarthassa.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fiú szorgalmasan levelez a leánynyal
és az özvegy asszonynyal, de ezek elhallgatják neki nyomorukat. Gizella
már belebetegszik a sok munkába. Ekkor jelenik meg Sándor, hogy
megkérje kezét. Orvosi oklevele a kezében s biztos kenyere van. Persze,
hogy a szegény özvegyasszony anyai áldását adja a boldog pár meg-
kötendő frigyére

Ez a könyv száraz váza. De ezt annyi szép részlet veszi körul,
hogy nincs leány, a ki könnyek nélkűl olvashatná ezt a regényt. Külö-
nösen jó a mellékalakok közülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnna. Horváth Sándor testvérnénje, a
ritka jósaívű székely asszony, a ki aranyos kedélyével a szegény ügye-
fogyottak és öregek megváltója.

A könyvben csak apróbb hibákat vettem észre. Így pl. az Író
elfelejtette megmondani, hogy mi lett a nagymamából. Ebben a mondat-
ban: «Az új nevelőnő egy szegény asszonynak, ki beteg fiacskáját
vitte a doktorhoz, tíz krajczárt adott' neki»: az utolsó szó fölösleges
(221. lap). Szerző többször akkor is használ idegen szót, mikor jó
magyar szőval is élhetne, pl. «konstatáltas (17 4. lap), e konstatalnu nk
kell» (184. lap) stb.

Egyébiránt tősgyökeres, tiszta magyarsággal Írta meg regényét
Gaal. Neki s Benedeknek még sok ilyen szép leányregényt kell Írnia.
Mindkettő olyan kiváló Író, a minő bármely nagy nemzetnek is diszére
valnék. En azt hiszem, leányregényeink megérdemelnék, hogya mívelt
nemzetek nyelvére is lefordítsák.

3. Forgó BácsiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ö n y v tá r á b ó l három kötet jelent meg mostaná-
ban. A XIV. kötet czíme : Kis elbeszélések, Írta: Ida néni. A XV. kő-
teté:A titok. A uarasi vendég. A piros kendő. A XVI. köteté 'pedig:
J /IIz't beszélnek aharangok és egyéb 'elbeszélések, Egy-egy kötet ára: 80
krajczár.

Mind a három könyv azt a hatást, tette reám, mintha egy és
ugyanaz az ember Írta volna. Forgó bácsi szelleme, gondolkozásmódja,
ötletei és meseszövő tehetsége, gördülékeny, JÓÍZű magyaros stylusa
mindegyikben föltalálható. Forgó bácsi tud az apróság nyelvén Írni. Ismeri
a gyermekvilágot. Sokszor a könnyekig meghatóan ír és mesél, De
mégis nagy a kifogásom ellene.

Lehet, hogy tévedek. Nem először it élem el Forgó bácsinak azt a
fölfogását, hogy pajkos, vásott gyerekek pórul járatásával jótékonyan
hathatunk a kicsi gyermekek magaviseletére. Bizonyára nem osztozik a
véleményemben, különben nem beszélne olyan gyakran makranczos,
bosszúálló, daczos gyerekekről, a kik lehetőleg mindenkít bosszantanak
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és bántanak, úgy, hogy senki se szereti őket lassankint s minden gonosz
csinyt rájuk fognak, melynek nem akadt gazdája. Majd meg szenvedé-
lyes, indulatos természetű és c nagyon is hirtelen kezűs gyermekeket
szerepeltet, a kik lassacskán a maguk és környezetük ostoraivá lesznek.
Hozza még ezek a mesék, az elbeszélések hősei, főalakjai. Még ha
mellékalakok volnának: hagyján. De Így sok gyermek még kedvet kap-
hat a rossz utánzására. Pali szökése (XIV. kötet 17-41. Iap). például
épen nem elriasztó hatású.

Ne a rosszat, de a jót; ne a gyűlöletet, de a szeretetet állítsuk
minél gyakrabban a zsenge gyermeki lélek elé. Én mindig· elitéltem
némely tanítóknak azt ~ módszerét, hogy a táblára hibásan felírt szók-
kal akarják tanítványaikat a helyesírásra tanítani. Nem úgy. uraim. Írja-
nak és Írassanak mindig és mindenütt helyesen. hogy csak helyes sző.,
képek vésődjenek a gyermeki lélekbe és biztosítom önöket, hogy czélt
érnek Az ifjúsági írótól is azt követelem, hogy lehetőleg mindig és
mindenütt a szépet, a jót és nemeset tüntess~ föl; a szennyet, apisz· .
kot ne nyalábolja föl, hanem inkább tolja félre. A rosszat, a gonoszt
úgy is elég idejekorán ismeri meg a gyermek, minek irányítsuk még
mi is erre a figyelmét?

A XIV. kötet II elbeszélést tartalmaz. Legtöbbet ér köztükzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
«Ae első keresmény. czímű (42- 54. Iap). V ályi Ilonka szeretne a czir-
kuszba menni, de anyja szegény, kinek nem jut a szórakozásra. A házi-
asszony kézimunkával bízza meg Ilonkát s megjutalmazza egy forinttal.
Ilona örül, mert most már elmehet anyjával a czirkuszba. De anyja
még se mehet, valami nagy szomorúság érhette, mert egyre sír és
búsul, Ilona faggatja, mi történt? Megtudja, hogy egyik rokonuk, egy
szegény özvegyasszony, egyetlen leányával együtt ágyban fekvő nagy
beteg Nincs pénzük, orvosságra sem telik. Ilona lemond az élvezetről
s megmenti a betegek életét.

Ez siker ült darabja a könyvnek. De már Toreos Eandi, PaizYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó '-

kése és Peneseuirdg' nem tetszik nekem. Ez utóbbiban folyton csúfolnak,
gúnyolnak egy szegény leánykát. Igaz, hogya vége kiengesztel, de a
csúfolódast nem kellett volna annyira részletezni, legföljebb csak
érinteni.

A könyvbe becsúszott hibák közül ezeket emJítem meg:
Ferikét fiúcskának mondja, holott ez leánynév (1. lap). Fiút Ferinek

mondanak Ferencz helyett. - Mikor tíz órakor a gyermekek az udvarra
mentek, Ilonka ... hogy ott ozsonnáját elköltse , (7. Iap. Nem reggel
10 órakor eszik a magyar ember ozsonnát, hanem d, u.) Hibás a követ-
kező mondat szerkezete: «Hétfőn reggel Mari néni oly kegyetlen volt,
már hat órakor felkölteni a fiúkat » (24 lap) Egyszer Vályi Ilonát, más-
szor Jolánt mond (Lásd a 44. és 52. lapót. Ilona ésJolán nem mindegy.) ...
hogy a kis libapásztor osztja meg falatjat, (84 lap. E h.: hogy akis
libapásztor megosztja falatját). cA legjobb könyv s ez. elbeszélésben a
leányokat hol tanítónő, hol - szemes tanár> tanítja (87. és 88. oldal).
Hogy lehet ez? A szövegkép is tanítónőt ábrázol. - ... és nehezeket
sóhajtott. (124. Iap. Talán: nagyokat sóhajtottl) .

A XV. kötet 3 elbeszélést tartalmaz: A titok, A városi vendeg és



A piros kmdő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz első a leghosszabb. Érdekes a meséje, de valószíuűt-

len az, hogya húsz év óta egy helyben szolgáló cseléd egyszerre hűte-
lenné legyen. Különben az elbeszéléslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<1- szűlők iránti bizalomra és szere-
tetre serkent. Nehány apróbb hibát is följegyeztern. Ezek: Emma foly-
ton lesütve tartá szemeit (6. lap. Ehelyett: szemét) Szemei körül
vannak gyűrűzve ! Anna helyett háromszor is Emmát mond (49. lap.) ... ·
nogy fölfedezze magát (83. lap. E h. hogy fölfedezze tettét).

A utirosi vendég tartalma a következő: Pali és Imre látatlanban
elitélik Jenő rokonukat, a kit édes apa mindig dicsér. Mikor a város-
ból hozzájuk jön vendégnek, az erdőbe szöknek. Ott eltévednek, egy
óriási juhászkutya üldözi őket. Épen ekkor ér oda Jenö s megmenti a
fiúkat. Persze aztán jő barátokká lesznek.

A jJz'ros kendő meséje ez: Gyurka, a szegény árva. ki mint boj-
tárgyerek kereste kenyerét, egyszer sz ép piros kendőt látott heverni

-az erdőszélen. Mellette egy öreg úr szundikált. Gyurka legalább azt
hitte El akarta csenni a kendőt. De az öreg úr megragadta a tolvajt s
a községházára akarta czipelni. Gyurka könyörgésre fogta- a dolgot; az
öreg megbocsátott neki s tanítgatta a jóra. A fiún fogott a leczke s
idővel derék ember vált belőle. A ..?CVI.kötetben legjobb és legszebb
az első elbeszélés «Mtt. beszélnek aharangok h Ez szívhez szóló, neme-
sítő hatású történet. A többi elbeszélésben már megint a csínyek, a
szenvedélyek kerülnek előtérbe. A borzas csaesi ez. elbeszélés a tarta-
lomjegyzékban «borzas bácsi- néven szerepel. Apróbb hibák: köll
megkeresni kenyerét. (10 lap E h.: köll megkeresnie kenyerét) s
ebéd fölött majd kibékülhetne (99. lap. E h.: s az ebédnél majd stb.)
Berczi még föl sem volt öltözve (10 I. Iap. E h. B. még föl sem öltöz-·
ködött) ... Berczi legkedvesebb cserneg éjét, vett elő (102. lap. E h.:
vette elő).

4. «Itt a vége.» Evvel végződik Benedek Elek nagy alkotása: aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g y a r Mese- és M o n d a v ilá g V. kötete. A kivaló mesemondó
saját vailomasa szerint - nehéz szívvel Írta le: «Itt a vége>. Mi meg
nehéz szívvel olvassuk búcsúzó szavait. Igazán, úgy megszoktam a két-
heti időközökben megjelent zöld füzeteket, hogy elmaradásuk épen
olyan rosszúl esik, majd mint a kedves vendég késedelmezése.

Együtt van tehát immár ezer év meseköltése. A mi szépet, dicsőt,
ezer év leforgása alatt alkotott a magyar képzelet : az mind föltalál-
hato a Magyar Mese- és Mondavilágban. Egy és ugyanaz a mese, néha
monda is többféle változatban. A lélekbuvárra háladatos feladat ennek
a mesegyüjteménynek tanulmányozása Iskolák, könyvtárak, családok
tekintsék magyar bibliájuknak ezt a szellemi kincsesházat, melyet Benedek
Elek annyi szeretettel, lelkesedéssel és kitartással fölépített

Benedek Elek nem egyszer~ gyüjtő. Alakító és teremtő ereje
egyaránt csodálatos. Nem vetkőzteti ki meséit a népies jellegből, 'mégis
szalon ruhában jelennek meg előttünk. Benedek munkáját csak az képes
igazán megitélni, a ki 'ismeri a nép eredeti gondolkozását, ismeri a nép
meséit s olvasta a régibb népköltésigyüjteményeket. Gyulai Pál és
Arany László derék munkát végeztek. De ennek csak a tudósok vehe-
tik hasznát.

Magyar Tanítóképző. 10



Egyesületünk választmánya 1896. évi november hólkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ő-án tartott
ülésén - a közóhajtásnak megfelelően - egyesületi munkálkodásunk
főtárgyául azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanztóképzész' tiJ 'rvény (az 1868. évi XXXVIII. t.' czikk tanító-
képzési részének) reviziójára vonatkozó tételt tűzte ki.

Az erre vonatkozó javaslat - mint előmunkálat - a januári
választmányi ülés határozataiból kifolyólag közöltetett a Magyar Tanító-
képző 1897. 1. számában.

Teljes tisztelettel kérjük fel a tanítóképző-intézetek tek. Igazgatóit,
a tanítótestületek tek: Elnökeit, hogy e javaslatot a tantestületi tanács-
kozások tárgyául mentül elébb kitűzni szíveskedjenek; s egyszersmind
teljes tisztelettel kérjük a m. t. tantestületeket, hogy e tételt beható
tanulmány tárgyává tenni, kebelükből esetleg egy, vagy több előadót
a tanulmányozással megbízni, azoknak észrevételeit úgy mint a közölt
eredeti javaslatot testületi értekezleteiken megvitatni. mérlegelni, észre-
vételekkel kisérni s megállapodásaikat - alulirott főtitkár hoz czímezve
- az egyesületi elnökséggel közölni kegyeskedjenek. Nemkülönben
kérjük az egyes tagtársakat s az érdeklődőket nézetük nyilvánítására.

A tanítóképzés ügyét legmélyebben érintő ezen fontos tételnek
alapos megvitatásában, mint egy kerszakot alkotandó törvényes intéz-
kedés előkészítésének szabad-egyesületi munkálatában, bizalommal re-
méljük, részt fog venni mindenki. a kinek lelkével a tanítóképzés ügye
összeforrott, s részt vesznek mindnyájan különösen azok, kiknek a tanító-
képzés - élethivatásuk.

Mély tisztelettel maradtunk
. Budapesten. 1897. febr. 1

Dr. Koudcs János.
alelnök.

Sztankó Béla .
főtitkár.

Benedek közkincscsé tette a magyar nép ezeréves szellemi kincsét.
Az ő munkájának a tudós, az Író, a tanító, . a nép és az ifjúság egyaránt
hasznát veheti. Hadd forogjon immár mentől többet a kezünkben. .

A Magyar Mese- és Mondavilág V. kötete 96 mesét és mondát
tartalmaz. Ebben a kötetben főleg sok helyi mondát találunk: Ilyenek:
A kincses bojtár (20-23 lap), Ördög köve (31-32. lap), Csicser
(80-81. lap), A jégpánczélos vitéz (95-96. lap), A szent-demeteri
kastély (106-107 lap) stb. stb. Történeti mondák, legendák s nép-
rnesék váltakoznak aztán benne.

Benedek még Tompa virágregéiből is használt egyet-mást. Hisz
Tompa is a nép ajakáról leste el a maga szép regéit. Ide sorozom
<Az árvalányhaj» ez. szép regét (387-389. oldal).

De nem folytatom tovább. Benedek könyvéről csak jót írhatok.
Kívánom, hogy mentől többen olvassák. . Bóngérji János.PONMLKJIHGFEDCBA

EGYESÜLET I ÉLET .

Kérelem,
II tanítóképzők tek. tanári testületeikhez. sam. t. tanítóegyesületekhez.
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J e g y z ő k ö n y v ,

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmányának 1897. évi
január hó IS-án tartott rendes gyűlésén.

Jelen voltak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPéterfy Sándor kir. tanácsos elnöklete alatt: dr. Ko:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
u á c s János, Nagy László, Sztankó Béla, Komáromy Lajos, Gyö'rgy Ala-
dár, Gioó Vilmos. Lederer Ábrahám, dr. Hermann Antal, Mzklós Gergely,
Peres Sándor, La eus Vendel, dr. Veseeiy Ödön, Farkas Sandor, utóbbi
jegyző.

1. A november havi választmányi ülés jegyzőkönyve felolvasottnak
tekintetik, s a 8. pont utolsó mondatának következő módositásával:
<Ép úgy ismétlendők volnának a I l l . Emlékira tban bőven okadatolt
tobb: kérelmeÍ1zk es,» a jegyzőkönyv hitelesnek nyilvánittatik.

2. Elnök jelenti, hogy az egyesületi tisztelet-tagságról szóló ok-
levelek f. évi január hó 8-an küldöttségileg adattak át dr. Wlassics
Gyula vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr ő nagyméltóságá-
nak es Zsili1zszk)l Mihály allámtitkárlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAűr ő méltóságának. Mindketten a
legszivélyesebben fogadták a tiszteleti tagságról szóló díszes okmányo-
kat s újból biztosítottak az Egyesületet jóindulatukról és meleg érdek-
lődésükről. Jelenti továbbá, hogy Fehér Ipoly főapát úr őméltósága
levelileg értesíttetett tisztelet-tagga történt megválasztatasáról.

3. Elnök meleg szavakban emlékezik meg .Lederer Abrahámnak
kivaló érdemeiről, azon alkalomból, hogyaközszeretetben és tiszteletben,
álló férfiúnak 7o-ik születésnapját ünneplé a tanítóság. Kiemeli az ünne-
peltnek nagyfontosságú pedagógiai munkálkodását. s azon fáradozásait,
melyek által állandó helyet biztosított magának népnevelésünk történe-
tében. Kivánja, hogy ezen érdemei jegyzőkönyvileg örökíttessenek meg,
Indítványozza továbbá, hogy a kassai róm. kath. tanítóképző érdemes
igazgatojának, Erdődi Jánosnak, tanarkodása 30-ik évfordulója alkalmá-
ból szintén jegyzőkönyvileg fejezze ki az Egyesület legőszintébb nagy-
rabecsülését es elismerését. Helyesléssei fogadtatik el.

4. Sztankó Béla főtitkár a következőket jelenti:
a ) Az Egyesületbe 1897. évi január r-től kezdve a következő ta-

gok léptek be: Nagy Károly tképző S.· tanár (Csáktornya), Répajl Dániel
tképző s.-tanár (Pápa), Zolta» Mátyás, gyakorló polgári iskolai tanár
(Budapest), Zrinyi Károly tképzó s.-tanár (Csáktornya). Kilépésüket
pedig a következők jelentették: Báthory Endre r. kath. tanítóképző
tanár (Szatmár), Gyórffy Lajos' r. kath. tanítóképző tanár (Esztergom),
a hódmezővasarhelyi ev. re! tanítótestület, a jbvárosz' Wesselényz-útcza i
tantestület (Budapest), Sándor, Mozes, kir. tanfelügyelő (Székely-Udvar-
hely), Tóthfa lussy, Dániel r. kath. tanítóképző tanár (Szatmár), Eieludry
Alajosné (Budapest). kezdivásárhelyi közs. zskola , Papp Mária áll. tképző
tanítönö (Kolozsvár). Abejelentések elfogadtatnak.

b ) Előterjeszti azon kérvényeket. melyek: a választmány legutóbbi
gyülésének megbízásábói készűltek, így a Ill. ernlékiratban már egyszer
kifejtett anyagi' ügyekre vonatkozó és az egyesület segélyezése tárgyában
benyújtandó folyamodásokat. - A felolvasott folyamodások minden vál-

10*
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toztatás nélkűl elfogadtatnak s ezeknek Miniszter úrhoz küldöttségileg
való benyújtására f. évi január hó 28-ik napja tüzetik ki.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d ) Előterjeszti végűl a választmányi gyűlés által kiküldött' három
tagú bizottságnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz írói díjak kulcsának jövőben való megállapítására
vonatkozó javaslatot. A választmány általánosságban elfogadja a javas-
latot, a részletekre nézve azonban csak akkor fog határozni, ha az
államsegélyt ez évre is kinyerve, a költségvetésileg e czélra felvett
összeg a folyó év végén rendelkezésre álland.

5. A pénztarvizsgáló bizottság nevében Miklós Gergely Jelentést
tesz a pénztár vizsgálatról ; e szerint a bizottság a pénztárt. úgy a
számadást s az ezt kiegészítő iratokat 1896. márcz. 9.-r-1896. decz 31. .ig
terjedő idóre vonatkozólag átvizsgálta, azokat teljesen rendben találta s
a mondott időre a felmentvényt megadandónak véli.

A választmány köszönetét fejezi ki a pénztárosnak odadó buzgal-
máért s javasolja a közgyűlésnek, hogy számára a felmentvény a neve-
zett időre megadassék ; köszönetét tejezi ki továbbá a pénztárvizsgáló
bizottságnak is ez alkalommal kifejtett fáradozásaiért.

6. Komáromy Lajos pénztáros a) előadja, hogy az egyesületnek
tizenegy tagja, daczára minden sürgetésének, már két év óta nem fizette'
be a tagsági díjakat. - A választmány határozza, hogy ezen tagok

,két évi hátralékaik megfizetésére újból felszólíttassanak s a nevükre jaró
folyóiratok a folyó évvel beszüntettessenek ;

b) javaslatot tesz a Magyar Tanítóképző m. évi folyamában meg-
jelent czikkek, dolgozatok díjazása tárgyában. - A választmánya
javaslatot egész terjedelmében elfogadja s utasítja a pénztárost, hogy az
esedékes írói díjakat szolgáltassa ki.

e) Előterjeszti az egyesület 1897. évi. költségvetési javaslatot. A
választmány a költségvetést elfogadja. s .annak - az államsegély iránti
kérvény hez való csatolásat határozza et. .

7. Olvastatik Szmkó Endrének a választmányhoz beterjesztett javas-
lata a tanítőképző-intézeti gazdaságtanítás intenzívebbé. tétele tárgya-
ban. A választmány fölkéri az elnökséget. hogy ejavaslat tanulrnáuyo-
zására és jelentéstétel végett szakelőadót kérjen fel s a kérdést egyik
közelebbi választmanyi űlésen tegye vita tárgyává.

8 . Nagy Lászlo eléterjeszti a tanítóképzési törvény tárgyában ké-
szített munkálatát. Az idő előrehaladtával a választmány e tétel tárgya-
lasát nem kezdhette meg; határozratott, a javaslat egész terjedelmében
tétessék közzé a Magyar Tanítóképzőben s a tantestületek hozzászólásra

kéressenek fel, K, m. f Farkas Sándor.
jegyz6.PONMLKJIHGFEDCBA

O K I R A T T ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ R .

A z is k o la i szünetek.
68,260. szám. Az állami elemi és polgári iskolai tanító- és tanítónó-

képző-intézetek igazgatására vonatkozólag 1877. évi 10,998. sz. akiadott



VE GYEPONMLKJIHGFEDCBAS E K .

Szabályrendelet ro. §-a sokféle felfogásra és egymástól eltérő gyakor-
latra adván alkalmat: a szóban forgó intézeteknél engedélyezendő kará-
csonyi és husvéti szünnapokra nézve elrendelem, hogy a karácsonyi
szünidő deczember hó 23-tói január hó 3-ig, a husvéti szünidő pedig
virágvasárnaptói kezdve bezárólag a husvéti ünnepek másodnapját követő
keddig terjedjenek, a rendes vasár- és ünnepnapra. továbbá O felségének
a királynak koronázási és névnapjára eső szünidőn kívűl pedig a helyen.
ként adatni szokott vasárnapi s egyéb alkalmi szünidők szigorúan beszün-
tettessenek.

Az 1895. évi november hó 3o-án 56 roo. sz. a. kelt rendeletnek
az igazgató részéről engedélyezhető szünnapokra vonatkozó intézkedé-
sét a jelen rendelet érintetlenül hagyja

Budapest, 1896. évi deczember hó zo-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWlassz'cs.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.!.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ a f ir i L á s z ló . A marmaros-szigeti képző nyugalmazott tanára, Zafiri
Laszlö, az új év reggelén meghalt; január z-an temették ~l A gyászszertartást
Szikszay Zoltán ev. ref. lelkész végezte, megható imában búcsúztatta el a sokat
szenvedett halottat. Hitvese, három gy ~rmeke, veje és két unokíja gyászolják.-
A képzőintézeti ifjúság énekkara Irsa Béla tanár vezetése mellett éri-kelt gyász- .
dalt a kopors6nál. A temetőben Kovds)! Zoltán, az elhaltnak egykori tanartarsa.
a nyitott sír fölé helyezett koporsó mellé állva mondotta el érzésteljes és az·
őszinte kegyelet melege által sugalt megható beszédet. A boldogult a tollat
ügyesen kezelte. Keveset írt, keveset dolgozott; de a mit tett, a mi. ,keveset
dolgozott, az mind magán viselte a komoly munkásság bélyegét. - Eletrajzi
adataiból a következő adjuk: Nagy-Ényeden született 1830. április 26-án. Elemi
és gymnasiumi tanulmányait Oraviczán és Nagy-Váradon, a bölcsészeti tanfolyamot
Nagy-Ényeden végzé. A szabadságharczot mint honvédhadnagy végigküzdvén,
a vilagosi fegyverletétel után az osztrák császári e r-ik sorgyalogezredbe soroz-
tatott be. 1849-18s7·ig a legnagyobb küzdelmek és hánykódtatások közt folyik
le katonai életpályáj a, melyet halálraitéltetés, majd 3 évi vár fogság tarkít. 1857' ben
császári amnestia folytán kiszabadul és előbb b. Kemény Istvannal titkári állást
foglal el Csombordon, majd Szilvasy Lászlo Htinyadmegyei birtokos házánál
magannevr-ló lett, 186r-1863-ig tanító a nagy-enyedi Bethlen-föiskolaban,
1863-,-r869-ig zilahi leányiskolai tanító. Ekkor államköltségen' Németország
iskoláit tanulmányozza .. r 870. augusztus r -én neveztetett ki a szigeti állami
tanítóképző höz rendes tanárnak, sitt működött 1887. január 1.ig, midön nyug-;
díjaztatott. Munkait Lajos fia sajtö alá fogja rendezni. (Nevelés.)

Adjon az Isten a hányatott életű, a hazajaért sokat szenvedett és ép oly.
sokat fáradozott derék kartársunknak zavartalan örök pihenést!

S z e n ié ly i h ir e k . A valláso és közoktatásügyi m. kir. miniszter Végler ~lIula '
székelykeresztúri áll. tanítóképző-intézeti zenetanárt, jelen állásában való meg-
hagyása mellett tanítóképző-intézeti segedtanarra véglegesen kinevezte.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i \ vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Kolbai Arnoldné szül, Fieba
Izabella pozsonyi állami tanítónőképző intézeti tanítónőt eddigi minöségében és
jelenlegi állomásán való meghagyasa mellett a IX. fizetési osztályba más. dik"
fokozatának megfelelő illetményekkel nevezte ki. .

A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Vdkár Elia , turócz szent -



mártorii áll. polg' iskolai sej édianítönöt, a sepsi-szent-györgyi államilag segélyezett
községi óvónőképző-intézethez rendes tanítónővé véglegesen kinevezte.

A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPá,'< hBolá l, a bpesti VII.
ker. áll. polgári iskolai tanítönöképzö-intézettel kapcsolatos felsőbb leányiskola-
seg édtanftónöjét, jelen állásában végleg megerősítette. '

A vallas- és közoktatasügyi m. kir. miniszter Barkáts Máriá t a budapesti
V 1. ker. áll. polg. iskolai tanítönöképző intézettel kapcsolatos felsőbb leányiskola
segéd tanítónőjét jelen állásában végleg megerősítette.

A vallas- és közoktatasügyi m. kir. miniszter MangesiusYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ l1 'á n t l , kolozsvári
áll. tanítönöképzö-intézeti segédtanítönöt jelen állásában végleg megerősítette.

A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Gyarmat/ty József, rimóczi
r. k. fötanítót, a losonczi állami tanítóképző-intézethez végleges minöségben

gyakorlóiskolai tanítóvá nevezte ki.
A vallas- és kozoktatasügyi miniszter Szőke Joldtlt, a budapesti If. ker.

áll. tanítónöképzö-intézethez kinevezett gyakorlóiskolai tanítónőt, jelen állásában
végleg megerősitette. .

A vallas- és közoktatásügyi miniszter Szabó Lajos lévai állami tanítóképző-
intézeti igazgatót eddigi minőségében és jelenlegi állomásán való meghagyása
mellett a VII. fizetési osztályba ezen fizetési osztály harmadik fokozatának meg-
felelő illetményekkel nevezte ki.

A vallás-és közoktatasügyi miniszter Csepreg/zy Endre győri állami taní-
tönöképzö-intézeti rendes tanárt, a .kúnfélegjházai állami tanítóképzőintézethez
igazgatóvá végleges en kinevezte. Orömmel üdvözöljük a félegyházi képző új
igazgatóját. Bőven rászolgált 'érd emeinél és jeles tulajdonainál fogva erre az
állásra, a melyre a miniszter és a tanári testület bizalma egyaránt kíséri •. Hisz-
szük, hogy méltó utódja lesz Faluvégi Albertnek, a jeles, buzgó nevelőnek, a
kij kartársainak s tanítványainak igaz tisztelete és sz retete kísér nyugalmaba. Az
új igazgatónak sikeres pályát, réginek még hosszan tartó békességes, nyugal-
mas életet kivanunk,

Salamon Jozsef jubileztma. Salamon rjözseflkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Lehet, hogy e névtöl nem
zengenek a honi bérczek a Kárpátoktói az Adriáig; de annál melegebb fészke van
e névnek a Duna -és ,Dráva zúgaban, az ös Baranyában, Alig van itt tanító, a
ki ne az igaz barátot, az igazságos, jólelkű főnököt ne tisztelné Salamon József-
ben, a megye derék tanfelügyelöjében, a ki immár 25 év óta kormányozza e
megye .népoktatásának ügyét becsületes, komoly munkával. Sohasem kereste a
kegyet, sem a népszerűséget, de munkajával, zajtalan sikerei vel mégis kivívta
mindenkiriek tiszteletét. O a legérdemesebb, de a legszerényebb tanfelügyelők
egyike .

. A: megye közönsége, tanítósága január z r-én ülte meg 25 éves tanfelügyelő i

munkásságának jubileumát. Az őszinte szívből jövő, lelkes ovácziök tárgya volt
ekkor a jeles férfiú. » Tanítótársai» mert hiszen ö, a tanítóból .lett tanfelügyelő
ma is kellegainak nevezi és tartja a tanítókat,- az ő jubileum ának emlékére 3000

frtos alapítványt tettek s ezt Salamon József ösztöndíj czimén Pécs város közön-

ségének gondozására bizta. Az ösztöndíj kamatait a Baranyamegyében és Pécsett
szolgalö tanítók tanuló gyermekei fogják élvezni.
. O Felsége, a kiraty, Szuppán Vilmosnak, a budapesti V. ker. áll. felsőbb

.leányiskola igazgatójanak. a tanügy terén szerzett érdemeiért a kir. tanácscsi
czímet adományozta. Eme legmagasabb helyről jövő kitüntetés, amely tanügyünk
egyik kiváló munkását érte, nemcsak a felsőbb leányiskolákban működő kartar-
sak, hanem bizonyára a tanítóképző tanárok között is általános megelégedéssel
találkozik, mert Szuppan Vilmos érdemeinek nagyobb részét : a tanító képzés
seolgalataban szerezte, Oszinte szivből üdvözöljük!

( A Magyar Paedagogiai Társaság a f. é. január hóban tartott közgyülésén
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a lelépett titkár, dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADemeczky Mihaly helyébe dr. Kovács Jánost, egyesületünk
alelnökét, választotta meg.PONMLKJIHGFEDCBA

Választm ány i ü lés . Február z r-én egyesületünknek valasztmanyi ülése volt
a melyről a jegyzőkönyvet csak a jövő számban hozhat juk. E tudosítasban csak
annyit említünk meg, hogy a választmány két nevezetesebb tárgygyal foglalkozott.
Egyik volt a tarrítö-képesító vizsgálati díjak kiosztása tárgyában a miniszterhez
benyujtandö folyamodvány, a melyet Nagy Laszlö terjesztett elő. A másik fő
tárgya az ülésnek a Simkó-féle javaslat volt a tanítóképzó'-intézeti gazdaságtani
okta tásról .. Ez ügyben Snazel Ferencz, a Paedagogium gazdaságtani szaktanára
adta elö behatóan megokolt javaslatait. Felszólaltak jWócsy Antal, Nagy Laszlö,
Miklós Gergely, dr. Málnai Mihaly, Radó Vilmos, Sebestyén Gyula. Behato vita-
után kimondtak.. hogy a gazdaságtan csak abban a keretben és mértékben taní-
tandö, a mint azt az új képző-intézeti tanterv megjelöli, s tiltakoznak minden
oly kísérlet ellen, a mely a mellékczélok túlhajtása által a tanítóképzés föczél-
ját veszélyeztetné. Gazgasági kertet feltétlenül szükségesnek tartanak a képző
mellett, a mintagazdaság csak kívánatos é:' leginkább szemléltetésül használandó
fel. Gazdasági szaktanárok alkalmazandók, a kiknek azonban a képzése, képesí--
tése és alkalmazása megegyezzék a többi tanarokéval, Helyeselték Afócsy Antal-
nak azt az indítványát, hogy a növendékek a nyári nagy szünet alatt csopor-.
tonként felváltva töltsenek egy-egy hónapot a tanítóképzőkben és vegyenek részt
a gazdasági szaktanár vezetése alatt a gazdasági gyakorlatokban. Ellenben elve ..
tették Nagy Laszlö azon indítványát, hogy tekintettel a gazdasági ismétlőiskolai
oktatás számára .való előkészítésre. a növendékek közül az arra vállalkozók a
négy évfolyam után még egy évig tartassanak vissza a képzökben.

Gazdaság i okta tásunk a fö ldm íve lés i kö ltségvetésben . Most, hogy az ismétlő-
iskolai és tanítóképző-intézeti gazdasági oktatás szönyegre került, s egyesületünk
választmánya is foglalkozott vele, talán nem fölösleges a földrnívelési költség ve-
tésböl az ide vonatkozó adatokkal sindokolással megismerkedni, - habár azo-
kat a képviselőház letárgyalta is. .

A már elfogadott költségvetésben a miniszter a gazdasági téli tanfolyamokra
a vándortanításra és az ismétlőiskolai oktatás esetleges segélyezésére 60,000

frtot vett fel, 30,000 frttal többet, mint a mult évben. A tanítóképzőknél fenn- .
álló gazdasági tanszékek költségeire, mint tavaly, az idén is 5000 frtot fordíta-
nak; tanító- es papnövendékek gazdasági oktatására Debreczenben, Kassán és
Kolozsvárott 3°00 frtot (1000 frttal többet, mint tavaly); népiskolai tanítók
kiképzésére a földmíves iskolákban, mint tavaly, 4000 frtot; tanítóképzó'k gazda-
sági eló'adói:tak gazdasági kikipzésére a gazdaságz lanintézeteknél 6000 frtotlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(új

tétel).
A költségvetés e tételeket a következőkkel indokolja; "A mezögazdasagi

szakoktatásnak fokozottabb mértékben való fejlesztése és a kisbirtokosok között
leendő terjesztése szempontjaból azon eddig két iskolanal meghonosított intéz-
ményt, hogy ok leves néptanítók a mezögazdasagi ismeretek elsajátítása czéljából
valamely földmíves iskolákhoz ösztöndíjjal beosztatnak, tovább fejleszteni és
kiterjeszteni kívánom. A földmíves iskolai tanfolyamot jó sikerrel végzett taní-
tók vannak ugyanis leginkább hivatva arra, hogya rnezögazdasági téren szerzett
lsmeretüket népies modorban vándortanítás, téli tanfolyamok, de főleg a népis-
kolákban tartandó előadások útján a nép között rendszeresen terjeszszék és az
okszerű belterjes gazdálkodás előnyeit megismertetve, a fontosabb gazdasági esz-
közöket és gépeket gyakorlatilag is bemutatva, a földmívelő osztályt a modern
gazdálkodás iránt fogékonynyá tegyék ... »

«Szükségesnek tartom, hogy .a mezőgazdasági oktatás kapcsolatba hozas-
sék az elemi és népiskolákkal, valamint a tanítöképzökkel, még pedig úgy, hogy
már mükődö tanítók részére ismereteik kibővítésére tanfolyamokat állítsunk, e



képzőkben gazdasági tanerőket alkalmazzunk és az .elemi iskolák használatának
megfelelő gazdasági olvasókönyvekról gondoskodjunk. Ez az oka a tanítóképzőkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gazdasági előadóinak kiképzésére előirányzott 6000 frtnyi új kiadásnak.»

A földmívelési miniszternek a tanítóképzőket illető törekvésekre megadja
a választ a tanítóképző tanárok egyesületének választmánya. Ezért az ügy fej-
regetése helyett utalunk a választmány január z r-én tartott üléséről szóló tudó-
sításra. Csupán arra tervre van megjegyzésünk, hogy a földmívelési miniszter a
tanítóképzők számára a gazdasági tanintézetekben «gazdasági előadókat» szán-
dékozik kiképeztetni. A választmány határozata. szerint a tanítóképzés ügye
érdekében kívanjuk a közetkezöket : a kiképezendő gazdasági előadókat (tanáro-

kat) a tanítóképző-intézeti tanárok (tanárjeloltek) kozül a kozokta tász' miruszter
/elolje ki s a lka lmazásukrót is a kozokta tási miniszter i71tézkerljék.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Kímutatas
az 1896. deczember Z3-tó1 r897. január z4-ig befolyt tagsági díjakról:

1894. II.: Jaskó Károly (2 frt).
1896. II.: Bocskay Kristóf (2 frt). .
1896. évre: Ku!iszeky Ernő, Miklós Gergely, Molnár Leontin, Pil-

ler György, Rózsa János. Somogyi Pál (4-4 frt).
1897. I.: Molnár László, Vashegyi népiskola, Zrinyi Károly (2 - 2 frt).
I897. évre: Aradvidéki Tanítóegyesület, Budapesti m. kir. Ker-

része ti tanintézet. Budapesti Il. ker. Tanítónőképző intézet, Budapesti r.
kath. Tanítóképző-intézet. Délmagyarországi Tanítóegyesület, Fazakas
Jozsef. Ferenczy Izabella. György Aladár, Hetényi Kálmán, Dr. Koch
Ferencz, Peth es János, Dr. Povischil Richard, Stark Vilmos, Szatmár-
megy ei TanÍtóegyesület, Wollmann Elma, Zsigárdy Flóra.
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1894-re: Somlai József (4 frt).

J 895. 1: Beér Ferencz (2 frt).
1895: Bélteky Albert, Schultz Imre (4-4 frt).

. 1896-ra : Bélteky Albert, Egner Adolf. Etelvári Alajosné, Gyer-
tyánffy István, Dr. Kiss Arori, Mokos Gyula, Országos Nóképzőegyesúlet,
Rucsinszky Lajos. Snazei Ferencz, Sztankó Béla, Dr. Verédy Károly,
(4-4 frt), Kiraly Karoly (1 frt).

I897· 1: Dr. Kovács Kálmán (2 frt).
1897-re : Buday Tekla. Chalupáne Olgyay Ilona, Ebenspanger

János, Egner Adolf, Egri közs, TanÍtótestület, Fehérmegyei I Tanító-
testüiet, Kolozsvári -áll. Tauitó képzóíntézet. Marianné Günther Anna,
Mokos Gyula, Marostordamegyei TanÍtóegyesület, Országos Nőképző-
egyesület (4-4 frt), Király Károly (3 frt). . .

Budapesten. 1897. jan. 26. Ko m á r o mYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Lajos.
egyesületi pénztárnok.


