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Első közlemény.

A magyar nyelv és irodalom helyes tanításának kérdését tanul-
mányozgatva arra a - pedagógiai irodalomból is vont - tapasz-
talatra jutottam, hogy ma már csaknem minden középfokú iskolánk-
ban a modern felfogás uralkodik: magát az irodalmat kell tanítanunk
az irodalmi művek olvasása alapján. E téren tehát nagyobbára csak
ismétlésekbe bocsátkozhatnám, bár az irodalom tanítás ilyetén modern
felfogásában az egyéni modszer és így az eredmény is igen különféle
lehet. A hazai középfokú ' iskolák tantervében kitűzött általános
cél:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nemzeti z'roda lomból a nemzeti szellem megismertetése is közös.
A nemzeti irodalomnak ilyen felfogással való tanítása ismeretes;
módszerének pedig annyira specifikus szakjellege van, hogy annak
részletes fejtegetése nagyobbára csak az irodalmi szaktanárokat érde-
kelheti ; van azonban ennek a kérdésnek olyan oldala is, mely a
tanítóképzőt, mint pedagógiai szakintézetet külön is érdekli, sőt
abban is minden egyes tantárgyat külön s ez: a tanítóképzői magyar
irodalom tanításá val együttesen a nö'vendékek nyelvi készségétuk fej-
lesztése, mely egyrészt szigoruan a nyelvi oktatás körébe vág ugyan,
mint pl. a helyesírás tanítása, de másrészt a tanítóképző! tanári
testületek egészének is igen fontos feladata; hisz a nyelvi készség
a lelki, tartalom közlésének kizárólagos eszköze.

Ertekezésemben tehát a nyelvi oktatásnak ezt a - véleményem
szerint nehézségenél fogva - kevés figyelemre méltatott kérdését
teszem vizsgálatom tárgyává ; azonban ennek is csak egyik repro-
duktivoldalát: az élőbeszéd, vagyis - a mi célunk szolgálatában-
a növendékek előadás beli készségének kérdését. Vizsgálom:

1. a tanterv követelményét e tekintetben, keresve a modern
áramlatokból kibontakozó messzebb fekvő jövő célját;

2. a mai tanterv keretében rendelkezésre bocsátott lehetséges
eszközöket, mint anyag ot s végűl •

3. az előadásbeli készség fejlesztésének módszeres beleillesz-
tését a mai tanterv magyarnyelvi anyagába.
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Megjegyzendő, hogy a kérdés nem új, csak a réginél tágasa
amennyiben a mai kor követelményeinek szempontjából esik m
itélés alá, miért is annak jóindulatú felkarolása korunk jövő
spektivájának szemléletében - szerintem - nagyon is fontos
modern tanítóképző nevelő-oktatására nézve.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l. Az e/őadásbeli készség fejl~sztésének célja a tanítójelö·/tnél.

Mit kiván a tanterv általánosságban s mit részleteiben?
kiván a közel jövő s abban mit a tanító szocíálís hivatása? Miké
oldja meg ezt a feladatot a tanítóképző ma s miként kellene azt
jövőben megoldania? Oly feladatok ezek, melyeknek fontosságát
tanítóképző tanársága kétségbe nem vonhatja.

A mai tanterv általánosságban jelezve a tanítóképző célját, azt
mondja:

"Az új tanterv alapgondolata ésIegfőbb törekvése, hogya
tanítóképző-intézet szakiskolai jellegét minél határozottabban kidom-
borítsa, s ily módon egyfelől tanítóképző-intézeteink és a népiskola,
másfelől tanítóképzésünk és a néptanítóz' hiva tás között minél szo.•
rosabb és bensőbb kapcsolatot teremtsen." Majd így határozza meg
helyét a többi iskola sorában: "A tanítóképző-intézet nem lehet más,
mint szakiskola, amely kizárólag és teljesen a nlP iskola i tanítói hzva .-
tdsra készíti elő tanítványait s mint ilyen a népiskolának áll szol-
gálatában. "

Kérdésünk megvilágításában igén nagy szerepe van annak,
hogy miként fogjuk fel a néptanítói hivatást. Mindenesetre s első
sorban a népiskolai nevelő-oktatás szolgálatában. Azonban hiszem,
hogy ma már a néptanító sem látja hivatását bevégzettnek a nép-
iskola falain belűl. Hogy foghatná fel különben akkor a vallás- és
közoktatásügyi kormány elrendelte ifjúsági egyesületek vezetését,
amire egyedül ő van hivatva, de kötelezve is? A néptanítói hivatás
terjedelme ezáltal rendkívüli módon szélesbedik. A nevelő oktatás
munkáját kezdi a népiskolában, folytatja a gazdasági ismétlőiskolá-
ban, átveszi az ifjak vezetését az ifjusági egyesületben s vezeti őket
tovább az egyesűleten kívül a társadalmi alakulások során. Egész
nemzedék a:z ó vezetése alatt válik azzá, a mi. Mert a nép vezetésére
a kisközség társadalmában ő a leghivatottabb. A község papjának
vagy jegyzőjének hivatása egyoldalú ; amaz a nép vallás-erkölcsének
leghivatottabb irányitója, emez közigazgatási tanácsadója. Ki vezesse
már most a népnek amaz általános, nemzetfenntartó anyagi és szel-
lemi gyarapodását, a pártpolitikán felűlemelkedve, a nemzeti hivatás
ideális célzat ával ? Kinek van meg a község társadalmában ez a
sokoldalú - fájdalom, még nem elég alap os - képzettsége, ha
nem a tanítónak? A haladásra alapított vezetés tehát sokoldalú kép'
zettségénél fogva a tanítónak legszentebb hivatása.

Ezt a hivatását pedig csak akkor töltheti' be igazán, ha sok-
oldalú képzettségét a szó és tett hatalmával érvényesíteni is tudja
s így szellemi tőkéjét néPe javára gyümölcsözteti. Kézzelfogható a
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legszélesebb néprétegeket is elérni akaró kulturpolitikánknak ez alap-
elve.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szó hatalma kétségkívűl a kiművelt szellemi tőkével arányos.
Azonban az is kétségtelen, hogya gazdag lelki tartalom a közlés
könnyedségének hijával holt tóke.

Vajjon a néptanítónak ez a nagyterjedelmű hivatása a közlés
könnyedségének mekkora mértékét követeli meg a tanítótói ? S ez
a mérték egyforma-e ebben a nagyterjedelmű hivatásban? Minden-
esetre nem! H is z hivatása a nyelvkészségnek legszélsőbb határait
öleli fel; egyrészről a gyermek nyelvén kell magát megértetnie,
másrészt a felnőttekhez szólnia, ami természetszerűen lényeges
különbség.

A gyermeki lélek ismerete a gyermeknyelv nélkül lehetetlen.
Ezt a nyelvet azonban neki kell fejlesztenie, ismernie kell tehát az
egyes ember nyelvi fejlődésének fokozatait is. Mindez azonban a
tanítónak csak elméleti munkája, mely segíti őt a gyermekkel szem-
ben használandó beszéd fogalomanyagának alkalmazásában. De ezzel
csaknem egyenlő fontosságú azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAélőbeszéd formája is. Mert életet csak
úgy adhat a tartalomnak, ha a lehetőleg fejlett nyelvi készséggel
az előadás élénksége - sőt felállítva az ideális célt - az előadás
művészete párosul. E kettőnek lehető együttes kifejlesztésévei a
tanítóképző a maga részéről befejezettnek tekinthetné a jelölt nyelvi
nevelését - a népiskola követelményeivel szemben.

Ott van azonban az a másik hivatása is, mellyel a társadalom--
mal szemben van kötelezve: a széles néprétegek továbbművelése.
A felnőttek nyelve pedig más, mint a, gyermeké, más a földmíves t

népé, mint az iparosé, gyári munkásé ; az ismeretanyag nyelve is
különböző annak a tárgynak természete szerint, melyről szól. Már
most a legegyszerűbb logika törvényei szerint reális irányzattal ken
ellátnia nyelvezetét, hogy ne csak megértesse magát, de hatást is
tudjon elérni. Mert a puszta megértés még nem akaratelhatározás
valamely irányban. A gyermeknél használt sima nyelvezete a falu
népével szemben nyersebb lesz, egyszerű, világos, meggyőző, de
különösen népies. Ugyszólván néprhetorrá kell lennie a felnőttekkel
szemben, akármilyen tárgykörben mozog. Előadókészségenek is
ehhez kell símulnia, folytonosan tanulmányozván hallgatóságának
élő nyelvét.

De vajjon könnyű-e a néphez szólni annak, aki nagyobbrészt
csak arra törekszik, hogy egyrészt tanárjának tudjon fele1m', más-
részt a gyakorlőiskola növendékévei értesse meg magát, nem is
szólva arról, hogy beszédének alig tud életet adni. Hisz nekünk
tanároknak is, akik szintén tanítjuk a nép különböző rétegeit az
iskolán kívül, mily nehéz megtalálni úgy fogalmi színtáját a nép-
nek, mint az előadás kellő hangját! Hogy tegye meg ezt a tanító,
ha még a beszéd könnyedség évei sem rendelkezik!

A szociális átalakulások jövendő korszakában pedig feltétlenűl
kijut ez a feladat a tanítóknak elsősorban Geőcze Sarolta az egye-
temi hallgatóságot is buzdítj a erre a feladatra, (Magyar Paedagogia
1900. 1. füzetében) ami igen természetes és üdvös a nagy városok
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rnunkásezredeiben ; ezek azonban ritkán kerülnek ki a földmunkások
hadtesteinek körébe, s pályájukat kezdve már megszünik a köse-
lebbi kapcsolat; a tanító eIIenben oda kerül a nemzeti lét forrásá-
hoz, a magyar nép tömegeinek egy-egy rétegéhez s néptanítéí,
hivatását is oda viszi magával. Az őyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmunkakiir t az, amit az egye-
temet végzett diplomás polgár majdan - egyéb egyirányú foglal-
kozása mellett - talán csak szeretetből il. nép iránt tesz. S abban
az értekezésében a tanítóképző hivatását meg sem említi; igaz, hogy
a középfokú erkölcsi nevelésről ír, de az iskolák nagy részét meg-
említi, csak a tanítóképzőt nem - a .középiskola embereinek.
Pedig éppen az ő agilis közreműködésével a tanítóképző is keresi
a helyes irányokat; szerétnők növendékeinket ellátni a tudomány.
ként kibontakozni akaro szociológiai ismeretanyaggal, de még nem
sokat gondoltunk arra, hogya könnyed közlés művészetéve! is
rendszeresen ismertessük meg a jövő tanítóját. Ha ilyen "szociális"
tanító eszménye lebeg szemünk előtt, akitől elvárjuk, hogy a magyar'
kulturát sikerrel terjessze hazánk legszélső bb rétegeibe is, ki nem
küszöbölhetjük a képzői nevelő-oktatás köréből az előadási kész-
ségre való intenzivebb nevelést, mely a tanterv szempontjainak és
elveinek is megfelel. A magyar nyelvi oktatásnak specifikusan magyar
nemzeti célját is ebben látom gyakorlatilag is elérhető nek.

Talán nagyon messze keresem a végső célt, de egyedül lehet-
ségesnek tartom a tanítóképzőre, mint pedagógiai szakiskolára nézve,
már csak azért is, mert annak gyakorla ti volta kétségen felűl áll.
A részletes tanterv is ezt mondja: "A magyar nyelv és irodalom
csupán a tanítás kereteit állapította meg elméleti kategóriák sze-
rint; .célja és módszere gyakorlati és hivatásszerű;" más helyen:
" ... feladata: a magyar nemzeti szellem kifejezésbeli sajátosságai-
nak megértése és elsajátíttatása, a tanítójelölt. bevezetése a nemzet
lelki világába, hogy majdan a nemzetfenntartó törekvések buzgó
munkásává lehessen.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«

A részletezés nél azonban elég szűkszavú kérdésünk szem-
pontjából. Csak ennyit mond: "Előadásbeli ügyesség szerzése."
"Válogatott költemények és prózai remekművek előadása mind a
négy osztályban." Ebből kitűnik, .hogy megadja ugyan az alkalmat
a "kifejezésbeli sajátosságok megismerésére és elsajátítására," az
élöszó gyakorlásáról azonban, amely elvégre nem merülhet ki idegen
gondolatok előadá sában, nem intézkedik részletesebben. Pedig a
tanítójelöltre .nézve saját - ha nem is eredeti - gondolatainak
helyes közlése úgynevezett szabad előadások alakjában van .olyan
fontos, mint a költeményelszavalása, amely végre csak eszköz a
célhoz.

Csak a tanítóképző mai kereteiben mozog va, a növendéknek
feltétlen szüksége van a gyakorlóban nemcsak a kérdések szabatos
és eleven megfogalmazására, de a könnyen folyó beszéd keze-
lésére is.

Végűl nem lehet figyelmen kívűl hagyni a művészi nevelés
feladatait sem, amelynek az előadásbeli ügyesség szintén szolgá-



latában áll. Pedig éppen ez az ügyesség vezet az íróZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű v é s z igazi
megértéséhez.

Tehát a nyelvi oktatásban jobban ki kell dornborodnia az
előadási készségre való szoktatásnak a tanítóképző különleges ren-
deltetésénél fogva. Hogy nem a nyelvoktatásé ez a feladat kizáró-
lag, az természetes. Erről azonban alább! Az eszközök azonban a
nyelvoktatás kezében vannak, főleg az irodalomban.

Ez a kérdés a magyar tanítóképzőí szakirodalomban, ha időn-
ként felvetődött is, helyesen mutatva a fejlődés útját, nem ment
át a tanárság vérébe, nem illesztette be rendszeresen tanitási anya-
gába, aminek talán több oka is van, hanern akkor és ott alkalmazta,
ahol éppen alkalom kihálkozott rá. Igy feltétlenűl megkövetéljük
növendékeinktől, mert megtanít juk őket rá, hogy ne csak kérdésekre
tudjanak számot adni, hanem összefüggően is előadni a tételt, hogy
olvasni kifogástalanúl tudjanak, hogya költeményt is jól szavalják
el, sőt a gyakorlóiskolában is élvezetet nyújtóan, élénken beszél-
jenek; de nem adhattunk nekik ebből rendszeres tanítást, vagy
ha igen, nem elegendő teret a sokfelé kinálkozó alkalom kellő
kiaknázására a cél érdekében. Pedig behatóan foglalkozott e kér-
déssel a Magyar Tanítóképző lapjain Felméri Albert (1891. évf.
IX. szám) és!Sándor Domokos (1894. évf. X. szám), mindkettő az
1882. tanterv alapján állva, mely nyomatékosabban hangoztatja a
mainál a szóbeli előadás gyakorlását,' azonban szűkebb keretben,
amennyiben az olvasás - s nem a felolvasás - szabályainak gya-
korlásán át csak költemények szavalásáig és betanult szónoki művek
előadásáig jutott, ami ma már nem lehet végcél. Mindkét cikkíró
teljes alapossággal beleszövi a nyelv és irodalmi· tananyag kere-
tébe a szóbeli előadás gyakorlását; Felméri Albert a tanterv utasításai
szerint a módszeres eljárást tárgyalja; Sándor Domokos az irodalom
tanulmányozásának (olvasásának) előzményeűl az olvasás techni-
kájának feltétlen szükségességét hangoztatja. Helyesnek kell elis-
mernünk eljárásukat s ezt a mai oktatásban is kiinduló pon túl
használhat juk. Célunk azonban ma már magasabb. Ma, amikor a
tanítót szociális tevékenységgel akarjuk megrakni, nem akarhat jukyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
csak azt, hogya tanító idegen gondolatok (költemény, szónoki
művek) előadója legyen, de igenis azt, hogy szerzett ismereteit, a
reá bízott nép szája-íze szerint annak fogalomanyagába beleillesztve,
önállóan és élvezettel elő is tudja adni. A száraz tudományossággal
ma még meg nem hódíthatjuk a tömeget, élvezetes előadás is kell
ehhez. Ha tehát - ismételten hangoztatva - a mai tanítóképző
hivatását ezen az oldalon is be akarja tölteni, meg kell adnia a
jelölteknek az előkészítést hivatásukra e tekintetben is.

Azon nem csodálkozhatunk, hogy a középiskola erre nem
fordít nagyobb gondot; nagyrészt tudományos pályára készít elő;
sok ifjúnak pedig csak azért kell az érettségi bizonyítvány, hogy
ennek alapján olyan pályák ra (pl. posta, vasút, katonaság stb.)
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léphessen, ahol tudvalevőleg nem a:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszó lesz a kenyere. S ha a
középiskolaiak szóvá is teszik a retorikai képzést, mint pl. Váró
Ferenc azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő közlönyükben, ezt csak a belső szerkezet szempont-
[ából teszik, az előadási készség szerzését az életre bízzák, ami
természetesen nem zárja ki a szokásos önképzőköri szavalatokat
stb.; ott egyik-másik kellő gyakorlatot találhat. A tanítóképző azon-
ban ennyivel meg nem elégedhetik.

Modern korunk fejlődese is újabb irányt vesz, nem elégíti ki
az eddigi irodalmi élvezet. A költők, ha le is írják költeményeiket,
azokat nem szavalják el, hanem félolvassák, a modern s z ín m ű v é -

szek sem igen akarnak szavalni a hangverseny teremben, 5k is
inkább olvassák a költeményt; az író meg sokszor elcsevegi novellá .•
ját. Az irodalmi élvezet meg nem vonul vissza az egyén hallgatag
szemlélődésébe az otthon csendes magányában, nem temetleezik
többé kizárólag könyvekbe; mert ha a felsőbb tízezer meg is Veszi
a könyveket, még nem bizonyos, hogy azt el is olvassa-e, ellenben
szivesebben megy el irodalmi társaságokba, felolvasásokra, ahol a
maga eredeti elevenségében élvezheti a művészetet. Vagy, ha vala-
melyik alapos statisztikus számoszlopokba helyezhetné a művelt-
városi - embernek a művészi élvezetre fordított kiadásait, az átlagos
többségénél nem a szinházi rovatba esnék-e a több, a könyvek
rovatába a kevesebb. Miért? Mert a művészetben is az életet sze-
retjük, ezt pedig nem minden művelt ember tudja kellőleg "kiol-
vasni" a könyvből, A drámát csak a kritikus olvassa is, más
ember megnézi és meghallgatja a: szinházban, pedig az rendesen
több pénzébe kerül, mint a könyv alakjában megjelent dráma.

Művészeti életünknek ez az átalakulása is megmutathatja
nekünk az útat. Az is bizonyos, hogyelőadásbeli ügyességben
képzett ember a maga számára is jobban magtalálja az élvezetet,
mert az tudatossá lesz. A tanítóképzői irodalomtanítás is csak ezen
az úton haladhat, ha lépést akar tartani. Meg kell keresnie azokat
a módokat is, melyekkel életet vihet abba. A szó művészi hatalma
nélkül azonban ezt sem tehetjük.

Meggyőződésem szerint korunk fejlődési irányának felisme-
résében is megtaláljuk nemcsak célunk helyességét, de az esz-
közöket is az eszményi "szociális" tanító ez irányú kiképzésében.

*

Rá kell még mutatnom az előadásbeli készség intenziv fej-
lesztésének egy eléggé meg nem becsülhető hasznára s következ-
ményére az egész tanító képzésre nézve, arra, hogy az előadás
művészetébe való behatolás a tá rgya lapos,A ú . n. bens{) megismeré-

sére vezet; ha ez a tárgy művészi természetű, a szerző egész
egyéni lelkületét, gondolat- es érzésvilágát, motivumait tárja fel a
tanulmányozó előtt; ez csak azáltal válhatik művészi megértéssé,
ha a reprodukció célzatával van összekötve; ha a tárgy tudomá-
nyos természetű, a tudományos kutatás elvont logikáját érti meg
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általa. Vajjon kivánjunk-e, vagy adhatunk-e többet az oklevéllel
együtt növendékeinknek ? , '

Végűl, ha egyéb tanügyi dolgainkban is a némethez szere-
tünk fordulni mintáért, tegyük ezt ebben a kérdésben is s látni
fogjuk, hogy ott az egyetemeken is vannak retorikai' tanfolyamok
(pl. Halleban dr. Geissler az előadója ;, még a jenai szünidei tan,
folyamoken is ott szerepel a Vortragskunst elmélete és gyakorlata).
Talán azért, mert artikuláció és kötött szórendje t.ekintetében a'
német "mögötte marad a magyarnak.vak! tudvalevőleg alkotmánya
védelmében lett szónokká s egyéb ként is hangulatos" zenei élő-
szóval rendelkezikZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj vagy azért tanulja a német az élőszót is, mert
érzi nyelvének fonetikai színtelenségét s ezt hangjának szinezésével
akarja pótolni? Ha egyébért nem is, mindenesetre azért, mert. fel-
ismerte az élőszó sokoldalú fontosságát s azt bele is vitte művelődési
anyagába. S nálunk? A szó teljes értelmében vett retorikai rend-
szeres képzést a teológiákon s részben aszinészi iskolákon kivül
sehol sem nyerhetui széles e hazában; s mégis vannak rátermett,
természetes szónokaink, 'sajnos, a politikai szónoklatban sem sokyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
képzett szónokunk, S ha a tanítótó~ nem követelhetjük is meg azt,
hogy szónok legyen, de igenis azt; hogy az átlagos művelt ember-
nél jobb előadó legyen. ' . '

A kérdés általános szempontja ellen teendő amaz esetleges
ellenvetésre, hogya növendékek előadóképességének ilyetén cél-
tudatos, intenzivebb fejlesztése azokat könnyen a szószátyárság
hibájába sodorhatja. legyen· szabad csak annyit megjegyeznem,
hogy a tanár ezt mindenkor ellensúlyozhatja, másrészt ennek
lehetőségét is kizárja az a körülmény, hogy tárgyismeret nélkül
nincs előadás, amint művelődési anyag néikül nincs művelődés, '

Összefoglalva: a tanítójelölt .előadésí készségének intenziv
fejlesztését a mai tanterv is úgy-ahogy kivánja, a behatóbb tárgyi
képzés és a kialakuló jövő azonban ezt egyenesen megköveteli a
mai modern tanítóképzőtőI. Ezáltal egy fokkal több lesz a tanító-
képzés tartalmi jegye, a közoktatási rendszerben pedig kiemeli azt
a többi iskola közül éppen a. célból folyó szakszerű módszerével,

A mődszer meg természetesen .csak a rendelkezésre álló esz-
közök, a művelési anyag mikénti felhasználásaból állhat elő.

Ezért először az eszközöket kell vizsgálat tárgyává tennünk.

(Folytatása kővetkezik.)

(Léva.) Dr.A N o v J I Ferenc.
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A z ú j n é p is k o la i t a n t e r v s u ta s í t á s é s a

t a n í t ó k é p z é s .

1905. év junius 26-án jelent meg az új népiskolai tanterv
utasítás. E dátum az újabb nép oktatásügy fejlődésében forduló ponto
jelöl ki. Határozottan szakít aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ú lt idők pedagógiai felfogásával s
a modern neveléstan és módszertan új igazságait elfogadván, az
előre haladáshoz az utat előkészíti. Azonban hosszú idő és az
összes tényezők váll-vetett munkássága kivántatik ahoz, hogy
az új utasítás szellemét megértsük, az nép oktatásunkat teljesen
áthassa és átalakítsa. Merésznek hangzanak- talán e kijelentések
valószinűleg a testületek előtt, melyeknek egyes tagjaimár több éven
át forgatták az utasítás lapjait s eszerint tanítottak is, de engedjék meg,
hogy állításomat meg is. okoljam. A hely szüke miatt nem foglalkez-
hatom az utasítás minden egyes pontjával, csak három fontos elvet,
követelményt kivánok kiemelni és pedig 1. ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcselekvő tanítás elvét, 2. a
gyakorla ti készségek kifejlesztésének elvét, 3. az ö'ná llóságra va ló nevelést.

Első nagy érdeme az Utasítás nak a cselekvő, szemléltető taní-
tás módszerének a következetes keresztúl vitele. Pestalozzinál és
Fröbelnél veszi kezdetét, de tulajdonképen az újabb gyermektanúl-
mányozásnak s kisérleti pedagógiának legértékesebb eredménye.
E két tudomány ismerte fel csak teljesen és igazán a gyermek
természetét. A gyermek képzetfolyamata ugyanis tárgyi képzetek-
ből áll, lényegesen különbözik tőle a felnőtt, kinél igen gyakran a
gondolkodás csak szó-képzetek egymásutánja; minimális szemléleti
tartalommal. A gyermek képzetei nem általánosak, hanem egyes
szemlétet alapján szerzett, egyes tárgyakra vonatkozó, egyéni képzetek.

Érdeklődését a mozgás tudja igazán lekötni. Ha a tanító vala-
mit cselekszik, muiat, rajzol, akkor figyel, de ha belekezd a magya-
rázatba, figyelme elkalandozik. Erdeklik azok az elbeszélések, hol
drámai mozgás van. A cselekvés több oldalúlag foglalkoztatja érzé-
keit és így nem fárad ki, de több érzék által felfogván a tárgyat,
észrevétele, képzete élénkebb é válik. Jellemzi a soha nem nyugvó
cselekvési ösztöne, mely a játék átalakító tevékenységében találja
meg az igazi kielégítést. Képzeletének élénksége itt talál teret, itt
működik utánzó, de önállóságra törekvése, cselekvése, tettvágya.
E lelki világgal kezdi a cselekvő tanítás a maga munkáját, össz-
hangban teljesen a gyermek képzelet világával. Ily tanítással fogja
csak tudni a tanító a gyermek érdeklődését, figyelmét felébreszteni
azáltal, hogy a gyermek uralkodó érdeklődési képzet körét, a moz-
gással tudja az új ismereteket összekapcsolni. Míndez a természetes
fejlŐdést biztosítani tudja. A cselekvő tanítás elve teszi lehetővé a
főcél felé való törekvést t. i. a gyermek önálló gyakorlati készsé-
geinek kifejlesztését. Az önállóságra való nevelést, a gyakorlati
készségek kifejlesztése és ezáltal az alaki képzés előtérbe való tolás a
van hivatva arra, hogyúj szellemet· honosítson meg a népoktatás
hajlékában és eredményesebbé, örömteljessé tegye a tanító munkáját,



Már Monteigne óta követelik a pedagógusok az önállóság
. ejlesztését és joggal, mert hiszen egyyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAország nagyságá t az ön-
1ógondolkozó és öná lló cselekvőképes emberek száma hatá rozza
eg. Nagy érdeme az Utasításnak, hogy erre külön felhívja a tanító-
, figyelmét, csak sajnos, hogy a tanító művészetére bizza az
nállóság kifejlesztését és részletes utasítást nem ad.

Probléma marad tehát e követelmény, mellyel foglalkozni nem-
k érdemes, hanem rendkivül hasznos is. Ha részletes, minden

tárgyra vonatkozó utasítást tudunk adni, akkor elértük a tanítás
ideálját.

Nagyon találóan fejezi ki ezt az Utasítás, mikor mondja:
DAmit önállóan szerzett meg a gyermek, egykönnyen el nem
felejti, az él és tovább hat a lelkében."

Sok tévedést, sok hiábavaló fáradságot fog a harmadik köve-
telés, a gyakorlati és alaki készségek kifejlesztésének a követelése
megszüntetní. Véget vet évszázadok egyoldalú értékelésének, mely
az emlékezétz tudást túlbecsülte és ráutal arra, hogy az élet nem
azt kivánja tőlünk, hogy élő enciklopédiák legyünk, hanem azt
kivánja, hogy cselekvő készségcink ki legyenek fejlesztve, mert csak
igy tudjuk ott igazán megállani. Erdekes az, hogy a jelenkor egyik
legnagyobb gondolkozója : William James szerint a nevelés és tanítás
c.éljanem más, mint a gyakorlati cselekvő készségeket kifejleszteni.
tJná llóság, a laki képzés, gyakorla tt' készségek fejlesztésével megoldjuk
IZ szocz'á lisnevelés felada tá t Z"S. Sokat beszélnek a szociális nevelésről
mostanában, de a lényeg az, hogy mi nem akarunk elméleti ssociolá -
: .gusoka tneuelru, hanem az élet ds tá rsada lom számára nevelünk, ha
tehát növendékeinkben kifejlesztjük azon különböző gyakorla ti
készségeket és ügyességeket, melyek őt majdan a társadalom füg-
getlen és hasznos tagjaivá teszik és ha kifejlesztjük még azon
akaratbeli és kedélyi készségeket, melyeket az együttélés követel,
akkor megoldottuk a kérdést teljesen.

Mindezek mutatják, hogy az Utasítás mily szerencsésen ragadta
ki a pedagógiai elméletek és jelszavak sokaságából éppen azokat,
melyek igazán hivatva vannak helyes irányba terelni a pedagógiai,
gondolkodást és vizsgálódást, melyek egy szebb és dicsőbb jövő
előkészítésére alkalmasak. E három követelés különben is teljesen
összhangban van egymással. A gyermek fejletlen képzetvilága nehe-
zen engedi meg, hogy közvetlenül az önálló gondolkodásra szok-
tassuk, ekkor tehát cselekvésre való ösztönzés által részint gyakor-
lati készségeit fejlesztjük, másrészről cselekvés által önállóságra is
neveljük. Kezdetben a gyermek tagjainak mozgatásában mutatja
önállóságát, a mozgás lesz ekkor akarat kifejlesztésének eszköze.
Később is a testi erő megfeszítése, a testi munka alkalmas a figye-
lem, a kitartás, az önbizalom, a bátorság kifejlesztésére, amelyek
az önállóságot támogatják, illetőleg. növesztik. E tény fontosságát
akkor értjük meg teljesen, ha meggondoljuk, hogy a gyermekkor-
ban e tulajdonságokat nem is igen tudjuk nevelni.

257
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Cselekvés közben a gyermek gazdag képzelet világát könnyen
fölébresztjük és midőn ösztönözzük arra, hogy saját képzelete szerint
végezze azt, akkor. már az önálló, felfedező, alakító, aktiv képz
lete működik, melyről pedig tudjuk, hogy lelkünk önállóságának
legerősebb biztosítéka. Az aktiv képzelet műkődését pedig mindig
kellemes érzelem szokta kisérni, amely tanításunkat is gyönyörű-
ségessé teszi.

Az Utasításban ezen elvek kijelölik a tanító feladatát, meg-
valósításuknál azonban nagy nehézségek merülnek fel. Legjobban
van még a cselekvő tanítás elve tisztázva. Minden egyes tárgy
módszerében részletesen van kifejtve, úgy, hogy elvi nehézségek
nem forognak fenn. A gyakorlatban azonban fennakad a tanító,
azért, mert kisérletezői ügyessége nincs kifejlődve, mert sokszor
olyat követel az Utasítás, amit nem tudhat, pl. aquarium és terra-
rium berendezését. Nemcsak hogyatanítóképzőben nem igen lát-
hatja ezeket, hanem mert megfelelő könyvek és rövid gyakorlati
útmutatás hiánya miatt nem is igen van alkalma ezen bajon segíteni.

A második követelés, az alaki képzés és gyakorlati készségek
kifejlesztése nagy általánosságban van tartva. Sok .jirobléma van
még itt, hol a tanítóságnak alkalma van a kisérleti pedagógia mód-
szerével s a gyermekmegfigyelés adatainak felhasználásával kutatni,
melyek azok a módszerek, melyek nemcsak a legjobb tudást biz-
tosítják, de amelyek egyszersmind az élethez szükséges készségeket
is legjobban kifejlesztik. .

E téren a vizsgálódás és tanulmányozás minden egyes iskolá-
ban történhetik és a munkatér itt beláthatatlan.

Végül ami az Utasítás harmadik követelményét illeti t. i. az
önállóságra való nevelés, erről még keveset tudunk.

Jellemző erre nézve, hogy Meumann, a modern kisérleti peda-
gógusok egyik vezéralakja nagy összefoglaló munkájában különö-
sen kiemelve az önállóság nagy szociális jelentőséget, fölveti a pro-
blémát és kezdi lassanként azokat az utakat és módokat felderíteni,
hogy miképen lehetne e nagy jelentőségű kérdést közelebb hozni.

Ugy hiszem, a fentiekben sikerüIt kimutatnom, hogy az Uta-
sítás teljesen új és nehéz problémákat vetett föl, melyeknek meg-
oldásától még távol vagyunk, ge melynek elérése végett mindent
elkövetni kötelességünk. Fölmerül tehát a kérdés, hogy mi a leg-
közelebbi teendő? Könnyen beláthatjuk, hogy az Utasítás a maga
áldásos hatását csak akkor fogja teljesen kifejteni, ha a tanító-
képzés is ezen elvek szerint történik.

Sajnos azonban az, hogyatanítóképzés mostan még ettől
nagyon messze van. Igaz ugyan, hogy az Utasítással megismer-
ked tek 'a tanárok, a tárgyak módszerének tanításában előadják
azokat az elveket és a növendékek tanítási gyakorlatai is ezen
elvek szemelőtt tartása mellett történik, de ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsak egyik fele a
Itendőknek. Amíg a tanítóképzőben a régi tanítási és nevelési rend-
szer uralkodik, addig az Utasítás elveinek keresztülvitéléről nem
is beszélhetünk.



259

Milyen ll. tanítóképzőkben uralkodó tanítási rendszer? Jól
ismerjük!

Olyan, mint a többi iskolában. Könyv szerint haladó, passiv;
hol főképpen az emlékezeti-tudás egyoldalulag fejlesztetik, értékel-
tetik és a többi készségek fejlesztésével csak esetlegesen törődnek.

A" tanító feladata' önjllóságra ••nevelni a gyermeket.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖnálló
tanító n-evelhetcsak mást is ö'ná llóság,-aés mi önálló tanítót neve-
tünk-eo'törődünk-e "valamit az önállóság kifejlesztésévei ?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, I

Szigorú internatusi fegyelem; rideg kötelességre való s z o r í tá s

alkalmas tán az iskolákban a rend fentartására, az engedelmességre
és kötelességérzésre való szoktatásra, de megsernmisítője az önálló
kezdeményező szellemnek. Jól tudjuk, hogy a dressura megöli az
egyéniséget, csak, a szabadság éleszti, növeszti az önállóságot.

Azonban nemcsak az internátusi fegyelem, de maga a tanító-
képzői tanítási rendszer szinte kizárja az önállóság fejlesztését.
Az ismeretek és tanulni valók sokaságától szinte szédül a szegény
növendék. A túlterhelés megbénit mindent. Naponként 8 -1 2 oldal
különböző tanulni való súlyos teherként nyomja vállát, alig. hogy
megértette, birtokába vett egy-egy bizonyos ismeretterületet, már
tovább kell haladni, mert a tantervet el kell végezni. Nincs n y u g -

vás, nincs pihenés, csak előre ez őrült ismeretszerzésben, melynek
kilenctized részét 1 -2 esztendő után teljesen elfelejti. M ily hiába
való hajsza ez ! Hiszen mindennapi tapasztalat mutatja, hogy az emlé-
kezet egyoldalú folytonos megterhelése, az a ok át nem dolgozott,
meg nem emésztett ismeret az öná llóságot ~emcsak hogy nem fej;-
leszti, de legerősebbellentétben van vele / Nincsen is itt hely és idő
erre. Ugyanígy vagyunk a leendő tanító gyakorlati készségeinek
kifejlesztéséveI. A rajz, kézimunkán kivül csupa elméleti óra, hol
és mikor szerezze meg a kisérletező s többi gyakorlati ügyességét i

Az elméleti órák egy része nem haszná lha tó fel az illető tárgy-
körben végezhető gyakorlatokra, mert a tananyag túlságosan nagy.
Az a növendék, m e ly csak könyvből beemlézett anyag puszta elmon-
datása után biráitatik meg, s igen gyakran kizárólagos hű emlé-
kezetének köszöni előre 'haladását, az bizony gyakorlati önáIló gon;
dolkodását ésegyéb ügyes készségeit sem fog törekedni kifejleszteni.A
A tanítási rend rászorítja a nö'vendéketaz ismeret passiv felvételére
és aktiv cselekvő ö'sztö'neelsa tnyul. Ugyanezt mondja a kisérleti
pedagógia, midőn gazdag tapasztalati anyag segítségével kimutatja,
hogya', mostani, ura lkodó tanítás~' rendszer , passiu, emlékeztető,
akusztikus beszélő szótipusuvá tessi a növendéket. Tehát oly tanítót
nevelünk, kinek a folytonos cselekvés nem válik természetéve, ki
m e g s z o k ta .a kényelmes szóképzetekkel való szeIlemi munkát, nem
érti a gyermek tárgyias typusú gondolkodását. Sokat beszélő tanítót
nevelünk, kinek szóképzetei minimális szemléleti tartalommal birnak
és azért nem is tartja szükségesnek.rhogy a tárgyakhoz visszatérjen,
feleslegesnek látja a sok szemléltetést, cselekvést és irtózik is ettől
ösztönszerüleg.



~60yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nem sokat segítenek ezen a tan/M.r i gyakorla tok,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa cselekvő
tanításra való ösztönzés. A tanítóképzői növendék négy évenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk e re s s '

tül az egyoldalú passivitást megszokta és nem tud már új termé-
szetet fölvenni. A szokásnak ezt a nagy befolyását mi mindnyájan
ismerjük. Maguhkon tapasztalhatjuk akárhányszor, hogy hiába lát-
juk azt be, hogy tevékeny cselekvéssel, kezdeményező szellemmel,
erős akarattal mily kedvezően tudnők sorsunkat átalakítani, de
mintha ólomsúllyal nehezednék reánk valami, mintha megbénulva
volnánk, mi nem tudunk másképpen akarni és cselekedni, csak úgy,
ahogy mi azt megszoktuk. Nem lehet' eléggé hangsulyozni, mily
sulyos károkat idéz elő a mostani tanítási rend, amidőn a leendő
tanítót egyoldalúbeszélő, akusztikus szótipusúvá teszi és ennek
megfelelő egyoldalú szokásokat meggyökeresit. Ne felejtsük el, hogy
az ifjúkorban felvett szokások természetünket megfelelő irányban
átalakítják és ha eszokások hely telen ek és károsak voltak. az egész
élet számára ellenséges idegrendszert neveltünk magunknak. Ime,
a szokás ezen óriási hatalmát akkor, midőn a növendéknél kifejlődnek
az idegpályák, midőn szelleme legfogékonyabb, idegrendszere leg.
plasztikusabb és -rnidőn egy élet számára kifejleszti azt, akkor nem
használjuk fel az alkalmat teljesen, nem egy cselekvő, önálló,
ügyes tanítót nevelünk, hanem önállótlan szótypust, ki a legjobb
pedagógiai utasítás mellett sem lesz képes a gyermeki lélekhez
hozzásimulni és azt megérteni. A természet fegyverét tehá t nem az
ellenséges, rest ósztiinzők ellen, hanem a helyes tanitóképzés ellen
forditjuk. Nem huzom itt hiába félre a harangot, nem vak lármát
csapok, de a kisérleti pedagógiai tények és tapasztalás alapján lát-
ható, hogy miért hiúsul meg minden helyes pedagógiai törekvés,
miért nem vezet elegendő eredményre a helyesen irányított gyakor-
lati tanítás, miért fenekszik meg minden egészséges törekvés magá-
ban a tanítóképzőben is. Mert jól ki akarom emelni, hogy fenti
kritikámmal csak azt a tanítóképzőt biráltam, mely .a tanterv és a
régi tanítási rendszer szélsőségéri áll. Nem tagadható azonban az,
hogy az elavult tanitási rendszer ba ján soka t segit a kor magas-
la tán á lló tanárság, mely méltányos körültekintéssel és a növén-
dékek minden oldalú tevékenységre való szorítással é's készségek
kifejlesztéséveI enyhíti a rendszer hibáját, de ezen törekvésében a
régi felfogás, a régi keretek nagyon is megnehezítik ..

Amidőn az Utasítás eszményi magas álláspontját magunkévá
tesszük, követeljük ugyanakkor, hogy a tanító képzés megfelelő
átalakításával a cél elérése lehetövé tétessék, hogy létre jőjjön a
tanítók által követelt teendőknek és a tanítóképzés között az
összhang. Ha a minisztérium az Utasítás által a népoktatás jövendő
fejlődésének irányát megjelölte, akkor kötelessége sürgősen a tanító-
képzést is reformálni. Követeljük tehát, hogyatanítóképzőben

1. a cselekvő tanítás ura lkodjék, mely aktivÜásra nevelt' és
tá rgyt' tipusuvá teszi a leendő tanítót;

2. hogy minden tantá rgy keretébena nö'vendékeka lakt' képzésének
elötérbe va ló tolása á lta l a gyakorla ti készségek fejlesztessenek ki



..iiniJsenes ne az emlékezet hűsége legy'ena dó"ntő a niJvendékek
~itélésére, hanem a küló"nböző gyakorla tt" ügyességez",gondolkozási
saségei; .

3. pedig, hogy a tanító egyéniségének ts pedagógia i gondolko-
'ásá1zakó"ná llósága legyen az a legfőbb cél, amely fell tó'rekednt' kell.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítási rendszer ilyen átváltozását nemcsak mi követeljük,
álkozunk ebben a mai kor számos pedagógiai reform mozgalorn-
al. Mi az Utasítás alapján állva, a belőle vont következtetések
tán jutottunk el ide, mig a reformerek általános meggondolások-
ól. Ereformerek rá tudnak mutatni szám os iskolafajra is, melyek-

ben az elvek már részben megvalósultak. Régóta mintaképül ernle-
etik az angol iskolákat, hol a collegekben uralkodó családias
yütt nevelés megadja a lehetőséget az egyéni egészséges kifejlő-

désnek, hol különösen a sportok erős fejlesztésével igyekeznek a
passziv ismeretszérzést eIIensulyozni. Nagyon egészséges gondo-
lat is fekszik e nevelési rendszerben, mert a kisérleti pedagógia
által beigazolt tény, hogy a folytonos mozgás a testi erő kifejlése
és nevelése az önállóság és lelki erők fejlesztésére és erősítésére
alkalmas. E gondolatot vette fel Dr. W. Lay "Kisérleti módszertan"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ím ű könyvében. Általános hygenikai lélektani indokokból és . s z á -

mos kisérleti tapasztalati tényből kiindulva a motorikus nevelést,
vagyis a cselekvő nevelés helyességét bizonyítja.

Az amerikaiak nevelési rendszerükben még tovább mennek,
mint az angolok. Nem annyira a tanítás, de az életre való gyakor-
lati nevelés az iskolák feladata. .

Elérik e célt az által, hogy a fizikai munka elsőrangú nevelési'
erejét elismerik és rendszeres megfigyelések, kisérletezések és
laboratoriumi munkálatok által az összes gyakorlati készségeket
kifejlesztik. Az utolsó évtizedekben Franciaországban és Német-
országban az iskolák átalakítását szám os lelkes tanférfiú hirdeti.
Nagy irodalma van már e kérdésnek, kik között nálunk talán
Ludvig Gurlitt a legismeretesebb.

Mellette sorakoznak a németeknél Ferdinand Schmidt, Paul
Förster, Hugo Göring, a franciáknál Pierre de Lonhertin, Lex Bon
stb. ide sorolható még az amerikai Jon Dewey is. Egyesek azon-
ban nemcsak könyvben sürgetik az új iskolafajt, de a tettek
mezejére is léptek és megállapították az új reform iskolákat, így
Edouard Demolin Franciaországban és Dr. Lietz Hermann Német-
országban. Dr. Lietz Hermann iskoláit 1909. augusztus havában.
meglátogattam és alkalmam volt tapasztalni, hogy mint lehetséges
oly iskola is, hol nem roskadoznak a növendékek a sok könyvből
való tanulástól, mert ott nem is használnak könyveket, hol láttam,
hogy a tanár és tanítvány közt lévő fesztelen, őszinte barátságos
érintkezés mellett is a fegyelem teljes lehet s láttam, hogy az önálló-
ságra nevelés, a gyakorlati készségek kifejlesztése nem maradt
okvetlenül írott malaszt,' mint nálunk. Midőn ezzel áttekintettük
nagyjában a reformmozgalmakat, akkor egy alap- és vezérlő gon-
dolatot találhatunk, melyet az Utasítás is kifejez, midőn ezt mondja:
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Föl>kell szabadítani az iskolá t a szó ura lma alól.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz Utasítás ezt
követelményét mi is leszögezzük és összes törekvéseink et ez fogj
irányozni.

A fent említett általános. reformmozgalmakon kivül az egyes
tárgyak módszerének reformálása körül is megindult a : külföldön
élénk eszmecsere. Mindenütt erjedés és élénkség uralkodik, mert

.mindenki érzi a mostani iskolarendszer hibáit. Nálunk is ismere-
tesek a mathematikai, természetrajzi és földrajzi reformmozgalmak,
de a nyelvi és történeti tárgyak átalakításán is fáradoznak. Az egyes
tantárgyak reformjavaslatainak megitélésénél az lesz irányadó, hogy
mennyzre haszná lha tó az öná llóság kifejlesztésére, a gyakorla ti
készségek nevelésére. Nem akarom kétségbe vonni a szóképzet fon-
tosságát sem. A szó egyike a leghasználtabb kifejező eszköze gondo-
latunknak és az marad a jövőben is. Vele tudjuk könnyen és
gyorsan azokat kifejezni és. formálni. Az ifjúkor kedvez a szó-
képzetek kifejlődésének. Az ifjú gyorsabb tempójú előrehaladásra
hajlandó, elvontabb fejtegetések is megnyerik. Ebben van a veszély
a tanítóképzésre nézve. Mindent el kell ekkor követni, hogy az
ifjúkor szóképzet tipusuvá való fejlődését megakadályozzuk. Mester-
ségesen lassítani kell a haladást azáltal, hogy az egyes képzetek
szemlélett' formáit cselekvés, munkálkodás á lta l teljesen kztöltjük.
A rajz és kézimunka ekkor minden tantárgynál megkapja a maga
szerepét és a szóbeli előadással teljesen egyenrangú tanítási mód
eszközök lesznek. Az általánosságokat, az elvont elméleteket lehe-
tőleg ki fogjuk kerülni és a konkrét, egyes tényekhez kötött tanítás-
nak fogunk elsőbbséget adni. Minden tantárgy lelkünk más-más
készségeit képes fejleszteni, használjuk ki e tényt a helyes tanító-
képzés szempontjából.

Igy pl. a természettudományok legalkalmasabbak a tárgyias tipus
fejlesztésére, azért ezeknek nagyobb tért kivánunk biztosítani azáltal,
hogy a jól felszerelt laboratoriumokban, műhelyekben minél több
gyakorlati órán alkalmat adunk kisérletezések, megfigyelések végzésé-
hez. A tanítóképző tanterv mondja , hogy minden tantá rgyaszak.
képzés szolgá la tában kell, hogy á lljon.· Hajtsuk végre e kivá ló fon.
tos elvet kö'vetkezetesenI Ne csak azokra az ismeretekre vona tkozta rsuk,
amit az egyes tantá rgy tanítása nyujt, hanem azok a laki képzéséreés
az öná lló gyakorla ti készségek kifejlesztésére. Ha lassabban is halad
az ily tanítás, az időt még sem fecséreltük el hiába, mert amit az
ismeret mennyiségénél vesztettünk, az bőven kárpótlódik az ismeret
minőségjavitásánál, a szemleleti tartalom nagyobbításánál.

Ugyanezt mondja ki a kisérletezés alapján Meumann, midőn
azt állítja, hogy a nagyobb szemléleti tartalommal rendelkező
tipusoknál a képzetek élénkebbek, készségesebben rendelkezik velök.
az illető és jobban felhasználhatók gazdagabb tartalmaknál fogva is.
Ily tanítási rendszerrel elérjük, hogy a tanító a gyermek lelkületé-
nek alapvonásával összhangban marad. Ő ' is tárgylas tipusú, kon-
krét, egyes tárgyakhoz kapcsolodó, kifejlődött cselekvési érzéssel
ellátott és gyakorlott készségekkel felruházott lesz. Az önállóságra
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evelés az a legmagasabb cél, mely 'felé törekedhetünk s e cél
lérése . érdekében minden áldozatra készen kell lennünk. Alap-
ltétel, hogy a tanuló ismeretei alaposak legyenek, hogy teljesen
djon uralkodni az ismeretek fölött, az ismeretek minden oldalról

ppercipiáltak és hogya tárgy által követelt dispoziciók gyakor-
ttak legyenek. .

Mindez maga után vonja. megint azt, hogy lassabban kell
aladni, mélyebben ásni, a tanítást összekötni cselekvésekkel,
akorlatokkal, aktivvá tenni, mert csak akkor lesz alapos igazán,
inden oldalulag átértve és puszta szó tudás =nem . fogja elleplezni

a tudatlanságot. Másrészről megint igaz az, hogy a tanítóképzők-
ben az ismereteket bajosan lehet redukálni, a pedagógiai tanítást
még fokozni kell, mert az Utasítás követelményeinek alap os,
modern kisérleti pedagógia és gyermekmegfigyelés tapasztalatai-
nak ismerete által tehet eleget, tehát a tanítóképzés éveinek számát
idóvel fokozni fog kelleni ötre, illetőleg hatra. Ekkor lesz alkal-
unk a leendő tanító önálló pedagógiai gondolkodás kifejlesztésén

sikeresen munkálkodni. Intenzivebb módon képzett és önálló tanító
fogja a gyermek lelkületfejlődésének egyes mozzanatait könnyen
felismerni, gondolkodását nem fogja a begyepesedett formális foko-
zatok elmélete befolyásolni, hanem tudni fog alkalmazkodni a gyer-
mek egyéniségéhez és a néki megfelelő módszert kiválasztani.
Italános szabályokat sajnos most is nagyon könnyen lehet adni,
e azokat csak egy önálló gondolkozású, peda9ógiailag képzett tanító
dja felhasználni. A tanítás művészet és az fog maradni örökké!
művészet alapfeltétele, még egyszer kiemeljük, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAijná llóság, a
~zségek gyakorlottsága I

(Sárospatak.) Lechnitzky Gyula .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m a g y a r b e s z é d ta n í t á s a id e g e n a jk ú

n é p is k o lá k b a n .

(Folytatás.)

Ha valamely idegennyelvű könyvet akarunk megérteni, ha olvasni
akarunk idegen nyelven: mivel ilyenkor sem a beszélő egyén
arckifejezése, sem taglejtése, sem az adott helyzet, sem a hang-
súlyozás nem könnyíti megZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa szavak és mondatok megértését:
grammatikai pontossággal kell ismernünk az illető nyelv formáit a
szabatos és teljes megértés kedvéért. Nem szabad tehát annyira
lekicsinylenünk a nyelvtanulás grammatikai módszerét sem, annál
kevésbbé, mert a nyelvtanulás felsőbb fokán nélkülözhetetlen, s a
nyelvtanulás kezdő fokán is sokszor segítségünkre s könnyebb-
ségünkre szolgál. Azoknak pedig, kik mint számottevő irók nem-
zetök nyelvét is tovább' akarják képezni, gazdagítani, ismerniök
kellene a nép és nagy irók nyelvét s a nyelvtudomány mai ered-
ményeit is. .
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Mert nem elég, ha az iró kora műveltségét, törekvéseit, ural
kodó gondolatait, embereit, azoknak lelkét, erkölcseit, bűneit
nemesebb vonásait ismeri, nem elég a legmélyebb gondolati tar
talom sem maradandó irodalmi mű teremtéséhez: a végtelenbe tör
gondolatnak, a megragadó érzésnek, s viharzó szenvedélynek
nyelv adhat csak szárnyat, erőt; ha kell: szint, életet, bájt, gyen
gédséget, hangulatot és igazságot. Itt igaz az a latin mondás ~
"Fonna dat esse rei."

A forma adja meg a dolog jelentőséget, a forma fejezi ki a
dolog lényegét. Valóban a legmegragadóbb gondolat is hatástalan-
nak és közönségesnek tetszik, ha esetlen, darabos, kezdetleges for-
mában jelen meg előttünk. A nyelv érzékíti meg az érzés és gon-
dolat erejét, fenségét, lágyságát és finomságát. De e rövidke kitérés
után kanyarodjunk vissza a magunk kerékvágásába.

Természetes, hogy idegenajkú népiskolákban a magyar beszé-
det direct módon tanítjuk, de ha növendékeink direct módszerrel
már megtanultak beszélni, akkor arra is törekednünk kell, hogy
helyesen irni s amennyire lehet magyarul fogalmazni is megtanul-
janak s a magyar nyelv formáit oly szabatosan meg tudják külön-
böztetni, hogy a magyar olvasmányokat helyesen megértsék.

Első azonban a beszéd, az élő beszéd, mert az életben erre
lesz legtöbbször szükségük. Ha egy táblabirónénak elnézzük a
levelében ejtett helyesirási hibákat: még inkább elnézhetjük azt a
nép egyszerű gyermekének! Tehát a népiskolában nem grammatikai
helyességre, hanem arra tekintünk: hogy az élő magyar beszédet
sajátítsák el növendékeink s ennek" legkönnyebb, legtermészetesebb
s legbiztosabb útja: a direct, illetőleg cselekvő-szemleltető módszer.

Aki a pedagógia és magyar irodalomtörténetét olvasgatta, tudja,
hogy Apáczai Cseri Jánosnak egyik legfeltünőbb ujítása az volt a
gyulafehérvári főiskolában, hogy ott magyarul kezdett tanítani,
holott tanártársai mind latinul adtak elő s egyik legnagyobb érdeme,
hogy Encyclopaediáját magyar nyelven írta 1655 előtt, mikor a
német és francia tudósok még latinul hirdették a tudomány igéit
könyveikben.

A középosztály tagjai majdnem kivétel nélkül beszéltek és
írtak latinúl. (Igaz, hogy a középkori magyar latinság nem classicus
latinság.) De még sokkal később is latin volt a középiskolák nyelve,
latin volt a magyar országos élet nyelve, sőt a társasélet nyelve is.
Százötven évelőtt latinos műveltségű magyar földesurak kastélyai-
ban a szolgaszemélyzet tagjai közűl is beszélte egyik-másik a "culina-
ris'' latin nyelvet. Az. iskolás gyermekeknek az iskolában valamikor
csak latinul volt szabad egymással társalogniok. S akkor meg is tanul-
ták a latint, de igaz, hogy mást alig is tanultak, nem voltak tized-
résznyire sem annyira túlterhelve, mint mai napság. Hogyan tanul-
ták meg akkor nemcsak a magyar nemesek; hanem az iskolás
gyermekek, némely úri asszonyok és leányok, sőt a jobbfejű
cselédek is a latint? Direct módon. Ugyanazon a módon, ahogyan
azt Montaigne leírta. Tudjuk, hogy főúri családok sarjai most is
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b b európai nyelvet beszélnek, ha nem is grammatikai pontos-
ggal, de sokszor folyékonyan és helyes kiejtéssel. Hogyan tanul-
kl Olyan nevelőktől tanulják direct módon, akik növendékeikkel
kis a maguk anyanyelvén társalognak. A római theológiai szemi-

. iom növendékei hogyan sajátitanak el annyi idegen nyelvet?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
í r e c t módon.

Bizonyos meghatározott órákban és napokon csak latinul,
ás kitüzött órákon csak olaszúl, ismét más időpontokban csak
nciáúl, ismét máskor csak angolúl társaloghatnak egymás közt
nyelvmestereikkel. Sok nevelő-intézetben is ilyképpen, direct

ódon, a mindennapi élet szükségleteinek az illető nyelven való
őzlése közben, társalogva, beszélgetve sajátítanak el új nyelvet a
övendékek. Nemcsak a nyelvmesterektől, hanem egymástól is tanul-
ak. S az élet és természet útmutatása rávezette a józaneszű
agyar és ném et parasztot is arra, hogy milyen módon sajátíthat-

ák el gyermekeik egymás nyelvét. Cserébe adják őket. A csere-
ódszer, mint láttuk, a direct módszer alkalmazása. De az iskolák-
an igen nehezen és lassan tud csak tért hódítaní. Mért? Mert
irect módszer szerint írt jó nyelvtanokyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelvétve is alig akadnak, s
társalgást, meg a nyelvnek a mindennapi élet változásai, s z ü k -

égletei, foglalkozásai és mulatságai közt való használatár soha semmi-
féle tankönyv, a legjobb nyelvkönyv sem birja pótolni. Mert hoi
arad a könyvből való nyelvtanulás közben a figyelmet keltő

zemléltetés s az izgalmas cselekvés, amelyben magunk is részt
ehetnénk testtel, lélekkel. De ha a cselekvő-szernléltető módszer
z iskola korlátai közt teljesen rrieg nem is valósítható, töreked-
. nk annak legjobb formáját minél jobban megközelíteni a nyelv-
könyvek írásánál s a gyakorlati tanításban s kivitelben is!

Azonban rnindamellett is, hogy direct módszerrel írt nyelvtant,
azán jót, amelyben necsak a szemléltetés, hanem a gyermekek

cselekvésben -való részvétele is módszeresen és fokozatosan keresz-
"1 volna víve, nem ismerünk, mert ilyen nyelvtan nincs, mégis
ondhatjuk, hogy mi olyan nyelvtanból tanultuk a franciát, (igaz,
1. gimnazista korunkban), hogy félévi szorgalmas tanulás után

minden nehézség nélkül megkezdtük a francia beszélgetést. Miért?
Mert talán direct módszer szerint készült nyelvtanunk ? Nem. Hanem
azért, mert a mindennapi életben s társalgásban leggyakrabban hasz-
nálatos szók beszélgetések formájában meg voltak könyvünkben s
azokat mind elsajátítottuk. Evvel csak arra akartunk utalni, hogy
nemcsak a módszer fontos, hanem a mi célunknak megfelelő szó-
csoportok és r beszédanyag kellő kiválasztása is, amit régebben
eléggé kiemeltünk. Azonban kisebb gyermekek tanításánál nem elég
I I beszéd anyag célszerű kiválasztása, nélkülözhetetlenül szükséges
az ő egyéniségüknek legmegfelelőbb módszernek, a cselekvő-
szemtéltető módszernek alkalmazása is.

A cselekvő-szemléltető módszer alkalmazásán kívül azonban
a nyelvtanulás nak még néhány olyan mesterfogására kell rámutat-
nom, amelyek szintén lélektani alapra támaszkodnak. Mielőtt azon-

Magyar Tanítóképző. 18 '
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ban ezekre áttérnek, szóljunk röviden arról, hogyan javítsa a tanító
az idegenajkú gyermekeknek a magyar szók kiejtése közben ejtett
hibáit, illetőleg hogyan szoktassa őket a magyar szók helyes kiejtésére.

Tanítás közben észre fogja venni a tanító, hogy az idegenajkú
gyermekek a magyar nyelv meJy hangjait nem ejtik ki helyesen.
Ezek helyes kiejtésére és a magyar hangsulyozásra meg magyar
hanghordozásra kell neki kiváló gondot fordítania.

Azoknak a magyar szóhangoknak kiejtését, amelyeket a gyer-
mekek többsége hibásan hangoztat, külön is kell gyakoroItatnia.
Természetes, hogy ezeknek aszóhangoknak többségét a magyar
nyelv speciálls hangjai teszik.

Részben más magyar szóhangokat fog hibásan ejteni a tói,
ismét másokat a német, másokat a ruthén, másokat az oláh, máso-
kat a horvát, a szerb és a vend gyermek. '

De azért közös szabályt is lehet felállítani a rosszul ejtett
magyar szóhangok helyes kiejtésére : olyan szabályt, amelyet min-
den idegenajkú helység iskolájában követni kell a magyar tanítónak.

Igaz, ha a tanítónak magának tiszta erős hangja van, beszélő
szervei épek, s magyar kiejtése jó: akkor úgy is megtaníthatja
növendékeit a helyes magyar kiejtésre, ha a megfelelő szókat és
példamondatokat, amelyekben a gyermekek által hibásan ejtett
szóhangok meg vannak, vagy ismétlődnek, maga a tanító a gyer-
mekek előtt isméteIten többször erősen és tisztán hangoztatja s
azokat a szavakat és példamondatokat a gyermekekkel is, annyiszor
kiejteti, addig hangoztatja, mig a növendékek kiejtése legalább is
meg nem közelíti a rendes magyar kiejtést. Az anyák, dajkák ily-
módon szoktatják otthon a beszélni kezdő gyermeket a magyar
szóhangok rendes kiejtésére.

Természetes, hogy a megtanulandó magyar szóhangok kiejté-
sét nem kell az unalomig ismételtetni s a péJdamondatokkal, vagy
a kiejtést kisérő cselekvéssel, amelyet a növendékek mind elve-
gezzenek a tanítóval együtt.- ezt a különben unalmassá válható
munkát elvenni és mulatságossá kell tennünk. Ez már a cselekvő-
szemleltető módszer, egyszóval a módszer kérdése körébe tartozik.

Ez a helytelenűl ejtett szóhangok helyes hangoztatására
szoktató mód azonban sokkal eredményesebb lesz és rövidebb idő
alatt vezet sikerre, ha a tanító maga alkalomadtán gyakorlati szem-
pontból tanulmányozza a beszélő szervek működését.

Micsoda mozgást végezn ek, hogyan helyezkednek el a külőn-
böző beszélőszérvek az egyes hangok, különösen az idegenajkú
gyermekek által rosszul ejtett speciális magyar szóhangok képzé-
sénél ? Hogyan képződnek, micsoda beszélőszervek közreműködé-
sével azok a speciális magyar szóhangok ? S ha a tanító ilyen
irányú ismereteket is szerez, amilyeneket bizony nem szerézhet
meg a tanítóképzők számára készült eddigi magyarZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y e lv ta n o k b ó l.

de találhat erre a célra fölhasznáiható adatokat Baiassa J. phone-
tikájában, akkor azt is megteheti, hogy a hibás kiejtésüek kijebbeső
beszélőszérveit kezével és egykis elefántcsont nyelvvel a megfelelő
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helyzetbe igazítsa, olyan helyzetbe t. i. hogya kellő szó hangokat
tisztán képezhessék és jól ejthessék ki a gyermekek. A közönsé-
gesebbbeszédhibák kiküszöbölését célzó ismeretek is fölhasználhatók
részben az idegenajkú gyermekeknek magyar beszédre tanításánál.

Az idegenajkú gyermekek kiejtés beli hibáinak részletezésébe
s azoknak egyenkint való javításába itt nem megyek bele. Ez már
kívül esik ez értekezés megszabott • körén. Csak egy-két rövid
megjegyzést akarok még tenni.AI '

Először is, hogy mivel ennek a tárgynak' ez a része válhatik
legkönnyebben szárazzá és unalmassá, teljesen élettelenné, vigyáz-
Ion a tanító, hogy a hangok helyes / kiejtését s gyakorlását is
cselekvéssel kösse össze, hacsak lehet játékos cselekvéssel; pl.
madarak, általában állatok hangjának utánzásával, amelyben termé-
szetesen a tanítóval együtt az összes gyermekek, is részt vesznek
karban. Pl. a tanító a "cs" hangot akarja gyakoroltatrii a gyerme-
kekkel; rosszul járna el, ha ezt a népies mondókát elmondaná a
gyermekeknekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; l "Csipi csóka, vak varjucska" s aztán a gyerme-
kekkel egyszerűen maga után mondatná, bár a Dunántúl magyar
községeiben a dajkák ezzel s ilyen módon szoktatják a csemetéket
a "cs" hang helyes kiejtésére. Be a dajkák nem paedagógusok.
A tanító más módon jár el. Ilyenformán: "Ugy-e, mindnyájan
láttatok már verebet? Hallottátok-e már, milyen hangot ad? Ha
egyik gyermek sem találná ki s nem utánozná a veréb hangját.
akkor én utánzom: csirip, csirip, csirip. Gyermekek, játsszunk
.verebesdit", tegyünk mi is úgy, mint a verebek: csirip, csirip,
csirip" .

Pestalozzi karban való feleltetését sokan elítélik. De itt az
elsajátíandó helyes kietésnél a karban való feleltetés is helyén
való, de úgy, hogy necsak a szokatlan szóhangok hangoztatásában,
hanem az flzt kísérő, megelevenítő cselekvésben, vagy játékban is
minden gyermek résztvegyen a tanítóval' együtt.

Egyébként ez a kérdés maga is megérdemelne egy külön
tanulmányt; de ennek a tanulmánynak "részben gyakorlatból, rész-
ben alap os phonetikai ismeretekból kellene erednie. Közvetlen
tapasztalásból kellene az illető tanulmányírónak tudnia, hogy micsoda
magyar hangokat ejtenek ki hibásan a tót, a német, a ruthén, az
oláh, a horvát, a szerb és a vend gyermekek s a hibák kijavítását
az újabb phonetikai ismeretek alkalmazásával kellene megkísérle-'
nünk, Világos, hogy e kis -értekezés keretében mi ezzel a kérdés-
sel részletesen nem foglalkozhatunk. Csak ki akartuk jelölni e
kérdésben is a helyes ,irányt. A szók helyes kiejtésérőt térjünk át
most arra, mily módon könnyíthetjük meg magunknak is, mások-
nak is valamely nyelv szókincsének megszerzését.

Hogy valamely nyelven beszélni tudjunk, annak a nyelvnek
sok szavát kell ismernünk, abban szóbőségre kell szert tennünk.
A nyelvtanulás nak egyik legnehezebb része a szókincs megszer-
zése. Tudjuk, m ily nehezen tanulnak új szókat, új hangcsopor-
tokat, különösen hosszabb és változatos hangcsoportokat a beszélni
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kezdő gyermekek Azt is tudjuk, hogy a földrajzi ismeretek elsa-
játításának egyik legnagyobb nehézsége sok gyermekre nézve a
sok idegennyelvű és idegenhangzású tulajdonnév megjegyzése,

Eszembe jut most, mily nehéz. volt deákkoromban némely
latin szók emlékezetbe vésése s némely német szóké is. S eszembe
jut az is, milyen fortéllyal, milyen csalafintasággal segítettem ma-
gamon, mint első osztályos gimnazista. A "pileus" szó kicsúszott
az első tanulásnál ernlékezetemből. Szótagoltam. Rájöttern, hogy a
két első szótagja a magyar "pille" szóhoz hasonlít. Ezután már
mindig eszembe jutott A rosat persze könnyű volt megjegyezni,
mert a rózsához hasonlít. A templum szót is/kÖnnyű szerrel meg-
tanultam, mert a. templom csaknem azonos hangzású. Emlékszem,
mily ijesztő volt Kölcsey .Parainesís=-ének címe. Ezt tagoltam. Két
első szótagja megegyezik jórészt a "paraj" magyar szóval, a rákö-
vetkező szótag a magyar "néz" igéhez hasonlít, utolsó szótagja a
magyar "is" kötőszóhoz. Összetettem a hármat: "paraj-néz-is" es
csekély különbséggel megvolt a "parainesis" barátságos, ismert
magyar szavakból összeteremtve. Ezt a mesterkéltnek tetsző eljá-
rást ·sokszor alkalmaztam, ha valamely vadonatúj idegen szót más-
képpen nem tudtam hamarosan emlékezetembe vésni.

Mikor görög szókat kellett magolnom, ugyanezen módon,
ösztönszerűleg iparkodtam azokat magyar \ hangsorral, vagy latin
szóval kapcsolatba hozni s az ismert hangok alapján próbáltam
megjegyezni az új görög szót.

Emlékszem, mikor görög órán az "lf1-f1-C<:v~<;;" (őrült, esztelen)
szót egy deáktársam nem tudta, Sugták neki. De ő csak a 2 első
szótagot hallotta s félve mondta a súgó után: "emma, emma,
emma". S a tanár kérd ve jegyezte meg: emma, Emma, de kis
vagy nagy betűvel? - Közben súgták neki azt is: néz. - Igen,
igen, folytatta az öreg szerzetes "Emma néz" stalán azért pirul
el ön? A deák még nagyobb zavarba jött, a többi fölkacagott, de
ezt a szót többé senki sem feledte el.

Nem a szójáték fontos itt ránk nézve, bár az egész osztály
érdeklődését fölébresztette, derült hangulatot is Keltett és a száraz
szótanulást mulatságossá változtatta. Hanem fontosabb az, hogy
ismert magyar szókból szerkesztődött össze az . ismeretlen görög
hangcsoport s könnyű volt így elsajátítani.

Eszembe jut itt, hogy mikor a gimnázium 6. osztályában
magán úton tanultam a franciát, 'vakáció ban fogadásból egy óra
alatt ellenőrzés mellett körülbelül 120 uj francia szót kellett Il} eg-
tanulnom. S talán 2 szó nem jutott eszembe kikérdezésnél. Ho-
gyan volt ez lehetséges? Olyképpen, hogy a kijelölt 120 francia
szó legnagyobb része latin eredetű volt s mivel a megfelelő latin
szókat rnind ismertem, a 120 francia szót egy óra alatt játszva
tanultam meg. Hogyne lett volna könnyű megtanulni az ilyen
francia szókat: agi, cselekedett {latinul: ago, cseleksZem); ami,
barát (latinul: amicus); an, év (latinul: annus); animal, állat
(latinul: animai); argent, pénz qatinul: argentum}; bon, jó (latinul:
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tonus); cruel, kegyetlen (latinul: crudelis); dur, kemény (latinul:
urus); lune, hold (latinul: luna); mal, rossz (latinul: malus) ;
égliger, elhanyagoIni (latinul: negligere) stb.

Igaz, hogy a francia szók kiejtése is dolgot ád az emlékezet-
ek, de mivel már azzal tisztában voltam, milyen latin hangoknak
ilyen 'hangváltozások felelnek meg a franciában, ez sem okozott
ehézséget.

Ha az ember latinul tud, ugyanazon okból tanulja könnyen
az olasz szókat, mint a francia szót. Pl. régi, olaszul: anti co; lati-
ul: aniiquus; egyedül, olaszul: solo, latinul:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI solus; emlékezés

memoria olaszul is, latinul is; más, altro, alter; felelni, rispondere
's respondere ; dolgozni, °lavorare és labora re ; orvos, medico és
medicus; kar, braccio és bracchium; építeni, edificare és aedifí-
care stb. .

Általánosan ismert dolog, hogy aki a latint érti, az összes
román nyelvek szókincsét nagy könnyűséggel sajátíthatja el.

Aki pedig németül tud, annak az angol szók jó részét igen
könnyű meg tanulnia. Pl. Vater, father; Mutter, mcpther ; Sohn, son ;
Tochter, daughter; Bruder, brother; Schwester, sister ; gut, good;
jung, young; alt, old; Wasser, water; Wort, word; Licht, light stb.

Aki pedig latinul is, görögül is, franciául is tud, nemcsak
németül. az még több angol szó ismeretére tehet szert könnyedén,
Pl. jel, angolul: sign. (szain), latinul: signum ; tevékenység, índustry,
industria; fork (villa), latinul: furca; szín, angolul: colour, latinul:
color, franciául: couleur; becsület, angolul: honour (aner), franciául:
honneur, olaszul: onore, latinul: honos. Gyomor, angolul: stomach,
görögül: cr'top,a:X0C;. Fájdalom, angolul: ache (ék),yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáxw (görög szó),
fájdalmat érez.

Ez az utolsó angol szó mindjárt jó példa arra is, hogy míg
jelentését és helyesírását megjegyezhetem a görög szó alapján,
amelyből ered, addig -helyes kiejtését a magyar "ék" szó alapján
tanuIhatom meg könnyen.

Még csak a magvar és vele rokon finn-ugor nyelvekből lás-
sunk egy pár példát. Élni, finnül: ela; víz, vesi; kéz,' kasi ; hal,
kala; szemvsilrná ; eleven (élő), finnül: e lá v a ; fiú, poika, ebből
ered a magyar pajkos, fiús; vér, veri; száz, sata; tél, tal ve;
tudni, finnül :tun~e; osztjákul : todni stb.

Az is érdekes, hogy némely mongol szókat is könnyű volt
ugyanazon okból megjegyezni: érdem, mongolul: erdem ; orom,
mongolul oroj; ország, oron; üstök, üsün; ökör, ükür ; szakál,
saxal; tigris, bars; nehéz, ber ke; erdő, büke; anya, eke; atya,
e ő ig e ; hit, itegel; enni, ide; étel, idegen.

Az eddigi példák ból is kihámozhatta mindenki azt az igazsá-
got, hogy mikor új szót, új hangcsoportot kell tanulnunk, úgy
könnyítjük meg annak megjegyzését, hogy már ismert szóval, már.
ismert hangsorral hozzuk kapcsolatba. Az ismeretlen új hangcsoport
valamely hasonló ismert régi hangcsoporttal társul tudatunkban,
vagy ösztönszerűleg, akaratlanul, vagy tudatosan és akaratunkból



270zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kifolyólag s az új szót valamely reg! szó, illetőleg régi hangcso-
.port segítségé vel véssük emlékezetünkbe .

.A nyelvtanulás közben mutatkozó ezen lélektani jelenséget
hangbeli associatiónak,A v a g y röviden hangassociatiónak n e v e zzük.

Nemcsak a képzetek társulnak tehát egymással, hanem a hangok
is, a hangcsoportok és szók is, sőt a gondolatok is, de most min-
ket célunkhoz képest csakis a hasonló hangcsoportok és hasonló
hangzású szók társulása érdekel.

Ösztönszerűleg mondhatnók : öntudatlanul mindenki alkal-
mazza a hangassociatiót, mikor új hangcsoportokat, új szókat tanul
s azokat kapcsolatba hozza a már ismerte szók hangcsoportjával.
De a nyelvtanítónak ezt a lélektani törvényt tudatosan is kell
alkalmaznia, mert nem mindig oly szembetünő a kapcsolat és
hasonlóság a megtanulandó ú] szók s a tanuló előtt már ismert
régi szók hangsora közt. Ezt a hasonlóságot, ezt a kapcsolatot
sokszor a tanítónak kell a növendékekkel fölfödöztetnie ; erre az
egyezésre és kapcsolatra igen sokszor a tanítónak kell rámutatnia.
Már most ebből világos, hogy még jobb, ha a tanító tudja vagy
'legalább megtanulja növendékei anyanyelvét, mintha azon a nyel-
ven egy szót sem ért. Mert így fölhasználhatja növendékei anya-
.nyelvének szavait arra, hogy azokkal társítsa a megtanulandóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j

'magyar szókat hangzásilag. \ ,
Igaz, ha a növendékek már e1ég szépszárnú magyar szó bir-

tokába jutottak, akkor a már ismert magyar szókkal is lehet a
megtanulni való új magyar szókat hangbelileg társítani s a tanító
így is megkönnyítheti az idegen ajkú gyermekeknek a magyar beszéd
elsajátítását. Ez vezette részben a régi grammatikusokat is a szók-
nak etymologikus csoportokba gyüjtésére, mert így tényleg köny-
nyebb azok helyesírását, helyes kiejtését s értelmi különbségeit is
megjegyezni. Ime ni! mégis kár annyira lekicsinyelni a gramrnati-
kai módszert,· főképpen mikor annak egyes fogásai lélektanilag is
megokolhatók.

Azonban, ha már elég magyar szót tundnak is a növendékek,
akkor is jobb, ha a tanító bíria a növendékek anyanyelvét, mert
akkor az .új magyar szók közül némelyeket már ismert magyar
szókkal, másokat a növendékek anyanyelvének hasonlóhangzású
szavaival társíthat hangbelileg a tanító. Így több új magyar szó
megtanulását könnyithefi meg a tanító növendékei számára a
hangassociatio segítségéve!. Az angol nyelv szókincsét is ki teszi
sajátjává legkönnyebben? Olyan egyén, aki a görögöt is, a latint
is, a németet is, a franciát is stb. bírja s az angol szók javarészét
már ismert más nyelvbeli szókkal hozhatja hangbelileg kapcsolatba.
Pénzét az szaporítja könnyen, akinek már sok van; új nyelvet az
tanul könnyen, aki már több nyelvet tud. Meri nemcsak a pénz,
hanem az ismeretek is kamatoznak, ha nem is anyagilag, de az
ismeretszerzes terén bizonyára.·

A már korábban említett társuló szavakból világosan láthatta
a figyelmes olvasó, hogy a hangzásilag társuló. szavak' viszonya



különböző lehet. A hangbelileg társuló szavak Ieggyakoriabbak a
rokon nyelvekben s ezekben legegyszerűbb a hangbeIiIeg társuló
szavak viszonya is. Miért ? A hangbelileg társuló szavak azért
leggyakoriabbak a rokon nyelvekben, mert ezeknek a nyelveknek
szókincse jórészt egy eredetű s a hangzásiIag 'társuló szók viszonya
azért legegyszerűbb itt, mert ugyanezen szók általában azonos,
vagy legalább hasonló jelentésűek is. Így a latin honos, az olasz
onore, a francia honneur és az angol honour hasonló eredetűek,
hasonló hangzásúak és hasonló jelentésűek is: Az ilyen szók nem-
csak hang belileg, hanem egyuttal értelmileg is társulnak, azért ezek
közűl egyik a másikat kétszeres erővel idézi föl tudatunkban,
ujítja föl emlékezetünkben.

Azért 'könnyű a rokon nyelveket egymásután' megtanulni,
mert egyik a másiknak csak változata, kisebb, vagy nagyobb mér-
tékben elütő változata. Azonban a hangbeli associatio nemcsak itt
könnyíti meg számunkra azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j szók megtanulását. Megkönnyíti
akkor is, ha két merőben idegen nyelvnek két szava hangbelileg
egyezik csak, értelmileg pedig teljesen különbözik. Pl. ,a, német
"Kinn" (áll) szó hangzását sokkal könnyebben megjegyezzük, ha
a magyar kín (Qual) szóra gondolunk, ámbár a kettő közt semmi
értelmi összefüggés nincs. Hasonlóképen az angol "cheapii (olcsó),
kiejtve "csip" szót sokkal könnyebb emlékezetünkbe vésnünk, ha
ha a magyar "csip" igét segitségűl hívjuk, bár az angol "cheap"
s a hasonló hangzású magyar "csip" közt nincs semmi értelmi
kapcsolat.

Ilyen példák még: az angol "cheek", kiejtve ".csík", magya-
rul: orca. Az angol "cheeze", kiejtve "csíz", magyarul sajt. A
mongol "bars" könnyen megjegyezhető a magyar Bars-ról, de
jelentése "tigris". A mongol "eke" könnyen emlékezetünkbe vés-
hető a magyar "eke" segitségével, de értelme: anya. A mongol
büke könnyebben megjegyezhető a magyar bükk szó segítségével, ~
bár a mongol büke jelentése: erdő. Itt némi értelmi associatio is
könnyíthet rajtunk, ha a "bükkerdő"-re gondolunk ..

De még akkor is segíthet rajtunk a hangassociatio, ha az
esetleg hosszú vadidegen szót sikerül szótagolva anyanyelvünk
szavaiból összeálJítanunk. Ilyen példát is említettünk már: Parai-
nesis, paraj- néz-is; az angol disagree (kiejtve diszágri, nem tetszeni)
2 magyar szóra bontható: disz-egri.

Az angol "forsake", elhagyni, kiejtve:. "farsz~k" szintén két
magyar szóból szerkeszthető össze: far-szék s így a kiejtést is
könnyebb megjegyezni. Persze előfordul az az eset is, hogy ha
anyanyelvünkön kivül már más nyelvet is tudunk,' hogy a meg-
tanulandó új nyelv egy-egy ismeretlen szava anyanyelvünknek,
meg az ismertük másik nyelvnek egy-egy szavánál is hasonló
hangzású s így az új szó mindegyikkel társul: annál mélyebben
vésódhetik igy emlékezetünkbe. Pl. az angol fork, kiejtve . fark, a
latinul beszélő magyar fő tudatában társul a "fUl'ca" latin szóval,
mert azzal egygyökerű, de társul a magyar fark szóval is. Az
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angol foot, láb, kiejtve fúr, a németűl beszélő magyar tudatáb
társul anémet "Fuss" szóval, detársul a magyar fut igével is'
míg azonban az első társulás értelmi is, a1aki is, származásbeli is,
addig az utóbbi inkább csak alaki, csak távolról értelmi annyiban,
amennyiben a futásnál a láb szerepel legfőképpen.

Még csak annyit jegyzünk meg e részben, hogy az új idegen
szókat legjobb, leghelyesebb anyanyelvünk egy-egy megfelelő sza-
vával társítanunk : mert anyanyelvünkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.s z a v a í legkönnyebben jut-
nak eszünkbe mindig s azok az új idegen szavakat is gyorsabban
eszünkbe juttatják, mert köztük a társulás legkönnyebben s leg-
zavartalanabbul megy végbe. '

Azt hiszem fölösleges is kimondanom, hogy a hangassociatio
alkalmazásában az a régi paedagógiai elv érvényesül, mely szerint:
ismertről haladjunk ismeretlenre. Valamint az is, hogy csak azok
az új ismereteink válnak maradandóvá, amelyeket régebbi ismere-
teink .láncolatába sikerült bekapcsolnunk. Igaz, hogyamegtanult
új idegen szók csak ismeret· elemek, de hát ami áll ismereteinkról
általában, az áll azok elemeiről is. ,

Sokan azonban azt a kifogást emelhetik a hangassociatio
ilyen alkalmazása ellen. hogy könnyen zavart okozhat : a hang-
csoportok és szók összezavarására vezethet. Erre csak annyi a
megjegyzésünk, hogy a hangassociatio alkalmazása nélkül még
könnyebben és sokkal gyakrabban összezavarhatjuk a hangcsopor-
tokat s idegen szókat s így a zavart nem a jól alkalmazott hang-
associatio, hanem emlékezetünk gyarlósága okozza. A helyes
hangassociatio csak könnyíthet az emlékezés munkáján.

A mesterkéltség vádjával is igen könnyen illethetik a hang-
associaciot, különösen annak bonyolódottabb, vagy összetettebb
formáját s azt is ráfoghatják, hogy csak e rő s e b b emlékezetű egyé-
neknek való. Szó sem lehet róla .

. Kimutathatorn, hogy a hangassociatio sokszor öntudatlanul is
alkalmazást nyer emlékezésünk nehéz munkája közben, sőt a tanu-
16k mindennapi magolásánál is, ösztönszerűleg használja a nép is,
sőt a beszélni kezdő gyermek' is.

Ha valamelyik új ismerősünknek a neve nem jut eszünkbe s
törjük a fejünket, hogy eszünkbe jusson: rendszerint a nevéhez
hasonlóhangzású, előttünk régebben ismert s gyakran szóban forgó
nevek esengenek először a fülünkbe s jönnek a nyelvünk hegyére
s csak ezek segítségével, ezek után jut eszünkbe a keresve kere-
sett új név. Egyszer valaki, mikor más természetű munkába voltam
elmélyedve, hirtelen azt kérdezte tőlem: Mit tesz angolul: gyertya?
Mivel az angol társalgási nyelvet évek óta nem volt : alkalmam
gyakorolni s különben is másba voltam elmerülve, nem jutott
rögtön eszembe. ,

Amint gondolkoztam rajta, először a .Lustkandl"yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnév jutott
eszembe, mert ezt ujabban olvastam s csak utána a "candie"
'(kiejtve: kandl). Tudjuk, hogy a földrajz tanulásánál az egy nyel-
vet beszélő tanulóknak mily nagy nehézséget okoz, a legkülön-
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özóbb nyelvekből való. földrajzi nevek megjegyzése. Itt igen sokat
, nagyot könnyíthet rajtunk a hangassociatio alkalmazása. S a

álékonyabb elme itt ösztönszerűleg is hangtársításra vetemedik,
mert másképpen nem tud magán segíteni. Pl. a Cook nevet s
Jriejtését mennyivel gyorsabban jegyezhetjük meg, ha a magyar
kukk" indulatszóra gondolunk. Uj Dél-Wales fővárosa Sydney.

-Mily könnyű ezt megtanulni, ha a magyar "szidni" igével társitom
hangzásilag. Buddha neve jobban megmarad a tanuló ernlékeze-
tében, ha "Buda" nevével hozza kapcsolatba. Haidarabad város
tagolva magyar szókból áll: "haj-darab-ad". Ceylon "Kandy" nevű
városát játszva vésneti emlékezetébe a deák, ha e magyar "kandi"
szóval, vagy Kandi Klára nevével társít ja. A mongol "Maimacsén"
város neve is magyar szóból szerkeszthető össze': "majma-csen",
(csen-lop). A tibeti "Litang" város neve is könnyű szerrel társít-
ható a magyar "bitang" szóval. Japán őslakóinak neve: az "ajnok"
gyorsan eszünkbe jut, ha a "majmok" szóval kapcsoljuk össze
hangbelileg. Orosz Közép- Ázsia városai közül így sajátíthatóVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l

könnyen "Merv", a magyar "merev" és "Szamarkand" a magyar
"szamár" kend hangbeli társulása révén. "Tiflisz" a magyar
"siflis" révén lopódzik tudatunkba. Bornu országot egyik növen-
dékem Bornyuországnak mondta, amelynek fővárosa Kuka. A
délafrikai Higap folyó nevét eszünkbe juttatja a magyar "higabb"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z ó , A Karree hegy nevét a magyar "karé", a Karroo terrasz nevét
a magyar "karó" segíti bele tudatunk ba. A "Z;warte" hegység nevét
anémet "zart"· ról könnyű megjegyezni. A "Niagara" kiírva két
magyar szó összetétele kapcsán jegyezhető meg. "Ni-agara" (ni és
agár). Kiejtése is könnyebben sajátítható el hangtársítás utján:
"N~ii·egere"; az "egere" ugyanis magyar szóhoz is hasonlít (egér).

A nagyérdemű Horváth Istvánt, mint tudjuk, a magyar szók-
nak idegen szókkal való hangbeli társulása bírta rá arra, hogy
kimodja, hogy Ádám is magyar volt (ád-ám) s a világtörténelem
legnagyobb alakjai is magyarok voltak s a többi nyelvek mind a
magyar nyelvből származtak: ez volt az összes nyelvek ősanyja.
Mi jól tudjuk, hogy mily naivak ezek az állítások az összehason-
lító nyelvészet mai eredményei után; jól tudjuk, hogy a nyelvnek
rokonsága nem a megegyező s hasonló szavak számától függ; de
ez nem ok arra, hogy a hangassociatiót, mint idegen szókincs meg-
szerzésének könnyítő eszközét, föl ne említsük, ne méltassuk és
ne alkalmazzuk.

Ri pe vette volna észre, aki valaha magyar és idegennyelvű
rímes verseket tanult betéve, hogy mennyivel könnyebb a rímes
verseket emlékezetünkbe vésni, mint a rímtelen verseket és a pró-
zát?! És pedig annál könnyebb volt azt a rímes verset elsajátíta-
nunk, minél rövidebb sorokból állt és mennél több összecsengő rím
szolgált emlékezetünknek támasztékul és útjelzőül a szószerinti
tanulás nehéz útján.

Ime! a hangassociatio a szószerinti tanulást, a versek bema-
golását is megkönnyítette mindnyájunknak. Mert mi egyéb az ősz-
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szecsengo nrn, ha nem egyező, vagy hasonló hangsorok társulása,
röviden hangassociatio ? I
, A hangassociatiónak igen érdekes tüneménye a nép 'nyelvében
a népetymologia. Pl. a nép hallotta az orvosoktól ezt az összetett
szót : karbolvíz. A második részét értette, de az elsőt nem.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE l

·kezdte a szót elemezni, törekedett azt magának megmagyarázni s
mivel csak magyarul tud a rábaközi magyar, arra a végeredményre
jutott szófejtés közben, hogy az nem más, mint: karvalyvíz. Miért]
Mért a hangassociatio félrevezette őt. Sok érdekes magyar szó
köszöni létét a népetyrnologiának, illetőleg a hangtársításnak. A
,nép .hallotta a kertészetektól a "polyanthes tuberosa " nevét. A

tuberosa szót elkezdte fejtegetni, boncolgatni. Persze, hogy a rna-
, gyar nyelvben kereste eredetet a hangassocito révén. Igy lett belőle,

a "tubarózsa" neve. A "p'adekatre" nevű: táncot a népetymologia
« elkeresztelte padra-Katinak. .Ugyancsak a dunántúli magyar sehogy-

sem tudott megbarátkozni a "Lichtenstein " névvel. Vizsgálta, szét-
fejtette, magyarázta. A hangtársulás révén lett belőle: "Lik-István."
A sociaiistá-ból csinált a népetymologia 'a hangtársulás okából

cucilistát" s azután "C'oki Iustát". •
" . "Az oroszlán neve a népnyelvben a Magyar Nyelvőr tanusaga

,szerint előfordul oroszlán és oroszleány alakban is· .T~hát a nép
az orosz és leány szó összetételéből származtatja a hangtársulás
miatt, holott az oroszfan nem egyéb, mint a török eredetű arszlán.
(L. Magyar Nyelvőr .IV. k. 111. 'Iap.) ,

De a beszélni kezdő gyermek is alkalmazza a hangassociatiót,
természetesen öntudatlanul, s így könnyebben tanulja meg egyes

, hangcsoportokés szók kiejtését. Nem véletlen az, hogya csecsemő
· először i l papa és mama szókat sajátítja el, A papa és mama
SZavakban ugyanazon hangok ismétlődnek: pa-pa és ma-ma.' Kis
fiamtói ilyen hangcsoportokat hallottam először: te-te, de-de, ge-ge,
ga-ga, gá-gá, gé-gé, di-di, ki-ki,' pa-pa, pá-pá, pi-pi, ta-ta, da- da,
.dá-dá, dá-de, tye-tye, cse-cse stb: Kétségtelen, hogy a gyermek
azon szókat tanulja meg leghamarabb, amelyek ugyanazon szóta-
gok visszatérő, rímelő ismétlődéséből állnak' elő.

Később a csecsemő öntudatlanul uj hangcsoportokat szerkeszt
a már begyakorolt egyes hangokból s még' később olyan új szókat
tanul meg legkevesebb, fáradsággal, amelyek a begyakorolta szók

,hangsorától csak kevéssé különböznek.
Kis fiam közvetlen megfigyelése közben jegyeztem föl ma-

gamnak ezt az érdekes példát. A dajkáját Ilkának hívták, ő Ikának
· tudta csak mondani. Persze az ' "Ika" szót a '2 éves' fiú sokszor
hangoztatta,könnyen ejtette ki. Megismerkedett egy "Pali~a" nevű
kortársával. Hallottam, amint pajtása nevét próbálgatta kiejteni.
Hogyan. készült hozzá? Elkezdte mondogatni : Ika, Ika, Ika s
Végre látható örömmel rímelte rá pajtása 'nevét: "Palika". Mért
ment így könnyen? Fölösleges magyaráznom. A Paliká első szó-
tagja is begyakorolt, ismert hang volt már kis fiamnak, hiszen ez
a papa szóban is benne van. Én magam sem hinném, ha mástól
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hallanám, ha nem a magam fülével hallottam volna. Ime! így
alkalmazta a hangassociatiót ösztönszerűleg, öntudatlanul a beszélni
tanuló 2 éves gyermek.

A szabadkai gyakorlőiskola bunyevác anyanyelvű növendékeit
.magyar beszédre tanítottam a cselekvő-szemleltető módszer sze-
rint. Kirándultunk a kertbe. Éppen a fa főbb részeinek nevét -tanul-
tuk. Mikor a "bog" magyar szóhoz értünk, az egyik nagy fekete-
szemű kis bunyevác leány kérdezés nélkül közbeszól: "Ilyen szó
a bunyevác nyelvben is van" .. De kérdezősködésern nyomán azt
is kisütötte, hogy ott más a jelentése, t. i. Isten. .

Ha a hangassociatiót a 2 éves gyermek is, az elemi iskolás
is alkalmazza a maga könnyebbségére új szók tanulásánál: rniért
ne vehetné annak hasznát a magyar tanító is idegen ajkú iskolában
a magyar -beszéd tanitásánál ? l

Nem szabad megfeledkeznünk annak kiemeléséről sem, hogy
a tanító a magyar beszédnek más ajkú iskolában való tanításánál
is szigorúan szeme előtt tartsa a gyermeki elme természetes fejlő-
désének fokait s a magyar szókat lehetőleg olyan csoportokba
foglalja, amelyek e fejlődés fokainak s a gyermekek fölfogásához
mért képzetek csoportjainak megfeleljenek.

E, részben a tanítót leghelyesebb útra vezetheti annak meg-
figyelése, milyen rendben, milyen sorban sajátítja el a beszélrii
kezdő gyermek anyanyelvének szavait és szócsoportjait ? S, mely
szavak azok, amelyeket igazán helyesen ért· s melyek azok, ame-
lyeket a gyermek megtanul ugyan, de a' nekik megfelelő képzetet
fölfogni képtelen. Kerülni kell tehát az olyan szavak tanítását,
amelyeknek valódi értelme a gyermek előtt homályos marad a szó
elsajátítása után is. Például fölhozhatorn, hogy egy anya a szo-
bában fölfelé mutatva arra tanította kétéves fiát, hogy ott fönn
van a mennyország. A kis gyermek szintén fölfelé mutatott s 'meg-
tanulta a "mennyország" szót.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS mikor egy alkalommal a s z e b a lá n y

söpörte a szoba pókhálós mennyezetét, a kétéves gyermek odafut
anyjához, s azt ujságolja neki: "Édes mama, Maris söpri a meny-
országot!" Világos ebből, hogy a kis fiút hiba volt a mennyország
.szóra tanítani. Nem az őértelméhez való. A kétéves gyermek nem
ért meg mást, csak amit érzékelhet. Mit látott ő ott fönt a s z o b á -

ban? Láthatta-e legalább az eget? Nem. Hát. mit? A mennyezetet.
Mit tarthatott tehát mennyországnak? A szoba boltozatát. Termé-
szetes, h o g y ilyen szókra tanítani a kétéves gyermeket paedagó-
giailag helytelen. ' .

(Folytatása következík.)

(Szabadka.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPatyt'A Istudn,
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A s z a k ta n á r i é r t e k e z le t e k j e g y z ő k ö n y v e i .

J e g y z ő k ö n y v .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesületének XI. közgyülése alkalmá
ból Temesvárott, 1910. évi március hó 24-én tartottyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar nyelvi es iroda i

szaktanári értekezletről.

Hodossy Béla elnöklete alatt jelen vannak: Gerencsér István
dr. előadó (Kolozsvár), Bakcsy Domokosné (Szatmárnérneti), Baló
József dr. (Budapest), Barcsai József (Baja), Bolyos István (Temes-
vár], Dér István (Temesvár), Gálos Rezső dr. (Temesvár), Horvay
Ede (Budapest), Karig Emil (Baja), Katona János dr. (Félegyháza),
Khín Antal (Znióváralja), Kovács Ernő (Déva), Mészáros Jenő
(Budapest), Poszvék Irén (Szatmárnémeti), Röszler Béla (Temesvár),
Sarudi Ottó (Déva), Scherer Sándor (Baja), Szöllősi István (Arad)
és Barcsay Károly (Ternesvár), az utóbbi jegyző.

1. Hodossy Béla elnök melegen üdvözli a megjelenteket és
az értekezletet megnyitja. A tárgyalás menetére nézve ajánlja, hogy
az előadói javaslat egyes pontjainak beható ismertetését a szak-
tanárok hozzászólása, ezt pedig az egyes tételekre vonatkozó hatá-
rozat kövesse. Az értekezlet hozzájárul.

2. Az értekezlet Gerencser István dr . előadónak a magyar
uye!vi okta tás céljá ra és a tanterv intézkedéstz're vonatkozó fejtegetéseit
helyeslőleg tudomásul veszi.

3. Az anyag -elrendeeeserá iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó ló tételnél az előadó megjegyzi,
hogy a grammatikai tanításnak értelmi képző ereje van, de a nyelv-
készséget kevésbbé fejleszti, érzelmi hatást meg éppen ne keressünk
benne. A tanítóképzőben a grammatizálás helyett a nyelvtanítás legyen
az irányító bizonyos mértékig nyelvészetté szélesítve, hogy a nyelv
szellemébe hatolhassunk, sohasem tévesztve szem elől a népoktatás
követelményeit.

Az irodalmat nem elmélettel lehet megismerni. A szemeigetés
sem vezet célhoz, mert az író egyéniségében, a korban, a faj egész
lelkivilágában kell az irodalmi alkotások értékét keresnünk. Azért
az irodalmi oktatás 2 évre terjedjen. A stilisztika, poetika és retorika
maradjon az 1. és II. osztályban, az irodalmi oktatás pedig a III.
és IV. osztályban történjék. Az irodalmi oktatás mellé kerüljön még
a IV. osztályba az elvontabb gondolkodást kívánó nyelvtan.

Katona János dr osztja az előadónak azt a nézetét, hogya
nyelvtan nem való az I. osztályba. Szükségesnek véli, hogy a
növendék a nyelv rendszerét 1S megismerje. Fontosnak tartja külö-
nösen a nyelvnek egyszerűségre, jóhangzásra, takarékosságra stb.
törekvő céljait szemléltetni.

Szől/ősi István az előadói javaslatban nem látja tisztán a 4 .
esztendei munka anyagának eloszlását. Véleménye szerint csak
a részletekből fog kitünni a terv életrevalósága. Azért szerinte csak
a keret betöltésekor lehet igazán eredményes megállapodásra jutni.
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Az előadó az anyag kiválasztását főbb vonásaiban a követ-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e s ő k b e n adja:

Az 1. osztályban az anyag kiválasztásánál a nemzeti szellem
öMinyilvánulásainak legfontosabb emlékei szolgáljanak útmutatóul.
bbe az osztályba kerülnének tehát az egyszerűbb epikai alkotások,
mondák, a legendák, a mesék és az egyszerűbb lírai fajok. Ezekkel
árhuzamosan stilisztikai és poetikai rövidre fogott elmélettel foglal-
oznánk.

A II. osztályba kerülnének a nehezebb epikai alkotások és a
áma.A·poetikai ismeretekkel kapcsolatban tárgyalnánk a retorikát.

A III. és IV. osztályban irodalomtörténetet tanítanánk. A tanítás'
lgazító fonala itt a szinkronisztikus tárgyalás volna ugyan, de
odalmi olvasmányok alapján és életrajzi keretek között. A IV.
ztályba kerü.lne még a nyelvtani oktatás is.

Szől/(fsi István úgy véli, hogy az I. és II. osztályban a mondák
jabb költői foldolgozásainak ismertetése már széles alapot ad az
odalomtörténeti oktatáshoz, azért a Ill. osztályban. már csak
ntudatosakká kell tenni az 1. és II. osztályban szerzett ismereteket.
em tanácsos tehát a mondák és "kódexek koránál hosszasabban
őzni, Helyes az a törekvés, hogy az irodalomtörténeti oktatást

évvel előbbre tegyük, még pedig azért, hogy az egész utolsó
ztendő a Kazinczy korával kezdődő irodalom megértésére maradjon.

A mai 'magyar irodalom a legfontosabb. Ebben megtaláljuk
magyar faj ezeréves nemzeti sajátságainak művészi rajzát is.
erncsak a XIX., de a XX. század legújabb irodalmának beható

. mertetését is szükségesnek tartja, hogy a kort átható érzések és
ondolatok művészi formában is megtöltsék a növendékek lelkét.
z ú j irányzatnak életrevalósága azonban az olvasmányokon fordul
eg. Míg az iskolai és házi irodalmi olvasmányok rendszeres meg-
áiogatásának és elosztásának tervezete nincs előttünk, addig csak
z elméletből már ismert elveket forgatjuk minden gyakorlatibb ered-
ény nélkül. Kéri tehát az előadót, hogy az iskolai és házi olvas-
ányokat rendszeresen csoportosítani és az egyesület közlönyében
özölni sziveskedjék.

A magyar nyelvi tárgyak elosztására nézve javaslata a
következő:

Az 1. osztály tárgya a stilisztika és a rövidebb költői műveket
magyarázó poetika legyen. .

A II. osztályé a poetika másik részeés a retorika.
A lll. osztályba kerüljön a nyelvtan tanítása heti 2 órában.

Ebben az osztályban kezdődjék az irodalomtörténeti oktatás is,
mely a XIX. század irodai máig terjedjen. Anyelvtanítás népiskolai
módszerét is ebben az osztályban is m e r te s s ü k ,

A IV. osztály magyar nyelvi oktatásának kizárólagos anyaga
a XIX. és XX. század irodalma legyen. Itt nagy gond legyen az
ifjúsági irodalom fejlődésére is. .

Karig Emzl is a lll. osztályba 'óhajtja áthelyezni a nyelvtani
oktatást. Szerinte az irodalomtörténeti oktatás kiterjesztését követeli
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az egyre növekvő anyag is, megkönnyítí pedig az, hogy a IlL év
második felétől már öntudatosabb magyar történelmi ismeretekr
alapíthat a tanár. '
• A magyar nyelvi tárgyak elosztását és az órabeosztást a
következőkép véli helyesnek: .

Az 1. osztályban: stilisztika, továbbá a poetika és a retorika
1. része, heti 4 órában.

A II. osztályban: a poetika és a retorika II. része, heti 3
órában.

A Ill. osztályban: az 1. félévben nyelvtan, heti 4 órában; aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l , félévben irodalomtörténet, heti 4 órában.

A IV. osztályban: az újabb irodalom története, heti 3 órában.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az elnök véleménye szintén az, hogya nyelvtani oktatás a

n r . osztályba kerüljön.
Katona János dr . azt tartja, hogy az olvasmányok meg-

válogatásánál a tanár keze szabad legyen. Olvastassa azt, amit a
cél elérés éhez a legalkalmasabbnak tart s amit növendékeivel meg
tud szerettetni. Igy tehát, az olvasmányok csoportosítása csak irá-
nyító, de ne megkötő legyen.

, Az előadó magáévá teszi azt az &ltalános véleményt, hogy
a nyelvtan tanítása a III. osztályban történjék. Az irodalmi olvas-
mányok összefoglalására az egyesület választmányától- nem kapott

. megbízást, de készséggel vállalkozik arra, hogy az irodalmi olvas-
mányok megállapításának tervezetét legközelebb közzéteszi a Magyar
Tanítóképzőben. Szőllősivel teljesen egyetért abban, hogy az újabb
kor irodai mát nem szabad elhanyagolni, sőt különöskép föl kell
karolni, de a legfiatalabb s még ki nem forrott költői irányzatokat
nem tartja helyesnek bevinni az iskolába. Amíg tehát Szabolcska,
Herczeg, Gárdonyi stb. tárt karokra találnak nála, addig Adyék
törekvéseiről csak közvetlen érdeklődés esetén emlékezik meg. A
regényt fölöslegesnek tartja végigolvastatni. Egyes szebb részleteket
a tanár ügyes, lelkes magyarázata egészítsen ki.

Az elnök a következőkben foglalja össze a megállapodások
eredményét:

Az 'értekezlet az előadónak az anyag elrendezésére vonatkozó
javaslatait azzal a módosítással fogadja el, hogya nyelvtan tanítása
a JlI. osztályba kerüljön. A magyar nyelvi oktatás tárgyai és óra-
számai a következőkép oszoljanak meg:

1. osztály. Irodalmi oktatás : stilisztika és poetika ; heti 4
órában. .'

II. osztály. Irodalmi oktatás; poetika és retorika, heti 3 órában.
Ill. osztály. Irodalomtörténet, heti 2 órában: Nyelvi oktatás,

heti 2 órában. '
IV. osztály. Irodalomtörténet, heti :3 órában.
Az értekezlet fölkéri az egyesület választrnányát, hogy az

iskolai és magánolvasmányok rendszeres csoportosítását vegye föl
teendői sorába és a csoportosításnál különös gondja legyen az újabb
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ók értékes munkáira, valamint az ifjusági irodalom műveinek
sszegyűjtésére. /yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Az előadó a nyelvi okta tásná l a hangtani résznek külön
rgyalását mellőzni óhajtja.

S'zőllősz" István nem járul hozzá. emez óhajhoz,. mert szerinte
tanítóképzés és a népoktatás . sajátos célja megkívánja, hogy a

övendékmár az intézetben alapos fonetikai ismeretekre tegyen szert.
Az előadó- megjegyzi, hogy a nyelvészetnek is van fonetikai

onatkozása.
Az értekezlet az előadónak a nyelvtani oktatásról szóló rész-

etes ismertetéséhez hozzájárul azzal a megjegyzéssel, hogya nép-
tanító föladata szempontjából a fonetikai részre is kellő gond legyen.

5. Khín Anta l az z·roda /omtörténetz' okta tásná l kifogásolja
egyeseknek azt az eljárását, hogy az irodalmi órákat is folytonos
fejtegető kérdéseiknek áradatába fullasztják s a folyékony, szép
előadásra keveset. adnak.

Szőllősi István minden tárgy keretében nagy fontosságot
tulajdonít a beszélgetésnek. Beszélgetés útján lehet leginkább kipuha-
tolni azt a hatást is, melyet az irodalmi mű olvasása a növendék
lelkében ébresztett. Az irodalom tanára tartózkodjék úgy a gépies
kérdvekifejtéstől, mint a beszédáradattól. Tanítása művészi csevegés
legyen. A beszélgetésben természetesen neki legyen a legnagyobb
része.

Barcsa i Károly megjegyzi, hogy a beszélgetés hasznos mód-
szeréhez kellő alkalommal minden jóravaló szaktanár folyamodik,
hisz a tanítóképzőben beszélgetés nélkül semmiféle tanítást sem
lehet elképzelni; az is való, hogy a tanításnak két ténye-
zője van: a tanár és a tanítvány s ezért a tanítványt passzív tétlen-
ségre kárhoztatni nem szabad; de viszont minden tárgyra nézve
egyforma értékűnek vallani sem szabad oly pedagógiai elvet, amely-
nek jelentőséget acél és az egyes tárgyak sajátos természete szabja
meg. Az irodalomtörténeti oktatásnál nagy jelentősége van a köz-
vetlen hatásnak, tehát a lelkes, hazafias, folyékony előadásnak és
a szép, kerek feleletnek. Nem helyesli azért, hogy a kicsinyes
kérdezősködést itt túlságbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv ig y ü k . .

Az előadó hivatkozik arra, hogy előadói javaslatában maga is
azt vallja, hogy az irodalomtörténeti oktatásnál az átadás tulajdon-
képeni jellege az okosan alkalmazott előadás legyen.

Az értekezlet az előadónak az irodalmi és az irodalomtörténeti
oktatásra vonatkozó fejtegetéseit helyeslőleg tudomásul veszi.

13. Sarudy Ottó az ?rásbelz' dolgoza tokra vonatkozó tételek
tárgyalásánál ama véleményének ad kifejezést, hogy félreértésre
vezet az előadónak következő tétele: "A helyesírás megszokáson
alapuló mechanizmus, amelyet a grammatikai tudás csak kétes és
megfigyelmezett esetekben tárnogat." Szerinte a gépiesség és a
tudatosság jelentőségét ily mereven nem szabad különválasztani,
mert a tudatosság fontosságát még a helyesírástói sem lehet meg-
tagadni.
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Szöl/ősi istván szerint a megszokás erejére
gyakorlatokban is benne van már az analízis és aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z in té z is tudata.
Ezt főkép az idegen nyelvek tanulásánál tapasztalhatjuk, amikor
nagyon fontos a mondatok és szavak világos tagoltsága. Azért
tulajdonít nagy jelentőséget annak, hogy. a kiejtési hibákat az egész
osztály előtt minden esetben tudatossá tegyük szóban és írásban
egyaránt. Evégből kivált az első osztályban sűrűn irassunk a táblára,
mert így az előforduló hibák minden növendékre nézve tudatosakká
Iesznek., míg a füzetben mégis csak inkább egy növendéknek szól
a javítás. Ilyeljárással természetesen hosszúra nem nyújthatjuk a
helyesírási gyakorlatot, amely egyébként alkalomszerűsége miatt
maradandóbb hatású, mint az órarendhez igazodó külön gyakorlat.

Sarudi Ottó azt hangoztatja, hogy az írásbelieknél már kez-
detben nyilvánul a tudatosság fontossága. A ragozott és képzett
sza vaknál pl. már nem mindig számíthatunk a fonetika útmuta-
tására.

Az, elnó'k a helyesírás tanitásánála következő 3 eljárási mód
alkalmazását tartja helyesnek: 1. óra előtt 5-6 sor másoltatását
az olvasmányok köréből ; 2. tollbamondást ; 3. öntudatosságra való
szoktatást és rávezetést. A másolásra vagy tollbamondásra szánt
mondatok mesterkélt összeválogatását nem helyesli.

Katona YátlOS dr. szerint a helyesírás tanítását' előlről kell
kezdeni a legelemibb módon. A másolás mellőzését kívánja.

Az értekezlet az előadónak a helyesírás tanítására vonatkozó
javaslatait azzal a módosítással fogadja el, hogy a gépies gyakorlás
mellett az öntudatosságnak is kellő fontosságot kell tulajdonítani.
A szöveg mesterkélt összeválogatását helyteleníti.

Az eltzók a javaslat joga lmazásra vonatkozó részének tárgya-
lásánál a következőket jegyzi meg: a fogalmazás tanítása csak
akkor lesz igazán eredményes, ha a fokozatosság elvének követke-
zetes szem előtt tartása mellett nemcsak a nyelves irodalom tanára,
hanem minden szaktanár feladatának tekinti a tanulók fogalmazási
készségének fejlesztését s növendékeink nemcsak nyelvi IS irodalmi
dolgozatokat, hanem az összes tárgyak ból készítenek írásműveket.
A fokozatosság elvének figyelembe vételét különösen fontosnak
tartja a kezdeten, az 1. oc-bán. A tanuló kezdetben azt hiszi, hogy
más a szóbeli és más az irásbeli fogalmazás munkája, épen ezért
a legelső dolgozatoknál az írásbeli fogalmazást közvetlenül előzze
meg a szóbeli fogalmazás, vagyis addig ne kezdjen az ifju íráshoz,
míg írni valóját élőszóval is el nem mondta. A fogalmazás ismert
elemies 3 fokozatát figyelembe ajánlja: 1. Adva van a tartalom is
és az alak is. 2. Adva a tartalom, a tanuló keresi a formát. 3.
Adva az alak; a növendék állapítja meg a tartalmat. Csak ezeknek
a fokoknak kellő figyelembe vételévei tartott fogalmazási gyakor-
latok után következhet nén ek oly írásbeli dolgozatok, melyeknek
csupán tárgyuk, vagy cimük van megadva. Az 1. o.-ban ugyanis
kéthetenkint írnak a növendékek iskolai dolgozatot, amivel bizonyára
a tanterv is a fogalmazásba való alapos bevezetést c.élozza.'
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Sarudz' OttózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz előadói javaslattal egyetértőleg a vázlat adását
elytelennek tartja, mert azzal esetleg megkötjük a növendék gondo-
tait,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ inkább a vázlat elkészítésének a módját ismerteti. Azt
rtja, hogy a fogalmazás tanítását nem szabad elszigetelt feladat-
ak tekinteni. A helyes fogalmazásra minden tárgy keretében ügyelni
II, azért nemcsak a magyar nyel v tanárának, hanem' minden
nárnak feladata a helyesírás és a fogalmazás tanítása. Hiba volna,
a az egyik tanár nemtörődömségéveI lerontaná azt, amit a másik épít.

Szöl/ősz' István az előadói javaslatnak Fogalmazás cimű részét
rtja a leggyakorlatibbnak. A fogalmazásnak mind a négy éven
eresztül a fokozottság elvét szem előtt tartó egységnek kel! lennie.
fogalmazást természetszerűleg az elbeszélésekkel kezdjük. Itt is
tárgyalt olvasmányok gondolatmenetének megállapítása az első.
gondolatmenet megállapítását mindig kívánnunk kell. Aztán az

nyaggyűjtés és' annak rendszeres földolgozása következzék. A
övendékek anyagot gyűjthetnek olvasmányaikon kívül a város és
tthonuk minden intézrnényéről, melyeket megismerniök hasznos.

Igy pl. mesterernberek műhelyeiben sok életügyességre és köz-
gazdasági ismeretre tehetnek szert. Másrészt az ily módon szerzett
udás frissesége is megérzik a stílus elevenségén. A gyűjtésnél
övetendő eljárási módot kezdetben, előre meg kell állapittatni,

Helyesnek tartja, ha a növendék maga is választ írásbeli tételt. A
lll. és IV. osztályban főkép irodalmi és társadalmi vonatkozású
ételeket szokott önálló kidolgozásra föladni. mivel mindig szeme
elótt lebeg, hogy összes ismereteink az élethez vannak kötve. A
ételeknek előre való gondos megbeszélése, valamint az anyag-

űjtésnek és a földolgozásnak említett körülményes :módja azon-
an lehetetlenné teszik, hogy havonként egyes osztályokban 2

dolgozatot irassunk, azért a dolgozatok számát kevésbiteni kell.
Katona János dr . a növendéknek azt a téves hitét óhajtaná -

mindenkép eloszlatni, hogy neki egészen máskép kell írnia, mint
ahogy beszél.

Karig Emzl hasznosnak tartja, ha a szaktanárok az iskolai
rtesítőkben közlik a magyar nyel vi dolgozatok címét. ,

Szöllősz' István az előadónak a francia iskolák stílusgyakor-
lataira vonatkozó fejtegetéseire megjegyzi, hogy stílusgyakorlatokat
mi is végeztetünk, habár külön címen nem is emlékezünk meg az
ílyenekről, Nálunk is jut arra idő', hogy egy-egy órában a növen-
dékek élőszóval, beszámoljanak magánolvasmányaikról, avagy a
szónoklásban, esetleg a rögtönzésben is gyakorolják magukat. Abban
mindenesetre tudatos következetességgel kell utánoznunk a francia
Iskolákat, hogy a gondolatok művészi formájának jelentőséget tulaj-
donítsunk. A helyes és szép előadás készségének megszerzése
érdekében működjék közre minden tanár, mikor meghallgatja tanít-
ványai beszédjét lJykép minden tanár végeztethet stílusgyakorlatokat.

Az értekezlet az előadónak a: fogalmazás tanítására vonatkozó
javaslatait egészében' magáévá teszi és hangsúlyozza, hogy a helyes-
Irás és a fogalmazás tanításának feladata nemcsak a magyar nyelv

Magyar Tanitóképző. 19



tanárára, hanem minden tanárra háramlik s hogy az írásbeliek alapos
előkészítése, az anyaggyűjtés ismertetett módja és a rendszeres föl-
dolgozás kívánatosakká teszik az írásbeli dolgozatok számának
csökkentését.

Ezek után az elnök örömmel tekint vissza a szakértekezlet
értékes munkájára s kívánja, hogy az élénk eszmecséréből leszűrő-
dött fontos eredmények a gyakorlatban bőségesen értékesíthetők
legyenek. Mídőn végül kifejezést ad amaz általános meggyőződés-
nek, hogy a szakértekezletek fontosságát eme első értekezletünk
eredménye is teljes mértékben igazolja, az értekezletet szíves szavak-
kal bezárja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hodossy Eéla
elnök.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K . m. f . Barcsa i Károly
jegyző.
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J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a T. K. I. T. O. Egyesületének XL, . temesvá~i közgyűlése alkalmaval
1910. március hő 24·én az ottani állami tanítóképző-intézetben a földra jz tanítasa-

ról tartott tanári szakértekezleten.

Nagy László elnöklete alatt jelen vannak: Buschmann Gyula,
Demjén Sándorné, Demjén Ilona, Entz Jolán, Farkas Sándor,
Harmos Sándor dr., Kovács Ernő, Karoliny Mihály, Kraft József,
Lechnitzky Gyula, Margittai Antal, Ribiczey Erzsébet, Strauch Gyula,
Tóth Árpádné, Tiefenthaler Etel, Szmetana József, Zoltai Mátyás.

1. Elnök üdvözli a szakértekezleten megjelenteket s felkéri
Dr. Harmos Sándort a jegyzőkönyv vezetésére. Konstatálja, hogy
a módszeres szaktanári értekezlet a testületben' új és szükséges
intézmény. Gondolatokkal gazdagítja azt a tartalmat, melyet a ta n í -

tásban felhasználunk .. Üdvözli az eszme megpendítőjét, Farkas
Sándor előadót s felkéri a földrajztanítás módszeréről szóló, nyom-
tatásban megjelent javaslatának indokolására.

2. Farkas Sándor úgy tartja, hogya földrajz a humán tárgyak
közt a legelhanyagoltabb az iskolákban. Más helyütt is ép ezért e
baj orvoslása céljára több értekezletet tartottak. Ezek a tanácskozá-
sok nem. vezettek kellő eredményre, azért nem, mert azokon a
geologiai, politikai, művelődéstörténeti, anthrogeographiai, tehát
más-más alapokon állók nem értettek egyet: Előadó az iskolai
földrajz fogaimából indul ki, melyet egy külön tanulmányban fejte.
getett. Rövid meghatározásban a föld és az ember együttes hatása
alatt álló lakóhely és ország ismeretét adja az iskolai földrajz. Hogy
az ember szerepe fontos a földrajzban, azt láthatjuk Anglia példáján.
Emberei nélkül ez az ország nagyon indifferens terület volna. A föld
adja a reális alapot e tantárgynak, az ember csatolja a humániórák-
hoz. Mintegy átmenet e tárgya két irány közt, Alkalmas tehát a
concentratióra iss csakugyan az iskolai földrajz a különböző
tudományok eredményeiből meríti anyagát. De csakis erős oki
viszonyban álló tudományokból : az általános földrajz a kosmo-
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aphiából, geologiából stb; a specifikus földrajz, az anthropographiá-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'1 stb. De nem csupán az anyagot kell szemügyre vennünk; nem
legendő, ha nem ötletszerűen járunk .el ennek kiválasztásában: a
nuló lelkületével is kell számolnunk, a gyermeki lélek functióival.
ek: az emlékezés és a képzel et, melyek egyaránt és parallel

énybe veendők, továbbá a szemlélet, főleg a látás szerve útján
erzett. Itt az utaztatás, a való természet szemlélete, másodsorban
színezett domborművek, végül a színes és színtelen képek jönnek

tekintetbe és végezetűl a rajzolás. A hallás útján a közlés szintén
értékes képzeteket nyújt a tanulőknak. A beszéd a szemlélettel
parallel haladjon s ez lehet esetleg leíró költemény vagy út-
leírás is. Az anyag kiszemelése és az ifjúi lélek functióinak
figyelembevétele után kerül sor a módszer kérdésére. Az előadó
képzeletben visszamegy az ősískolákra, Ezekben elsősorban minden
bizonnyal az érdekesség elve érvényesült. Utal Nagy Lászlónak a
gyermeki érdeklődésról szóJó tanulmányára, melyben a szerző
kimondja, hogy az érdekesség az első oka ismeretszerzésünknek.
Utazásainken is főleg ez a szempont vezéreL De épúgy leköti
ftgyelmünket a termékeny lapály szemben a kopárral, hiszen a meg-
élhetés is elengedethetetlen szempont. Az ősiskolákban is az életre
szükséges ismereteket minden bizonnyal tanították. A hasznosság
elve tehát szintén fontos. V égül az eszméltető dolgokra terelődik
az emberi figyelem: már az ősember is kutathatta, miért lett sivataggá
egy terület stb.

E 'hármas szempont szerint kell kiválogatni a kiszemelt tudo-
mányok köréből az iskolai földrajz anyagát. .

Következik a tárgyalása. Ez okokra és okozatokra oszló skémán
halad. Az okok a leíró földrajzban: a configuratio, a függőleges
tagosultság, hydrographia stb.; az okozatok: a klima, az' ásvány
- növény - állatvilág, a kultúra s tb , .De mind az okokból, mind
az okozatokból csakis azokat tárgyaljuk, melyek érdekesek, hasznosak
és eszmeltetők ; semmi másra nem keresünk feleletet. Igy deter-
mínálódik az anyag. E hármas szempontot az egyes földrajzi indi-
viduumok, egységek összehasonlításával oldjuk meg legjobban. Már
az ősember is nem annyira úgy okoskodott: melyik az érdekes,
hasznos, drága, hanem melyik az érdekesebb, hasznosabb stb.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ritter vetette meg az összehasonlító földrajz alapját, de Ő. az egyes
földterületekben individuumokat lát, mig ellenben az előadó szerint
minden ország tipus is. egyúttal s csak amennyiben az, köti le
erősebben figyelmünket. Hiszen más országokra illő tanulságokat:
hasznos vagy káros sajátságokat akarunk értékesíteni hazánk vagy
más földterület tanításánal. Végül a 'földrajztanitás céljáról szól az'
előadó. Ez nemcsak ideális, hanem gyakorlati is legyen. Különösen
kiemeli előadó azt az igazságot, hogya földrajz 2. legszilárdabb
bázisa a szociologiának. A történelem tanulságai néha zavarosak,
fel nem derithetők, a föld ellenben nem hazudik soha. Erre rá lehet
építeni iskolafajunkban most uralkodó irányzat épületét. Már ezért
is érdemes ez elárvult, összekuszált módszerű tantárgyra ráterelni
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a. szak férfiak figyelmét; kéri őket, hogy véleményüket ők is nyilvá-
nítsák.

. 3. Lechnitzky Gyula elismeréssel adózik az előadónak mélyVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s

alapos fejtegetéseiért. A maga részéről a következő megjegyzésekkel
reflektál rájuk. A reáliákhoz sorolja a földrajzot. A rnódszer kérdé-
sében elegendőnek tartja az érdeklődés elvét; ez magában foglalja
a többi szempontot is. A célt ő is gyakorlatinak és tudományosnak
tartja. Az utóbbi a logikai gondolkodást, érdeklődest involválja a
földrajzi oktatásban, szemben az. eddig dívó, az emlékezetet túl-
terhelő módszerrel, mely kizárta a tanulók öntevékenységét. Utal
Farkas Sándor és Kovács János mintaszerű, a logikai gondolkodást
fejlesztő phisikai és csillagászattani földrajzára. A gyakorlati cél
érdekében ajánlja a katonai térképeken való gyakorlást és v e t í tő -

gépeknek, esetleg vándorszertárak útján történő beszerzését.
4. Kraft József a humaniórákhoz sorolja az iskolai földrajzot.

Az érdekesség elvét az általános földrajz tanításában érvényesíti, a
hasznossági elvet a hazai földrajz tárgyalásánál. Az emlékezetet
nem szabad háttérbe szorítani az eszméltetés kedvéért, hiszen az
elemi iskolai módszerre is tekintettel kell lennünk. A rajzoltatás is
ép ezért csak megrögzítésre való; az előre megcsinált rajz érték-
telen. Nem híve némely új iránynak; vasutimenetrend és hasonlók
tanítására szóló szerint idővel sem rendelkezik az iskola.

5. Karoliny Mihály, Kovács Ernő, Margittai Antal az esztetikai
érdeklődés és a tudás biztossága szempontjából akirándulásoknak
és a szaktanárok tanulmányutainak intézményileg való szervezését,
állami támogatását, utazási ösztöndíjak vagy legalább nyári vasuti
szabadjegy segítségével s ezek kirándulásokkal kapcsolatban a vas uti
menetrend iskolai tárgyalását hangsúlyozzák.
. . 6. Harmos Sándor az előadótói contemplált iskolai földrajz
tárgyalásának sorrendjére óhajt megjegyzéseket tenni. Az elméletben
nem helyesli az okok és okozatok láncán haladó .skérnát, mert az
okok némelyike okozatnak is tekinthető. 'Igy Magyarország növény-
zete okozat.. melynek egyik oka: a termő róna, de egyúttal ok is,
oka gyáriparunk bizonyos irányban való fejlődésének. Oly skérnát
ajánl, hol csak egy okozatot tüntetünk fel és sok okot, azaz föld-
rajzi ismeretet. Az egy okozat az .illető ország legszembetünöbb
esetleg aktuális sajátsága. Ez kétségkívül egyúttal a legérdekesebb,
leghasznosabb és legeszméltetőbb is. Franciaország a világkiállítások
országa; ez legyen. az okozat, milyen földrajzi alakulatok (közleke-
dési, fekvési, talaji, vizrajzi, gazdasági viszonyok, ethnographiai
konstellációk) következtében lett azzá, az marad-e a jövőben is?
(eszméltetés!) ezek az 'o k o k , Svájcban legfeltűnőbb sajátság a nagy
idegenforgalom : rn e ly földrajzi tényezők, mozdították ezt elő - a
a kérdés, és a feleletek ben kapnunk kell a föld leírását. Agya·
korlatban a szóló súlyt fektet a tanultak alkalmazására házi és
iskolai írásbeli dolgozatokban. Ezek thémája pl. 'a Baedeckerből
összeállítandó egy 8 napi utazás programmja: érdekesség, (szép
tájak) hasznosság (olcsóság) és eszmélrerés (historiai helyek,



úzeumok) szempontjából. Igy akár az elméleti, akár a gyakorlati·
rán a földrajzi lecke egy rhetorikai szabályok szerint megszerkesz-
tt irásmű lesz s ezért szóló a földrajzot a humaniórákhoz sorolja.

7. Entz Jolán fontosnak tartja az emlékezet functióját. A nö-
endékeket képesítenünk kell arra is, hogy segédeszközök nélkül
tudjanak tájékozódni. Ép ezért Harmos Sándor indítványához

em járul hozzá. Igaz, hogy egy jellemző sajátságból kell kiindul-
ia a tanításnak, de csak az érdekkeltés fokán, a részletek azonban
ontosak, ezek válnak emlékképekké, s ezeket a Harmos ajánlta
kéma nem foglalhatja mind össze.

8. Demjén Ilona a rajzoltatás kérdéséhez kiván szólni. Ne
kívánjuk a rajzolást minden növendékünktől, s egyesektől is csak
kisebb egységek rajzát kérjük számon.

9 Elnök összefoglalja a vitában elhangzott véleményeket.
Nézete szerint a földrajz a népiskolában humánus-, középfokon
reális tantárgy legyen. A földrajzi. individuumokat ő is egyben,
tipusoknak is tekinti, mínt az előadó; Temesvár egy várból kelet-
kezert város tipusa, mint Lipcse, Bécs, Nürnberg, .Münster. A tipu-
sok gyanánt' felvett földrajzi objektumokat részletesen kell ismer-
tetni, a típushoz tartozó többi egyén csak megemlítendő. E célra
ajánlatos a városi speciális térképek beszerzése. Egyebekben is
teljesen azonosítja magát az előadó javaslatával.

10. Az előadó zárószavában örömét fejezi ki azon, hogy
a vita erősen lélektani alapon állott. Elfogadja Lechnitzkynek az
öntevékenységet hangsúlyozó módosítását: hogy a tárgyalt egység
végén kérdések intézendők a tanulókhoz. A hármas szemponthoz
azonban ragaszkodik az előadó, hisz abban a logikai gondolkodás
is kifejezésre jut. Amint az érdekesség pszichológiai - a hasznos-
ság ethikai elv, úgy az eszméltetés - logikai szempont. Az előadó
tehát nem ok nélkül hiszi, hogy módszerének megvan a philoso-
phiai substratuma. Kraftnak felelve, megenged í, hogy a hasznosság
elve a földrajzi terület távolságával forditott arányban van, viszont
most is vitatja az emlékezet functióját. Nyers ismeretek nélkül
egyetlen egy országról sem tudunk semmit. Emlékezeti képek
az alapjai minden gondolkodásnak, ezt Entz Jolán helyesen fejtegette.

A rajzra vonatkozólag Demjén Ilona nézetéhez csatlakozik.
Harmosnak a gyakorlati cél elérésére vonatkozó indítványát el-
fogadja, de skémáját már csak a gyakorlo iskolai tanítás számára
fogadja el. Ott igenis ki kell indulni egy; aktualitás ból, s nincs is
szükség rendszerre, de a tanítóképző fokán minden országra egy-
aránt illő, egységes skémát kell megállapítanunk. Ebből is látszik,
hogy a gyakorlóiskolai tanításnak nem előképe a tanitóképzői ok-
tatás, csak kapcsolatokat kell fenntartani pl. a vezérkönyvek szer-
kesztésével. Mindkét fokon egy célú tárgya' földrajz, ez a kap-
csalat az elemi és középfokú földrajz; tanításában.

Elfogadja akirándulásokra és tanulmányutakra vonatkozó
javaslatokat is és köszönetet mond az értekezletnek a felvetett
gondolatokért.

285
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ll. Elnök zárszavában kifejezi azt a meggyőződését, hogya
szaktanári értekezlet értékes eszköznek bizonyúlt. Egy amerikai
gyermekpszichologus, Stanley Hall eltörlendőnek tartja az iskolai
földrajzot, mert csak' megterheli a gyermek emlékezetét nevekkel,
melyeknek viselőjét fl gyermek nem ismeri. A jélen értekezleten is
kitünt, hogy a földrajz értékes tárgy s hogy főleg- két szempont

- teszi becsessé : a positiv ismeret, melyet n y ú jt és a lélektani alap,
melyen ezt nyújtja. '

E meggyőződésben zárja bea szaktanácskozást.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy László K . m. f . dr. Harmos Sándor
elnök. jegyző.

Felvétett a "Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesűleté+-nek temesvári köz-

gyűlése alkalmával tartott természetra jzi szaktanári értekezleten, 1910 május 24-én.

Amberg József igazgató elnökléte alatt jelen vannak: Wagner
János előadó, Elekes Lajos, Dékány Mihály, Szondi János, Kard-
hordó László, Marcélly Kornél, Quint Józséf, Móczár Miklós,
Kandray Géza és Pinkert Zsigmond tanárok.

1. Elnök üdvözli ae; egybegyűlteket és felkéri Wagner János
tanárt előadásának megtartására. /

2. Előadó a természetrajz tanításának ányagáról, céljáról,
mó djáról és segédeszközeiről szólva, rámutat egyrészt tanítóképző-
intézeti tan tervünk fogyatékosságára, másrészt természettudományi
oktatásunk. egyéb hiányai ra. Ebbőí kifolyólag a következő határo-
zati javaslatot terjeszti a szakértekezlet elé:

a j Mondja ki a szakértekezlet, hogy ama érvényben levő
tanterv revizióra szorul, mert nem 'felel meg a gyakorlati élet s z ü k -

ségleteinek. A tanítás' anyaga húzódjék végig mind a négy évfolya-
mon és l i biológiai egységek ne szakíttassanak szét elemeire. A

.tananyag beosztása legyen a következő : •

1. osztályban, heti 4 óra,

Nó'vénytan: az őszi és tavaszi .virágos növényekből egyes
családok typusai. Növénygyűjtés és meghatározás.

Alla ttan: az emberi' test ismertetése. A gerinces állatok.

' I l , osztályban, heti 4 óra.

!yóvénytan: a virágtalán növények. ,
Aila tta«: a gerinctelen állatok. ,
Asudnytan-uegvtan : kémiai alapismeretek ; elem, összetett test;

keverék, vegyület. Oxygén, hydrogén, nitrogén ; levegő, víz. Savak,
sók, bázisok. Sóféle, mészféle, kovaféle ásványok.A

I
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Nó'vénytan: a rendszer felépítése ·és kiegészítése. Sejttan. élet-
tan, oekológia.

Alla ttan: a rendszer áttekintése.
Ásvány tan-vegy tan : fémek és ércei. Szerves vegyületek.

IV. osztályban, heti 2 óra.

Nó'vény- és á lla tian: a növény és állat közötti különbség
Állati sejt, szövetek, állat-élettan. Antropológia.

Ásvány tan-vegy tan : geologia.
b) Ebből kifolyólag emeltessék a heti óraszám a négy év-

folyamban 14·re, melyből minél több a gyakorlati munkára for-
dítandó.

e) A tanítás anyagának módszeres feldolgozásában adassék
a tanárnak a tárgy természetének megfelelő szabadság.

d) Eszközöltessék ki' a kereskedelemügyi minisztériumnál,
hogy a tanítóképző-intézetek tanárai és tanulót évenként két ízben,
egy őszi és egy tavaszi, két-két (2-2) napra terjedő természet-
tudományi kirándulásra ingyen utazást nyerjenek.

ej Eszközöltessék ki a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
nál, hogy egy - a tanításnál csaknem nélkülözhetetlen - össze-
foglaló növénytani segédkönyv megírásával valamelyik kiváló szak-
férfiú bizassék meg. ., .A

lj Keresse meg egyesületünk elnöksége a közoktatáségyi
kormányt, hogy a tanárok és tanulők természettudományi gyakor-
lataihoz, kisérleteihez, természetrajzra, ásványtan-vegytanra és fiú-
kára egyenként 300 K., összesen 900 Kv-éví tanulmányi átalányt
biztosítson a tanítóképző-intézetek költségvetésében.

g) A tanítóképző-tanárképzés úgy szervezendő, hogy a leendő
tanárok a természetrajz és vegy tan gyakorlati vonatkozásaiban,
főleg ipari és gazdasági téren több pozitiv tudásra és nagyobb
gyakorlati készségre neveltessenek. . .

hj A Itermészetrajz-vegytani szaktanárokat küldje ki a kor-
mány legalább 8-8 napra egy-egy hazai gazdasági intézmény
tanulmányozására. (Pl. növény termelési kísérleti állomások, növény-
élet- és kórtani állomásra, állatélettani-, rovartani-, magvizsgáló-,
vegykísérleti állomásra, stb.)

3. Elnök köszönetet mond az előadónak gyakorlati fejtege-
téseiért és hozzászólásra kéri fel a jelenlevőket.

A szakértekeztet rövid eszmecsere után a javaslatot elfogadja
és kéri az egyesület választmányát, hogy ezt tárgysorozatába minél
előbb felvegye. .

4. Elnök a gyűlést bezárja.

Amberg József

a szakértekezlet elnöke.

Pinkert Zsigmond

a szakértekezlet jegyzóje.
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Felvétetett 1910. évi március hó 24-én a T. 1. T. O. E. Temesvárott
közgyülésének rajz-szaktanári értekezletérő1.

Jelen vannak: Köveskúti Jenő elnök, dr. Baló József, Bocskay
István, Bolyos István, Csergő Lajos, Feketéné Hofbauer' Izabella,
Gál Imre, Kárpáti Ernő, Klein Salamon, dr. Lévay Edéné, Maurer
János, Révész Györgyike, Scherer Sándor, Schőrt István, Szondi
János, Vajda Ferenc és Vízhányó Károly.

Elnök Köveskúti Jenő meleg, lendületes szavakban üdvözli a
megjelenteket s rámutat jelenlegi rajztanításunk óriási fejlődésére,
mely különösen is fontossá és kikerülhetetlenné tette a rajztanítás
keretében felmerülő. kérdések megvitatását. megvilágosítását, miért
is nem tudja eléggé méltányolni Farkas Sándor által felvetett azt az
eszmét, mely a rajz-szaktanári értekezletet megteremtette.

Örömmel látja a résztvettek nagy számából, hogy az ügy
minden paedagogust melegen érdekel, miért is kívánja, hogy mélyre-
ható hozzászólásaikkal törekedjenek oda hatni, hogy munkásságu-
kat eredményes siker koronázza, a szakértekezletet megnyitottnak
nyilvánítja s egyúttal felkéri Vizhányó Károly előadót előadásának
megtartására.

Vízhányó Károly előadó tanulságos és mélyreható előadását
megkezdi, melynek befejezésével a következő javaslatokat bocsájtja
a szakosztály elé és kéri, hogy azokat fogadják el vagy hozzá-
szólásaikkal a célnak megfelelőerr módosítsák, alakítsák:

1. Az elemi népiskolaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . osztályában az emlékezet utáni
rajz foglalja le a nagyobb helyet, nem pedig közvetlen szemlélet
utáni. .

2. Az előbbi pont alapján a beszéd- és értelemgyakorlat alatt
megbeszélt tárgyat a tanító csak utólag tegye ki a gyermek elé,
hogy az a tanító vezetése mellett rajzát a tárggyal összehasonlít-
hassa és a hibákat kijavít hassa. .

3. Alkalmazzon a tanító az oly tárgyak rajzolásánál, melyek-
nél a két dimenzió visszaadása jellemző képet ad, az 1 .- I I . - I I I .

osztályban több mintát, hogy a távolati elváltozás annyira szembe-
ötlő ne legyen, az ne zavarja a kezdő gyermeket, figyelmét ne
vonja el a tulajdonképeni céltól.

4. A Ill. osztályból tétessék át a festékkel való bánás az
ecsetgyakorlatokkal együtt a IV. osztályba.

5. Az elemi népiskola 1. osztályától kezdve színes kréta al-
kalmaztassék.

Dr. Lévay Edéné a javaslat első pontját akként kívánja mó-
dosítani, hogy igenis már az 1. és II. osztályban is kitétessenek a
tárgyak a rajzolásná!. Eme változtatását komoly okokkal támogatja.

Hasonló értelemben szólaltak fel Bocskay István, Gáll Imre
és Kárpáti Ernő. .

A szakértekezlet az előadó javaslatának 3.,4.,5. pontját vál-
tozatlanul elfogadja, míg az 1. pontot oda kívánja módosítani, hogy
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ár az 1. és II. osztályokban a szemlélet után való rajzolásnak
nagyobb tért kíván biztositani, mely eljárás természetszerűleg maga
után vonja .a- tárgyaknak szemléletre való kitételét is.

Vízhányó Károly előadó a tanítóképző-intézeti rajzoktatásra
vonatkozó javaslatait a következőkben adja meg:

1. A "Magyar Tanítóképző"-ben ismertetett anyag szigorúan '
való betartása.

2. A derékszögű vetületeknek ismertetésére külön óra ne tar-
tassék, haladjon az együtt a távlati rajzolással ; kivitele szabadkéz-
zel történjék egész kicsinyben, ugyanazon lapon. Elégedjék meg a
tanár az első és második kép, esetleg a szükséghez képest a har-
madiknak visszaadásával. A metszetek készítése elhagy ható.

3. Az emlékezet utáni rajz tanításunk csak egy részét fog-
lalja le, váltakozva a szemlélet utáni rajzzal. .

4. Vetületi rajz után is gyakoroItassék az elképzeltetés és
annak távlati megrajzoltatása.

5. A használati tárgyak ne tanszerkereskedőtől szereztessenek
be a szokott kisebbítésb'en, hanem eredeti nagyságban alkalmaz-
zuk s vegyük meg azokat.

6. A használati tárgyak nevüknek megfelelőerryxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhaszná ltak,

azaz régiek, ne pedig újak legyenek.
7. A rajzterem bútorzata a célnak megfelelően álljon a követ-

kezőkből ugymint : rajzoló-bakkokból, talapzatokból, állványokból,
négyzetes alacsony székecskékből, ~gy mozgatható 30 -40 cm.
magas pódiumból és végre minden növendéknek 1 m2 nagyságu
táblája legyen, egyik oldala feketére, a másik fehérre festve.

8. Kötelezővé kell tenni kezdettől fogva a táblai rajzolást fehér
és szines krétával, - alkalmazva mindenkor a kivánalorn szerint.

9. Éppen ugy mint az elemi népiskolában, itt is szines krétát
használtassunk a papiron való rajznál, amint azt a lerajzolandó
tárgy megengedi, vagy megkivánja.

10. Készíttesse -el a tanár a módszertani magyarázatok alatt
az elemi népiskolai rajzokat a megfelelő számban és nagyságban,
mindenütt feltüntetve a fokozatos tanmenetet. A Ill. osztályban az
elemi népiskola l.-II.-III. osztály anyagát, .a IV. osztályban pe-
dig a IV.-V.-VI. osztály anyagát végezt esse el. .

A szakértekezlet minden tagja behatóan foglalkoaik .a tanító-
képző-intézeti rajztanításra vonatkozó javaslatokkal, s miután a
vitának végeredménye teljesen fedi az előadó javáslatait, a szak-
értekezlet a javaslatokat változatlanul elfogadja.

Vízhányó Károly előadó kirneritve látja a szakértekezlet mun-
káját, de mielőtt az végleg befejeződnék, kéri a szakértekezletet,
hogy az előbbi indítványokhoz szorosan nem tartozó két indítványt
tehessen és pedig:

1. Ha végig gondolunk mindazon körülmériyeken, melyet a
mai rajzoktatás eredményeként megkívánunk, különösen a tanító tói,
ugy az erre fordított órák száma elenyészően kevésnek mondható,
Tehát, hasson oda e szakosztály gyűlése az elnökség utján, hogy
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az órák száma szaporíttassék olyképen,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh o g y az I. osztályban 3
óra helyett 4 óra, a II. osztályban szintén ugy; a Ill. osztályban
maradna a 2 óra, a IV. osztályban 2 óra helyett 3 óra álljon ren-
delkezésre.

Megoldható olyformán, ha a kézimunka-órákból elveszünk
az I.-II. és a IV. osztályból 1-1 órát s csatoljuk a rajzórához.
Lehetséges ez annál is inkább, mert úgy is elég idő marad a kézi-
munka tanítására, tekintve, hogy e ~ét tárgynak óraszáma majd-
nem egyforma, bár a kitüzött cél nagyban különbözik,

Elfogultság nélkül mondható, hogy a rajznak több a képző-
hatása minden Irányban, mint a slöjdnek. A IV. osztályban felette
fontos, hogy a 2 óra 3-ra emeltessék fel, mert ezen évben látjuk
el útravalóval a növendéket, itt rendeztetjük vele. az összegyűjtött
anyagot, itt illusztrált at juk az elemi népiskola I-VI. osztályának
anyagát stb. .

2. Elméletileg sokat lehet beszélni a rajzról, sok üdvös eszmét
lehet felvetni, de ez mind csak úgy értékes, ha megvalósulva lát-
juk. Eppen azért, ott a hol a közgyűlés tartatik, az odavaló rajz-
tanár kiállítást rendezzen a többiek okulására.

A szakértekezlet általános helyesléssei elfogadja, ezen utóbbi
két javaslatot is.

Elnök, miután a kitűzött tárgyalás anyaga letárgyaltatott,
megköszöni előadónak szép, tartalmas előadását és a szakértekez-
letet befejezettnek nyilvánítja, .mely az elnök éltetésével véget is ér,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kó'veskúty Jenő K . m. f . Bocskay István
a szakértekezlet elnöke. a szakértekezlet jegyzéje.

\ -VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E lm é le t .

B e v e z e t ő a g y e r m e k ta n u lm á n y o z á s b a .

(Folytatás.)

Az abnormitás érzelmi vagy értelmi működésekre terjed ki
vagy mindkettőre. Az· érzelmileg abnormisoknál igen hiányos az
érzelemvilág, pl. hiányzik belőlük az altruizmus. A gyenge tehet-
ségűek általában jószívűek, szeretettel ragaszkodnak szüleikhez. Az
idioták, gyöngetehetségűek és gyöngeelméjűek kulturmunkára nem
nevelhelők. A képezhetőkből is hiányzik az absztrakció. Reálisak
összehasonlítására csak akkor képesek, ha látják azokat. Az elemi
számműveletekre' felemelhetők. 50-en túl nem igen tudnak számolni.
Felfogásuk megbízhatatlan, nem tudják megkülönböztetni az átéltet
a fantáziátóI. Az esetek legnagyobb részében nem a fogalom ébreszti
a szót, hanem valami rokonhangzású szó. Ilyen gyermekeknél nem
keletkeznek képzetek, csak hallási ingercsoportok. A hallott szó



látási érzetekkel nem kapcsolódik, csak hallási val. Hogy fogalmakhoz
jusson, minden érzékén keresztül meg kell a képzetet erősíteni:
Előfordul, hogy az ily gyermekek kitűnő emlékezőtehetségűek, de
ez csak elszigetelt jelenség. Vannak gyengetehetségűek, kik folyvást
számolnak. Olvasás, írás s más képességeiket illetőleg, óriási
elmaradottságot mutatnak a normálisokkal szemben. De akitartó
és szakszerű vezetés eredménye elmaradhatatlan. Ezért iskolákat is
allítottak fel részükre. . •

A pszichopatologia főbb tudnivalóival mozaikszerűen, mert
így kevésbbé fárasztó s inkább szemléltető volt a kép,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Ranschburg

Pál, a külfőldön is nagyhírű pszichológus ismertetett meg.')VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G y e r m e k v é d e le m .

Gyermekvédelemmel régebben a filantropok és pedagógusok
foglalkeztak. Az ekkép űzött gyermekvédelemben főkép a huma-
nizmus, a jószívűség vezetett s társúl szegődött hozzá egy kevés
nevelői belátás és hozzáértés.· Manapság annyira fejlődött az ügy,
hogy eredményes voltát csak a filantróp, pedagógus, orvos, jogász
és a hatóság együttműködése biztosíthatja. Ennek a sokoldalú gon-
doskodásnak a feladata az utánunk következő nemzedéket fizikailag,
szellemileg s erkölcsileg a mainál különbbé tenni.

Nálunk a gyermekvédelem - a fenti értelemben - két fak-
tornak a műve: az á llamé és a tá rsada lomé. Régebben elszórtan
működő jótékony egyesületek, magánosek,' községek, felekezetek
vagy egyházak által alapított s fentartott árvaházak, szeretetházak
és javítóintézet ek gondoskodtak az elhagyottságuk, érzékeik fogyat-
kozása, elméjük tökéletlensége folytán rászoruló gyermekeknek jó
példával s a rossztól való megóvás ban nevelésükről.

Az állami gyermekvédelem alapját Széll Kálmán, volt miniszter-
elnök vetette meg az 1901.: VIlI. és XXI. törvénycikkeJ. E törvény-
cikk szerint: "A ta lá lt, va lamz'nt a ha tóságz"lag elhagyottaknak nyz"l-

oduitott hét éven a lóli gyermekek védelmére Budapest székesfőváros-
ban és az ország különböző vidékein á llami gyermekmenhelyek

(lelenc-intézetek) á llítta tnak fel." "A felvett gyermekek, amennyiben
7. életévük betöltésekor törvényhatósági vagy magán árvaházban,
avagy valamely más jótékony intézetben vagyegyesületnél el nem
helyezhetők, I5 éves korukzg az á llamz' gyermekmmhelyek kótelékében
maradnak. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 éves koruk betóltése után elhagyottaknak nyilvánított
ily gyermekek az állami gyermekmenhelyekbe szintén fe/vehetők s
J5 éves korukzg azok kötelékében maraanae.r ,

1) Bevezetésül a kisérleti gyermektanulmányozásba ajánljuk:
Wundt,' A lélektan alapvonalai, ford. Rácz. Budapest, Franklin.

'Ranschburg Pál,' A gyermeki elme, 2. kiadás. Budapest 1908.
Meumanw ; Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Padagogík,

1906. 1. II. /
Nagy Ldszlo : A gyermektanulmányozás mai állapota. Franklin, 1904.

291
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"Elhagyott az a 15. éven a luli vagyonta lan gyermek, kinek el.

ta r tásá ra és nevelésére kÖleles és képes hozzá ta r tozói nz'ncsenek s akz'nek

elta r tásá ról ls neveléséről a roko,nok, lotevők, jotékony \ t'ntézetek vagy

egyésületek kellően nem gondoskodnak."

Az elhagyottság megbirálására az árvaszék mint gyámhatóság
jogosult, ha a késlekedés veszélyes, az igazgató-főorvos felveheti,
de folyamatba kell tennie az eljárást. (Berlinben a biróság dönt az
elhagyottság kérdésében. A rendőrség valamely gyermeknek sürgős
felvételét kéri s a biróság az elh!gyottságot fenforogni nem látja,
a rendőrség fizeti az addigi gondoskodás költségeit.)

A gondoskodás legalkalmasabb formája a csa ládi nevelés, mert
az elhagyottság kritériuma éppen a család, a családi ápolás hiánya.
Az állami gyermekmenhelyben csak a különös testr vagy lelki gon-
dozásra (betegek) szorulók maradnak. Akiknél ilyen különös eset
nem fordul elő, azokat orvosi vizsgálat, esetleg megfigyelés után
ki helyezik a teiepr«. ,

"Az igazgató-főorvos - a menhely élén áll - olyan közsé-
gekben, amelyekben arra alkalmas lakóház és ahhoz mező- avagy
kertgazdasági célokra alkalmas terület van, csa ládi telepet létesít.
Egy-egy ilyen telepen 10-25 hét-tizenöt év közötti egynemű
gyermek helyezhető el. E telepeken a gyermekek, amellett, hogy

.iskolába járnak, az összes belső és külső gazdasági munkában
gyakoroltatnak, amikor pedig a külső gazdasági munka szünetel,
háziipari oktatást nyernek. Ilyen csa ládi telepek a lapításáná l a

tanítóka t. .. első sorban kell figyelem be venni." A 18 menhelyhez
400 telep tartozik mintegy 50.000 gyermekkel.

Az állami gyermekmenhelyek s azokkal kapcsolatos intézmé-
nyek igazgatását s egységes működését ellenőrzi az á llami gyermek-

menhelyek országos felügyelője, aki a belügyminiszterium gyermek-
védelmi osztályának élén áll.

Említett törvénycikk vezető gondolata:' az állami gyermek-
védelem munkálkodásának részesévé tenni a társadalmat. Ezt
szolgálja a telep-, menhely- és országos bizottság szervezése. E
bizottságok választott, kinevezett és hivatalból való tagok ból áll.
A telep- bizottság tagjai: járási orvos, lelkészek, tanítók, jegyző s
a helyi társadalom alkalmas elemei (nagy számban nők is). A telep-
bizottság tagjai patrónaget (patronázst) gyakorolnak a telephez
tartozó gyermekvédelmi ügyekben.

Az 1901. VIlI és XXI tö'rvénycikkeket a gyermekhalandóság

csökkentése (mennél több adófizető, katonáskodó, teherviselő egyén
biztosítása) vezette, a fia ta lkorúak krimina lz'tásának enyhítise érdekében
az 1907. október l-én életbe/epett Andrássy-féle 60.000ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX . - ' b) számú
kö'rrendelet z·ntézkedik. E rendelet kimondja: minden 15 éven aluli
addigi .környezetében romlásnak kitett gyermek - tekintet nélkül
anyagi helyzetére - a gyermekvédelem áldásaiban részesül. A rendelet
különbséget tesz: 1. a 15 éven aluli züllésnek indult, de bűntettet
vagy vétséget el nem követett, 2. a bűntettet elkövetett 12. évét még
be nem t~ltött, 3.. 12-15 éves bűntett et elkövetett gyermekek



zött. Ha a belátás hiánya fenforog, .a gyermekmenhelybe utalan-
dók, ha a belátás hiánya fenn nem forog, a hatóság szabadság-'
vesztésre itéli. A gyermekeket az igazgató-főorvos utasításárayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tllVelószülöknél, csa ládi telepeken, szigorúbb á llami interná tusokban,A
II Liga á lta l létesített zá r t nevelöz'ntézetekben vagy más megfelelő

intIzetekben helyezik el. .
A 60.000-es rendelet .1907. október 1· én lépett életbe s 1908.

október l-ig 1000 gyermek védelméről gondoskodott.

A társadalm i gyerm ekvédelem jó ideig a jótékonykodás
gy neme volt, amely az alamizsnaosztogatásban akoldusoknak

juttatott fillérekkel véget ért. A filantróp egyesületek az egyéni
hiúságot legyezgették. Egy ember dolgozott s reprezentált, a többi
fizetett, de nem szívesen, hanem mert megfogták. Állandó volt a
koldulás, a társadalom pumpolása. Munkájuknak eredménye csakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a z é r t volt, mert s z ű k keretek között, kis célért küzdöttek. Az, ö s z -

szegek nagy részét felemésztette az adrninisztrálás; a bállal, nagy
hűhóval összetáncolt egy pár ezer korona se jutott mindig rendel-
tetésére', sok. elsikkadt útjában.

E bajokon segítendő, megalakult az Országos Gyermekvédő
Liga. Ideálja: testileg, lelkileg támogatni a rászorulókat tekintet
nélkül felekezetre, nemre, nemzetiségre, áthidaIni a társadalmi osz-
tályok közötti nagy űröket, kevesbíteni a nélkülözők számát,
növelni a boldogulásuk feltételeinek birtokában levőket.

A Liga 1906. február 3-án alakult meg. Célja elérésére nem
a szivhez, hanem az agyhoz folyamodott. A szükséges pénz elő-
-teremtésére rendezik a gyermeknapot. A gyerrneknap-gyüjtés ered-
ménye 1906-ban 6000, I907·ben 30.000, 1908·ban 300.000 korona
volt. A fővárosban a gyermeknapi bevétel 1908-ban 69.000 korona
volt. 1909-ben 130.000 korona. I

A Liga félmilliós költségvetéssel dolgozik. Az anyagilag el"
nem hagyott s a nem honos (román, olasz, német) elhagyott gyer-
mekekről a Liga gondoskodik.

10 intézete van. Különösen híres il. szegedi Árpád-otthon,
hol kertészkednek, földet mívelnek s így a földdel akarják meg-
javítani a gyermekeket. Pavillon-rendszerű az épület.' Egy-egy
pavillonban 20 gyermek van egy családos és egy nőtlen pedagógus
felügyelete alatt.

"Az állam eddig a fiatalkorú" bűnösöknél is a megtorlás esz-
közeivel élt. S ahelyett, hogy fogyott volna, szaporodott a fiatal-
korú bűnösök száma, egyre több lett a visszaeső is és súlyosabb
s kevésbbé megbocsátható körülmények között" követtek ej bűn-
tetteket. E tények új, helyesebb büntetőjogot követeltek.

Az új büntető novella 1910. január elsején lép életbe. Különb-
séget tesz a 12 éven aluli bűntettesek között, itt még csak relativ
büntetőjogi felelősségről lehet szó és a 12 éven felüliekról egészen
a 16. évig - újabban 18. évig. - midőn abszolut büntetőjogi
felelősségről beszélhetünk. A megtorlás helyett a megelőzést, a
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szabadságvesztés helyett a javító nevelést alkalmazza. E munkában
számít a novella az iskola közreműködésére is.

A fiatalkorú bűnösök ügyeiben nem itélhet a felnőtteknél is
foglalkozó büntetőbiró, akiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 18 éven aluli bűnösöknél is csak egy
kiszakitott momentumot vizsgált s kereste a büntetőtörvénykönyv
alkalmazható paragrafusát. A fiatalkorú' bűnösök megbirálásánál
nem a tény, hanem az egyéniség ismerete irányadó, foglalkozni
kell a gyermek multjával (erről informál a Liga), érdeklődni a jövője
iránt, milyen hatással lehet az esetleges erkölcsi büntetés; minden-
képen oda kell hatni mindnyájunknak, hogy a saját lábán tanuljon
járni és hasznos tagja legyen a társadalomnak.

A gyermekről az egész társadalom működésével gondoskodik
a patronázs. A' patronázs egyik szerve a jogvédelmi bizottság,
tagjai a Liga keretében erre önkéntesen vállalkozó ügyvédek. Az
életben gondját viselő patronázs tagjai: félhivatalosak. tiszteletbeliek
és díjazottak. Szükség van szakképzett és kizárólag a patronázsnak
élő, ezért díjazott tisztviselőkre, mert csak ilyen módon várható a
régi, rossz viszonyok m e g ja v í tá s a v a gyermekvédelem diadala.

A gyermekvédelemről fentebbiekben vázolt előadást a magyar
modern gyermekvédelem buzgó harcosa, dr. Szilágyi Artur Károly
tartotta.

(Budapest.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPataki Béla .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ü lö n f é lé k .

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

t e s tü le t é n e k b ú c s ú ja G r ó f A p p o n y í A lb e r t t ő l .

Nagyméltóságú Gróf úr! Kegyelmes Urunk!
A kolozsvári m. kir. áll. tanítóképző tanári testülete szerény,

de igaz érzésból fakadó' köszön etévei keresi fel Nagyméltóságodat.
Oktatásügyünk kötelességteljesító munkásai vagyunk, kiket ez
elhatározásra nem a politikai párt állás visz, hanem azon oktatás-
ügyi intézkedések fontosságának felismerése, melyeket Nagyrnéltó-
ságod a nemzeti kultura e lő m o z d í tá s a érdekében tett. A népoktatás-
ügy okos rendezésétől függ fajunk jövendóje. A mult nevelésügyi
intézkedései az egyetemes emberi nevében az egységes állam alap-
jait szolgáltató faji kulturát általánossá tenni nem szorgalmazták,
aminek kihatását nemzetiségektől lakott országrészeinken, főként a
királyhágón túli területeken, fájdalmasan érezhetni.: Nagymélróságod
felismerte a cselekvés helyes irányát; a fontos kezdő lépéseket
megtéve, megmutatta az utat, amelyen tovább. haladva, az egyete-
mes nemzeti és magyar kulturának .felépítésén munkálni lehet és
kell. Magyarország elemi iskoláiban a magyar államiság kidomborí-
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tását keresztűl vitte, érvényt szerzett az állam hivatalos nyelvének
népoktatásügyünk összes területein, s a nagyfontosságú építő
munkában a tanítóképzők szerepét felismerte. Mi tudjuk, látjuk
legjobban, ez intézkedésekkel mily védófegyvereket s munkáló szer-
számokat kaptunk. Nagyméltóságodnak minden ezirányú intézke-
ése lelkünkről a faji aggodalom egy-egy sötét fellegét oszlatta el,

s a [övendőbe vetett reményünket erősítette. Szivünk parancsát
követtük, mikor mindezeket Nagyméltóságodnak elmondjuk, Ha a
köszönet és elismerés szerény szavai nem is kivánkoznak azon
fényes érdemek közé, melyeket Nagyméltóságodnak a nemzet javá-
ért kifejtett munkássága szerzett, de igazak és bensőséges ek s a
magyar oktatásügy minden buzgó munkásának tiszta és érdeknél-
küli háláját tolmácsoljuk.

Vagyunk Nagyméltóságodnak, kegyelmes Urunknak alázatos
szolgái. ,

Kolozsvár, 1910. március 2-án a kolozsvári m. kir, áll. tanító-
képző tanári testülete : Orbók Mór, s. k. igazgató. Barabás Endre s. k.
Belle László, s. k. Dianiska Frigyes, s. k. Dr. Gerencsér István s. k.:
Juhász Albert, s. k. Lux Gyula, s. k. Molnár Oszkár, s. k. Wolszky
Győzö, s. k. Zsigmond Ferenc, s. k. Tarján W. Gyula, s. k. Dr.
Szekeres József, s. k. Versényi Gábor, s. k.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V e r e s Ferenc. I
1864~1910.

Nincs többé l
Váratlanúl, megdöbbenést, szinte félelmet keltő nagy hirtelen-

séggel történt korai elköltözése.

Mintha most is hallanám, amint pedagógiai s irodalmi terveit
szövögeti, melyek kivitel ére meg volt áldva Istentől adatott nagy és
fényes tehetségekkel. Életének nagyobb felét itt élte le közöttünk,
Sárospatakon, az állami tanítóképző-intézet szolgálatában s akik
csak ismertük - s ki ne ismerte volna őt? - mindnyájan gyö-
nyörködtünk villámgyors eszejárásában. csillogó humorában, szi-
porkázó szellemének, szeretetreméltó, vidám megnyilatkozásában,
valamint sokoldalú ismereteiben.

Nincs többé!
Mint egy futócsillag tűnt le az égről, akik : látták, nem fele-

dik soha.

*

Élete folyása külsőleg igen egyszerűnek látszik. 1864. okt.·
25-én született Zágonban (Háromszékm.), Középajtai Veres Sándor

é~ Imecsfalvi I?'lecs, I?a s~Ülő~től. Atyj~ v.~g~J1arcolvá? ~ szabad-
sagharcot, nehany evi bujdoklás, neveloskodes s a székelyudvar-
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helyi kollegium ban való segédtanárkodás után a zágoni ref. egyház
tanítója lett. Iskolájának s egyéniségének jó hírére Br. Eötvös 1870-
ben kinevezte a székelykeresztúri állami tanítóképző-intézet gyakorló-
iskolájához. Itt nyerte Veres Ferenc öröklött ragyogó elméje az első
csiszolást. Középiskoláit - miután az apa a hosszúfalusi polgári
iskola igazgatójává hivatott el - a székelyudvarhelyi kollegiumban
végezte, hol a legszebb sikerrel tette le 1883-ban az érettségi vizs-
gát s még ugyanez év szeptemberében beiratkozott a budapesti
pedagogium hallgatói közé, a nyelv-történettudományi szakcsoportra.
A három évfolyam elvégzése után az alig 22 éves ifjú 1886.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév
szeptemberében a sárospataki állami tanítóképzőhöz tanárrá nevez-
tetett ki. Azóta, 23 és fél éven át volt a képző-intézet dísze, a tanár-
testület becézett tagja, tanítványainak - kik rajongásig szerették -
bálványa. Mestere volt nemcsak a tanításnak, hanem a nevelésnek
is. Osztályában a rendet és fegyelmet szerette és gonddal ápolta;
egy-egy jóakaratú, humoros, tréfás megjegyzése ez irányban többet
ért shatásosabb volt a tanítványok seregére, mint mások pedago-
giai fogásainak egész halmaza •ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z e lle m é n e k hatása bizonyára fenn-
marad nagyszámú tanítványai között. -

Megbecsülhetetlen volt aztán, mint kartárs, nemcsak azért,
mert ő volt az óraközök örökke vidám és szellemes kitöltője, a
gyűlések, tanácskozások, osztályozások derüs humorral fúszerezője,
hanem ő volt a békés. harmoniás együttműködésnek a szószólója
és megtestesítője is. A jó békességért mindenre kész volt, ezért
sokszor még jobb meggyőződését is feláldozta. Humánus gondol-
kozása, emberszerető szíve, befolyását a tanári karban s jóízű s
mindig készenlétben levő humoros megjegyzéseinekhatását min-
denkor a tanítványok javára és sohasem ellenére érvényesítette. A
tanulók értékelésében és osztályozásában a fontoskodó, nagyképűs-
ködő hajszálhasogatást nem ismerte. Ha megesett is olykor, hogy
hevűlő túlzásokkal, könnyen röppenő, játszi szavakkal egyeseket
az égig magasztalt, másokat semmivé silányított: végeredményében
a k ís e b b e t és nagyobbat, a gyengébbet és erősebbet, a közelebbit
és a távolabbit majdnem egyenlőnek látta és minősítette, de minden-
esetre egyformán érdemesnek tartotta a pártolásra.

Mint embert mindenki kedvelte. Amerre járt és kelt, minde-
nütt jóízű tréfa, derűlt jókedv, humor és vidámság kisérte. Társa-
ságban, a fehér asztalnál, mint cimbora fölülmúlhatatlan volt. Ele-
mébenA volt ő különösen azok között, kik a vidámságot szerették.
Csillogott, ragyogott aranyos kedélye, sziporkázott friss szelleme.
Csodálatos könnyűséggel és bőséggel ömlött humora, mely sok-
oldalúságában semmit sem hagyott érintetlenül, de bántani sem
akart senkit. Édesen folyó méz volt az ő humora, amely mérget
és fulánkot nem hordott magában. Még ha sajgott is olykor meg-
jegyzéseinek csípős volta, nem azért szólt, mert ezt a csípést, saj-
gást akarta volna elérni, csak a tréfa teljességeért pattantak el öt-
letei. Veres Ferenc csak kacagtatni akart, maga azonban ritkán
nevetett. A tréfának az a látszólag könnyűvérű kedvelése is csak



ülszín volt nála, mely nemesen hevűló, mélyen és sokszor bána-
san érző szívet takart. Mint egy kis költernényében írja:

• . . Hisz úgyis e bús földi létben
A könnyel testvér a mosoly ;
De sok nevet, - bár észrevétlen
Ott benn szivének vére foly.

Nemcsak családját, tanítványait, barátait szerette, hanem az-
Ó igazán jó szíve - bármit mondott, bármit beszélt is ajaka - a
gyülöletet nem ismerte, csak a szeretetet, mert akinek szívében a
gyülölet lángja lobog, annak ajkain nem terem meg a mindent ki-
engesztelő szelid humor édessége.

Mint szónok ritka isteni adományokkal ékeskedett. Rögtönzött
komoly beszédei, vagy humoros dikciói voltak a legsikerültebbek.
és maga is sokat tartott rájuk.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z ó la n i találóan, szellemes ötletek-
kel gazdagon mindig tudott s ha kellett választékosan, finoman,
vagy olykor triviálisan, de bármiként is, erre állandóan készen volt.

Veres Ferenc nem közönséges Írói tulajdonokkal is dicseked-
hetett. Bámulatos könnyüséggel jöttek tolla alól a gondolatok.

Neki egy cikket, egy felolvasást vagy egy-egy verset megírni
igazán pillanat műve volt. Maradandót aránylag mégis keveset al-
kotott s ez sem látott mind napvilágot, egyfelől azért, mert a toll-
rágást nem ismerte, írásainak csiszolását, javítgatását nem gyako-
rolta; másfelől pedig azért, mert ő nem a jövőnek gyüjtögetett,
kuporgatott fösvény kezekkel, hanem a jelen pillanatainak élt feje-
delmi pazarsággal, A pillanat hatása alatt szülernlett remek gondo-
latai, szeIJemés rögtönzéséi ott röpköd tek, szálltak ajkról-ajkra és
tüntek el abban a társaságban, melynek ő volt éltető felke. Amiket
irásba foglalt is, mint egy humoros eposz, pár tanköltemény, egy
irány-regény, egy dráma és tömérdek kisebb-nagyobb komoly és
humoros költemény, genre-kép, travestált vers stb. túlnyomóan mind
a vidám társaságra és tagjaira vonatkozó alkalmi művek, melyeket
barátai őriztek vagy őrizgetnek még tovább is talán. Humoros
tárcái, felolvasásai, valamint iskolai ünnepi beszédei s költeményei
közül mindamellett is több megjelent vidéki lapokban; tanügyi
cikkei, némely alkalmi költernényei pedig a fővárosi s vidéki ko-
molyabb lapokban és folyóiratokban jelentek meg. Önálló füzetben
- tudtommal - csak két dolgozata jelent meg, egy' humoros fel-
olvasás, melyet a zemplénvármegyei orvos-gyógyszerész-egyesület-
ben tartott még pályája kezdetén és egy pedagogiai dolgozatayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"Taneszköikésdtés" címmel; először még 1895-ben s azóta már
újabb kiadásban is. M in d e dolgozatai s írásai is nagy tehetségé-
ről, sokoldalú és alapos .készültségéről tanúskodnak-o Bizony sok
jóra, szépre és értékes dologra lett volna még képes és volt hiva-
tott, ha az Úr ki nem szólitja őt közülünk ama jobb hazába, hol
méltatlanság nem éri az embert s apró gondokkal való bajoskodás
sincsen talán, csak örök vidámság, nyugalom és béke honol.

*
Magyar Tanítóképző. 20
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1890-ben megházasodott. Családi élete a most már' gyászba
borúlt özvegy, gondos, szerető felesége és egy sok reményre jo
gosító, szép és tehetséges leánykája oldalán boldog volt. Szetet-
teiért lelkesült, odaadással élt értük s imádta' oket. Két, kora-
bimbójaban elhunyt kis fiának elvesztése fölött érzett sajgó fájdalo
mát titkolgatta ; a szívében maradt töviseket takargatta, csak keve-
sen tudtuk róla, azt, hogy forró sóhajtások között gyakorta emlé-
kezik rájok --' bús lemondással , , . Lelke bizonyára rájok talált s
egyesült velök az örök életben.

Legyen porrészeinek könnyű, csendes pihenése; emlékezetét
pedig áldás és kegyelet őrizze közöttünk lyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HodossJI Béla .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I r o d a lo m .

A rnagyar rrernzetí írodalom á t t e k in t é s e .

(Tanító- és tanitónőképaő-intézetek ,számára... Irták és olvasókönyvvel ellátták
Bánóczy József és Weszely Odön. Ara 4 ker, 50 f. Budapest. Lampel R. [Wo·

. dianer <F. és Fiai) R. T. Könyvkiadóvállalata, 1910.)
\ .

Felette tanulságos lett volna Petőfinek Arannyal való rövid
összehasonlítása. Arany öntudatosságáról és nyelvéről érdekesen szól.

Deák, szónoklataiban, észjárásának . remek logikájáról tesz
tanuságot. Gyulaz' ismét arról, hogy önképzés többre vezet, mint
iskolai tanultság. Kiválósága bővebb méltatást érdemelt volna. Szász
Károly szónoklatairól és elméleti műveiről nem tesz említést.
Lévay közismerr költeményeiről sem. Vajda János filozófiai rnély-
ségét, keserü cinizrnusát, mint költészete fölismertető jeleit is el-
hallgatja.

A -regényirodalom történeté nél k ifel ej ti Bessenyeit. és Dugeni-
csot. Fáy dicséretében, ismertetésében szűkmarku sa" vidám bölcs"
képét itt sem vidámságában, sem bölcseségében nem ismerhetjük fel.

Vajda Péter kimarad. Jósika a l Oü-dík oldal utolsó sorában
tünik el a· többi apró betű között, Élettörténetében kellene már
költői iránya magyarázatát adni. Méltatása is nagyon híg. Legkivá-
lóbb érdeme, hogy ő az első, aki a felsőbb körökbe utat tör a
magyar irodalomnak. Ez csak elég fontos. Pályájának lejtős ha-
nyatlásáról, életből vett alakjairól, tartalmáról említést nem tesz.
Mit mond tehát Jósikáról? "A kor szellemet, f ! . ' multat nem tudja
úgy feltűntetni, mint a történetíró". Hát kivánjuk azt a történeti
regény írótól, hogy történetíró legyen? Teljesen hibás összehason-
lítás. Nem a történetíróval, hanem két kortársával, mint á magyar
irodalom másik két regényírói büszkeségévei kellett volna párhu-
zam ba állítani.



Eö'tvös JózsefzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnagy egyéniségének összképét sem kapjuk.
A Karthausi tartalma gyarlóan primitiv. Kiválóságát jelezhette volna
külföldi elismerésével, ujdonságát általános emberi vonatkozásaival.
A falu jegyzőjében sajátlagos elvének áll hű szolgálatában, Ennek
a tartaimát nemcsak a szálak megjelölésével kellett volna érinteni,
hanem bonyodalmuk világos felfejtésében bemutatni. .Tanítójelölt-
jeinkhez legközelebb álló regényét, A nővéreket, cím szerint sem
említi. A Magyarország 1514-ben-t említi ugyan, de nem fűzi hozzá,
hogy ezt szoktuk irodalmunk első történeti regényének tartani.
Mert, hiszen Jósika is írt. Azért lett volna szükség, - mint már
jeleztem - mindjárt Jósikánál a három regényíró párhuzama. De
nemcsak regényírói, hanem Eötvös egész működését csonkán tár-
gyalja könyvünk. Mint politikust, publicistát nem ismerteti. Nyelve-
zetéról egész lényének érzelmi alaptermészetéről is hallgat. Két
soros összefoglaló méltatása sem komoly munka.

Kemény Zsz'gmondban a publicistat s a regényírót egyaránt
nagyrabecsüljük. Könyvünk azonban csak regényeiról szól. Ezek-
ről is nagyon szegényesen. Mért tanultak növendékcink aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn r . osz-
tályban annyit a tragikumról, a tragikus egyéniségekről, ha Kemény
regényeiben nem szólunk alakjainak shakespearei tragiku máról.
A méltatás ismét nem Keményhez méltó. Akit az irodalomtörténet
a legnagyobb magyar történeti regényírónak, amagyár hirlapírás
fejedelmének nevez, arról a tankönyv nem szólhat csak úgy, mint
"a legtartalmasabb . írók egyikéről", Kemény érces egyéniséget, írói
nagyságát ezekből a sorokból a legtávolabbról sem ismerhetik meg
tanulóink. A tartalmi ismertetés ek szárialmasan gyarlók itt is. .

Jóka i a regényírók közül még a legplasztikusabb könyvünk-
ben. Itt is ugyan ragyogó nyelvezetérőt s gyenge jellemzéséről
megfeledkezik, de legalább az "Uj földesúr" megfelelő elemzést nyer.

A dráma fej lődését helyes, hogy közli, csak az a baj, hogy
nem helyesen közli. A dráma történetében Katonáig, Faludin és
Csókonain kívül mást nem említ. Mindenütt megtaláljuk a kere-
tet, de mindenütt hiányzik a megfelelő, teljes tartalom. Mennyire
hasznosak pedig ilyen helyen a pontos, áttekintő ismétlések.

Ha nem műfajok szerint haladna, hanem időrendben, úgy
Kisfaludyt, Vörösmartyt, Katoná t, a dráma történeti fejlődése szerint
kaptuk volna. A Bánk bán története is érdekesebb történeti valósá-
gában, mint könyvünk leírásában. A darab tartalma fogalmazásá-
ban méltó an csatlakozik Kemény regényeinek tartaImához. De itt
már tárgyi tévedések is tarkálnak. Így Ottó nemcsak akarjá Melin-
dát elcsábítani, de el is csábította s így Bánk családi életét nem-
csak szándékozik, hanem tényleg fel is dúlja. Ez teszi elfogadha-
tóvá Bánk kitörését. A szándék megtorlása nem fejleszthetné tragi-
kus hőssé. Nagy tárgyi tévedés már Melinda megtébolyodását Ottó
üldözéseinek tulajdonítani. Melindát Banknak gyermekére szórt átka
őrjíti meg. Nem hiszem azt sem, hogya családi önérzetében oly
mélyen sértett dölyfös királyné, dühös önkivületében Bánkot tőré-
vel csak meg akarja sebezni. A habzó szenvedélyek félelmetes
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összecsapásánál ez kisszerü dolog'. Könyvünk teljesen félreérti
Bánk tragikumát, mikor ezeket írja: "kitűnik, hogy Gertrud sem
pártolta Ottót. Tehát Bánk tévedett, mikor azt hitte, hogy a
"királynén becsületét boszulja meg". Gertrud ártatlansága egyáltalán
nem derül ki s szerep ének ez a kétessége Katona bámulatos mű-
vészi tudatosságáról tesz tanuságot. Nem is szabad, hogy ez a
kérdés tisztázódjék, mert Bánk tragikai vétsége csak igazának bio
zonytalansága által nyer költői igazolást. Bánk erkölcsi megsem-
misülése a világirodalom egyik legremekebb alkotása. Különben is
újabbkori vizsgálatok már nem Gyulai nyomán haladnak s így
Bánk tragikumát nem látják többé abban az összeütközésben,
melyet meggyalázott családi boldogsága vív méltóságával, rangjá-
val, udvari tisztével. Tragikumát balsorsában, szerencsétlen küzdel-
mében kell találnunk. Elveszti azt, akit meg akart 'menteni. Maga
veszti el családját, inikor gyermekét megátkozza s neje beleőrül.
A király Bánknak ad igazat s így Bánkot tettéért csakis Melinda
sorsa sújthatja. A Bánk-bán alakjai - mikor a szerző maga is
bevallja, hogy ez a legjobb magyar tragédia - finomabb jellem-
zésben részesülhettek volna. Növendékeink a Ill. osztályban oly
aprólékosan jellemzik, hogy az alakokat minden idegszálukban
ismerik. Az csak nem jellemzés, hogy Péter "jó alak" s Biberach
- aki a vilagirodalomnak egyik legremekebb alakja - "cselszövő",

IfjuságunkyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzigNgetz' darabjai közül leginkább 'Il. Rákóczi
Ferenc fogságáért lelkesedik. Miért nem említi tehát a könyv?
Bánk-bán után elérkeztünk a könyv : leggyengébb részéhez, ez
"Az ember tragédiájá"-ról szóló fejezet. A Ill. osztályban féltékeny
gonddal, mondatról-mondatra mélyedünk bele a gondolatoknak és
költői szépségeknek e mérhetetlen rengetegébe. Nem túlzunk talán,
ha tapasztalatainkra támaszkodva, kimondjuk, hogya négy esztendő
összes anyagából a legmagasabban kiemelkedő pont Az ember
tragédiájá-nak tárgyalása. Nem frázis, mikor azt írjuk, hogy az
ifjakat bizonyos fölemelő érzés hatja át, mikor a mű olvasásába

. fogunk:' Erdeklődésünk külső képe is elárulja ezt. S mikor így
sikerült a munkát megillető méltó rajongó lelkesedést ébreszteni es
szítani, akkor ezt a nemes hevet hűtsük le azzal a lapos, sivár,
egyhangú, helyenkint téves ismertetéssel, melyet e mű könyvünk-
ben szenved. Az egésznek úgy, mint az egyes részeknek olyan
banális rövidségű bemutatását kapjuk, melyhez hasonlót német
tankönyv a Faustról nem hiszem, hogy produkálna. .Nern akarunk,
túlságos terjengősök lenni s így az egyes képekről szólva, legyen
annyi elég, hogy Keppler jelenete itt semmitmondó, a londonié pedig
hibás. Adám küzdelmét a darab tehnikájával kapcsolato san lehetett
volna a legjobban feltüntetni: Az egész mű kiválóságát, a világiro-
dalom hasonló tárgy körű költeményeivel szembeállítva, egy-egy
mondatban lehet kiemelni.

A tudományos irodalomról szóló rész itt is elégséges.
Mai napjaink költőit, ez a különben sokszor hibásan tömörí-

tett könyv, olyan számban és olyan válogatás nélkül ismerteti,
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hogy valósággal megdöbbenünk, mikor ezeket a neveket az iroda-
lomtörténet lapjain látjuk. Ha sikerült is őket odalopni, Clio isten-
asszony hamar le fogja őket törleni. Ezt tudva, tanítványainkat
meg fogjuk kimélni a felesleges munkától.

Az összefoglalásnak két pontjában nem értünk egyet a szer-
zőkkel, először, nem hisszük; hogy napjainkban írnának a leg-
szebben magyarul, másodszor, hogy költészetünk csúcspontján a
Toldi áll.

Végül szólnunk kell a Függelékról s az olvasókönyvi rész-
ről. "Ifjusági irodalmunk története" igen szépen megírt, helyénvaló
érdekes cikk. "A tanító s a népnyelv" kevésbé számíthat érdek-
lődésre.

Az olvasmányok és szemelvények csak Kazinczynál kezdőd-
nek. Ez hiba. Olvasókönyveink az alsóbb osztályokban. sem elégí-
tenek ki egészen. Hiányukat most pótolhatták volna. Így a kuruc
költészet egyetlen egy költeményét sem ismerhetik meg növen-
dékeink.

A közlöttek között is van olyan, amely tisztán csak irodalom-
történeti értékével nem fog érdekiődést kelteni az . ifjúságban. Az
ifjúsági könvvtárak többé-kevésbé· mind tartalmaznak egyet-mást
Kazinczy műveiből. S amennyit tartalmaznak,. a mi fokozatunknak
elég. Fordításait tehát közölni s annyit, amennyit közöl, felesleges
s hozzánk közelebb álló szemelvényeknek foglalja eJ helyét. Váczi
János és Imre Sándor cikkei már értékesek. Helyes Kazinczy és
Kisfaludy levelezésének bemutatása, felesleges azon!:>anSzéchenyí.
akadémiai - egész terjedelmű - beszéde s még inkább az Auróra
hirdetése. Péterfy, Bánóczy, ctYulai, Kemény, Ferenczy, Riedl,
Alexander szemelvények kitünőek, Jeles dolgozatok ezek mind, s
könyvünk szerzői új irányt követnek, mikor az értéktelen regény
és dráma-töredékeket kiküszöbölik s helyébe ma élő legjelesebjs'
tollu íróinknak közlik pompás tanulmányaikat.

Szóljunk már most a könyv nyelvezetéről. A tartalmi kivo-
natok stilusáról már mondtunk véleményt. Ez a stilusbeli vagdalt-
ság az egész munkán át kisért. A tartalmi tömörítést nem sikerült
az alakival összhangosítani. Németesek és rosszak ilyenfajta kifeje-
zései;yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúgy volt meggyőződve (41. o.}.: volt elhelyezve (12. -o.), tá r-

gya lta volna egy máúk éposz (93. o.). Nehézkesek az effélék; van
feldolgozva, van merítve, van háborúban, stb. Szegényes és erőtlen,
jelzőiben.

A korok képe fakó, méltató kritikája tompa. Lelkesedés, han-
gulat sehol sincs. Irányuk ú], de rendszertelen és túlzásba vitt rö-
vldítésük hibás. Az életrajzokban nem szerepelnek az egyének
fejlődésében szereplő tényezők. Pedig sok nevelő tanulság rejlik
bennük. A túlzott rövidítések : adathalmazzá rontják az irodalom-
történetet, miközben kipárolog belőle lélek, szín, hangulat. Képet
ritkán nyerünk, csak nevet és címeket. Az anyag elrendezése
csúnya. Kazinczyt, Jósikát, Petőfit apró betűkkel, az oldal utolsó
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sorában kezdeni izléstelenség. A szemléletesség ellen vét
betüknek következetlen alkalmazásával. (, Etelka" .)

A felosztásban, felfogásban sokszor eredetiséget találunk.
Amit tanultság, szorgalom összegyűjthetett s iskolai célra alkal-
masnak talált, megtaláljuk. A könyv nem rossz, de nem is szép.
Irodalomtörténetnek pedig szépnek kell lennie. A tudást írói ügyes-
ség, lelkes ihletettség támogassa. Ugy fog a történet holt anyaga
az író kedélyétől, képzeletétől feJhevítve, életet nyerni. Könyvünk
ezt a nagy hiányát a tanárok lelkesedése kell hogy pótolja.

(Budapest.)yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ro

Könyvísrnertetések.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e lk é p e s m o z g a th a tó b e tü k . Az utóbbi néhány év alatt
az írás és olvasás-tanítási módszerek tökéletesbbítése hatalmas len-
dületnek indult. Tanítóink fáradhatatlanul azon buzgólkodnak, hogy
az, iskolába lépő gyermekek munkáját megkönnyítsék, a tanulást
játékossá, könnyeddé, a tanítást műviszetté tegyék. S hogy e ne-
mes vetélkedésnek és buzgóságnak gyümölcsei el nem maradtak,
a statisztikát hívhatjuk fel tanuságtételre. Eszerint, míg az 1873-

'74· iki tanévben a gyermekek 36'9%-a nem tanult meg olvasni,
addig napjainkban a fonomimz'ka és jelképes módszer eljárásaival a
növendékeknek legföljebb 4-5%-a bukikZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo lv a s á s b ó l.

Az újítók mindegyike megegyezik abban, hogy az olvasás és
írás kezdőgyakorlatainak legsarkalatosabb pontjai a hangrögzítés és
betűfelfogás, továbbá a hangfűzés minél tökéletesebb begyakorlása.

Ami a jonomz'mikáná l a taglejtés, ugyanaz a ftmoplasztikáná l

ajelkép, A jelkép segítségével a hangot és betüjét egyszerre visz-
s z ü k a gyermek. tudatába s az összevonás nehéz problémáját a
mozgatha tó betükkel játszva oldjuk meg. Mert mi az olvasási kész-
ség? A megfelelő' szervek mechanikai készsége. Ugyanis bizonyos
látási képzetek nyomán mindig bizonyos izominger támad, melyek
megismétlésével a megfelelő szervekben hajlam (funkcionális dis-
pozíció) marad hátra a végzett munka megismétlésére. (Vezérkö'nyv

az írás és olvasás-tanítás használat os abb eljárásaihoz. Összeállítot-
ták : Csáky dr., Jablonkay és Jovicza. Singer és Wolfner kiadása.
Ara 1.60 korona.) Ezért használ a jelképes módszer az összevonás
begyakorlására mozgatható betüket. Ranschburg Pál dr. pszicho-
fijzikai kisérletei is bebizonyitották, hogy a tanulásuál a vizuális
(látási) tipus a legfontosabb és legelőnyösebb.

Akik az olvasástanítás nehézségeit ismerik, örömmel' fogják
üdvözölni a Singer és Wolfner kiadásában megjelent Mühlbeck K .

festette Jelképes mozgatha tó betüket s az összevonás begyakorlására
való Betüszekrényt. (Czike Imre árvaházi igazgató közreműködésé-
vel összeállította: Jovicza 1. Sándor székesfővárosi tanító.) Nevezett
tanszer 1908-8922. szám alatt engedélyeztetett s aszékesfőváros
tanácsa által is basználatra elfogadtatott. Használhatósága mellett



m izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsem bizonyít jobban, mint az a körülmény, hogy megjelenése
óta (1909. szept.) a székesfővárosban körülbelül 200 első osztályban
'Vették alkalmazásba.

Az egész apparátusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 2 szines jelképpel ellátott nyolcad ív
nagyságu kartonból és a betüszekrényből áll. A betüszekrénynek
két rekesze van. Egyikbe a magánhangzókat, a másikba a mással-
hangzókat tesszük s az összevonásnál a betük tetszés szerint az
ajtókkal eltakarhatók. Ára 1 5 korona.

A k o m m u n is t a k iá l t v á n y . A társadalom történetének
alig van fontosabb okmánya, mint az a kiáltvány, melybenyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMarx
és Engels az 1847-ben tartott kommunista kongresszus megbízásá-
ból kifejtették a kommunizmus, vagy amint me nevezik, a szociá-
lizmus alapelveit. Ez elvek egy részét ma már maguk a szocializ-
mus vezérei is elavultaknak vallják ugyan, de azért ismeretökre
mulhatatlanul szüksége van mindenkinek, aki korunk e leghatal-
masabb mozgaimáról alaposan akar tájékozódni. Azért jó szolgá-
latot tett irodalmunknak a Magyar Könyvtár, midőn a nagyjelentő-
ségű dokumentumot lefordíttatta és olcsó áron közzétette. A füzet
elé bevezetésül igen értékes tanulmányt is irt a fordító, Ipolyi
Tamás, aki tolmácsoló munkáját is igen lelkiismeretesen és avatot-
lan végezte. A Kornmunista Kiáltvány ára 3 0 fillér.

Új n e m z e tk ö z i p e d a g ó g ia i f o ly ó ir a t . Belgiumban "Zuid
en N oord" cím alatt új, nemzetközi ha vi folyóirat keletkezett, mely
hollandus, francia, nérriet és angol nyelvű cikkekben az általános
pedagógiát, a racionális oktatási methodikát, a rendes és rendellenes
fejlődésű gyermekek tanulmányozását, a különböző országok iskola-
szervezetét tárgyalja. Továbbá tájékoztatást nyújt a pedagógiai
világirodalomról, nevelésügyi kongresszusokról s gyakorlati tanítási
leekéket is közöl.

Bármily politikai vagy vallási irányokon alapulót is ideértve,
mmdenre kiterjeszti figyelmét, ami arra pedagógiai szempontból
számot tarthat.

A lap szerkesztőbizottságának elnöke Picavet R. (Hamme),
tagjai: Coopman asszony (Gent), Douma H. (Amsterdam), Schreu-
der 1. (Arnhem), dr. Schuyten M. C (Brüsszel), Zernike C. F. A.
(Amsterdam). Szám os munkatársai közt magyar is van.

Előfizetés egész évre 8'75 frank, kiadóhivatal: I. Vanderpoor-
ten, Gent, Belgium.

A januári füzet tartalma: 1. Előszó (bollandus). 2. Zernike :
A pedagógiai olvasmányok értékéről (hollandus). 3. Temmermann:
A belgiumi tanítókról (holl.). 4. Herlin : Belgiumi orthophonia
(francia). 5. Rheinen: Fontos miniszteri rendelet (német). 6. Douma:
Az észak-hollandiai methodikáról (holl.), 7. Michaux: Az elemi
iskolai olvasmányok (francia). 8. Hein: Egy egyént két nyelven
nevelni (holl). 9. Tények és okmányok (holl.), 10. Zene (holl.).

A februári füzet cikkei: 1. Peeters: Az iskolás gyermekek
öngyilkossága (holl.). 2. Smelten: Megemlékezés Sluys-ról (franc.).

303
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3. Coopmann asszony: Általános pedagógiai egyesület (holl.), 4.
Suher: Művészeti nevelés Ausztriában (ném.). 5. Bosch: Eszmék
(holl.). 6. Smelten: Pedotechnika (franc.). 7. Verburg : Oktatóter-
vünkről (holl.), 8. Pedagógiai egyesület (holl.), 9. Tények és okmá-
nyok' (holl.),

A márciusi füzetben: 1. Coehoorn-Stout: A gyermekkert
(holl.). 2. Cooreman: Az írástanítás kérdése (franc.), 3. Karoliny:
Aramiatok a magyar nevelésügyben (ném.). 4. A belgiumi pedo-
technikai társaság pedagógiai osztályának munkálata: Az elemi
iskolai olvasmányokról (francia). 5. Voos: Az idegen nyelvek taní-
tásában egyes mondatokat vagy összefüggő oktatóanyagokat hasz-
náljunk? (német). 6. Sykes: A zenei hallás fejlesztése . (angol).
'7. Picavet : A francia helyesírás egyszerüsítése (francia). 8. X.: Az
általános paidologiai társaság (holl.), 9. Tények és okmányok.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Karolz'ny M.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t i z m i l l ió s K le o p á t r a . . Ez a címe annak a történetnek,
melyet Ady Endre legújabb novellagyüjteményének élére tett.
A tízmilliós Kleopátra büszke, hideg bankárleány, akiben egyszerre
kitör egy véletlenül a familiájába került művész ŐS szilaj vére, s
viszi egy rongyos festő viskójába. Szinesen, nagy erővel megírott
történet, melyhez rnéltóan sorakoznak a füzet többi darabjai: Abd
ei-Kader , Két tanár úr , Az zdegen jiu, Az új harangok, s kivált a
Jézus fog jb'nni círnű, megrázó erejű gyermektragédia. Mindnyájok-
ban erős kifejezésre ju t Adynak sajátos elbeszélő modora, mely
nem annyira magára a mesére veti a súlyt, hanem inkább a han-
gulatfestésre ; mindannyiokból kiérezni Adyt, a lirikust is, érdekes
egyéniségének teljes varázsával. Az elejétől végig értékes, élvezetes
füzet a Magyar Kb'nyvtá rban jelent meg. (586. sz.) s az ára 30 fill.

, B r a s s b o u n d k a p i t á n y m e g t é r é s e . Bernard Shaw a leg-
szellemesebb és egyben a legtartalmasabb a ma élő angol dráma-
írók között. Merész és rendesen paradoxnak tetsző igazságait ere-
deti frappáns formában adja elő; ragyogóan szellemes, fordulatos
dialógusai épen olyan élvezetessé teszik darabjait az olvasó, mint
a néző számára. Brassbound kaPÜány megtérése, melynek elraga-
dóan naiv és naivságában diadalmas, emberjavító hősnője, lady
Cicely a Nemzeti Szinház színpadáról annyi szivet hódított meg,
könyvalakban sem fogja hatását veszteni, annál kevésbbé, mert
Shaw stilusának ötletességét dr. Bevesz' Sándor kitünő fordítása
egy árnyalattal sem homályosítja el. A nagysikerű darab a Magyar
KbJzyvtá r áprilisi sorozatában jelent meg, mint a vállalat 587 f8-ik
száma, Ára 60 fillér.
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J e g y z ő k ö n y v .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T. 1. T. O.E. 1910. év május 7-én tartott választmányi ülésérő1.

Jelen voltak dr. Baló József elnöklete alatt Geőcze Sarolta,
észáros Jenő, Sztankó Béla, Pataky Vilmos, Szőllősiné Entz.Jolán,
épay Dániel, Farkas Sándor, dr. MálnaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM íh á ly , Dékány Mihály,
trauch Gyula, Kún Alajos, Somogyi Géza, Margittai József, Nagy
ászló, Horvay Ede és Urhegyi Alajos.. '

1. Elnök üdvözli a megjelenteket s megnyitja a gyűlést.,
2. Elnök kegyeletes hangon emlékezik meg az egyesület két

elhunyt tagjáról, Litschauer Teréz besztercebányai és Berec Ede
temesvári tagtársakról. Kéri a választmányt, hogy az elhunytak
emléket jegyzőkönyvben örökítse meg.A I

-A választmány hozzájárul.
3. Elnök rneleg szavakban üdvözli a választmány két új tag- I

ját, Entz Jolánt és Strauch Gyulát s kéri őket, hogy közös ügyün-
ket avval a buzgalommal segítsék előbbre vinni, amely buzgalmat
már eddigi érdeklődésükkel kimutattak.

4. Elnök jelenti, hogya temesvári közgyűlésen megválasztott
4 tiszteleti, tagnak, Csernoch Jánosnak, Fínácy Ernőnek, Bánóczy
Józsefnek és dr. Telbisz Károlynak a tiszteleti tagságukról szóló
oklevelet a jövő héten kézbesítik., Elnök evvel kapcsolatban 'felol-
vassa dr.' Telbisz Károly udvari tanácsos, temesvári polgármester
levelét,' melyben gyönyörű szavakban fejezi ki köszönetét megvá-
lasztatásáért.

Tudomásul' szolgál.
5. Mészáros 'Jenő főtitkár megteszi jelentését. (Lásd a közlöny

jelen számában.)
Főtitkár _ jelenti, hogy a következő kartársak léptek be az

egyesületbe. Gyémánt' Miklós, Kirchmajer Győző és Ligárt Mihály
(Pápáról); May Emilia, Méray Irén, dr. Gockler Lajos ker. ak.
tanár Kolozsvárról, Nickelszky Zoltán ig. Szarvasról. Grau Géza,
Dienes Károly, Puresi János, Sárosi István és Veres Julia. .

Tudomásul szolgál. '. ,
(3. Elnök felolvassa a minisztérium ~azon leiratát, melyben

véleményadásra szólitja fel az egyesületet aziránt,' vajjon a tanító-
képző tanárok köteleztessenek-e arra, h o g y az állomáshelyükön
levő tanító-egyesületbe belépjenek. Elnök kéri a választmányt, hogy
e kérdést tegye vita tárgyává. ' . ,

Elnöknek' e' tekintetben az a véleménye, hőgy I a tanárok és
a tanítók közötti kapocsra föltétlenül s z ü k s é g van, aminthogy a
tanítóképzőintézeti tanárok ezt állandóan érezték és ennek létesíté-
sére a maguk részerői mindig közreműködtek. Tudomása van arról,
hogy ez a kapocs igen sok helyen szorosan fennáll,. de tudomása
van arról is, hogy e kapcsot sok helyen nehéz létesíteni. Ezért azt
véli, leghelyesebben úgy jár el az .egyesület, hogy kérje meg a- ,
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miniszter úr őnagyméltóságát, hogy· e kérdést ajánlja a képz'
intézeti tanárok figyelmébe, a kapcsolatnak e módját kivánatosna
mondván ki, de az adott konkrét esetekre való tekintettel kötele
zőnek ne mondja ki.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sztankó Béla visszaemlékezik még azokra az esetekre, amiko
15-20 évelőtt maguk a tanítók keresték ezt a kapcsot s ha ilyen
eset most is előfordul, a tanárság semmi körülmények között ne
húzza ki magát az ügyből.

Egyebekben hozzájárul az elnök indítványához.
Farkas Sándor hangoztatja, hogy úgy a múltban, mint jelen-

leg mindenütt a tanárság keresi a kapcsot. Ez maga dokumentálja
hogya tanárok eme felfogásukban is hivatásuk magaslatán álIottak
és állanak s ezért a kötelezővé tétel erősen lerontaná a tanárság
erkölcsi alapori álló igyekezetének értékét.

Elnó·k a felszólalásokat összegezvén. javasolja, mondja ki a
választmány, hogya tanárság és a tanító- egyesületek közötti kap-
csot rendkivül fontosnak tartja s mindnyájan érezzük, hogy a
együttműködésre szükség van. Miután azonban vannak helyek,
ahol ennek keresztűlvitele rajtunk kívül álIó okok miatt lehetetlen,
az egyesületekbe való belépés kötelezőnek ne mondassék ki, ha-
nem bizassék a tanárok eddig is kimutatott buzgóságára.

A választmány ez értelemben határoz.
, 7. Elnök felolvassa a minisztérium azon leiratát, melyben
véleményadásra hív fel, hogya tanítóképző-intézeti tanárok tovább-
képzésére felvett összeg hazai tanfolyamok rendezése által vagy
külföldre való kiküldések útján volna-e gyümölcsözőbben felhasz-
nalható. Elnök véleménye ez ügyben az, hogy konkrét esetek sze-
rint, helyesnek tartja úgy a külföldi, mint a hazai továbbképző
tanfolyamokat, de egyszer s mindenkorra kimondani, hogy ezen
tanfolyamok hol és mikor tartassanak - lehetetlen. Arra kérjük
tehát a minisztériumot, hogy minden polgári év végéig fogadja el
az egyesülettől azt a propoziciót, melyben a következő évre ide
vonatkozó részletes tervezetet nyujt be.

A választmányZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Farkas S. és Somogyi G. _hasonló értelmű
hozzászólása után ez értelemben határoz.

8. Elnök felolvassa a minisztérium leiratát, melyben vélemény-
adásra szólitja fel az egyesületet aziránt, hogyan történjék a taná-
rok minősítése.

Elnók jelenti, hogya mult választmányi ülés az ügy fontos-
ságára való tekintettel kiküldte Sztankó Béla elnöklete alatt Entz
Jolán és Dékány Mihály választmányi tagokat, hogy az ügyet
tanulmányozzák s tegyenek ez ügyben konkrét javaslatot. Felkéri
tehát Stankó Bélát, hogy a javaslatot tegye meg.

Sztankó B. jelenti, hogy a kiküldött bizottság javaslata két
irányban terjed ki. 1. Az igazgatói minősítésre. 2. A tanárok törzs-
lapjainak készítésére. Az első kérdést 3 szempontból vizsgálrák.

I. Melyek legyenek azok a kérdések, amelyekre az zgazga tónak
vá laszt kell adni,

, ,



A kérdések a kővetkezők legyenek:
1. Milyen la tanár methodikai eljárása?
2. Milyen a fegyelmezése?
3. Milyen a buzgalma?
Ide tartoznék még az a kérdés, hogy van-e az illető tanárnak

alami különös, s a tanító képzésben külöriösen használható haj-
ma, képessége s Farkasnak azon kérdése, hogy a tanár szakmá-
'ban tovább képezi-e magát?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMzlyenek legyenek a mtnősítésre szolgá ló egységes jelzök !

Minden kérdésre kielégítö, vagy nem kielégítö legyen a felelet.
Ill. Titkos legyen-e a mz'nósítés?

Éppen az ügy érdemére való tekintettel ne legyen titkos a
minősítés.

Sztankó B. ezután bemutatja a törzslapokat, felolvassa az
azokban levő kérdéseket. A törzslapokra vonatkozólag az a javas-
latuk. hogy azokat minden tanár egyszer állítsa ki s az időközben
beálló változásokat kiegészítő lapon tüntessük fel.

Elnö'k a bizottságnak a kimerítően tárgyalt kérdésben ajánlott
javaslatáért köszönetet mond s a javaslatot elfogadásra ajánlja.

A választmány a javaslatot elfogadja.
9. Elnök értesíti a választmányt, hogy Székelykeresztur,

Csáktornya, Temesvár és Igló átiratban megkereste úgy a testvér-
intézetet, valamint az egyesületet a tanárok hospitálása s az igaz-
gatók kötelező 6 órás hospitálása ügyében .. Különösen Igló festette
m e g a dolog igazi képét, mikor taxative felsorolta- az igazgatók
számtalan teendőit, melyekbe a 6 órás hospitálást beállítani lehetetlen.

Elnök a 'kérdést vitára bocsájtja. Az ő véleménye az, hogy
főként s kötelezőleg igazgatói hospitálásra van szükség. Farkas S.
a tanári hospitálásnak nem látja azt az eredményét, amit a gon-
dolat mutat. Az együttműködésre mindenesetre hasznos ez a közös
érdeklődés, de kötelezővé tenni nem ajánlatos. Az igazgatói hospi-
tálásnak a híve, s szerinte ez ad az igazgatónak a tanulmánylak-
ban hozzá méltó szerepet. Az igazgató 10 óraszáma úgy oszoljori
meg, hogy legyen 6 hospitálási órája és 4 tanítási órája.

Nagy László s dr. Málnai hozzászólása után elnök a követ-
kező javaslatot ajánlja 'elfogadásra.

1. Mondja ki i l választmány, hogy az igazgatók 6 órás hos-
pitálása a heti 10 órájok keretében maradjon.

2. Az egyesület a tanárok hospitálását: a harmonikus együtt-
működés szempontjából kivánatosnak tartja,' de nem' óhajtja köte-
lezőnek tekinteni.

A választmány a javaslatot elfogadja.
10. Elnök konstatálja, hogy ez volt e tanévben. az utolsó gyűlés.

Meleg szavakban bucsuzik a választmány tól- az őszi viszont- látásig.
S midőn szerenesés nyaralast kiván a tagoknak, a gyűlést bezárja.

A gyűlés az elnök éltetésével véget· ért.

Dr. Baló :József K . m. L

elnök.
, . Urhegyz Aia jos

titkár.
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B e s z á m o lá s a X I . ( t e m e s v á r i ) k 'ö z g y ű lé s r e r e n -

d e l t e g y e s ü le t i j e lv é n y e k r ő l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 0 0 darab jelvény az Egyesületnek 80 koronába kerűlt.
Ezek közül az úton, ott, helyben és hazajövet megvettek 121

darabot többnyire 1-1 koronával, de akadt 2 koronás vétel is,
sőt a' legritkábban a koronás is. 3 2 jelvényt olyanok tűztek fel,
- természetesen ingyen - akik nem tagok, de a közgyűlés
sikeréhez - legalább jelenlétükkel hozzájárultak. Maradt tehát a
jelvényekből 47 drb, s ez mindazoknak, akiknek még nincsen,
a segítő-egyesület [avára drbonként legalább 1 K-ért rendelkezé-
sükre áll. D;! mivel a jelvények lassanként történelmi nevezetessé-
gűeklesznek, hiszem, hogyha az illetők a vétellel most nem siet-
nek, d rb já n a k ára 5 -1 0 K-ra is felmegy. S hogy ez tény, annak
bizonysága dr.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABdnácei '.1. igazgató úr, ujonnan választott tiszt. tag,
aki máris 2 0 K-ra becsülte a segítő-egyesület javára a jelvény
drbját, mert egyet ezen az áron' vett meg. .

Az összes eladásokból bevettem eddig 174 K-t. Ebből vissza-
adódik a pénztárosnak a 80 K befektetés és így eddig tiszta haszon
a segítő-egyesület javára 94 -K.

o '(Budapest.) Dr. Baló '.1ózse!

elnök.

V e g y e s e k .

D r . V á n g e l J e n ő k ir . t a n á c s o s . Örömmel vesszük tudo-
másul a, hírt, hogy Ő Felsége, a király dr. Vángel Jenő egyetemi
m. tanárt, a Paedagogium igazgatóját, a tanügy terén szerzett érde-
meinek elismeréséűl kir. tanácsosi címmel tüntette ki. A tan ügy terén,
különösen pedig a népoktatásügy terén, alig ért az utóbbi időben
érdemesebb férfiut a legmagasabb királyi kegy, mint ez alkalom-
mal. V ángel Jenőról ugyanis mindnyájan tudjuk, hogy nemcsak
igazgatói tisztét tölti be csodálatos buzgósággal, de tudjuk azt is,
hogya Paedagogiumot igazán főiskolai rangra emelte. Tudós taná-
rokat gyűjtött maga köré, intézeteket alapított az intézetben s gaz-
dag felszereléssel emelte s egyszersmind mélyítette az általános,
tudományos színtájt.

Az ő fáradhatatlan. keze alkotta újból az Országos Tanszer-
múzeumot s teremtette meg a Pedagógiai könyvtárt. Ma már ezek
az intézmények' európai hírnévre tettek szert s nélkülözhetetlen
intézményeivé lettek a magyar közoktatásügynek.

Vángel Jenő vezetése alatt áll a tanítóképző tanárjelöltek
Apponyi-kollégiuma is, melynek ügyeit éppen annyi szeretettel, lel'
kesedéssel és tudással istápolja, mint amilyet ez az egész országra
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iható ügy, a tanítóképző-tanárság képzésének ügye megki,ván~
szinte szívből kivánunk a kitünteteit kiváló férfiunak mi IS sze-
ncsét, sikereket, - elképzelhető őszinte szívbői,mert hiszen sikerei
mieinket is jelentik.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-soVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K itü n t e t é s . Kartársunkat, Nagy Lászlót, a külföldi pszihologusok

észéröl elismerés érte. A «Gese!lschaft für experimente!le Psychologie»

vazással tagjai sorába választotta. A kisérleti lélektani társaságot a
émetek alapítottak és tartják fenn nemzetközi jelleggel. Alapszabályai

ak annyit kivánnak a felveendő tagtól, hogy tudományos értékű önálló

műve jelent meg. Elnöke a világhírű göttingai pszihológus, Müller G. E.

Tagjai sorában helyet foglalnak a németek en kívül a világ jeles kisérleti

zihológusai: Ne!.cha jeff (Oroszország), Claparede (Svájc), Spearmann

(Anglia), stb. Magyarországból Nagy Laszion kívíil tagjai Ranschburg Pál

dr. és Révész Géza dr. egy. m. tanárok. -so

K in e v e z é s . A vallás és közoktatasügyi m, kir. miniszter a «Tanító-

képzőintézeti zenetanári vizsgálatok ügyviteli Szabályzatas-ban szervezeti

vizsgáló bizottságba az öt évi ciklus hátralevő időtartamára Antalffy Zsiros

Dezső zeneakadémiai tanárt bizottsági tagul kinevezte.

S z o c io ló g ia , s z o c io g r a f ia ? K ü lö n ta n í t v a v a g y b e o lv a s z t v a ? Ezek

kérdések foglalkoztatják egy idő óta a tképző tanárságot most, midőn a

szeeialis képzés ügye napirendre került. Én a szocia lis ismerete/lnek a

küliinboió'tantá rgyakban va ló a lka lomszerü közlését elfogadtam, de a szét-

szórt ismere/eknek eg)Jségf{étra ld osszejogla lásá t is kivántam és kivdnom,.

mert a toredék-ismérdek adhatnak ugyan valamelyes gyakorlati hasznot,

de egységbe való tömörítésök és az egész oktatás egyetemébe való rend-

szeres beillesztésok nélkül nincs képző erejük, értéktelenek, mert össze-

foglalás és rendszer nélkül nincs tudomány. Olyan az így felolvasztatott

ismeret, mint a vizben feloldott cukor. Már nem cukor, csak cukros viz.

Reményvesztett betegek orvossága. Se nem árt, se' nem használ.

Más oldalról pedig éppen ez a rendszerbe va ló dsssefogia lds okozott

másoknak is, nekem is aggodalmat. Hogy fogla ljunk ossee, amikor erre

semmi példa nem áll előttünk, hiszen a szociológia még nem rendszere-

sült tudomannya ; tudományt teremteni pedig nem az iskolák feladata?

A kérdésre megtalálta a feleletet Keszler Károly a mult közgyülé-

sen, egyik felszólalásában indítványozván, hogy az az összefoglalás ne

szociológia, hanem: szociogra jia legyen. Ez az uj és helyes gondolat meg-

kapott engem selfogadtam. El azt is, hogy bízzuk ez uj ismeret nyuj-

tását a történelem tanárára, .mint illetékesre, ámbár ez egészen másod-

rendű kérdés.

Snasel előadó kartársunk is ossze ~kar fogla lni, igen helyesen. Csak-

hogy ő az összefoglalást a nemzetgazdaságtannal kapcsolatban kontem-

plalja, Természetes, hogy az összefoglalás eszméjét itt is elfogadtam s a

kapcsolatot sem elleneztem, mert fő az összefoglalás és nagyon másod-
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rendű kérdés, vajjon az a történelemmel vagy a nemzetgazdaságtann

kapcsolatban történik, az egyik vagy a másik tanár tanítjae ] Ott töb

lenne a szociografia, itt tán a szociolögia. Hogy mi fog kifejlődni eb

aforrongasböl, az úgy is a jövőben válik el.

Ezeket tartottarn szükségesnek elmondani a magam érdekébe

mert a közgyűlés szűkszavú jegyzőkönyvéből azt lehet kiolvasni, mint

-én két ellentétes véleményhez járultam volna hozzá.

Léva, 1910. máj. 7.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKöveskuti Jenő.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t . R. tanár úrnak. Arról volt szíves az igen tisztel

Kollega úr egy egész cikket írni, hogy mi a törvényes címe az állami

tanító- és tanítönöképzöintézeteknek. Alkalmat adott e cikk megírására b.

levele szerint, az a körülmény, hogy a tanító- és tanítönöképzö-intézete

igazgatói közül többen, még hivatalosan is, így címezik s így címezteti

magukat: elemi képezde, elemi képző. Sőt állítólag egyesek hivatalos írataikon

levélpapírjaikon is ezeket az' elnevezéseket használják. Kétségtelenül

érdemes szóvá tenni ezt a helytelen elkeresztelést, de róla egész cikket írn'

talán túlzás. Hogy azonban nyoma és foganatja legyen a KolJega úr fel.

szölalasanak, eltérünk mi is a rendes szekastol s szerkesztöi üzenetek for

májaban jelentjük ki, hogy az elemi képezde, elemi képzó', épp úgy, mint

.a polgár i képző elnevezés - nemcsak nem törvényes, vagy szabálysze

hanem értelmetlen is.

Az 1868. évi XXXVIII. t. c. mindenütt tanítöképezdékröl s tanító-

nőket képező intézetekról beszélt. A később kiadott miniszteri rendeletek

pedig következeteseti az elemi tanitóképezde, elemi tanitóképző,polgár i isk~laz

tanftóképezde, polgár i iskola i tanítóképző elnevezéseket használják. Könnyű

megállapítani, hogy a törvényes s egyuttal a legmagyarosabh ez a cím:

p.l. á llami tanitóképző-intézet; ha nem elemi tanítóképző-intézetről van

szö, akkor kiresszük az a jelzőt is, amelyik az intézet rendeltetését mu-

tatja; pl.: á llami polgári iskola i tanitóképzó'~intézet.

. A M a g y a r k ir . á l la m v a s u ta k n y á r i m e n e t r e n d j e 1 9 m -r e . 47.196. A
Magyvr kirá lyi á llamvasutak vona la in és az á lta luk kezelt magtinuasutakonA
f. évi május hó I -úz a nyári menetrend léPett életbe, Illely a jelenleg /rvény.
.ben levő téli menetrenddel szemben a kö'vetkező lényegesebb vá ltozásoka t ta r-
ta lmazza .

A Budapest keleti p.-udvar bruck-kirá lyhz'da i vona lon: A Budapest
keleti p.vudvarról d. u. 2 ó. 5 p.-kor indulo 4. sz. gyorsvonat Hegyes-
halom allomason föltételesen megallíttatik, ahol csatlakozást nyer Pozsony,
Ujvaros felé. A Wienból jelenleg d. u. 2 ó. 10 p.-kor. induló és Buda-
pest keleti p.-udvarra este 7 ö, 5 p.-kor érkező 3. sz: gyorsvonat Wienböl
d. u.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ó. 40 p.-kor fog indulni és Budapest keleti p.-udvarra este 6 óra
35 p.-kor fog érkezni. A Wienből jelenleg d. e. I I ö, 55 p.vkor indulo
és Budapest 'keleti p.-udvarra este 9 órakor érkező személyvonat Wienból

-d, u. 12 Ó. IS p.-kor fog indulni és Budapest keleti p.-udvarra este 8 ö-

45 p.-kor fog érkezni. A Budapest keleti p.-udvarról jelenleg d. u. 12 Ö •

.30 p.-kor indulö és Wienbe este 7 ó. 50 p.-kor érkező személyvonat
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udapest keleti p.vudvarröl d. u. 12 ó. 40. p.-kor fog indulni ésWienbe
te 8 ó. IS p.vkor fog érkezni. Az Esztergomból indulo és Almas-Füzi-
re jelenleg d. e. 10 ó. 3 p.-kor érkező személyvonat forgalma kiterjesz-
tik Komáromig, ahová d. e. 10 Ó. 43 p.-kor fog érkezni; ezzel kap-
olatosan a jelenleg Almas-Füzitötöl d. u. Y2 Ó. 30 p.vkor. Esztergom

elé induló személyvonat már Komáromtöl fog közlekedni, ahonnan d. e.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 Ó•. 50 p-kor fog indulni. A Budapest keleti p.vudvarrol jelenleg éjjel
O Ó. 30 p.-kor induló és Wienbe reggel 6 ó. 32 p.-kor érkező személy-
onat Budapest keleti p.iudvarról éjjel JI órakor fog indulni és Wienbe
ggel~ 6 Ó. 50 p.-kor fog érkezni. Aprilis 30-án e vonat már az uj
enetrend szerint közlekedik. A Budapest keleti p.-udvarról Bicskéig

'elenleg csak vasar- és ünnepnap elötti köznapokon közlekedö, Budapest
eleti p.vudvarröl este 6 ö. 55 p.-kor induló és Bicskére este 8 Ó. 18
.kor érkező személyvonat naponta fog közlekedni, ezzel kapcsolatosan
icskétől Budapest keleti p.-udvarig egy uj személyvonat lesz naponta for-

galomba helyezve, mely Bicskétöl reggel 6 6. 20 p.-kor fog indulni és
Budapest keleti p.iudvarra reggel 7. 6 55 perckor fog érkezni. A Buda-
pest keleti p.-udvarról jelenleg csak Budapest-Kelenföldig közlekedő
Budapest keleti p.-udvarról reggel 6 Ó. Ja perckor induló személyvonat
Torbagyig Jog kozlekedni, ahová reggel 7 Ó. 23 p ..kor tag megérkezni;
ezzel kapcsolatban az eddig a nyári idény alatt va sár- és ünnepnapokon
közlekedett, Torbagyröl d. e. 9 Ó. 48 p.-kor induló és Budapest keleti
p-udvarra d. e. 10 ö, 45 p.-kor érkező személyvonat naponta fog köz-
lekedni. A Budapest keleti p.-udvarról d. u. 12 Ó. 50 p.-kor induló és
Bicskére d. u. 2 Ó. 19 p.-kor érkező, valamint a Bicskéröl este 9 ó. 27
P•.kor induló és Budapest keleti p.-udvarra éjjel 10 Ó. 50 p.vkor érkező
személyvonatok május h6 IS-WI bezárólag szepternber hö lS-ig vasár- és
ünnepnapokon ismét közlekedni fognak. A Bruck-Királyhidáról jelenleg
reggel 5 ö, 2 p.-kor induló és Győrbe reggel 7 Ó. 23' p.-kor érkezö.
vegyesvonat, személyvonattá átminősítve, Bruck-Királyhidáról, reggel 5 o,
31 p.-kor fog indulni es Györhe reggel 7 Ó. 24 p.-kor fog érkezni. A
Györböl jelenleg este 8 o, IS' p.-kor indulo és Bruck-Királyhidára
éjjel 10 Ó. 30 p.-kor érkező vegyesvonat, ugyancsak személyvonattá átminő-
sítve, Győrröl este 8 Ó. 10 p.-kor fog indulni és Bruck-Királyhidára
éjjel 9 ó 53 p.-kor fog érkezni, hol csatlakozást nyer Wien felé, hová
éjjel II Ó. 20 p.-kor· fog érkezni. Kőérberck megállóhelynél aiok a vona-
tok, amelyek ott a mult nyáron megállottak, az idén ismét meg fognak
állittatni.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Budapest nyugoti p.-udvar-esztergomi és a /fuda-császár jürdői-
óbuda ivonalon: Budapest nyugoti p.-udvar és Piliscsaba, illetőleg Buda-
Csaszarfürdö és Óbuda között, a mult év nyarán közlekedett vasar- és
ünnepnapi vonatok ugyanazokon a napokon és ugyanarra az idötartarnra
ismét forgalomba helyeztetnek. ..

A Budapest keleti p.-udvar-belgrádi vona lon: A Szabadkarol jelen-
leg éjjel 36. Ol p.vkor indul6' és Budapest keleti p. udvarra reggel y ö.
25 p .-kor érkező személyvonat Szabadkáról d, e. 9 6. 43 p.-kor fog
indulni és Budapest keleti p.vudvarra d. u. 1 6. 50 p.vkor fog érkezni, a
későbbre fektetés által a vonat Szabadkan. csatlakozásba hozatik az Uj-
vidékről reggel 46. 27 p.-kor indulö és Szabadkara reggel 76, 17 p.-k6r
érkező személy vonattal. A Budapest keleti p.-udvarról jelenleg d. u. 1 o,
55 p.-kor indul6 és Szabadkara este 6 6. 20 p.-kor érkező személyvonat
Budapest keleti p.vudvarröl d. u. 12 6. 50 p- kor fog indulni és Szabad-
,kára d. u. 5 6. 23 p ..kor fog érkezni, hol csatlakozást nyer Ujvidékig. A
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Budapest keleti p.-udvarról jelenleg d. u,.' 12 6. 10 p.-kor indulo és Kis-
kőrösre d. u. 2ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo , 57 p.vkor érkező személyvonut Budapest keleti .p -u d -

varról d. u. 2 Ó. 20 p.vkor fog indulni és Kiskörösre d. u. 5 6. 5 p.-ko
fog érkezni. Budapest keleti p.-udvar-KunszentmikI6s- Tass között egy
uj vonatpár helyeztetik forgalomba, Kunszentmiklös-c-Tassröl reggel 5 6.
27 p.-kor fog indulni és Budapest keleti p.vudvarra, reggel 7 Ó. 25 p.-kor
fog érkezni, az ellenirányban Budapest keleti p.-udvarról este 8 6rakor
fog: indulni és Kunszerítmiklös - Tassra este 9 6. 4 [ p.' kor fog érkezni.
Kuszentmik16s-Tassr6! egy uj munkasvonat fog reggel 46. 17 p.-kor
indulni, mely Budapest-Józsefvárosba reggel 6 óra 17 p.-kor fog érkezni.
A Szabadkarel jelenleg este 8 6. 40 p.-kor indulo és Topolyára este
10 Ó. !9 p.-kor érkező 46 személyszállítö tehervonat helyett a Budapest-
ről 10 Ó. 5 p.-kor Szabadkara érkező személyvonat fog Topolyáig köz-
lekedni és oda éjjel I I ó. 42 p.-kor érkezni. Az Ujvidékről jelenleg éjjel
3 Ó. 48 p.ikor induló és Zimonyba d. e. 8 Ó. 05 p.-kor érkező személy-
szállító tehervonat vegyesvonattá átminősítve, Ujvidékről reggel 5 Ó. 42
p-kor fog indulni és Zimonyba d. e. 8 Ó. 1 p.-kor fog érkezni. A Zimony-
ból jelenleg d. u. 12 ö. 45 p.' kor induló és Ujvidékre d. u. 3 Ó. 48
p.-kor érkező személyszállító tehervonat, szintén vegyesvonattá atminc-
sitve, Zimonyból d. u. 12 Ó. 33 p.-kor fog indulni és Ujvidékre d. u.
2 6. 44 p.vkor fog érkezni. .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im u ta tá s

az 1910. április bó IS-éig befolyt tagsági díjakról.

1907-re : Zorkóczy Ede (8 kor.), Bergmann József (2 kor.).
1908-ra: Zorkóezy Ede, dr. Lévay Edéné (8-8 kor.), Bocskay István
(5 kor.) 1909-re: Szondi János, Fábián Szilárd, dr. Lévay Edéné,
Bocskay István (8-8 kor.). 1910-re: Kárpáti Sándor, Állami tanító-
képző Kiskunfélegy háza, dr. Bilinszky Lajos, dr. Imre Sándor,
Csepreghy Endre, Watzeseh Gizella, Watzeseh Janka, Szondi János,
Komáromy Lajos, Arányi Antal, dr. Walter Gyula, Buday Tekla;
Juhász Imre, Orbók Mór, dr. Lévay Edéné, Tanítóképző Csíksomlyó,
Zrinyi Károly, Bocskay István, Tóth Árpádné; Scherer Sándor,
Pócza József, Urhegyi Jenő, Wohlmuth István, Riszner Ede, Entz
Jolán, Borbély Sámuel, Pinkert Zsigmond, Szentgyörgyi József,
Oberth Ágoston (8-8 kor.). 1910. 1. felére: Schönviszner János.
Révfy Géza, Tanács Imre (4-4 kor.). 1910. II. felére: Sehönviszner
János (4 kor.).

AyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"T. 1. T. O. E.". Segítő a /apjá ra újabban adakoztak: Mélt.
dr. Csérnoch János esanádegyházm. püspök úr ~OO kor. - alapítv.,
0berth Agoston 2 kor., egyesületi jelvény eladásából 94 kor.
A gyüjtés főösszege eddig: 550 kor, Horuay Ede

egyes. pénztáros.


