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E g y e s ü le t ü n k X I I . r e n d e s k ö z g y ü lé s e .

Egyesületünk alapszabályszerüleg minden második
évben tart közgyülést; igy a legközelebbi 1912-ben lesz.

Fo~yó hó 9-én tartott választmányi" ülésünk Baló
József dr., elnök előterjesztésére az 19'12. évi rendes
közgyülés idejéül :április 1-2. napját állapította meg.
Ezen határidő megállapításánál az elnökséget és a választ-
mányt az vezette, hogy így a közgyülés a húsvétirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszün-

idő kezdetére esvén, részt vehet rajta minden kartárs,
mégis anélkül, hogy a szünidő feldarabolódnék, avagy
ünnepen kellene távol lenni a kartársaknak a családi
otthontól. :.

A közgyülés programmja és helye még nincs ugyan
véglegesen megállapítva, de az elnökség és a választmány
már buzgón dolgozik s nagy körültekintéssel készíti elő
a tanítóképzés fejlesztése szempontjából az egyesülethez
méltó programm ot.

Annyit azonban előre meg lehet állapítani, hogy
ez a közgyülés is jelentős és fontos lesz, mert ez a
közgyülés is a tanítóképzés szakszerüsége érdekében folyó
lelkes munkát javítani, előbbrevinni, fejleszteni óhajtja ...

Emellett a közgyülés fontosságát emeli azon körül-

rnény, hogy ez a közgyülés a revideált uj tanterv szerint
folyó tanítás első évében lesz, amikor még ugyan sok
tapasztalatról nem, de annál inkább a helyes .keresztül-
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vitel egységes kialakításáról lehet tárgyalni, Ez pedig most,

kezdetben, tekintve a, tanterv sok ujítását, a l,egfontosabb

dolog.
Épen ezért közgyülésünk egyik fontos részét a szak-

tanári tanácskozmányok fogják képezni, amelyeken a
revideált tantervnek f'öképen _ a régiektől eltérő vagy

egészen uj intézkedései lesznek behatá megvitatásoknak

'a tárgyai.
Készüljünk tehá! e fontos közgyülésreys jelenjünk

is meg azon minél többen 1912. április 1-2-án.

Budapest.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n á r k a r egységes eljárása a g y a k . i s k o lá b a n .

AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUtasitások a tanítóképző- intézeti tanítás tanmeneteire nézve
világos útmutatást tartalmaznak. Tárgyi egységek, a szemléltetési
segédeszközök megjelölése, a rokontárgyakkal való kapcsolat, a
gyakorlati vonatkozás, a vonatkozó anyagnak a gyak. iskolára való
alkalmazására, mind érthetően beszélnek. (Lásd: Utasítás 59. 1.)

S mivefaz Utasttdsoé veleje az, hogyaszaktanár tanítóképző-
intézeti szaktanításával is a gyakorlati kiképzést szolgálja, amiben
az rejlik, hogy a tanítóképző-intézeti nevelés és oktatás minden
mozzanata célúl a gyakorlati kiképzést tekinti, világos, hogy a

szaktanároknak összes gyakorló iskolai működésében, hogy az
egységes legyen, az Utasítások tanmeneti részéből kell kiindulni.
Benne van ebben a tanítónövendék előkészítésének, a tanítás birá-TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

latának, a szaktanár mintatanításának, a szaktanárok által tanított
módszernek minden főszempontja, s éppen ezekben a pontokban
koncentrálódik a szaktanárnak a gyakorlati kiképzésben megszabott
minden tevékenysége.

Midőn tehát módját keresem annak, hogya módszeres egy-

ség megállapított elvei a tanárkarnak minden tagjában egyformán
éljenek s egységesen működjenek, mert az új Tanterv és Utasítások

sikerének próbaköve, továbbá e s.zóban : Gyakorlo-iskola, a tanár-
kar minden tagja előtt benne legyen egy határozott cél, határozott
eljárási' mód, amely vitán legalább egyelőre kivül áll, az Utasítdsok

59-60. lapján megtaláltam ehez az alapot.



Nem szükség ennek megállapítására külön módszeres tanács-
kozás, nem kell itt egymás érveit cáfolgatnunk, mert ez 'megvan
és egyaránt kötelező.

Ám e keretek csak abban az esetben értékesek, ha tartalom-
mal és azonos elvek szerint tölti meg azokat mindenki. S itt fel-
vetődik az .egyes tárgyak külön természetének kérdése, t. i. hogy
lehet-e az például az éneknél, ami a számtannál, avagy a kézi,
munkánál és a tornánál, ami a törénetnél. Nézzünk a szemébe e

kérdéseknek, mert úgy rémlik nekem, hogy e tárgyak e külön ter-
mészetének örve alatt lappang igen sok módszerbeli különcködés,
sokszor módszertelenség, amely vadvirágként él s növendékeinket
a módszerről alkotott különben tiszta fogalmában sokszor zavarba ejti.

Hát melyik tárgyban nem érvényesül az az elv, hogy az élet-
ből sa' szemléletből 'induljunk ki? Melyik tárgy nem igyekszik
minden részét tudatossá tenni, tiszta fogalmakat nyujtani és az
életben érvényesülni? Melyik tárgy nem foglal össze, s melyik nem
utasít a gyakorlatra? Melyik nem számít az önmunkásságra és nem
hat nevelőleg ?

Ha pedig e kérdésekre tagadó feleletet adó tárgy nincs, mint
hogy nincs, előttünk áll színarany igazságában a didaktikai egység,
amely egyes módszer-ámyalatokon felül áll, s amennyi a céljainkra
elegendő is.

Csupán csak azon fordul meg a dolog, hogy egyik tárgynál
a kész tanmenetig haladó feldolgozások vannak, a másiknál keve-
sebbek az előmunkálatok. Ha pedig nincsenek, meg kell csinálnunk.

Amíg ezekben a tételekben mindnyájan azonosan nem gon-
dolkozunk, addig egységes eljárásról ne is beszéljünk. Ami egy ének,
kézimunka, vagy tornai anyagon ezen elvek alkalmazását illeti, annak

- elképzelését vagy kidolgozását ide irnom sértése volna minden
kollégám nak.

De, mondhatná valaki, Kárpátoktói Adriáig minden mathema-
tikus, történész, nyelvész, énekész. tornász ,stb. ugyanazt csinálja;
hisz ez lelket ölő sablon. Hol van a pedagógia szabadsága?! Hol
vannak a tanár-egyéniségek? Nem így van! A logika, gondolkodástan.

<S minden józan ember egyformán gondolkozik, még sem sablon:
Sőt ennek alapján támad annyi invencióaz emberek közt, sót akkor
lesz a tanítóképző-intézet a pedagógiának dúsan termő mezeje, ha
minden eljárásunk az egységesség szerint érvényesül. Mert csak
ezen alapon indúlunk együtt a pedagógiai aranyásás következő
munkáira,
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1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA megállapított elvek végrehajtására tanítói egyéniség kell.

Ez pedig' 'a fiziologiai és psichologiai alkat és kiképzés kérdése, úgy

ránk, mint a tanítványainkra nézve. Közös problemának ittzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz első

terület: 2) Közös eljárásunk tanítványokat illet, akik szintén egyé-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nek s fejletlenebbek, mint mi. Hogy kell ezt a talajt vizsgál ni avagy

előkészűení, 'hogy az elvetett magvakat befogadja és .megteremje,

ez kó'zós problemálzknak másodi~ területe. Van-e a didakszisnak

oly' kérdése, amely 'ezekben benne, ne volna? s van-e ezeknél a

sáblon2Íl;kivüliségnek, tanulmánynak, invenciónak gazdagabb fel-

adata?! S ezekben azután '~minden intézet a maga szinvonala, kedve

'szetiriijÍithatel, annál inkább ha tulságos egyformaságtói félnénk! PId.

miként szokta valamelyik intézet egy gyak. iskolai 'tanításnál-a kiin-

dulást, az új anyaghoz szolgáló kapcsot megtererntení! Egy téma!

- Mit tesz a' másik a megrögzttésért i Mit tesz ~,harmadik' a tanítás

hangulatáért ? Mit a negyedik a gyakorlatiirányért ? stb. Hogy létesít

kapcsot valamelyik a tanítónövendék és gyak. isk. gyerekek közt?

Hogy kelt kedvet a tanítónövendékberí, 'hogy szeretettel tanúíja és

gyakorolja jövendő feladata feltételeit? Mit tesz valamelyik, hogy

atánítónövendék nagy megterheltetése kőzben is megtartsa lelke

rugékonyságát ?

S ez mind eltér a szóban levő egységes eljárás alapjain s mind

egyéniség volna a közös eljárásban. De redukáljuk a kérdést, hogy

"igen el ne . általánosodjék, pusztán a didaktikai oidalara , Állapítsuk

meg,' hogy mit kell tenni minden 'szaktanárnak, ami nélkül a gya ,

korlati kiképzésben előforduló feladatait nem -oldaná meg. Mi az

a minimum? - Igy jutunk a következő pontokhoz, melyek e cimen:

"A tanítóképző-z'ntézeÚ szaktanárnak moaseeres kó'telességei agyakorló

íSkóláóan" - a következő ~ódon volnának összefoglalhatók.

1. E16készülés és _elökészítés ;
" I t'

1. A gyak. isk. összes tankönyvek megvannak a tanári szobában.

'; 2. A gyak, isk. tanmenet egy pé!dánya is ott van.

3, A tanár tudomásul veszi, hogy <a kiadott, vagy választott

. tételnek mi a helyzete, előZrr:én~e a tankönyvben -és a tanmenetben,

..• ' 4. A "tétel micsoda fogalomkörnek gerince vagy függeléke ..

5. Micsoda szemleltető eszközök állanak rendelkezésére, vagy

~ikszerezheiők be. • .

,. 6. ,Konkréte megállapítja a gyakorlati vonatkozásokat.

7. Megállapíthatja a tanítás taglalatát, t. i. a fokozatokat, konkréte
megállapíthatja az új anyag egységeit, .' ~
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8. Gondolkodik: a kapcsolatokról,
9. összefoglalásról,

10. megrögzitésről,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ll. a további önmunkásság irányításáról.

,
II. Birálatban.

\TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATárgyi oldal.

1. A tanítás tárgyi mértéke,

2. A cél felfogása.
3. A kiindulás.
4. Módszeres lebonyolitás
a) közlés mértéke,
b) kérdések milyensége,
c) fogalmazása, •

d) kapcsolás.
5. Szernléltetés.

6. Összefoglalás és begyakorlás.
7. Mi az eredmény. '

B) A tanítói egyém'ségszempontja .

1. Gyermekekhez illó-e?
2. Nem gyerekeskedés-e ?

3. Elég hangulatos-e ?

Ill. Mintatanításában.

1. Egyéniségének megfelelő-e a tétel" hogy rosszabb ne legyen
esetleg a tanítás egy vonásában sem, mint pld. a növe(ld~keké,
.mert ez a tanári tekintélyt sértené.

2. Egyebekben az előbbi szempontok az irányadók.

W. A módszertan tanításában.

1. Mit tanított a módszertan tanára a tárgyból vagy valamely
részletéből ? ,

, '

2. Mi a növendékek meglevő gyakorlata azon tárgy köréből ?

3. Mi van a sZ?ban levő tárgyról a' használatban levő vezér-

~önyvekben és tankönyvekben? ~
4. Micsoda új mozgalmak vannak a tárgy tanítása terén?
5. A továbbképzés legfőbb módjai.
Budapest.

. '

D r. Baló JÓzsef.
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f t . t a n í t ó k é p z ő k f i z ik a i gyakorlatalról.~,

A társadalmi fejlődés és előrehaladás ma az iskolákkal szem-

ben sokkal több kőveteléssel lép fel, mint régente. Ma már egy

iskolafaj sem felel meg rendeltetésének, ha csak ismereteket közöl

s leekéket ad fel tanulóinak. Még a népiskolától is megkivánunk

annyit, hogy tanulóit az irás, olvasás és számolás elemeinek a

megtanításán kivül legalább is annyira előkészítse az életre, hogy

bizonyos foku önálló vizsgálódásokhoz és lehető helyes következ-

tetésekhez, mint az életben való eligazodás legbiztosabb föltérelé-

hez, szoktassa a tanulóit. Ezen fokozott igényeket az iskoláknak

lehetőleg a tanulók túlterhelése nélkül kell kielégíteni. Épen- ezért,

ma már nem elégszünk meg sem az alsóbb, sem a középfoku okta- _

tásban a tanulók egyszerü, passzi v felfogásával, hanem alkalmat

adunk nekik arra is, hogy észlelhessenek és minden kináíkozó
alkalommal aktive is résztvegye nek a tanításban. Mert ugy az értelmi

képzésnek, mint a megtanított ismeretek tartósságának s az ezek-

nek folyományaként jelentkező helyes itélkezés és következtetés

fejlesztésének legbiztosa bb előmozdítója a tanutói öntevékenység-

nek a minél nagyobb mérvü érvényesülése a tanításban.

A mai kort a természettudományok uralják s különösen a

természettudományi oktatáshoz, mint a gyakorlati élettel legszoro-

sabban kapcsolódóhoz, füződnek nagyobb igények. A tapasztalat

pedig azt mutatja, hogy talán épen ezen a téren közelítik meg

a legkevésbbé a tanításnak eredményeí a hozzájuk füződő vára-

kozásokat. Több eredményt természetesen csak az eddigi taní-

tási módnál helyesebb tanítási eljárással lehet reméleni. Ma már

kialakult vélemény a középfoku iskolák természettudományi okta-

tásánál, hogy az eddiginél nagyobb és értékesebb eredménye csak

akkor lesz e tárgyak tanításának, ha a tanulókat bizonyos .gya-

korlatok végeztetésével közvetlenül is foglalkoztatjuk, hogy ezzel

tudásukat és belátásukat fokozzuk és mélyítsük.

Különösebben is fontosak a gyakorlati foglalkoztatások a

tanítóképzők természettudományi oktatásában, ahol nemcsak a tudás

mélyitésére, fokozására és maradandóvá tételére kell törekedni,

hanem ezek mellett a tanításban való készség, a szemléltetési mó-
dok ban való jártasság kifejlesztése is elsőrangú célja az oktatásnak.

, A természettudományi- oktatásról ma már eléggé kiformáló-

dott eme fölfogást uj tantervünk teljesen méltányolta azzal,' hogy

a tanítás· rendjébe külön órákat vett föl a biológiai és fizikai gya-



korlatok végeztetésére. Ez a magyar középfokú iskolák tanítási

rendjében az első eset, hogy a tanulók természettudományi gya-

korlataira intézményesen is befolyást gyakorol egy tanterv, mert

más iskoláknál, pl. a középiskoláknál is ezidőszerint még csak pró-

bálkozások folynak ilyen -Eyakorlatoknak a végeztetésével, azokra

önként vállalkozó tanulókkal. ,-

A tanítóképzők fizikai gyakorlatának, mint előbb is említém,

. kettős céljuk van : egyfelől, mint a középfokú oktatás kiegészítő

részének, hivatása a tudás mélyítése és fokozása, amire a tanár

által végzett kisérletek egyrészének a megismétlései s a tanultak-

nak az alkalmazására fölvehető egyszerübb fizikai problémáknak a

megoldásai szolgálnak; másfelől meg a szakiskola szempontjából 'a

szemléltető eszközök tökéletes megismerése, a velük való bánás-

mód gyakorlása, egyszerüebbeknek az elkészítése, esetleges javí-

~sa és a népiskolai kisérleteknek már a tanítóképzőkben való gya-

korlása.

Természetesen a fizikai gyakorlatok csak akkor felelhetnek meg

az itt általánosan körvonalazott rendeltetésüknek, ha azok terv-

szerüen, fokozatosan, logikus összeállítás ban vonatnak be agya-

korlásba és lehető tökéletesen vitetnek keresztül. Épen ezért nagyon

sajátságos s igazán meglepő, hogy ezeknek a szemináriumi gya-

korlatoknak az anyagára és mikénti keresztülvitelére sem a tanterv,

sem az utasítás nem ad még csak valamelyes utbaigazítást sem.

Ez a fogyatkozása a tantervnek csak onnan. eredhet, hogya fizikai

gyakorlatoknak a/kérdése ma még egészen ú], alig 10 évre vezet-

hető vissza, sőt rendszeresebben még a külfőldön is csak 1906

óta foglalkoznak vele a szakemberek.

Nálunk a tanítóképzők fizikai oktatásában, ide nem számítva

az egyes tanítási gyakorlatoknál az egyes előjövő kisérleteknek a

megpróbálásait, valamint a kézimunka tanításába itt-ott bevontrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

egyszerübb fizikai eszközöknek az elkészítésé!, rendszeresebb fizi-

kai gyakorlatokkal eddig egyáltalában, még próbálkozásképen sem

foglalkoztunk. Épen ezért kialakult véleményekről, leszürődött ered-

ményekről ma beszélni' sem lehet. Úgy látszik, ezért nem akarta

[de nem is tudta) a tanterv és utasítás megkötni a szaktanárnak

a kezét.

Nyilvánvaló ezek után, hogy a fizikai gyakorlatok óráinak a

munkatervét, földolgozandó anyagát általánosságban és részleteiben

minden egyes szaktanárnak magának kell összállítani. Ez -pedig

nem könnyü dolog s bizonyára az első időben nem is lesznek

5.67
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ezek olyan tökéletesek és tervszerüen fokozatosak, mint aminők-
nek lenniök kellene. "Ámde a tanítóképző tanárok ismert ügybuz-
galma és lelkiismeretes körültekintése bizonyára rövid idő alatt
meg fogja találni a helyes alapot és tartalmat, valamint a gyakor-
latok végzésének a mikéntjét.

A gyakorlatok között a tanítóképzők jellegénél fogva termé-
szetesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső helyre kerülne'k a ntpiskola i tanításban előjövő kisérlt-

teknek a gyakorlásai, hogy így ezeknek bemutatásában minél
nagyobb jártasságra tegyen szert a leendő tanító.

A népiskolai kisérletek- gyakorlása részben a gyakorlati taní-
tásokra valóelőkészületeken és a fizika népiskolai tanításának
módszeres feldolgozása alkalmával történik. 'Az előkészületeken a
tanításra készülő növendék a tanár vezetése és utasítása mellett
a laboratóriumban annyiszor próbálja meg a kisérletet, míg csak
hibátlanul meg nem tudja csinálni. A tananyag médszeres feldel-
gÓzása alkalmával pedig a népiskolai tananyag egy-egy alkal-
masan kiválasztott részletét, részint maga a tanár kidolgozza és
bemutatja, részint a növendékekkel kidolgoztatja és egyesekkel

gyakoroltat ja. _
A népiskolai kisérleteknek ez a gyakorlása azonban arány-

íag szük keretben mozog s csak egyesek végzik, .tehát nem is elég'
általános. Ennélfogva nem szabad csak annyival megelégednünk,
hanem általánosan. az egész osztállyal kell gyakoroitatni a nép-
iskolai kisérletek nagy részének a bemutatását. Ez pedig a külön

gyakorlati órákban történik, amelyekre nézve legkönnyebben úgy
készíthet a szaktanár rendszeres tervezetet, ha a gyakorlóiskola
tanítójával közösen előveszi agyakorlóban használatos könyvet s
annak alapján megállapítják a próbatanítási, valamint a módszeres
földolgozás alkalmával bemutatandó· mintatanítási részleteket s a
többiek közül a tanár legjobb .belátása szerint állítja' össze a még
gyakorlandókat. -

Igy pl. általában gyakorlandó kisérleteknek tartom: az' inga
kisérleteket, az emelő ruddal, a 'közlekedő edényekkel való kisérlete-

ket, az Archiqtedes-Jéle törvény igazolását, a Toricelli-féle kisérletet,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

á' heronladba, tűzifecskendő, a testek hőokozta táglilására vonatkozó,
a fagypontnak s forráspontnak a meghatározására, a gőz feszítő ere-
jének a bemutatására, a meleg terjedésére,' a fényvisszaverődés
bemutatására (sík és gömbtükrök) szolgáló kisérleteket, továbbá a
'lencsék) a mágnesség, az elektromos vonzás és taszítás, -a kétféle elek-
tromosság; a leydeni palack töltését, az áramló elektromosság, ennek



melegítő (lámpák), mágneses és mozgató hatásait, a csengők, tele-
gráf és telefon ismertetéseit, mint amelyekrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli nép iskolai kisérletek
közül a legtöbb gyakorlottságot és ügyességet kivánnak.

Természetesen nem szükséges, hogy ezek valamennyiét min-
den növendék megcsinálja, fő, hogy a tipikusabbak és fontosab-
bak előjöjjenek s általában minél többel foglalkozzanak a tanulők.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ezeket a népúkólaz' kúérleteket csakis a néPúkolai jist'kaz' fól-

ssereles eszközeivel kell gyakorolni, minélfogva ezeknek meg is kell

len.nz' a szaktanár seertdrdban, legalább egy példányban,

Az egyszerübb népz'skola i eszközö'k elkészíttelésére nézve legjobb,

ha valamely ilyennel foglalkozo munkát szerez be a tanár s abból .
jelöli ki az egyes növendékek munkáit. Ebben a dologban is az a
fő, hogy a tanulők egyesí tett munkája lehetőleg kimerítse az összes
elkészíthető eszközöket. Ilyen vezérfonálnak ajánlhatom- boldogult
Veres Ferenc volt sárospataki kollegánk "Taneszköz készítés" cimú
munkáját, mely Sárospatakon Trocsányi B. könyvkereskedésében
kapható 1 K 40 fillérért. De ajánihatom a Wágner János-féle nép-
iskolai természettan-t is, (kapható Singer és Wolfnernél Budapesten
80 fillér árban), amely nem vezérkönyv ugyan, de a' benne fölvett
kisérletekhez olyan egyszerű s könnyen összeállítható eszközö~et
használ, hogy ,a legtöbbet még, az elemi .ískolai tanuló is elkészít-
heti. Ez a könyvecske tanulságos példa arra, hogyan lehet ugy-
szólván minden műszerész készítette eszköz nélkül a népiskolai leg-
több kisérletet bemutatni. Ezen könyvecskét véve alapul, a, nép-

iskolában szükséges fizikai kisérletek gyakorlása egybeforrhat a
taneszköz készítéssel.

A népiskolai kisérleteknek és eszközök készítésének , gyakor-
lása mellett nagy gondot kell fordítani a tanult, elméleti, ismeretek,
megerősítésére és mélyítésére vonatkozó úmétlő Júsérletek s a tanul-
tak alkalmazásárá fölvehető jist'ka i problémdk megoldásának a gya-

korlására. Nevezetesen a tanár által a rendes elméleti órákon be-
mutatott kisérleteknek egy részét a tanulók a gyakorlati. órákon
megismétlik; továbbá a tanult elméleti ismereteknek megfelelő gya-
korlati kérdéseket (pl. bizonyos anyagok fajsúlyának a meghatá-
rozását) oldanak meg, Szerintem a gyakorlati órák nak legalább a
fele ismétlő kisérletekre és gyakorlati problémák megoldására hasz-
nálandók föl, mert aki ezekben jártas és bizonyos fokú ügyes'
ségre tett szert, az ezzel már nagyban előkészült a népiskolai

kisérletek sikeres bemutatására is.
Az úmétlő kúérleteket legjobb mindjárt az elméletet követő
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gyakorlati órákon végeztetni. Ez a negyedik évfolyam elméleti

ismereteinél nem is ütközik nehézségbe, de nem vihető keresztül

ez idő szarint a Ill-ik évben tanítandóknál. Utóbbiakra nézve leg-

helyesebb lenne úgy eljárni, hogy a IV-Ik év elején legalább két

hónapig ismételnénk a Ill. osztály tananyagát olyformán, hogy a

heti 2 elrriéleti óra egyike ismétlés, a másik pedig a népiskolai

fizika módszeres feldolgozása lenne, s az ezen időszakban levő

körülbelül 8 gyakorlati órán az ismétlési és módszeres feldolgozás-

sal kapcsolatos körből gyakorlatoztatnánk. Természetesen a nép-

iskolai tananyag kisérleteinek es eszközök készítésének a gyakor-

lása az első két hónapon túli időre is ájterjed, amennyiben a IV.

osztályban tanulandókkal kapcsolatos ide tartozó részek akkor

jönnek elő, amikor a megfelelő elméleti ismeretek tárgyaltatnak.

Hogy a tanárnak mely kisérletei ismételtessenek a tanulők

által, pontosan fölsorolni alig lehet. Itt a tanár belátása s a tanu-

Jók egyénisége a döntő. Mindenesetre itt is csak a tipikusabbakról

lehet szó, annál is inkább, mert valamennyit úgy sem -lehet meg-

ismételni; erre a heti 1 gyakorlati óra nem js elegendő. PI. ismét-

lésre való gyakorlatok lehetnek: Az egy ponton támadó három erő

egyensúlyra vonatkozó kisérletek ; a lejtő egyensúlyára vonat.kozó

kisérletek, a párhuzamos erők egyensúlyi kisérletei; a forgószer-

kezetek-egyensúlyi kisérletei, csigák és hengerek törvényeit igazoló

kisérletek, az inga lengési idejére vonatkozó kisérletek, egyenlő

hosszú különböző anyagú ingák egyenlő idők alatt végzik a len-

géseiket; a rugalmas golyók ütközésére vonatkozó kisérletek, It
surlódási kisérletek, hogy a surlódás , független a felületek nagy-

ságától; a kőzlekedő edényekkel végezhető kisérletek ; Archímedes

törvénynek igazolása; a légkörrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsútyát bizonyító légszivatyus kisér-

letek, Toricelli s Mariott kisérletei, heronlabda, tűzifecskendő; a

meleg hatására történő kiterjedések bemutatása, a forrási és fagyási

pontok igazolása, a párolgással való hideg előállítása, a gőz feszítő

erejének a bemutatása; hang mint a rezgő mozgásnak az eredménye,

a hangmagasság függése - a húr hosszától, hangalakok előállítása

üveglemezeken ; fényvísszaverődések, gömbtükrök és lencsék részei-

nek a bemutatása; delejes alapkisérletek ; a dörzsölési elektromosság

köréből a vonzás és taszítás tüneményeinek a bemutatása, ellentétes

elektromosságok, leydeni palack és Franklin-tábla töltése, kisütése,

a szikra hatásait föltüntető tünemények; az áram delejes és meleg-

hatása, ampére magyarázatára vonatkozó kisérletek, elekromos és

delejes indukció.



Fizz'kaz' probl.:mákzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlehetnek: pl. gyorsulás meghatározások az

Atvood-féle géppel adott túlsúly mellett; különböző anyagok súlyainak

pontos mérése grammokig, térfogatés fajsúly meghatározások, még

pedig k~lön szilárd, külön cseppfolyós és külön légnemű testekre,

edények térfogatainak a meghatározása, súlypont meghatározások;

a ,szabadesési gyorsulás meghatározása fonalingával ; surlódási

tényező meghatározás fa és fa, fa és fém stb. között ; sürüség

mérés Archimedes törvénye alapján; barometeri állás redukálása O

foku hőrnérsékletre ~és tengerszinfeletti magasságra; hő okozta kiter-

jedési együtthatók és különböző anyagok fajmelegének és forrás'

pontjának a meghatározása; a levegő páratartalmának a meghatá-

rozása Auguszt és Dániel-féle nedvmérővel ; a hang rezgésszámá-

nak a meghatározása Cagniard de La Tour-féle szirénával; táv-

csövek összeállítása lencsékből ; elektromos elemek összeállítása,

elektromos elemek villamindító erejének és erősségének' az össze-

hasonlítása egymással szemben folyó áramokkal és galvanométerrel, r
voltméterrel, különbőző vezetők fajlagos ellenállásának a meghatáro-

. zása, elektromos sarkok keresése delejtűvel, mérések Wheatston-féle

hiddai stb.

Ezen itt felsorolt problémák feloldásához természetesenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszük-

ségesek a hosszuságmérések gyakorlása (noniusokkal), toló rnér-
cékkel, vastagságmérés míkrométercsavarral O'Ot-ad milliméterig,

mérlegek beállításának, pontosságának és érzékenységének vizsgálat.

Természetesen ez a felsorolás nem azt teszi; hogy ezekkel

ki van merítve az ismétlő kisérleteknek és problémáknak a száma s

'ezek fel is dolgoztassanak mind. Én' csak vázolni akartam röviden,

hogy milyeneknek is vélem én a tanulők fizikai gyakorlatait. Minden-

esetre a szaktanár még sok más megfelelőt találhat. A lényeg az

legyen; hogy inkább kevesebbet végeztessünk, de lehető pontosság-

gal, mert csakis ekkor szolgálják valóban azt a célt, amiért végez-

tetnek : a tanuló mélyebb belatásának, ügyessége és kutatási képes-

sége fejlesztésének az előmozdítását.

Úgy a népiskolai kisérletek gyakorlását, mint az ismétlő ki-

sérteteket és a tanultak alkalmazására fölvett kérdések megoldását

a tanulők részint magányosan, nagy részben azonban csoportokba

osztva végzik. Egy-egy csoportban csak 2-3 tanuló legyen, többre

azonban nincs szükség, mert akkor egyesek tétlen ked nek s nem

is figyelnek, tehát az ilyenekre nézve a gyakorlati órának semmi

értéke se lesz. En leghelyesebbnek tartom, ha a 3Ó növendéket 10

hármas csoportra osztjuk.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A csoportokat kétféleképen foglalkoztatjuk: 1. Minden cso-

portzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmás-más gyakorla tot végez: pl. az egyik csoport az Atvood-

féle géppel kisérletezik s bizonyos túlsúly melletti gyorsulás értékét

keresi; a másik csoport csigákkal, hengerekkel, a harmadik közlekedő

edényekkel, a negyedik lejtővel gyakorlatozik, az ötödik szeg ner-

kereket, vagy mérleget, vagy szökőkutat stbit készít. 2. Valarnennyi

csoport (s ha a növendékek magányosan gyákorlatoznak, hasonló-

képen) egyféle gyakorla tot végez: pl. minden csoport (minden tanuló)

nehézségi gyorsulást keres különböző hosszuságu ingákkal ; vagy

különböző alaku testek térfogatát határozzák meg; vagy fajsúly

meghatározással foglalkoznak Archimedes törvénye alapján; vagy

a dörzsölési elektromosság vonzás és taszítás tüneményeit próbál-

gatják stb. Ezen egyféle gyakorlatoknál természetesen nem szük-

séges, hogy pl. ugyanegy anyagnak keresse a fajsúlyát minden

(tanuló) csoport, hanem egyes csoportok más-másféle anyagnak

pl. egyik a vasnak, a másik azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAólomnak. a harmadik-a réznek, a

negyedik a- márványnak, vagy az egyik a borszesznek, a másik a

faolajnak, a harmadik a petróleumnak stbinek keresheti a fajsúlyát;

vagy különböző anyagoknak (részint szilárd testeknek, részint folya-

dékoknak) li fajmelegét.

Az egyféle gyakorlatoknak a végeztetése mindig több ered-

ménnyel biztat a tapasztalat szerint. mint a különfélék gyakorlása.

Épen ezért az elméleti ismeretekhez bernutatott kisérletek megis-

métléseit is az egyféle gyakorlatok közé kell, ha lehet beosztanunk,

mert csakis" akkor szolgálják ezek az ismétlő gyakorlatok teljes

rnértékben a hozzájuk füződő várakozást,. a tanultaknak egyforma'

átértését és megerősítését, ha azokat valamennyi tanuló megcsinálja.

Egyféle gyakorlatoknak a végeztetése azonban ma még tel-

jesen lehetetlen, mert ezeknek a végeztetéséhez annyi egyfajta

kisérleti eszköz kell, ahány tanulóval, illetőleg ahány ~csoporttal

dolgozunk. Ilyen állapot pedig ma még a tanítóképzők szertárában

nincs, sőt tekintve ennek pénzügyi oldalát, a közel jövőben beszer-

zési uton nem is sokra számíthatunk. Ámde azért még sem szabad

elcsüggednünk, hanem minden lehetőt el kell követnünk arra, hogy

szertárunk, . ha egyszerübb eszközökkel is, de kibővíttessék addig

is, mig- tanszerkészítókn.él beszerezhetjük a rendes eszközöket

elegendő számmal. Erre legalkalmasabbnak mutatkozik az a mód,

hogya slöjd órán' és a fizikai gyakorlatok alatt készített egyszerűbb

eszközökból a sikerültebbeket visszatart juk. Ilyen .módon néhány

elég jó eszközre tehetünk szert, melyeket már a következő években



az egyféle gyakorlatoknál fel is használhatunk Természetes, 'hogy
ilyformán csak az egygzerübb eszközökkel ~ gyarapíthatjuk a szer-
tárt, miért is, ha beszerzésre pénzünk van, eleinte jól fontoljuk
meg, hogy csak olyanokat szerezzünk be, amilyeneket a növen-
dékek elkészíteni nem tudnak

Az elméleti anyagnak a tökéletes átértésére és mélyitésére szol-
gáló, ismétlő kisérletek és gyakorlati problemák természetszerűleg
szoros kapcsolatban lesznek az elméleti órákkal. Ebből következik,
hogy az elméleti óra rendszerint a gyakorlati óra anyagai nak a
kitüzésével fog végződni. A kitüzött gyakorlatok mikénti végzésének

a meg6eszélése, ha arra az elméleti óra végén idő nem jutna, a
gyakorlati óra elején történik meg.

A 'különféle gyakorlatok megbeszélésére rnlndig egy külön
órát kell fordítani, s ilyenkor minden csoport megfigyeli és fel-
jegyzi az összes csoportokra-vonatkozó utasításokat, hogya meg-
beszélt gyakorlatok bármelyikét akármelyik csoporttal meg lehessen
csináitatni ujabb megbeszélés nélkül is.

A legelső gyakorlatnál a tanár maga állítja fel a szükséges
készülékeket az osztály előtt, későbben (2-3 óra multával) azonban
'már a tanár -utasításai szerint minden növendék illetőleg csoport
önmaga végzi ezt a munkát. Mikor a tanulók maguk állítják fel
az eszközöket, -a tanár legalább eleinte, munka megkezdés előtt

megvizsgálja, jól vannak-e fölállítva az eszközök s csak azután
adjá meg a jelt a munkára. .

Munkaközben a tanár figyel, aholrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükség mutatkozik, I meg-
adja a kivánt utbaigazításokat. Ilyenkor természetesen a tanár
egyszerre csak egy csoporttal foglalkozhat, s ezalatt a többi ma-

gára van hagyatva. Amikor a tanar a különféle gyakorlatoknál egy-
egy csoportnak közbeeső felvilágosítást ad, az mindenkor csak an-
'nak az egy csoportnak szót, abból a többi saját gyakorlataira
nézve nem okul. Ilyenkor ha más csoportnak is szüksége van a
tanárra, akkor az utóbbinak tétlenül kell várnia, mig a tanár az
előbbivel végzett. Épen ezért különféle gyakorlatok mellett a tanár'
kellőleg legfeljebb csak 4-5 csoportot tud foglalkoztatni. .Mivel
pedig nálunk az eszközök elóbb is említett hiánya mellett, ma még
főképen csak' kÚlönféle gyakorlatokat végeztethetünk, ennélfogva
a helyes mód csak az lehet, ha az osztályt két 5 csoportból
álló részre különítve két külön arán foglalkoztatjuk. Erre egyéb-
ként még azért is szükség van, mert ma aligha van egy tanító-
képző is, amelyben a természettani helyisége k olyanok volnáfiak
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hogy- bennük ötnél több csoportnak tudnánk helyet adni és kellő-

képpen foglalkoztatni. Időt erre ugy lehet beilleszteni az órarendbe,

hogy a fizikai gyakorlatokat kombinálnánk a tanítóképzők egyik

slöjtí órájával (a tanítónőképzőkben ugyis csak egy van, tehát ezzel),

egyik órán az osztály fele fizikai gyakorlatokat a másik fele slöjd

munkát végezne; a másik órán meg épen megfordítva. ~gy a slöjd

munka végzése is tökéletesebb lehetne. Ezzel a tanulóknak az órái

nem szaporodnának, egyedül .egy-egy óratöbblete lenne a fizika

és slöjd tanárának.

Legtökéletesebb munkát lehet végezni és a legtöbb eredmény

érhető el az egyféle gyakorlatokkal, mert az óra elején valamennyi

csoportnak egyszerre adatik meg a szükséges utasítás semellett,

ha valamelyik csoportnak közbeeső utbaigazításra van sz üksége,

ebből valamennyi csoport okul. Eleinte többszörrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI kell irányítani a

tanulókat, de ha jól elő lettek készíve a gyakor,latok,. aránylag

már rövid idő alatt, 3-4 óra után a .tanárnak alig kell valamit

mondania, vagy javítania óra közben.

A tanulók kisérleteik eredményét egy erre a célra szolgáló

füzetbe irják bele, melyet a tanárnak megmutatnak. Ha yan még

idő, ezen a gyakorlati órán, ha nincs, a következőnek, esetleg az

elméleti órának az elején az eredményeket megbeszélik, az egy-

féle gyakorlatok eredményeit röviden összehasonlítják. Ha valamelyik

csoportnak az eredménye nagyon eltér a többiétől, vagy a külön-

féle gyakorlatoknak nem a valószinü eredményét kapták, akkor

keresni kell a hibának az okát, ami a legtöbb esetben a mérések

pontatlanságában és a számolásban szokott lenni.' Egyébként

különbséget kell tenni abszolut hiba és %-ra menő hiba között

s mindkettőnek rá kell mutatni az okára. A hibás eredményt kihozó

csoportok rendszerint kérik a tanártól, hogy kisérletüket megísmé-
telhessék, ami, ha nehézségekbe nem ütközik, természetesen meg

is engederidő nekik.

A kisérletek befejezése után a tanulők a használt eszközöket

maguk rakják vissza a szekrényekbe, gondosan megtisztogatva

és rendes' helyükre téve, hogy bárrnikor könnyen megtalálhatók

legyenek. Erre csak eleinte kell a növendékeket figyelmeztetni,

később minden figyelmeztetés nélkül igyekeznek ők maguk is rendet

és ti sztaságot tartani. 1-2 gyakorlati óra után már a szekrények-

ból is maguk vehetik elő az eszközöket.

A tanulók használatára szolgáló eszközök külön szekrényekben

legyenek elhelyezve s csakis ezeket használják a gyakorlatokhoz,



ne pedig a tanár kisérleteihez valókat. (Most eleinte persze ez is

alig lehetséges.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A szemléltető eszkó'zó"k ló'kéletes megisme,.-ése, kezelése, gon-

dozása- s az egyszerübbek esetleges javításának a gyakorlása az

ismétlő és népiskolai kisérletek gyakorlása alkalmával, meg a

a problémák feloldása közben történik. Ilyenkor a könnyebben szét-

szedhetőket szét is lehet szedni, hogy azoknak a részeit közelebbről

is megismerhesse a tanuló.

A tanuló saját kisérletezésekor szokja meg, hogy az esz-

közöket a kisérletezésekhez mindig gondosan kell előkészíteni, össze-

állítani, kipróbálni s ha hibái vannak, előre kijavítani, ami külö-

nösen a nép iskolai kisérletezés szempontjából fontos, mert aTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnéP -

iskolában mindert kisérletnek jöltéte.nül sikerülm' kell.

Oe a saját kisérletezése alkalmával tanulja meg a tanuló azt·

is, hogy minden kisérlet tele van hibákkal, hogy egyszeri meg-

figyelésből nem igen lehet végleges következtetéseket tenni s így

belátja, hogy a tudományos tapasztalatok csak nagy gondossággal

és pontossággal végzett fáradságos munkáknak az eredményei

lehetnek, Tehát mindenkor pontos mérésekre, pontosan véghez vitt

nagyobb számu kisérletekre van szükség, hogy helyes következ-

tetéseket seredményeket állapíthassunk meg.

Megszokják az eredmények értékelését is s így nem fognak

valamely nagyságbeli kérdésre minden értelem nélkül,. csak úgy oda-

dobott számmal felelni.

Altalában a fizikai gyakorlatoknak a tanítójelöltek szakszerü

kiképzése szempontjából ma még eléggé nem is látható fontossága

van s így _csak komolyan gondolkozhatunk arról is, hogy nem

lehetne-e a Ill. osztályban is ilyen gyakorlatokat végeztetni. A
most életbe léptetett tantervünk olynemű megváltoztatására, hogy

erre a célra a Ill. osztályban is vétessék föl,1 külön gyakorlati óra,

természetesen gondolni sem szabad, s pedig annál kevésbé, mert

a jelenlegi berendezés mellett erre nincs is idő. Ámde talán lehetne

ezen másképen segiteni. Nevezetesen a fizikai tanítandók között

több olyan részlet van, amelyekkel anélkül, hogya tanterv ellen

vétenénk, igen röviden végezhetünk. Ha már most ezen rövidebben
eItárgyalható részletekre nézve a tanít óképzők fizikai tanárai egy-

séges megállapodásra jutha tnának, ezzel az. anyagot mintegy összébb

vonnák, akkor az így nyert időt legtöbb értékkel csakis /fizikai

gyakorlatok tartására lehetne fordítani. Ezt annál is .inkább meg-

fontolandónak vélem, mert a fizika mai tananyaga között vannak
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olyan részletek is, amelyek ugyszólván csakis a fizikai ismeretek
rendszere .szernpontjából lettek bevéve, gyakorlati fontosságuk

ellenben sokkal csekélyebb, tehát az ilyen részleteknek a nagyon
rövid ismertetésével a tanítóképzők fizikai oktatásának nemcsak hogy

. nem ártanánk, sőt ellenkezőleg a fontosabb és ujabb részletek
kellő feldolgozására is nyernénk valamelyes időt.· ·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Legközelebbi közgyülésünk szaktanácskozásaz' egyikének aJanlom'

a fizikai gyakorla toknak a kérdés it irqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * *
A választmány megbizásából kérem szaktanár kollegáimat, hogy

ehhez a kérdéshez kó'zlönyünk hasábja in még a közgyülés előtt is

sziveskedjenek hozzá szólani I Dékány Mz·hály.

\!\_nérnetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y e lv t a n í t á s á r ó l .

(Az 1911-iki min." Tanterv és Utasítások direkt mődszerű nyelvtanítésa.)

A német nyelv tanífásával foglalkozás, úgy érzem, nehézsé-
gekkel jár annál az évtizedek óta mindjobban megcsontosodó elszi-'
getelésnel fogva, amellyel a német nyelv tanítása a tanítóképzőben
mintegy a lejtő szélére sodródott s már-már úgy látszott, hogy bele is
vesz a "boldog emlékek" tömkelegébe, mikor végre a közoktatási
kormány megint visszaállította az Uj Tantervben régi helyére, de
egyúttal új köntöst is adott neki.

.Úgy kell éreznünk, hogy ezt akitagadott mostohát most már
míntezy felsőbb parancsra megint csak vissza kell fogadnunk többi
tárgyaitik körébe, nolle-velle dicsérnünk kell megmentését, holott
egyesületünk már határozattal is óhajtotta kiküszöbölését. Az arany-

híd építése nem lesz nehéz, ha mélyére tekintünk a <nérnet nyelv
tanításának, ha bele tudjuk illeszteni tanítási elveink keretébe s ha .
érzelmi árnylatoktól menten bánunk el vele.

Egyébként pedig az új tanítóképzői Tantervnek mai revideált
alakjában való kötelezővé tétele köteleségünkké is teszi az elveivel

való behatóbb foglalkozást, már csak azért is, mert a hozzávaló
Utasítások most láttak elősz?r napvilágot. Ebben a német nyelv
tanítása halad a mi oktatásunkban-egészen új csapásokon.·

Mindenekelőtt meg kell tehát állapítanunk a német nyelv helyét

a Tantervben, s aztán tanításának máaseerés.

A helyes megvilágítás céljából nem hagyhatjuk el a történeti
fejleményeket s azoknak tanulságait az általános didaktika terén.



AmI a német nyelv eddigi tanítását 'a tanítóképző ben illeti, isme-

retes mindannyiunk előtt az a felfogás, hogya némel nyelv tanításával

annak eredménytelensége miatt kár az időt vesztegetni. E felfogást

kialakító tényezők számosak és különböző természetüek. Ezek

között, hogy csak indokolta kat említsek, mint legfőbbet hallottuk

emlegetni azokat a nehézségeket, melyek a növendékek hiányos

előkészültségéből és arravalóságából, továbbá az óraszámok elégtelen-

ségéből s ennek tetejébe a módszer bizonytalanságából állottak elő s

fognak részben előállani még ezután is. S hogy gyakorlati hasznát is

lehessen venni ennek az állapotnak, az eredménytelenség következ-

ményekénta nérnet nyelv volt mindenkoron az a tárgy, melyet nem lehe-

tett más fontos tárgyak megröviditése nélkül beosztani, úgy hogy az

többnyire csak az óraszám kikerekítésére való töltelék volt. Ekként

a német nyelv szervesen nem kapcsolódott bele a tanítóképző didak-

tikai keretébe, a Tantervnek az a célzata pedig, hogy anémet nyelv

tanítása által képesítsük növendékeinket könnyebb pedagógiai mun-

kák megértésére, elérhetetlennek látszik nemcsak ezen a -közép fokon,

de a felső, az egyetemi fokon is. Az eddigi Tanterv tehát tisztán

hasznossági szempontból állította be a német nyelvet.

A tanítási eredménynek hivatalos látogatásokkal való vizsgálata

_aztán megállapította, hogy az elavult módszerrel nem' lehet célt

érni, tehátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorla ti irányuvá tette a nérnet nyelv tanítását s kötele-

zővé-a direkt mádsser alkalmazását, meghagyván azonban az eddigi

célt is, annak hasznosságát domborítván ki; e mellé jut aztán az az

új motivum is, mely a német nyelvet szervesebb összefüggésbe hozza

a speciális tanítóképzéssel, methodikai gyakorla ti mintá jául tevén

azt az idegenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAajkúaknak magyar nyelvre tanításában.

Ezen a két elven épül fel a Tantervben a nérnet nyelvi taní-

tás, mely tehát mindenekelőtt gyakorla tz' jellegű, mint általában

korunk is, melyben a Tanterv napvilágot látott. Egy, alábbi helyen

azonban rá fogunk mutatni arra, hogy annak keresztülviteli nehéz-

ségei az Utasításokból is kitetszenek.

Korunkban a természettudományok módszere átalakítólag hat

a leg sajátosabb emberi bensőségnek. a lelki világnak kutatási rnód-

jára, s annak megnyilatkozási tényezőjére. a nyelv tanulmányára is.

Az eddigi filológiai felfogás a tanításban mindinkább háttérbe szorul

a klasszikus nyelvekkel egyetemben. A filológiai módszer a klasszi-

kus nyelvek beható tanulmányából alakult ki; ez az iránya holt

nyelvek klasszikus példáin nevelkedve nem igen ismerkedett meg.

a napközi érintkezések egyszerű mivoltával, il. hétköznapi emberek

Ma.gyar TaDft6k~pz6. 43
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578zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szük gondolatkörévelymely föbbnyire csak a maga' reális életének

világában él, s ennélfogva "a fejlődő egyén" lelkéhez közelebb-áll.;

hanem' tanulmányozta egy elmult s többnyire más világ kiváló

szellemeinek gondosan csiszolt termékeit, melyek felülemelkednek a

köznapi életnek nemcsak szókincsén, de gondolatköréri is. Egészen

természetes tehát, hogya mi korunk embere a renaissancetóI kezdve,

kénytelen ezeket a termékeket á helyes megértés szempontjából sok

szempontból boncolgatni, a gondolatokat fogalmakra, a fogálmakat

nyelvi [elenségeikre, azok alakjára, összetételeire, szóval grarnma-

tikussá kellett lennie, hogy 'majdan a filoIogusból folkloristává lehes-

sen. A tudósnak ez anaíizáló tevékenysége nem maradhatott nyom

nélkül' a tanításban, a klasszikus szellemek megértetésében. A klasz-

szikus "nyelvek alakbeli gazdagságának váItozatos szépségét nem

lehetett - szerintük - a tanítvány előtt fel nem tárni: kezdték

tehát a tanítást az alakkal, amelynek beható ismeretéhez meg kellett

jönnie idővel a tartalomba való elmélyülésnek is. Ekként járult

hozzá a klasszikus nyelvek filológiai" tanítása azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlogikai'" kepzéshez s

az elméleti rendszerelcnek kialakításához; a növendék főbb vonásai-

ban elméleti rendszert nyert a nyelv ismeretéből, anélkül, hogy

ugyanazt a nyelvet gyakorlati készséggel alkalmazni is "tudta volna

a maga sajátIagos, egyszerü s köznapi érintkezésre alkalmas gon-

dolatainak kifejezésére. A klasszikus nyelvek tanításából meríthető

ez a didaktikai célzat fogja azokat a középfokú iskolákban még

továbbra is fenntartani. A latin és görög nyelv belső rendszerének

nagyfokú fejlettsége" lassan, a percipiáló öntudattóI észre nem véve

'" hozzá simul a" fejlődő szellemhez, rendezett gondolatsorokat teremt

abban, hozzászoktatja, miként kell abstractumokat kapcsolni, elgon-

dolni, s azokat tartalmilag is rendszeresen egymásba fűzni.' A tudo-

mányos jellegű képzésnek tehát tényezői.

Csak természetes, hogy a klasszikus nyelvek tanításának ezt

a módszerét átvitték' a modern nyelvekre is, elfelejtvén a kettő

közötti lényeges különbséget. A klasszikus nyelvek megállapodott

szellemi termékek letéteményesei művészi formában, kialakult nyelv-

rendszerrel; a modern nyelvek pedig bár klasszikus , emelkedett-

ségüek, de teljesen még ki nem alakult rendszerrel; olykor kötött

gondolat menettel. Oly nyelvek, melyekben még a· mély élet lüktet

a folytonos alakulás jellegévei. Kitünt tehát, hogy a modern nyel-

vek tanítása nem haladhat a klasszikus nyelvek nyomán, mert

amazokban a gyakorla tt' oldal emelkedik ki, emezekben pedig az

elmélkedő. elem' van. túlsúlyban. -S mégis. már' visszahatás is tapasz-



tal ható, amennyiben a klasszikus nyelvek tanítását isa jnodernek

mintájára kezdik átalakítani, _.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, i Megállapíthatjuk tehát, hogy a ..filológiai módszer túlhajtása

eredményezte az ellenhatást a modern .nyelvek tanításában; ez pedig

a rriaga szélső hasznossági álláspontján azt hangoztatja, hogy nincs

szükség a nyelv belső szerkezetének megismerésére, felesleges ugy

il. kezdő, mint a középfokon a nyelvrendszer ismerete; ehelyett az

anyanyelv megtanulásának a módja szerint, mintegyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó'ntudatlanu/,

tehát könnyed módon, a szellemi erőnek nagyobb fogyasztása

nélkül, gyakorlatilag, utánzással sajátítsa el az idegen nyelvet. Ez

az imzta#v modseer tehát az anyanyelv elsajátításának alkalmazása,

azonban nem mása.

A modern nyelvtanítás alapja eszerint csak maga. a meg-

tanulandó élő nyelv lehet. Mert ezen kell megismerkednie nemcsak

az idegen fogalornjelzőkkel, a szókkal, hanem a nyelvnek belső

természetével is. Ugyanaz a gondolati tartalom idegen köntösben

jelenik meg, olyanban, melynek más a szabása, más a színe s más

érzelmet keltő a viselete is. A magyar lélekre még rá nem illő, s

azért idegenszerüségével nehezen+simuló : vagyis helyesebben: a

gondolkodé s már megszokott habitus mellé, rajta keresztül, át- meg

átszőve egy uj habitust adni! \A lelki tartalomnak kétféle megnyilat-

kozási formát adni. l'
c: - 1.

, Anémet nyelv- s általában az idegen nyelvtanítás lényege

mi ránk magyarokra nézve u. i. nem merül ki a fogalomjelzőknek.

a szavaknak egymás mellé állításával, miként a klasszikus, nyelv-

tanítás is tette a fordítási eljárással.

A !!yelvtanulás folyamán elsőül képzetek alakulnak szók nél-

, kül, amikkel az állatvilág is rendelkezik bizonyos mértékig. Amikor.

már a nyelv is szerepet vállal a lelki tartalom kialakításában, annak

célja: megrögzíteni a fogalmat, annak tartalmát összesüríteni egy-

szerü szóképzetbe s ezáltal könnyen alkalmazhatóvá tenni a sok

jeggyel' ellátott fogalmakat a gondolat gyorsabb kialakítása cél;ii~ól;

ez minden anyanyelvi tanításnak lényege s természetesen az idegen

nyelv. tanításának is elengedhetetlen kelléke-S ezért csak az élő-

beszéd lehet alapja és kiindulása a tanításnak, minthogy az eddjgi

_módszer alapja: a kizárólagos olvastatás és fordítás' csak a~ idegen

gondolatok elfogadására, tehát nagyobbrészt passzivlelki fQlyama-

tok keltésére volt alkalmas, Az élőbeszéd alkalmazása ezzel szem-
. -

.ben a gondolattermelesre, tehát aktiv munkára kényszerít ,s mint

ilyen a .szóképzetek felidézésében is nag~obb forgalmat létesít. Az
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élőbeszéd viszonya 'az olvasáshoz azonos a gondolattermelés viszo-

nyával a gondolatok elfogadásához.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nyelv tehát nemcsak a köz-

felfogás' ismertezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközlést" eszköz, hanem egyúttal levezetője, sütitője

is annak: a rengeteg fogalmi jegynek, amelyek ha állandóan és

egyszerre megjelennének a tudatban, lassúvá, nehézkessé termék a

kapcsolásokat. Már pedig a 'lelki fejlődés magában foglalja celként

ezeknek a gyors kapcsolásoknak kialakítását. Ez 'lévén a szellemi

fejlődés iránya, kétségtelen, hogy ez nyelv nélkül nem történhetik.

Az idegen nyelv tanulása e felfogás szerint megbénít hatja ezt

a gyors kapcsolást azáltal, hogy az anyanyelvtől éltéré kapcsolást
. kell ujszókkal, bár, már 'meglevő fegalmakkal létesítenie. A fordí-

tási módszerrel tényleg nem is sikerül ez. A direkt módszer ezért-

helyezkedik az élőbeszéd alapjára, bár így is nehézségekkel küzd.

/ Alapul veszi a gyermek nyelvtanulási módszerét,' mellyel szel-

.lemének fejlődésével párhuzamosan sajátítja el anyanyelvét. A szem-

lélete köréből vett képzetekre, majd fogalmakra szót tanul meg,

aztán ezek kapcsolását mondatokká eleinte Ita llomásból, utóbb a

lélek őserej éből 'nyert analogia 'utján. Sőt oly szókat is elsajátít,

melyeknek tartalmat nem tud _ adni s azt a magáéból pótolja a

körülmények kombinációjából: ez a gyermeki nyelv naivitása. Ter-

mészetes, hogy ez végtelen gyors egymásutánban történik. Elsajá-TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I '

iitja azonban vele az anyanyelvben rejlő természetes észjárást, ami

egyéniségének belevonásával bizonyos idegpályákat alakít ki. S ez

annyival könnyebben is megy,. mert hiszen bizonyos nyelvi disz-
poziciót -is örököl a szülőktől. - .

r::zzel szemben az idegen nyelv tanításával a már megala-

rozo t nyelv-idegpályák mellé ujakat kell létesíteni olyan Rorban,

mikor a' lelki tartalom már fejlettebb s az anyanyelv rendszerébe--
bel" -szkedett ; új idegpályákat kell mélyíteni az új nyelv számára

. anyanyelv pályájával hol, párhuz arrrosan, hol keresztezve. sőt

összefonódva avval. A régi iskola nyelvoktatása azt csele~edte:

hogy a fogalom tartalmának .háttérbe szoritásával aszóképzeteket

füzte erős- emlékezeti munka révén egymáshoz. Az új nyelvoktatás

a fogalom szernléleti közbevetésével, illetőleg az anyanyelvi szó-
képzet hátraszorításával kapcsolja az új szeképzetet magához a

fogalomhez. Ebben rejlik a módszer könnyüsége. Eredménye, hogy

az asszociációk alkalmával az új szóképzet is gyorsabban helyettesíti

ci fogalmat.

k tanításnak azonban számolnia kell egy nehézséggel is, azzal,

hogy a tanuló anyanyelyén- nemcsak asszociál ni tud, hanem hogy



a fogalmakat már szóképzetekkel helyettesíti, sőt hogy már szó-
képzetekkel gondolkodik. Ezértnz idegen nyelvtanításnak itt kell

kezdenie a munkáját, figyelembe véve mindazokat a folyamatokat..

melyekkel a tanuló tudata már rendelkezik. A tanuló működő lelki

diszpoziciójához mérten a nyelvtanítás az idegen nyelv ítéleteit, mon-

datait fokozatosan fogja nyujtani s ezen itéletekbe belefoglalni a

fogalommal párosított szóképzetet. Az ezekben található idegenszerű-

ségek beleplántálása a gondolkodás eddigi megszokott folyamataiba

a legnagyobb nehézsége a tanításnak, különösen a magyar gondol-

kodási folyamatnak a némettel való helyettesítése; ez természetesen

annál könnyebb, minél kevésbé gyökerezett meg .az anyanyelvi kész-

ség. Már nehéz a tanítóképzői növendékeknél.

Oka ennek anyelvrendszerek különbségében van .. S bár. éz

legnehezebb feladata az idegen nyelv tanításának, mégis ebben

rejlikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAálta lános dz"daktz"kaz' jelentősége, holott Tantervü;k tisztán gya-

korlati célt tüz ki a német nyelv tanításának. Didaktikai jelentősége

abban áll, hogyamegszokott gondolkodási folyamatok az idegen

nyelv révén az idegen szellernből uj összeköttetések et nyernek és

így a gondolkodás intenzitására nézve kétségkívül mélyebbé lesz s

az így keletkező többoldalusága a gondolkodásnak tagadhatlanul

közelebb visz bennünket általános' didaktikai célunkhoz.

Igazolásul csak nehány ismert nyelvszerkezeti tényt említek

fel a magyar és német nyelv különbségének természetére. A magyar

gondolkodási folyamat az egységnél nagyobb' szám mal jelzett fogal-

makat csak egyesszámban használja, jeléül annak, hogy többségük

mellett is csak együvé tartozóknak véli őket, tehát gondolatfolyamala

összefoglal, generahzál; mégjobban igazolja ezt, hogy a páros fogal-

makból félnek tartja az egységet, mert pl. olykor csak félfüllel halt

meg valamit a magyar, nemkülönben feleslegesnek tartja a többség

jelzését számmal is, többes raggal is. Anémet, s általában az

indogermán ezzel szemben anahzál, amikor a többséget számnév

mellett is jelzi a névszón, részletesen s körülményesebben feltün-,

tetve a többséget. A párost sem érzi annyira összetartozónak, de

ezn·t használ akkor is, amikor a magyar természetesnek- tartja ~

fo~lom .egységét az azt kifejező szóval magával.. Ugyanaz :az

alaptermészet mutatkozik a két nyelv szórendjének különbségén

is. A nérriet részletezés szigoruan ,merev szórend 'kialakulásához

vezetett a magyar generalizáló gondolkodási folyamatnak szabad-

ságával szemben; a magyar gondolkodás .természetes s szabad

sorrendet alakított ki a fogalmak fokozatos . fontossága szerint s
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eddigelé itt is csak összefoglaló s kirekesztő szórendet ismer,

(Ilyen a ragozások különbsége is!)

..' MitrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmerít ebből az általános didaktika? Azt, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanémet

nyelv tanítdsával a magyar gondolkodást, mely a generalz'zá láshoz

hajlz'k, némi analz'zz's felé zrányítjuk. S ezt még akkor sem tagad-

hatjuk meg tőle, ha a tanuló lelkében ez az irányítás reá nézve

bizonyos öntudat hiányával megy végbe.' A nérnet nyelv tanítá-

sával tehát a magyar általánosító gondolkodást nem leront juk, sőt

kiegészít jük á német analizáló gondolkodási móddal. Ebben az

alapfelfogásban látom szükségét annak, hogy anémet nyelvnek a

sokat hangoztatott gyakorlati cél mellett ezzel az általános didak-

tikai célzattal-biztosítsunk megfelelő helyet a Tantervben. s ezzel

- szerény. véleményem szerint - megépítettük az aranyhidat is,

melyen át megújhodva fogadhatjuk vissza a ném et nyelvet többi

kedves tárgyaink közé.

; A Tanterv, gyakorlati célzattal, azzal hozza szerosabb kap-.

csólatba a német nyelvet a tanítóképzői oktatással, hogy annak

tanítási módszerét gyakorlati mintájává teszi az idegenajkúak nép-

iákolájában alkalmazandó direkt módszernek.

* * *

Ekként tehát a tanítóképzői német nyelvoktatás dz'rekt mód-

'sse,./zlel kell tisztába jönnünk.

A tantervi Utasítások elvei szerint a direkt módszer lényege

abban áll, hogyTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j a tanár állandóan némétül beszéljen, hogy

ezáltal a fület hozzászoktassa anémet accentushoz, a német nyelv'

,ritmusához s ezzel mintegy akaratlanul is elősegítse az utánzást,

illetőleg a német beszédre való hajlam kialakulását, b) az "élőszót

táplálja az' olvasás, kösse meg az irás, s végül tegye biztossá a

nyelvtani szabály,"

Ezek nyilvánvalóan oly elvek, melyek nem a kizárólagosan

direkt .módszernek tényezői. Mint ilyen csak a hallomás útján való

nyelvtanulás tekinthető, melycsak az élőszóra támaszkodik s tel-

jesen' öntudatlanul megy át a tanuló szellemi birtokába, Ideje ennek

a gyermekkor, melyben a '5zeUém mohón és könnyen fogadja be

a legellentétesebb képzeteket s melyben a szellemi erőt a játszi

rnemoria mellett főleg. az analogia ereje' képviseli. A hamisittatlan

direkt módszer itt alkalmazható sikeresen és mert jellege tisztán

utánzo s -éppén ezért a tanuló részéről inkább csak passziv terrné-
sz etü, lehetne alsófoktt nrelvtanttásnak is nevezni. Anyaga a szem-



Illett" .v#ág,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmint általában a gyermekkor lelkületének legtermészete-
sebb gyűjtőhelye. Kezdődik az idegen nyelv tanulásának pillanatá-
ban az idegen hangok, szótagok, szók, hangsúly utánzásán s halad
gyorsan, észrevétlenül a folyékony beszéd elsajátításáig, természe-
tesena maga szellemi ívilágának határain belül, de csak olvasás es
irás nélkül/Ezek ugyanis oly korlátok reá nézve, melyeket a tuda-
tosság állít fel, amikor nemcsak a fül nyelvét hallja, de a. szem
nyelvét is meglátja.

Ezzel kezdődik a nyelvtanulásnak egy másik időszaka, ame-
lyet talán közép/oknak lehetne nevezni, s melynek jel\egzetes ismer-
tetője a lá tásra (irás, olvasas) helyezett nyelv. S mint ilyen rende-
zettebb, . gondosabb, mert eszköze, a betü, tökéletIenebb az élő
beszéd hang-jainál s az azt nyomon kisérő arckifejezésnél. Elmarad
tehát ami sokszor felesleges az élő beszédben, s csak a lényeges
emelkedik ki itéletek, illetőleg mondatok alakjában. Ezeket pedig
először meg kell gondolni, azaz rendezni. A nyelvnek irásban való
megtanulása azonban már szabályokkal jár, ezeket tehát alkalmazni
kell s így a logikai műveleteknek is meg kell indulniok, ha azt
akarjuk, hogy növendékünk ne csak megértsen bennünket, s ne csak .
beszélni tudjon, derqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAírni is. Ezeket a szabályokat pedig a nyelvtan-
tárgyalja s teszi tud~tossá.

A nyelvi sajátságoknak rendszerezése, anyelvben kifejeződő
szellemnek boncolgatása már tisztán elméleti munka s így a nyelv-
tanulás felső fokán ak nevezhető.

Világosan meghatározódik tehát li mi nyelvtanítási feladatunk-
ban a módszer kerete, amelynek a fenti felfogás szerint a közéPfoku.

tanítás jellegévei kel\ rendelkeznie: azaz állandÓan itéletekkel kel.í

dolgoznia, még pedig nemcsak élőszóval, .de irásban is.
Utasításaink összekapcsolják az' alsó .fokot a középfoku taní-

tással, sőt intencióiból kitetszik, hogy az első fok általánosításával
akarja-elérni a célt: az olvasmányon alapuló nyelvtanítást, ameny,

I

nyiben ~ két alsó osztály főeszköze az élő beszéd, amely a felső
osztályokban az olvasmányt veszi körül. .Ily értelemben tehát direk-
módszer, mely anyagát a szemlélet kőréből veszi, miként azt a tárgy
körök az 1. és II. osztályokban mutatják. Természetes, hogy e 'tekin-
tetben is csak kevés tárgykör vonható .a közvetlen szemlélet körébe,

nagy ré sze inkább csak az ernlékezetre, tehát a .már meglevő fogalom' ,
illetőleg magyar szókincsre támaszkodik .

. pi, tisztán direkt, imitativ módszert azonban csakhamar kell,
Ji'ogy kiegészítsük a középfoku tanítási. je1\eggel,mert az irás elsa-
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[átításával már szabályokat is kell adnunk s kiszélesedik a munkánk

három, széles fóirányban:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaj szók gyüjtésére a beszéd anyagául,

b) e szóknak gyakori forgalomba hozására a beszéd gyakorlásául s

végül ej a szabályok kal megkötött beszéd teljessé tételére az irdssal,

(A grammatika mellett a magyar és ném et nyelv eltérő sajátságaira

is, ami már elmélkedés!)

Az a direkt módszer lesz tehát a leghelyesebb, amely ezeknek

egyensulyát állandóan fenn tudja tartani, amely a nö'vendékek átlagos

nyelvérzékéhez és tanulás; ' (auditiv, vizuális) tipusához mért arányt

összhangzásba tudja hozni az anyag mennyz"ségével s a gyakorlás

idejével.

Ami a növendékek nyelvérzékét illeti, e tekintetben tájékoztatst

fl növendék szellemével való megismerkedés nyujt, különösen pedig

annak kutatása, hogyaképzőbe lépés előtt' a németen kivül mely

indogermán nyelvvel ismerkedtek már meg. A növendékek nagy része

.a polgári -isKolából kerülvén ki, szinte előre megállapítható, hogya

franciát, latint csak hírből ismerik. .Akik azonban legalább némileg

is foglalkoztak vele, a németben bizonyosan a haladás vezetői lesz-

nek annál az oknál fogva, hogy az idegen nyelvrendszer főbb voná-

'saival ismerősök. A modern nyelvtanítás általános terjedése azonban

valószinüvé teszi, hogy valamennyi növendék a németben sem ·Iesz

újonc. S ha az Utasítások mégis az egészen előlről való kezdést írják

elő, azzal csak a négy évi tanfolyam nak szilárd alapra való helye-

zését célozzák. -

A növendékek tanulási tipusainak átlagos meghatározása is

fontos a fenti három irány arányai nak megállapítására. Jelesül a

szógyüjtés elsőrangú feladatának sikere igazodik ehhez. Itt általános-

ságban a logikailag vagy a pszichológiailag asszociáló tipus jön

tekintetbe, aszerint, hogy valamely fogalorr. a maga egész tartal-

mávalTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu i. fogalmat tud-e magához itéletté kapcsoIni s ez a tárgyi

körök szerint való szógyüjtés módja, avagy pedig csak maga a szó-

képzet, mint ilyen idéz, fel egy másik, illetőleg több szóképzetet

fonetikai természetük alapján, ez az ett"mologikus szógyüjtés módja.

A dolog természete szerint az előbbi a nyelvtanulás kezdetén a

. maradandöbb értékü s nagyobb képző erővel rendelkező, már csak

azért is, mert növendékeink az itéletalkotás korát élik, holott az

etirnologikus szógyüjtés már valamely szóképzet (rendesen ige)-,
alapjára, mint biztos, szilárd talajra kiván helyezkedni. Tantervünk

anyagbeosztása is ezt mutatja. Van azonban egy utasítása, mely

az I,.....osztályban főnév- és ige szótá rt íratabécérendbeny vamelynek



segítségéhez fordulhat a tanuló, ha emlékezete' cserben hagyja" .

Ennek megvalósítását nem tudom másként elgondolni, minthogy a

növendék az egyik, mind a négy évre szóló, vastag füzetében, melyet

lap szám szerint feloszt az abécé betüire, beirja a megtanulás sorrend-

jében a főneveket, a másik ugyanilyenbe az igéket, minekutána

ezeket már a tárgykörök szerinti szójegyzékébe beirta a magyar

jelentés mellőzésével, tisztán nérnet nyelven. S ha az abécés rendü

szótárba is csak németül, vagy akár magyarul is beírta azokat,

milyen szempontok fogják őt a kikeresésnél az időmegtakarítás

szempontjából vezetni? Oly kérdés, melyet technikai nehézségei miatt

nem tudok beleilleszteni az egyébként is alaposan összesürített nérnet

nyelvi munkarendbe l

A tanulási tipusokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfiziológia i alakulatának hányada irányít
bennünket abban, hogy a hallható beszédet quantzla tive hogyan

kapcsoljuk össze az irásos beszéddel. Ha meggyőződünk, hogy

több a vizuális tipusu tanuló, ugy lehetőleg minden uj hallott szó-

képzetet fel is irunk, le is' irtunk, sőt ismételt írásának is időt

szakítunk. A német nyelv tanításának" kifejezett végcéljaban termé-

szetszerüleg benne van ugyan az irással való megkötés szükséges-

sége, mégis szükséges . a kiemelése azért, mert ez foglalja le a

tanítási időnek nagy részét, holott ha auditiv tipusuak volnának,

többségben, az élőbeszéd gyakorlásában lehetne nagyobb ered-

ményeket elérni. Egyébként pedig a magyar irás általános fone-

tikai jellegéből arra lehet következtetni, hogy a németnyelvü irási

gyakorlatokat lehetőlegrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsürüen alkalmazzuk.

Fontos a kijelölt tárgykörökön belül a gyüjtmdő szók/szlet

terjedelmének megállapítása, ami vidékek szerint változhatik, s vál-

tozik természetesen a kezdők s haladók csoportjában is. E tekin-

tetben nehány évi tapasztalat fogja a szaktanárt útba igazítani.

S minthogy a szók gyors felidézesének készségén fordul meg

a' nyelvtanítás sikere, előáll annak a nehéz kérdésnek tisztázása,

amely a gyakorlást' idő előteremtésevel .oldható meg csak. S itt

kénytelenek, vagyunk ismételten rámutatni - arra, amivel ma már

minden modern nyelvtanítás tisztában van, hogy átlag évi 60 órával,TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

melyből körülbelül évi 16 óra dolgozatírásra, javításra esik, tehát

évi 44 órával nagy-on nehéz még csak "némi jártasságot" is meg-

szereztetni il növendékkel. Talán elég a 44 óra arra, hogy a ki-

jelölt szókincset feldolgozzuk, de kevés arra, hogy ismételt fel-

idézéssel forgassuk is s így megtartsuk a következő évfolyamok

számára, amikor is mindig ujabb és ujabb- szócsoportok úgy az
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686zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

irodalmi; mint a. pedagógiai nyelv köréből szaporítják a hétköznapi
érintkezés számára gyüjtött szókészletet. Igaz ugyan, hogy növén-
dékeink szótárt írnak, külön főnévit s külön igeit, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsak németül

íriák lea' szókat változásaikkal együtt. A direkt módszer elve
szerint ott, ahol- naponkint foglalkoznak a nyelv gyakorlásával, ez
helyén való. Azonban a mi növendékeluk agyában egy héten

keresztül a legkülönbözőbb természetü fogalmak kergetődzenek,
ezek közül nyilván azok lesznek a győztesek, amelyek természetük
szerint legerősebbek a beleilleszkedésre. Már pedig anémetrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszó-

képzelnek megfelelő fogalom dtár él a növendék lelkében, olyan
erejünek kell tehát an nak az emlékezetnek lennie, hogy egy-egy
fogalom számára két-két szóképzetet is birjón el, mint valami kettős
terhet. Nyilvánvaló tehát a szellemi erőnek ez úton való megter-
helése. S ha már most a felidézés kedvéért a főnévi- és igeszótárt
veszi elő, amelyben azonban a szó magyar jelentése mellözendö

volt, kérdés, vajjon kapcsolódik-e hamarosan a tárgykörök szerint
\

sem csoportosított szóképzetekkel a fogalom? S ha nem tudja fo-
galomhoz kőtni a szóképzetet, hogyan adjon számot szókészlefének
gyarapodásáról esetleg akkor, mikor hónapok mulva akarja a tanár
egy-egy tárgykör szókészletét felujítani. Egész jogosan felelhetné
a tanárnak az illető szókészletből alakított németnyelvü kérdésére,
hogy nem érti a kérdést s kezdődhetnék ujra a munka; ez pedig

- már a növendéket a tárgy felületes művelésére vezetheti. E tárgy·
nál pedig ugyancsak szüksége van az órán' átvett anyagnak a
felidézésére és gyakorlására. Legalkalmasabb volna e célból, ha
otthon is tudna valakivel németül a tárgyról társalogni. Ei azon-
ban ép oly lehetetlen, mint pl. a német nyelv számára osztályon-
kint heti 6 órát kémi. Nem marad tehát más hátra, mint az iskolai
beszédgyakorlat .kiegészítéséül házi il"ásbeli feladatot kijelölni, még

pedig következetesen;· akárcsak a mennyiségtannál, óráról-órára '
4 -5 német kérdést tollba mondani, majd átmenetileg 4-5 mon-
datban a feldolgozott anyagot otthon németül leiratni. Ezzel olyan
eszközt nyerünk. a ném et nyelv tanítási sikerének biztosítására,
a nely egyrészt a növendéket sem terheli meg, másrészt azonban

-,. kényszeríti őt az anyag felujítására, nem. elszigetelt szóképzetekkel,

hanem rnélyebben gyökeret fogó itéletekkel ; végül ez a kis tár-
\ -
salgási napló, mint a növendéknek saját munkája, mindenkor köze-
lebb lesz saját lelkéhez, mint akármilyen jó könyv. Igaz, hogy a
tanár jnunkáját jóval meggyarapítja, de hát ez az ügy érdekében

nem jöhet figyelembe, mivel eZJR tanári státus már eddig. is néma
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méltósággal gyarapíttatta muríkáját a haza szerit ügyeért való lel-

kesedésében. T. i. nem elég csak enriek a kis naplónak anyagáról

gondoskodni, hanem azt időnként át is kell nézni s a pótlásokról

gondoskodni, valamint nehányét óráról órára fel is olvastatrii s

ehhez fűzni az elmult órai anyagnak felújítását. Szerény véleményem

szerint ezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEi: legjobb mód- a heti 2 óra mellett a németnyelvi tanítás

két főtényezőjének: az élőbeszédnek és irásnak élénk ó'sszekapesolá-

sára s a növendék önálló tevékenységének felidézésével anémet

nyclvtanítás elevenné tételére. Ezzel természetesen elesnék a főnév-

és igeszótár vezetése, de megmaradna az órán gyüjtött s ugyancsak

tárgyi körök szerint .egyesített szókészleteknek tisztán ném et nyel-

ven való feljegyzése.

Eszerint a német társalgási nyelven folyó órának átlagos

beosztása:TSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j a házi napló megbeszélése, mint az elmult órai

anyagnak felidézése a szükséges kiegészítésekkel (nyelvtani induk-

ciókj ; b)átmeneti társalgás; ej az ul anyag szógyüjtése az élő-

beszédből, illetőleg az olvasmányból.

Ebeosztáshoz még azt a megjegyzést kell fűzni, hogy a

takarékos időbeosztásnál arra kell törekednünk, hogy úgy a kezdők

mint a haladók is, ha ugyanazon órán egy tanár vezeti őket, ezen,

elvek szerint tanítandók, mindössze a két csoportra fordított külön

idő változhatik akár 2:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , ~kár 3: 1 arányában a csoportok szám-

beli viszonya alapján, abból indulva ki, hogyahaladók a kezdők

gyakorlatain is résztvesznek s így velük való kibővített társalgásra

kevesebb idő fordítható, másrészt számuk nyilvánvalóan kisebb

lévén a kezdőkénél, a lehetőleg minden haladót belevonó társalgás is

kevesebb időt igényel.

Amikor a tanítóképzői német nyelv fokául a középsőt jelöl-

tem meg, jelezni akartam azt az általános irányt, melyet növén-
dékeink szellemi fejlettsége megkövetel. Tantervünknek az a vilá-

gos célzata azonban, hogy egyrészt gyakorlati mintát nyujtsunk

vele az alsófokon idegen nyelvek tanítására, megkivánja, hogy kez-

detben szintén az alsófok módszerével tanítsunk, vagy is hogy tel-

jesen utánzó módon sajátítsák el az első elemeket az élő beszéd-

ben, az irásban és magyar betűs fonetikai irással kezdjék meg a

beszéd megrögzítését s csak fokozatosan térjenek át a gót betűs

irásra. Másrészt a Tanterv ugyancsak megkívánja, hogy 'bár nem

rendszeresen, de mégis nyelvtani magyarázatokkal tegyük öntuda-

tossá a német nyelvi szerkezeteket, sót tegyünk asssehasonlitasobat

különösen a magyartói eltérő sajátságaira vonatkozólag. Ez termé-
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szetesen már elméleti munka s a felső fok körzetébe tartozik. Ekként

hát háromfoku a mi direkt módszerünk, melynek alapjellege azon-

ban mégis a gyakorlatiasság. Ennek az anyag részletei re is kiter-

jedő útmutatásait világosan megadják az Utasítások, úgy hogy ezek-

kel jelenleg behatóbban foglalkozni felesleges dolognak tartom.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * *
Amikor az uj korszakot jelző német nyelvi tanításunkról

való gondolataimat fentiekben vázolva az eredményeket keresem,

úgy. látom, hogy Tantervünk s annak Utasításai, bár egészen

modern csapásokon haladnak a módszer útjainak kijelölésében, a

tanítóképzői német nyelvi tanítást is mintegy féltékeny en a gya-

korlatiasság karakterisztikonjávallátják el, utilitarisztikus elvekkel állít-

ják be a Tantervbe (a kevés óraszám miatt talán nem is lehet

egyébbel l), holottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdidaktikai jelentőségének is ki kellene emelkednie.

Még ily körülmények között is megállapíthatjuk eredmény-

ként, hogy a ném et nyelv helyes tanítása a direkt módszer alapján

általános didaktikai előnyöket biztosít a tanítóképzésre azzal, hogy

a magyar ajku növendéket bizonyos analitikai gondolatmenetre

. szoktatja s ezzel egyéniségének többoldalu kialakítását segíti elő,

intenzivebb egyéni munkát követelvén meg tőle, másrészt előnyös

a tanárra nézve, mert a siker érdekében a növendékekben meg

kell keresnie a tanulói tipusokat, hogy egyéni módszerét aszerint

alkalmazza. Ez végül s idővel azt fogja eredrr.ényezni, hogy .a

német nyelv is az egész vonalon szakemberek kezébe kerül.

* * *

.' Még csak annyit óhajtok. megjegyezni, hogy a módszerbe'

való beletanulásunk erősen igénybe fogja venni pedagógiai arra-

valóságunkat, megindítani nézeteink kialakulását, mi.g végre e tárgy-

ban is - legkésőbb négy évi direkt módszerrel való tanítás után

- megállapodott gyakorlattói támogatott felfogás birtokában lehetünk.

(Budapest.) . Dr. Novy Ferenc.
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A "Magyar Tanítóképző" október havi száma szerkesztő-
változásról értesíti olvasóit.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADékány Mihály az új szerkesztő vezér-
cikkében megjelöli a főbb irányokat, amely felé a tanítóképző

. tanárságnak törekednie kell.
Az állami képzőkben. amint azt a- szerkesztő kimutatja, átlag

7 órán át van lekötve a növendék naponként, ide értve még a
vasárnapot is!

A felekezeti képzőkben a v~llásoktatásra és a kántorképzésre
sokkal több óra esik, mint az állami intézetekben ~itt tehát legalább
is naponkénti 8 óra esik egy-egy tanulóra. Ha a növendékek az,
egyes tárgyakra legalább csak úgy elfogadhatóan el akarnak készülni,
naponként átlagosan erre is jó négy órai időt kell fordítaniok.

,A képzök növendékei koruknál fogva úgy a testi, mint a
lelki fejlód~st tekintve a java középuton haladnak. Valóságos
merénylet tehát az, hogy rájuk annyi szellemi terhet raknak.

~Ezzel rákényszerítjük őket az elnagyoló, a felületes előkészületre,
az alaposságot nélkülöző munkára.

. Akárhogyanhányjuk-vetjük, fontolgat juk, számitgatjuk ezt
az ügyet, végeredményben oda jutunk, hogy az új tanterv által
előirt tanításanyagnak alap os elvégzésére kevés a négy évfolyam.

Évről-évre szaporítottuk az anyagot; ujabb tárgyak kerültek
szinre, az órák száma növekedett és ma már nagyon szük a keret;

ezt tehát kt' kell tágítanz', vagyú a négy évfolyam fölé szerveznz' keli

az ö'tiJ iiiketrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ.

Az új tanterv meg van. Biztosra vehető, hogya következő
1912-13-ik tanévben a felekezeti képzök java része is eszerint
fog már tanítani. Az egyes osztályok heti óra száma mind a
négy évfolyamban egyenlő, vagyis: 36. Ezt a számot redukálni

keli 30-ra , igy egy-egy najJra 5 úkolai óra esnék, ezeket jJedig a

délelőtt folyamán reggel 8 órától egyfolytában kellene megtartanun,k.

Hogy az egyfolytában való délelőtti tanításnak nagyok az
előnyei, felesleges bizonyítani. Maga az a tény, hogy ma már
alig van hazánkban olyan középiskola, ahol ne az egyfolytában
való tanítás folynék, "elég bizonyíték. Napi 5 órai szellemi lekötött-
ség oly mérték, amely legjobban megfelel a 14-20 éves korú
ifjuságnak. Még így is a délután java része gyakorlatokra és
másnapi előkészületre való úgy, hogy pihenésre, a szabadban való
mozgásra alig jut egy pár óra.
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Ennek a tervnek a megvalósulásátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanyagi okok sem hátrá l-

ta tják. A mostani tanári létszám mellett, egy-egy' tanárra átlag heti
18 óra maximumot számítva, fel lehet áIlitani az V-ik évfolyamot.
Egy-egy osztály heti óraszáma volna 30, ez öt osztály é 5X30=150
óra. Az uj tanterv heti 144 órát ír- elő. Ezt V évfolyam mel-
lett 150-re kellene felemelni és példá~1 a következőleg felosztani :-

A heti órákrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~.~
száma évfolya-

•..
'0

Tárgyak
Q)

mok' szerint
..., eo., Q)

..c: ••cn
1. 1 II. III.I IV·I v. <: cll

:0

E.~
••e
o
ul

I

Ezen beosztás szerint esnék egy-egy osztályra 30-30 heti óra és
a tanítóképző-tntézet szakjellege a ne~eléstudományok es; a gyakorla ti

kiképzés álta l erősen kidomborodnék. A lelki élet ismertetése a III-ik
osztályra esnék, így érettebb felfogással tanulhatnak a. különben is

nehéz tárgyat.
A 150 óra ellátása a következő tanári állások között oszlanék

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Hit és erkölcstan 2 2 2 2 2
Neveléstan:

a testi élet ismertetése ___ 2
\ a lelki élet ismertetése ___ 3

óktatástan szervezet ___ 3
nevelés történet ___ --- --- 3

Tanítási gyakorlat ___ --- --- 2 2 12
.Magyar nyelv és irodalom 4 3 2 2 2
Német nyelv --- --- 2- 2 2 2
Történet --- --- --- , 2 2 2 2---
Alkotmány tan --- 2

Földrajz --- --- --- 2 2 2

Mennyiségtan --- --- 3 8 2 2 2

T ermészetrajz, kémia ___ 3 3 2 2

Fizika ,
--- 2 2

Egészségtan r
Gazdaságtan 2 2 2 2

Ének és zene --- --- --- --- 4 3 3 3 2

Rajz ___ --- --- --- --- --- --- 2 2 2 2

Szépirás --- --- 2

Kézügyesség --- --- --- --- 2 2 2 2
-,

Testgyakorlás, játék --- --- --- 2 2 2 2

Összesen:
11
30

1
80

1
30

1
3u

1
80 J

.meg :
1. Hit és erkölcstan 10 óra (óraadók tanítanák).

10 .

11

16

13

8
8

2

6

12

10

4

1

8
15

8

2

8

8

150



2.' Neveléstudományok és 'a tanítási gyakorlat (27 óra) az
igazgató, a szaktanárok és :a gyakorlóiskola tanítója látnák el.
, " ',3. Magyar nyelv, német nyelv, történet, földrajz, alkotmány-
tart (37 óra) két szaktanár látja el a díjazott óratöbbletet.
.. 4. Mennyisé~Hermészettudományok (26 óra). 'Két szaktanár

látná el, kiknek egyike mint óraadó' is vállalna el más tárgyat heti

egynéhány órában."
,5, ,Ének és zene, torna (23 óra). Egy szaktanár díjazott

óratöbblettel.j

6. Rajz, szépirás, kézügyesség (18 óra). Egy szaktanár.
7, A, 'gazdasági oktatást a földmivelésügyi miniszterium által

kinevezett szaktanár ;rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArníg az egészségtant az intézeti orvos tanítaná.
A 150 óra ellátására tehát 8 tanszék kellene, ami jelenleg is

meg van az állami intézetek nél. A felekezeti képzőket hathatós
állami segéllyel kell erre a szintájra emelni; még pedig:TSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) tanári
fizetés kiegészítés, b) építés,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc) besuházás, felszerelés, d) évi fenn-
tartás cimén, törvényes alapon adni meg, - természetesen kellő
ellenjogok gyakorlása ellenében - az állami segélyt.' ,

Az V osztá lyu tanítóképzö tehát a tanárt' kar fizetése cimén

nem kerülne tó'bbe,mint a mostani négy évfolyamu z'ntézet. A tanító-

kat illetőleg pedig ez idő szerint túltermelés van, Némelyeknek
évekig kell várniok, mig álláshoz jutnak. Tehát inkább apasztani
mint szaporítani kell a felveendők számát. Legfeljebb a mai létszámot
tartani meg és szétosztani ugy, hogy egy-egy tanfolyamra átlag,
mint maximum 25::- 25 növendék' essék. Igy a nó'vendékek segélye

_ úmén sém kerülne tó'bbe az ólosztá lyu tanítóképző mznt a négy.

Sok előny származnék az ötévfo lyam u képzőből.
Érettebb korban foglalnák el a tanítók a fontos tanítói állásokat.
A képző kben alaposabban lehetne elvégezni az összes tan-

tárgyakat. A növendékeknek elég idejök volna arra, hogy az egyes
tárgyakat ne csak hogy maguk rágják meg, de teljesen birtokukba
is vegyék. Mert itt is megállja a helyét egy hires orvos ama mon-
dása, hogy "nem az a mienk, amit megrágunk és megeszünk. hanem
csak az, amit meg is ernésztünk." I

A gyakorlati kiképzés alapossága révén apróbaéves állás ok is
megszünnének, '

, A tanítóság értelmisége, tpl{jl'ltélye, javadalmazása így társa-
dalmí helyzete is emelkednék stbv-».

Országos egyesületünk már megtette a' kellő lépéseket arra
nézve, hogy a tanítóképző-intézetek, tanítóképző tanárokbólkineve-
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zendózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszakfelügyelők (főigazgatók) felügyelete alá kerüljenek. Amint

tudjuk, ügyosztályunk vezetősége is helyesli ezen törekvésünket.

Egyesületüfzk vezetősége tehát most tegye megfontolás tárgyává a

tanítóképző intIzeteknek ó'tévfolyamuvá való fejlesztését, a hett" órák-

nak 30-ra való lessdlitdsdt és az egyfolytában valódélelöt# (8 órától

1· ig tartó) tanitdst, E fontos ügyet tüsse napirendre, tárgyaltassa le

és futtassa érvényesítés végett a magas miniszterzum ell.

Sopron. SimM Endre.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A p e d a g ó g ia t a n á r a in a k k ü l f ö ld i t a n u l -

rrrárryútja.

Leipzigi tartózkodásunk alatt egy hétig minden délelőtt be-

jártunk ZimmermannE. Emilienstrasse 41. alatti gyárába, ahol a

psychologiai eszközök készítését, kezdve az alkotórészek eszter-

gályozásán, fúrásán és csiszolásán, az összeállításig és kipróbálásig

végignéztük. Itt láttuk az összes készülékeket úgy, hogy Zimrner-,
mann árjegyzékeinele lapozásakor a betük megelevenednek szemeink

előtt. Szétszedtük az eszközöket, megismertük kezelésük nehéz-

ségeit és a technikai okokból származó hiányokat. Megtanultuk,

hogy kell rendben tartani az eszközöket stb.

Ezt mind leírni lehetetlen, ezen végig kellene menni minden-

< kinek, aki laboratoriumot akar berendezni, Itteni tapasztalataink

alapján inkább elmondjuk, minőnek képzeljük mi a képzőintézetek

psychologiai laboratoriumainak felszerelését.

Korai volna már most normál jegyzéket adni a psychologiai

felszerelésekre, mert annyira vajúdásban van még ez a kérdés, hogy

csak a didaktikai tapasztalatok s a tanári munkásság és kritika

tudja majd ki válogatni azt, ami a tanítóképzés szempontjából ér-

tékes és használható. Ily normál felszereléssel útját szegnők a tanár

egyéni munkásságának, pedig -ha valahol nyílik tere a tanár mű-

vészi ihlettségének, úgy itt. Probléma előtt áll s annak szemléletes

kifejezésén gondolkozik, próbál, tervez és talál módot a megol-

dásra. (Zschoppani tanítóképző munkálatai a drezdeni egészségügyi

kiállításon.) Egyazon lélektani probléma a fizika sok körében lehet

-kisérlet tárgya, bizzuk a tanárra a választást. Sokkal többet érnek

. azok a laboratoriumok, melyeket a tanár maga állít össze, mint

amelyeket készen talál.
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Ezen szabadságnak azonban szintén vannak hátrányai. Aki

nem szokott kisérleti munkához, kapkod, mindenfélét, ismeretlent

s haszontalant rendel s gyüjteményébe temeti. Ennek gátat kell állítani.

Állítsanak össze szakférfiaink ajánló jegyzéket s bocsássák

laboratoriumaikban az érdeklődök rendelkezésére az ezen jegy-

zékekben foglalt eszközöket. A képzett tanár kiválasztja azt, amit

tanításában értékesít. Ha pedig akad, aki különös szorgalornmal és

lelkesedéssel foglalkozik az üggyel s ezen ajánló jegyzékeken

kivül álló eszközökről tud, s azok beszerzését kéri, hallgassuk

meg érveléseit s ha ókfejtései elfogadhatók, ne zárkózzunk el kiván-
ságai elől. Ily liberalizmussal évtizedek mulva a praxis szül talán

normál jegyzéket. A normáljegyzék tehát nem a kezdet, hanem a

vég. Mmdenütt a természetben a kaoszból alakul a rendszer. Aki

e kaoszt ki akarja zárni, eltörli a fejlődés időszakát. . Koraérett

gyermek kora vén s hamar tespedésbe esik. A lassú fejlődés

acélosít. Mindezeket azért mondom, nehogy valaki azt higyje, hogy

az alább közölt jegyzéket abszolut érvényünek tartom. Csináljon

mindenki ilyet, csináljon a tapasztaltabb jobbat, tanuljunk egy-

mástól, hallgassuk meg egymást!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. csoport. Testmérő eszkó"zó·k.

Katonai magasságmérő. Ha nem szerezhetjük be, rögzítsünk

simára gyalult s cm. beosztással ellátott deszkát a falhoz s mér-
jünk az azon fel-alá csúsztatható derékszöggel.

Mérleg. 120-150 kg. horderő vel s 100 gr.-nyi pontossággal.

Acél méró'szalag testrészek kerületének mérésére.

Bertzlzolt jele kórző, vagy tolómérce (iparosok használják) tagok

hosszuságána «, fej, mellkas átmerőinek megállapítására.

DYllamométer. (Colin-féle felnőttek részére) az izomerő mérésére.

é"rgot;r ,?f. Dubois módosított formája talán most a legjobb.")

JI. csoport. F iziológia i eszkózó·k.

Szjigmograj (Lehmann-féle) a pulzus lüktetésének leirásához.

Felvételek különböző munka után.

Pneumograf (talán a Gutzmann-félerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAöves pneumograf) "a lég-

zési mozgások leirásához. Felvételek testirnunka közben is.")

Magyar Tanftóképz6. 44

1) Használható pedagógiai kísérletekre is.

2) Ugyanezen eszközöket az érzelmek külső kifejezésének vizsgálatára is

használjuk.
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Spiromezer. A tüdő l evegőgazdálkodásának megfigyeléséhez.

EgyénirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülönbségekre' ügyeljünk. ,
,A pulzus lüktetésének s a légzés nyomásváltozásának le-

irásához szükséges: 'TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kvm ogra fion (regisztráló készülék). Céljainknak legjobban
megfelel az óraszerkezettel hajtható, mely azonban kikapcsolható
az óraszerkezetből s reakciós kisérletekhez parittyával látható, el.

Egyszerű idojelső.

Marey-féle dob. irókészülékkel.
Nyomás kiegyenlítő.

Hering,féle szalag nagyon jó, mert a tanteremben' mindenki

helyéről láthatja az irást. Ez végtelen szalag, melyet a kymo-
grafion dobja hajt s mely egy pontosan beállított rugós hengeren

van. átvezetve.
Kymografion papiros.

F ixáló folyadék (alkoholban oldott zselatin).

Ill. csoport. Eszközök a lelkt' működések elemez"nek'tanához.

- Külö'nböző ízű anyagok oidazai, Kininszulfát, higított sósav
vagy ecetsav, konyhaséoldat és cukoroldat stb. üvegekben, kis
csésze és ecset. Ezen oldatok közvetlen kisérlet előtt is elkészít-
hetők.

Kü/ö"nbözőzlló anyagok.

Kinematométtr (1. Magyar Tanítóképző uh 1. nov.).,
KéregpaPir tenyér (1. u. o.)
Spearmann-féle esztéúóméter. A legolcsóbb és legegyszerübb

céljainknak megfelel; aki speciálisan ezzel akar foglalkozni, annak
Zimmermann, Spindler Hoyer stb. jegyzékekmás mintát is ajánlnak.

Tapasztalatból mondhatom, hogy igen tanulságos, ha a növendé-
kek kéregpapírból vagy fából és gornbóstűkből csinálnak a test

különböző részeinek megfelelő küszöb esztéziómétert, vagy esztézió-
méter sorozatot, melyet azután kisérletre is használunk.

Hajese tee iém eter. Csináljon minden növendékünk magá is haj-
esztéziómétert. '

,Hőesztézióméter. Vastag kötőtűt, 'Vagy más csiszolt fémhen-
gert átfurt parafadugóba erősítünk, Hideg helyen lehütve vagy

meleg vizbe mártva hideg és me~e~ érző pontok felkeresésére
használható. . - - '" ' . c

FiÍjdalóm -ér~ő pontok !elkéresésére: Sza~áz' elemmel' tápláj~
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Rumkorf-féle szikra induktor két sarkából 'egy rézcsó darabhoz.

melyet kézbe fogunk s egy rézdrót darabhoz, melyet parafadugón

(szigetelő) huzunk át, vezetünk áramot.

A rézdróttal azt a kezet érintjük, melyben a rézcsővet fogjuk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Megtévesztő súlyok. Házilag is előállíthatók.

Felszerelés a Wéberféle tó'r 'IJényzgazolásához, Két kristályositó

csészét kivül belül himalája szövettel vagy nemezzeI bélelünk- ki.

Súlynak közönséges kaimármérleghez használt súlysorozatot vesz-

szünk, melyet házilag készített «>10 mlemez, bicikligolyó, serét)
"súlyokkal is kiegészítünk. Használható a fotométer is ezen törvény

optikai úton való igazolásához.

Hang'lJ illa tolósúllyal. A lebegés bemutatásához és a különb-

ségi ingerküszöb (hallás finomságának) megállapításához.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hang inga. (Zimmermann jegyzékében SchaIIpendel.) ~ különb-

ségi ingerküszöb megállapításához a hangerősségre vonatkozólag.

Galton-féle sil' a hallás felső határának megállapításához.

Határhangvillák. 12, 16,20, 24, 32, 40, 60 rezgésü hang-

villák a hallás alsó határának megáIIapításához.

Reeonazor, mellyel a zenei hanggal együtt zörgő félhangok

kimutathatók,

Skálá sserint hangolt jaPálcák. Annak igazolására, 'nogy a

zörej ben is vannak zenei hangok. Ezeket házilag állit juk elő.

Tanítványaim nemcsak fából, hanem kavicsból, üvegcserépből,

- poharakból csinálnak -ílyen skála sorozatot.

Szz'npó'rgettyü legalább kettő, rnelyek kézzel, 'óraszerkezettel

vagy motorral hajthatok. Ahol villamos áram van, legjobb a villa-

mossággal hajtható, csakhogy ilyenkor a rendelésnél meg kell adni

a Voltok számát és fáziskülönbséget.

§zines· papiros a szinkorongok készítéséhez.

Semolaaeder, Házilag készíthető egész oktaeder vagy 8 gulá-

ból összerakható oktaeder formájában. A testek felületét szines

papircikkekkel a szinsorozat törvényei szerint beragaszt juk. Bera-

gaszthatjuk az egészet rajzpapirossal s a szinárnyalatokat reá

festjük.

Világossági sorozat szürkéből,

Seines lapocskák az indirekt lá tás vz'zsgála tdhoz, Kis faszátkára
tüzhető különböző szinü lemezek.

perimeter az indirekt látás pontosabb vizsgálatához. Durva

szerkezet, házilag csinál ható.

Essbds a mélység lá tdsához (1. Magyar TanítóképzőXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 1 1 . nov.)



Ssemmét,ték mérőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. u. o.). Házilag kellene nagyobbat csinálni.

Most próbálom.
Holmgren ssmes pamutja i aszinérzék és szinvakság vizsgá-

tatálioz.
Ejto khzüUk a szukcessziv kontraszt jelensigeinek igazolásá-

ho«, Ha nincs a fizikai szertárban, csinálunk fakeretet, rnelybenkéreg-

papir lemezek ejthetők le.

Szimultan kontrasztot szürke papircsikkal v. karikával szines

alapon mutathatunk, ha selyem papirral lefödjük (1. következő cik-

kemet, Halle). "

Purkinje-féle jelenség igazolásához kék és vörös alakokat

ragasztunk szürke alapra.

Szt~nes sztereoszkopikus lá tás (1. közvetkező cikkemet. Gressen).

Sstenoseeoo. Fizikai szertárból kölcsön kérjük.

Megtévesztő ábrák. Zölner rajzait nagy iveken lemásoljuk.

Magunk is csinálhatunk ilyen megtévesztő ábrákat.

Keretbifo$ltílt tüllsziivet a szem külön beállításának . szükséges

közelrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'és távol látásnál.

. IV. csoport. Készülékek a bonyolultabb lelki folyamatok tanákoz.

Rotációs tachistoskóp. Céljainknak ez felel meg legjobban, mert

osztályban is használható, mert ingerlemeze 8 X 22 cm., könnyen

kezélhető s nem nagyon drága. Elterjedt még a Wundt-féle ejtő /

tachistoskóp (1. M. T. 1911.). Nekünk drága. Egyszerü szerkezetü

és 'olcsó az egyszerü ejtő tachistoskóp (N . Lászlónál megvan) és

a nyáron Zimrnermannál. konstruált Necsaiev-féle tachistoskóp, de

mindkettőnek az ingerlapja kisebb.

Ranschburg. féle mnemometer, Az emlékezés mérők közt egyike

a legtökéletesebbeknek, amellett Bernstein-féle szakítóval tachistos-

kopikus kisérletekhez is használható. Mellék eszközei elemek, kulcs,

kop'OgLató,metronom higany kapcsolóval, Bernstein-féle szakító, inger-

lemezek s z'nger-szavak.

Bernstein-fele emlékezés mérő. A fakeretet s rajzokat házilag

megcsinálhatjuk.

Kronometer; tartósabb a rendes zsebóra' szerkezetü,

Reakciós kísérletekhez berendezés. Lendítőpardtya, mellyel

kirriografíonóra szerkezetéből kikapcsolt dobját gyors forgásba hozzuk,

Kapcso/ó akusztikaz' jelzővel, azon hangingert adja, melyre

'mozgá~sal kell reagálnunk.,.



Kopogtató,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmely elengedésévelrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzarja az áramot.
Elektromágneses hangvilla 100 rezgésü mpként, mely az

időt irja.
Yelzőmágnes, mely a hangingert s a reakció mozgást írja,

(Kronoskóp s a különböző mellékfelszerelései csak a jövőben
szerepelhetnek jegyzékeinkben. ha tudományos vizsgálatokkal is
foglalkozunk. )

A Leipzz'g-ConnevÜzi tanítóképző.

Connevitz Leipzig egyik külvárosa, mely már összefügg a
várossal s a központból villanyossal 15 perc alatt elérhető. A vil-
lanyos az 1907-ben német stilben épült monumentális tanítóképző
előtt áll meg. Minthogy a tanítás szünetelt, csak a néma falak közt

járhattunk. A figyelmes szeralélőnek azonban a falak is beszélnek.
Egy egész délelőttöt töltöttünk itt s sok követésre méltót láttunk.

Széles lépcsőfeljáraton bejutottunk az. épületbe. Mindenfelé
széles 4-5 m.-es folyosók vezetnek. A folyosókon művészi kép-
reprodukciók részint Voigtlánder, részint Teubner nyorndájából.I)

A padlómárgalapokkal kirakott vagy terazzo. Helyenként vizveze-
téki csap s a falon pohártartók poharakka!.

Tantermek, szertárak és tanári dolgozó helyiségek mind vilá-
gosak. Nincs is sötét helyiség az egész épületben.

A nyolc osztályu teljesen osztott gyakorló iskola minden ter-
mében más rendszerű padok vannak.

Ez tanulságul szolgál a képzőintézet növendékeinek, hogy az
itt töltött hat esztendő alatt megismerjék .a különböző szerkezetü

iskolapadokat, de egyszersmind kisérlet is, amennyiben itt próbál-
ják ki az ujabb találmányokat s csak miután a legszigorubb kriti-
kát. kiállották s itt beváltak, terjednek el a többi iskolákban.

A gyakorló iskolában gondot fordítanak a rajzra, de módot is
nyujtanak a gyermekeknek, hogy abban gyakorolják magukat.
Minden teremben megfelelő magasságban -köröskörül1m. széles
esikban sima masszából falra tapasztott tábla' van, vagy a falat
horzsakővel simára csiszolják és olajfestékkel befestik s ez szogál
táblán ak. '

Az összes tantermeknek 'parket padlójuk van.

1) Ezen képek vagy még jobban ezekhez hasonló magyar képek a mi isko-

· láink folyosóit és termeit is csinosíthatnák. Sajnos a mi képeink egtöbbször nagyon
.csunyák, mintha az elősegítené szenilélhető értéküket:
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Arajzteremben köröskörül nagy fatáblákon gyakorolják a növen-

dékek a táblai rajzot, azonkivül minden egyes rajzasztal lapja

megfordítható s feketére ~festett alsó lapja használható krétarajzo-

láshoz.

A zenegyakorló szobák ajtaja kettős, vagy erősen' bélelt.

Van' külön nagy termük osztályösszevonásokra, vagy (oly elő-

adásokra, melyeken több osztály egyszerre vesz részt.

,A diszterem magas, szép faburkolattal és faragásokkal diszített,

a magasban két erkéllyel a diákok részére.

A tornaterem nagy (350 m") nérriet és svéd szerekkel gazda-

gon fel szerelt. Van 5 korlát és nyujtó, 4 ló és bak, roham-

deszkák, egyik oldalon bordásfal, bóm, ugrószekrények, igen sok

fém mászópózna és mászókötél, sulyzók, buzogányok, fa- és vas-

botok. Azonkivül az udvaron egy 6 X 10 m, 60 mrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 kiásott terület

kavicsos homokkal kitöltve, egyik oldalon 4 nyujtó, másikon 4

rohamdeszka szolgál a tornatanítás céljainak.

A tanári szobában minden tanárnak külön zárható fiókja

van. (A laboratoriuma, mellett is van: minden tanárnak dolgozó

helyisége.) A tanártestületnek szám os szakfolyóirat mellett 10 külön-

böző illusztrált szépirodalmi, napi lap és gazdasági értesítő jár.

Ezen lapok költségeit az állam fedezi.

Ugyancsak gazdag olvasóterme van az ifjuságnak is. Az ide-

járó lapokat részben az állam, részben az ifjuság fizeti.

Az internátusi rend: 51/2 órakor felkelnek, 6-7 silencium,

(7-12 tanítás), 12-kor ebéd, 12-3szabadok, (3-6-ig tanítás), 6-8-ig

.szabadok, 7-kor vacsora, 8-9 silencium, 91/2-kor lefekvés.

Az in ernátus hálótermei az emeleten vannak, három mellék-

lépcső (tüzbiztonság) vezet az udvarra. A tanulők kényelméről

annyira gondoskodnak, hogyamosdószobában minden növendék-

nek külön porcellán keretbe erősített mosdótál a, alatta kis fiókja

a toilette cikkek részére, a keret fölött pedig törülköző tartója van.

Télen meleg vizet is kapnak. Vannak külön lábmozsdók a terem

szegleteiben. A szeba falain köröskörül tükrök függnek a tanulók

rendszeretetének fejlesztésére.

A mosdó egyik oldalán vim a szekrény terem, ahol minden

fiu külön szekrényben . tartja holmiját; másik oldalán pedig a

cipőtisztogató terem lócákkal és kis szekrénykékkel a cipőtisztogató

eszközök számára .

. , Folyosón jutunka teljesen, elkülönített betegszobákhoz. A beteg~

szobák mellett van az orvosi rendelőszoba-és külön fürdőszoba és
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klozet a betegek részére. Az egész betegosztály padlója linoleum-
mal bevont.

A földszinten lévő szép világos fürdőszoba 6 káddal és szá-
mos "douch-sal felszerelt.

Ugyancsak a földszinten van a kézi munkaterem is, melynek
felszereléseXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 7 csavarfogóra erősíthető kézi gyalupad, 15 nagy csavar-
fogó, több esztergapad, vasesztergályozó, körfürész, furógép, pléh-
vágó stb. Ezen felszerelésból következtettünk, hogy itt a kézimunka-
oktatásnak valami különös módon kell történnie. S nem csalódtunk,
mert kisérőnk Petzold Vilmos") mechanikus fia elvezetett Frey O.-nak
a kézimunka és fizika tanárának dolgozó szobájába és fizikai szer-
tárába, ahol csupa házilag gyártott fizikai kisérletező eszközt lát-
tunk. Minthogy a legutóbbi választmányi gyűlésen a fizikai gyakor-
latokról volt szó, elmondjuk az itt tapasztaltakat.

Frey 1906. óta foglalkozik a .szász miniszterium megbizásá-

ból es segélyezésével a fizikai gyakorlatok anyagának rendszeres
összeállításával és fizikai gyakorlati órákon, kézügyességi és sza-
bad munkaórákon az eszközök házi előállításával.

Összeállitásának első darabja az iskolai padhoz erősíthető -,

keret, melyre horganypléhlemezt fektet s kész a vizszintes dolgozó
asztal. 2) Ezen a' statika törvényeit vezeti le.

Sokkal fontosabb a fali asztal, melyet mellmagasságban helyez
el, hogy a tanulók ne görnyedjenek méréseknél s értékek pontos
leolvasásánál. Ez azért is megfelelőbb, mert a tanteremben szabad
falon, vagy a folyosó falán helyezhető el .s nem foglal el sok
helyet. Az összecsapható asztalok El falon vizszintesen haladó iécekre
akaszthatók s a kisérlet természete szerint különböző magasságban
helyezhetők el. Inga lengések vizsgálatához 2-2'5 m. magasra
helyezzük a felső asztalkát, mely két párhuzamos léc között elhe-
Iyezett tolólécből áll. ,A toléléere rugót, drótot, ingát stb. lehet
akasztani. Az alsó keretre az előbb említett horganylemezt helyez-
zük s megvan a munkaasztal.

A két asztal közt a falon van a tükörmérce, mely deszkára
erősített tükörsávból és a mögötte levő rum-re és 1/2 rum-re osz-
tott kartonszalagból áll. A tükörmércén a felső és alsó asztalka

között kisebb asztallap föl-alá tolható. a rajta álló edény nivójának

1) Wilh .Petzold Werkstiitten fűr Priizisions-Mechanik Leipzig,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK-Z. Schönauer

Weg Nr. 6.
.2) Ez legfeljebb két üléses pad ra csavarható, ahol még. több oldalról fér

Aozzá. a tanuló.
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pontos beáliitásához (1. csöpögtető), A tükörrnérce vizszintes s füg-

gélyes helyzetben mérőlécnek, leszerelve monochordnak s optikai

padnak szolgál.

/ Az általános felszereléshez tartozik még a lendítőkerék és a

cső tengely- (bicikli alkatrész), mely megterhelve. inga, majd siptoldalék,

szivókut csöve, lendítőkerék tengelye stb.') .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyakorla tok anyaga:

Mérés. Mérésre mm. és 0'5 mm.-re osztott számozatlan karton-

szalagokat használ, amely ekből levág hat tetszésszerinti darabokat

s- ezeket eszközökre ragaszthatja. Szögmérésre teljes körbeosztásu

kartonlemesrbasznál. Ezen kartonokból csinál szögmérő és viz-

szintező eszközöket (geometria).

Súlysorozatot maguk a növendékek készítenek ólomsodrony-

ból, ólomcsövekből és ólomlemezekből részint számítás alapján (köb-

tartalom fajsuly), részint normálsulyokkal való összehasonlítással.

Kis súlyokat spirális acélrugóval mérnek, mely 1 g.vnyi megterhe-

lésre a tükörrnércén pontosan leolvasható 35 mm.-nyi nyulást mutat.

TehátrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0'1, g-nál kisebb súly is mérhető ily módon. Az acél rugót

maguk a tanulók csinálják oly módon, hogyacéldrótot tekernek

megfelelő vastagságu üvegcsőre. 1 kg.-nál nehezebb testek méré-

sére a cső tenge ly egyik végére 20-30 cm. átmérőjű horganykör-

lemezt csavarunk. Ennek két sze~be lé~ő Romján -szorítóval fel-

akaszt juk a csészéket. Az egyensúly biztosítására a körlemezt a

súlypont alatt megterheljük. A körlap alsó részének beosztása

mérés alatt egy kampószeg előtt leng. Frey tervei alapján csinál

Petzold finom 'O~002-0'001 g. pontossággal mérő egyszerü mér-

leget 20 K-ért.

, Szt"lárd testek mechanikája . Az ásztalkára -papirlapot teszünk

s arra bicikli golyókat (5 mm.). A golyóksa az előbb használt

horganykörlemezt helyezzük, melyet két ellentétes oldalán lévő

lyukakban párhuzamos vagy ferde erőkkel -' az asztal széléhez

különböző helyen rögzíthető előre lemért acélrugókkal - meg-

támadunk. Az erők támadási pontjait a kisérlet elején és az elmoz-

dulás után a lemezen lévő lyukon keresztül a papiron jegyezzük.

1) Mindezen eszközök Petzold gyárából meghozathatók. Petzöld .lia. Frey

tanárral együtt dolgozik s lelkiismeretes en készfti el arinak meglepóen egyszerii
eszközeit.



Leolvasható az erőegyenközény. További feladat, . acélrugók meg,

nyulásának vizsgálása a tükörmérce előtt.

Tizedes mérleget csinálnak hullámkéregpapirosból, írópapiros-

ból és gornbostűkből.

A lejtőn működő erők vizsgálatához rugót feszítünk a lejtő

a) alapja és b) hossza mentén, mikor az egy másik lejtőn lecsu-

szik s összehasonlitjuk a kifeszülés mértékét, erő nagyságát stb.

A szabadesés törvényeit 60-75 cm. hosszu, 10-12 cm.

széles hullárnkéregpapiros szalagból való lejtőn gyakoroljuk. Bicikli

a
golyót 5, 20, 45 cm. távolságban helyezzük el s az s . 2-tS

képletnek megfelelő törvényszerüséget állapít juk meg. Az egész

osztály bizonyos ritmusra (metronomrnal) egyszerre dolgozik: t-nek

megfelelő s-et állapíthatja meg. A végsebesség megállapítására oly

lejtőt készítünk, mely megtörik s a vizszintes . sikon folytatódik.

A. szabad esés törvényét úgy is teszi a gyakorlatok tárgyává,

hogy hangvilIát (melyen iróhegy van) csavarfogóba szorít s azt

vagyelektromágnessel vagy ütéssei rezgésbe hozza. A rézgó hang-

villa előtt kormozott üveglapot ejt le. A kapott sinusvonalbó! sebes-

ség, ut, sőt megközelítő pontossággal a g is meghatározható.

Pléhszalagot meghajlítunk a hossztengely mentén úgy, hogy

egy henger palást jának részlete legyen, belül papirr~l kibéleljük s

kormozott (festékkel bekent) golyót egyik szélétől legurítunk. A kapott

hullámvonalat analizáJjuk.

A vertikális inga tulajdonképen nehezebb lendító kerék, mely

a csőtengely közepére van rögzítve. A tengely két végéhez közel-

eső lyukak mindegyikén egy-egy zsinórt füzünk áto A zsinórok

szabad végeit a felső fali asztalhoz kötjük s miközben a tengelyt

a lendítő kerékkel forgatva felfelé visszük, a zsinórokat a tengelyre

csavarjuk. Ha a tengelyt elengedjük, az sulyánál fogva leszáll, de

nem áll meg, midőn a zsinór teljesen lecsavarodott, hanem a lendítő-

kerék nagy tehetetlenségi nyomatékánál fogva ujból felemelkedik,

rniközben a zsinórok is felcsavarodnak. Bizonyos magasságban a

folyton lassuló emelkedés megszünik s a zsinór ismét lecsavarodik.

Fel slemenő ingamozgást kapunk, melyet metronommal, vagy

minthogy annyi metronom nincsen, csepegtető készülékkel mérhetünk.

A hajítási görbéket kormozott golyó irja a ferdén beállitott

asztallapon lévő papirosra. Kezdő sebességet úgy adunk a golyó-

nak, hogy az asztal egyik szegletén alkalmazott rövid lejtőn

legurítjuk.
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Az inga mozgás törvényeit először zsmoron függő súllyal

zsinóringával vizsgálják: Csinálja:nak a növendékek ingákat, melyek

lengési ideje 1 : 2 arányában áll, próbáljanak ingákat csinálni, melyek

lengés ideje egyenlő. Csináljanak másodperces ingát. Hasonlítsák

össze az egyenlő hosszuságu, de különböző sullyal megterhelt

ingák lengési idejét. A csövestengely felhasználásával szilárd ingát

csinálhatunk, mellyel megmérhetjük a pálya különböző pontjain

az inga sebességét. Az inga pályáját karton lemezekkel osszuk fel,

ugy, hogy az elhaladó inga egyenlő időközöket 1/2,TSRQPONMLKJIHGFEDCBAl/B , 1/4 mp

jelezzen. Vizsgálják a ferde sikban lengő ingát.

. -, Hullámkéregpapirból szalagot vágnak, két horganylemez

bicikli golyókon ide-oda tolható rajta. A két horganylemezt acél-

rugóval ugy kötjük egymásmellé, hogy érintkezzenek. Mi történik

ha széthuzzuk és a) egyenlő b) különböző sulyokkalrterhéljük

majd elengedjük.

A vertikális ingához hasonlóan lendítő kerékkel látjuk el a

csőtengelyt, de most a keret csapágyába helyezzük s a zsinór végére

sulyt kötünk, mely elejtve letekeri a zsinórt s forgásba hozza a

tengellyel a lendítő kereket. A zsinór most nincs oda kötve a ten-

gelyhez, azért mikor letekeredett, leesik s a lendítő kerék lassuló

mozgással tovább mozog mig megáll. Ha ugyanazt a sulyt külön-

böző uton vagy egyazon uton különböző sulyt ejtünk le m v; ér-

telmezéséhez jutunk. Frey ezt a kisérletezést a cgs') rendszer

megértéséhez és begyakorlásához használja. Ez kitünő kisérlet a

munka egyenletének értelmezéséhez, a helyzet és mozgási energia

összehasonIításához.

Ezen szerkezet a tengely függélyes állásában egyszersmind

centrifugális gép, mely egy reácsavart zsinór gyors lerántásával

igen gyors mozgásba jön. Végezhetők az ismeretes kisérletek.

: Ha- a lendítőkereket hullámkéregpapirral vonjuk be, kb. 64

hullám a van kerületén. Kézzel ugy forgatjuk a tengelyét, hogy

a lendítőkerék mp.-kéntrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4, fordulót tegyen, akkor egy odatartott

csil!ám v .. karton darabka 64 X 4= 256 rezgést végez. Ez megfelel

a c;-nek. Feladat pl. a lendítő kereket oly forgásba hozni, hogy a

normal a-t adja vagy valamely harrgvilla rezgésszámát megálla-

pitani vagy a zsinórral megindított lendítőkerék forgásának lassu-

lását a hang magasságának sülyedéséből megállapítani.

1) Nálunk is jó volna a cgs rendszert jobban értelmezni.



Egyszerü fordulatmérő készíthető. Félig vizzei megtöltött

üveghengert a tengelyre állítunk, az utóbbit zsinórral megindítjuk,

mikor az A2 hangot adja az oda tartott kartonlemez, leolvassuk a

viz magasságát tükörmércén.

A2rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 870 rezgés 8:~ = 13 '5 fordulat.

Használják ezen lendítő kereket a munka hőegyenérték meg-

állapítására és szinpörgetyűnek. Alapja ez a dinamógépnek, mely-

nek forgási sebességét (hangrnagasságból) összehasonlítják az áram-

erős éggel (galvanométer),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A folyékony testek tula jdonságaz'.

Sürüségmérés. Spirális acél rugóra kötjük a testet s szabadont

majd a vizbe lógatjuk s leolvasszuk mindkét esetben a tükörmércén

a rugó megnyulását. Pl. nyúlás 20 mj"", vizbe mártáskor rövidülés
, 20

10 mj"", S=lQ = 2,

Kémcsóbe serétet teszünk, hogy felénél mélyebbre sülyedjen

a vizbe, mj",,-re osztott kartonszalagot teszünk bele s a kémcső

aljára kampót ragasztunk. Vizbe téve leolvassuk hány 11m el sülyed

ha egy drótszeget dobunk. bele (a), majd kivesszük a drótszeget

s az alján lévő kampó hoz akaszt juk s most nézzük a kémcső

sülyedését. (b) a-b = sulyveszteség.

Acélrugóra akasztott testet (kampós üvegbot) vizbe, sósavba,

borszeszbe mártok, a megrövidülés arányos a folyadékok sürüségével.

A tükörmérce elötti kis tolható asztalkára oly üveget állítunk,

melynek a fenékhez közel oldalnyilása van (oldaltubusos palack),

ebből gumicsövön vizszintesen elhelyezett hajszálcsőbe vezetem a

vizet s figyelem a viz cseppenkénti kifolyását. Feladat a csepegtető

ritmus változtatása a) a viztartó emelésével és sülyesztésével, b) a

hajszálcső hosszának változtatásával. Csöpögjön 1/2, 1, 2, 4,.15

mp.-ként egy csepp.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gázok tula jdonságait is mind egyszerü eszközökkel vizs-

gálhatjuk. A gázok összenyom hatóságát egy gázzal megtöltött

hengerüvegben bizonyos sulyu dugó lesülyedésének mértékével

állapít juk meg. Kisérlet tükörmérce előtt.

Hötanból a hőrnérők fagypont jának és forrpont jának meg-

határozását tölcsérbe tett olvadó jéggel illetőleg pléh edényben forralt

vizzei gyakorolják. A különböző fémek kiterjedési együtthatójának

megállapításához forró vizzei töltött hengert használnak. A hő-
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mennyiseg fogalmát különböző tömegű és hőmérsékletű folyadék

keverésévei állapítják meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hangtani kisérletekhez a tükörmércére két végén támaszto

hasábot alkalmazunk s azok szorító csavaraiba húrt erősítünk. Az

igy nyert monochordonkipengethetjűk arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAskála hangjait sa szám-

viszonyokat állapítjuk meg stb. a mochordon végzett kisérletekkel.

A tanulók meghatározzák a hangvillák rezgésszámát úgy, hogy

a csöves tengelyre szerelt lendítőkereket bevonjákkorrr.ozott papirossal

s arra forgás közben írják a hangviIla rezgéscit. Meghatározzák

a hang terjedési sebességét üvegben.
Fénytanból a sík tükrök törvényeinek alapkisérletét úgy vég-

zik, hogy vízszint es asztalJapon papirost kifeszítenek s egy tükör-

csikot függétyesen reáálJítanak, két gombostű vel kitűznek . egy a

tüköresik irányához hajló vonalai. A gombostűk tükörképeinek a

vonalát is kitüzik s megkapják a síktükör törvényeit.

Ha jól megvilágított, falra akasztott, nem fénylő fekete kar-

tonlapot, melyre 1 cm. széles fehér papirszalagot =ragasatottunk,

prizmán átszúrt fényben vizsgálunk megállapíthatjuk a színkép

szineit s azt is, melyik színt téríti el a prizma legjobbll.n.

A prizma hátsó lapjára szines -zselatint teszünk, a spektrum

mely szinei hiányoznak. Optikai padnak a tükörmércét használják,

melyre kis deszkalap okba erősített szemüveglencséket rögzítenek ..

Fényforrás kis bádogházikóban lévő sztearingyertya.

A mágnesség köréből a gyakorlatokon az erővonal képeket

állandósítják olcsó fényképező érzékenylemezeken vagy lerajzolják,

lekopirozzák füzeteikbe. A különböző alaku mágnesek erővonalait,

az erővonalak , megváltozását, ha vasat vagy más mágnest viszünk

a mágneses térbe, megvizsgáljak. A mágneses deklinációt az iskola

kertjében határozzák meg. Vizszintes deszkán elhelyezett kompasz

tűjének irányát a diopterrel meghatározzák, Az eredményt a nap

[árásából megálJapítottdélvonallal hasonlítják össze.

Pontosabb mérésekhez egyszerü tájolót (bussola) használnak.

0~2 "1m. vastag, 66 "1m. széles acélpléhet, 22 "1m. átmérőjü sárgaréz

esőre tekerünk s erre 225~23 "1m. belső átmérőjű sárgarézcsövet

huzunk: Gázlángon vörös izzásig melegítjük s igy sima acélcsövet

kapunk., melyet azután mágnesezünk s selyem szálon vizszintes

helyzetben szivardobozba akasztunk. A szivardoboz két végébe

ablaküveget illesztünk. Diopternek két 6 cm. >< 9 cm.-es üveglemezt

használunk, az egyiket tussal festjük be s 0.2-0'5 mfm-es vonalon

.tűvel lekarcoljuk a. tust, a másik tiszta üveglemezen " középen



ugyan ily vastag fekete tús vonalatrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhuzunk, A két üveglemezt a

-szivardoboz két végére pontosan beállít juk s megállapít juk a mágne-

ses meridiárrt,

Egyszerűbb tájolót ~sinálhat minden növendék magának. Kris-

tályositó csésze aljára kivül körbeosztást ragasztunk, a csészébe

vizet öntünk, Paraffinból 10TSRQPONMLKJIHGFEDCBA'11 Ifm , X 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmfm X 25 'mfm·es hasábot

vágunk, melybe a hossztengely irányába 20 '"'Im-es kötőtű darabból

készült mágnest dugunk. A ~gnesre derékszög alatt tussal tele-

szivott üveghajszáJcsövet szurunk, melynek hossza kisebb, mint a

kristályosltó csésze átmérője. A paraffin hasáb jobban uszik, pa

parafalemezt ragasztunk az alsó felületéhez. Felső részére középen

10 '"'Im-es üvegesövet tüzünk, rnelynek felső végét csaknem be-

forrasztottuk, a kis nyilásába a kristályosító csészére fektetett

hullámkéregpapiron áttüzött tű illik. _

Ügyesebb tanulók két mágnestű kölcsönös vonzásának erejét

s a földnek mint mágneses térnek horizontális komponensét cgs

rendszerben állapítják meg.

A villamosság körébe tartozó kisérletekhez Daniel és száraz

elemet, továbbá akkumulátorokat használtak áramforrásnak. Ellen-

állásnak 0'8 '"'Im vastag manganin drótot (melynek ellenállása m.-ként

1 9) tekert ek deszkára. Készítettek házilag is igen praktikus reos-

tatot, mely sárgaréz dugaszokkal növelhető, rézlemez csusztatásá-

val pedig apasztható az Q sokszorosai illetőleg hányadosai szerint.

A felszereléshez szükséges még egy áramszakító és áramforgató,

melyeket szintén házi:lag csináltak meg,

Az előbb leirt uszó tájolóhoz egyenes'[vezetékdarabot (gumrni-

val vonalzóra Gró -íteu, üvegcsövön vagy hullámkéregpapiron áthu-.

zott rézdrór) fe.ülrőt, alulról, két oldalt, párhuzamos vagy a mágnesre

merőleges iranyban tartunk, feljegyezzük a mágnes kilengésének

irányát é~· ét. 'Hullámkéreg-paplrszalagból keretet készítünk s

arra vezetőt tekerünk, figyeljük a mágnes kitérését, ha 1, 2, 3, 4

drótcsavarulatu keretben áll. Ezzel.a multiplikátor elvéhez jutunk s

előkészítjük a tangens tájoló megértését.

Egyszerű módon mérhetjük az áram erősségét, ha hullám-

kéreg-papírlemezre 30 cm., 15 cm. s 2 cm, átmérőjü koncentrikus

köröket rajzolunk. A külsőre 2, a középsőre 1 vezetőt erősítünk, a

belső kört pedig kivágjuk. Az így nyert nyílásba selyemszálon

kötőtűrnágnest lógatunk. Ha a külső s belső körön egyszerre veze-

tünk áramot, a mágnes nem mozdul, Látják tehát, hogy -az- .árarn

hatása a távolság négyzetével f\?gy. A belső körön i5X1t cm, vezető
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van, a külsőn pedig 30X2X21t cm., tehát négyszer annyi vezető van,

pedig távolsága kétakkora. Ügyesebb tanuló ezen törvényhez jut:

l} vezeték hossza cm.-benrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX áram erőssége X tú tehetetlenségi nyomatéka
19 IX = (távolság cm.-ben) 2 X tú tehetetlenségi nyomatéka X föld, mágneses

terének vizszintes komponense

M 2 1ti

RHM H

i= ,~~ tg IX •• i = az áram ereje.

Az áramforrások tulajdonságainak vizsgálatához ' házilag készi-
tett egyszerü magnetométerhez készítünk egy solenoidot. Gyufa-
skatulya keskenyebb oldalaira 100 szigetelt körültekeréssel 20 m.
vezeték et csavarhaturik. Ez már kis áramhatással is kitéríti a mág-
nest. Áramforrásnak 2X5 cm-es Zn, Pb, Fe, Cu, Al fémpléhet és
ivlámpából kidobott, hosszában kettéfürészeIt széndarabot haszná-'
funk. Megfordított tányér fenekére higított kénsavba mártott itatós-
papirdarabkákra helyezunk páronként Zn+ Pb, Zn-Fe, Zn-Cü,
Zn-AI, Zn-C darabkákat, összekötjük a gyufaskatulya·solenoiddal
s azt a tekercsjárattal párhuzamosan állítjuk a mágneshez, meg-
figyeljük és feljegyezzük a mágnes kitérését. Megfigyeljük a kémiai
változást s a kémiai elváltozással az áram gyengülését. Megpróbál-
juk ezen kisérleteket más savakkal is. Célunk oly elemeket találni,
melyek állandó áramot szolgáltatnak. Ezen fémlemezkékkel vizs-
gáljuk, hogy két, három, négy elem egymás után kapcsolva, mennyi-
vel növelik az áramot s hogy párhuzamos kapcsolásnál, vagy a belső
ellenállás növekedésévei (több réteg itatóst teszünk a két elem közé)
hogyan változik az áram ereje.

Különböző vastagságu drót ellenállásokkal és elágazásokkal
végzett kisérletek után a Wheatston hiddaI végeznek méréseket.
Mérésekre házilag csináltuk a tükörrnércéből Wheatston-hidat s egy

deszka körlapból tangens tájolót.
A dörzsölési villamosság ketébe tartozó gyakorlatokhoz elektro-

metert, gyüjtőket, .elektroszkópot készítenek, kaucsuküveg, amal-
gámozott bőrés állati szőrme, kén és 'ebonit, pecsétviaszk és bár-

sonydarabkákkal dolgoznak. Staniol, selyemszál, bodzabél vagy
napraforgó bél-golyót használnak.

A gyakorlatokhoz a felszerelést Frey maga eszelte ki, vagy a
gazdag irodalomból kölcsönzött eszméket dolgozta ki. Sokat lendí-

1) ~ a- kitérés szöge.
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tene a fizikai gyakorlátok szőnyegen forgó kérdésén egy tapasztalt
kisérletezésben jártas, leleményes, amellett ügyeskezü fizikus, ha a
külföldön elért .eredrnényeket átdoJgozná srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAazokból meg saját tapasz-
talatalból s mai tantervünkben nyujtott segítő tényezők, kézimunka-
tanítás kellő irányításával munkaprogrammot dolgozna ki.

~émetországban a tanuJók fizikai gyakorlatairól s a fizikai
munkatanításról egész irodalom Van már.

Frey két munkáján
Physikalische Schülerübungen E. Wunderlich Leipzig, 1910,
Physikalischer Arbeitsunterricht E. Wunderlich Leipzig, 1907,

említem:
Hahn : Handbuch für physikalische Schülerübungen, Springer,

Berlin,
Noack : Leitfaden für physikalische Schülerübungen, Springer,

Berlin, .

Noack: Aufgabenfür physikalische Schülerübungen, Springer,
Berlin,

Schreber-e-Springmann: Experimentierehde Physik 1-11. Barth,
Leipzig,

Hübner i Physikalische Schülerarbeiten, Hirt, Breslau, 1911,
Schmidt: Naturwissenchaftliche Schülerarbeiten No l ,
Rebenstorff: Schülerexperiment,
Azonkivül a Berlinben megjelenő Zeitschrift für den physika-.

lischen und chemischen Unterricht.
Aki Frey nyomdokain akar dolgozni, hozassa meg annak

alapfelszerelését Petzoldtól. Ennek részei: padra erősíthető asztal
8'50 M, fali asztal 15 M, tükörmérce 6 M, csőtengely 4'50 M, pontos
mérleg 20 M, sulyok 10M, felszerelés a szilárd testek mechanikát-
jához 20 M, a folyadékok és gázok mechanikájához 14 'M, hőtan
20 M, hangtan 35 M, fénytan 35 M, mágnesség 20 M, elektroszta-
tika 20 M, galvanizmus 40 M, összesen 260 M, melyből azonban
árjegyzék szerint elhagyhat valamit. Az így kapott alap felszerelés
mintájára csinálja meg Frey módjára házilag a többi szorozatokat
fizika- és kézimunkaórákon.

Budapest.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuJnt 7ózsef.
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A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter a Magyar

Tanítóképző szerkesztőségének 1911.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnovember hó 26-án 143124. sz.

leiratában tudomásvétel végett rnegküldötte Bács-Bodrog vármegye

királyi tanfelügyelőjéhez intézett következő leitatának a másolatát :

"Folyó évi október hó 3-án 4316: szám alatt kelt láttamozá-

sára további eljárás végett értesítem a Tanfelügyelő Urat, hogy dr.

Jankulov Boresslau bajai állami tanítóképző-intézeti tanár jénaj tanul-

mányutjáról szóló jelentését tudomásul vettem.

Egyben felhivom a Tanfelügyelő Urat, hogyTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ive l az ilyen és

ehhez hasonló tanulmányi utak tudományos eredményeinek hatását

tanítóképzésünk egész területére kell gyümölcsöztetni, utasítsa a

Tanfelügyelő Ur dr. :Jankulov Boriszláv tanárt, hogy a jelentésének

lényeges tartaimát dolgozza fel és értekezését a Magyar Tanítóképző

cirnü folyóiratban tegye, közzé. "

Ezentul tehát a külföldi tanulmányutra kiküldött tanárok nem-

csak maguknak, hanem bizonyos tekintetben az egész tanítóképzói

intézménynek a részére végeznek tanulmányokat. Eddig is kellett a

kiküldötteknek jelentést tenniök tanulmányi utjaikról a miniszterium-

nak, de ezek a jelentések belekerülték a poros és hangtalan akták

közé s így tartalmuk a köz számára ismeretlen maradt. EgyesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1- ,

lelkesebb tanulrnányozók' ugyan a Tanítóképzőbenis közöltek tanul-

mányutjaikról ismertetéseket, a nagy többség azonban nem ve tte

magának ezt a fáradságot. Pedig nagyo; helyesen mondja a ren-

delet: "A tanulmányt' utak tudományos eredményeinek a hatását

tanítóképzisUnk egész teritletér~kell gyümölcsöztetni." Ennek a gyü-

mölcsöztetésnek, illetőleg a tanulmányi eredmények közzétételének,

tehát atanárság egyetem éve l való megismertetésének legjobb utja a

Magyar Tanítóképző, amely ma már nemcsak az állami tanítóképzők

tanárainak, de a nem állami tanítóképzők tanársága legnagyobb

részének is jár.

'Mivel pedig ugyszólván minden évben van egy-két külföldi

tanulmányútra küldött tanár, ennélfogva az egyesek tanulmányo-

zásának a tapasztalatairól és eredményeiről a legközvetlenebb és

legrövidebb uton értesül a tanítóképzők egész tanársága s így egye-

sek tanulmányozása nemcsak az egy tanár ismereteire és tanítási

eljárására lesznek hatással, hanem meríthet és hasznosíthat abból
. - -----.----_._ ..-

minden törekvő tanár,

Ebből a szempontból az egyetemes tanító képzés ' nivójának

emelését célzó szóban levő fontos rendelkezését a magas minisz-

teriumnak csak elismeréssel és örömmel üdvözö ljük.
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Ha elfogulatlan tekintetet vetünk az életre a mai rendkivül
nehéz anyagi és megélhetési viszonyok között, amint az emberek
az életősztöntől űzetve és vásári lármát csapva tülekednek az élet

nagy szinpadán, azt látjuk, hogy az életpályáknak legtöbbje telve
van nagyobb-kisebb kisértésekkel :a jellemre nézve, amennyiben
irgalmatlanul szorítgatják az erkölcsi jellemet arra, amit a körül-

ményekkel való megalkuvásnak nevezhetnénk, szüntelenül ösztön-
zik az egyént arra, hogy lelke jobbik feléből egy-egy részt áten-
gedjen az ördögnek s külső javaknak becsülésében, imádásában
teljék le élete. A tanítói pálya némileg kivételnek látszik. Ennek
követelményei lépten-nyomon egy jobb világba ragadják az embert:
azaz ebból a nyomoruságos világból kiragadják abba az eszmé-
nyibe, amilyennek ennek a világnak lennie kellene; a tanítói pálya
egy hatásos, állandó intelem arra, hogy önmagunkba térjünk ésa
legmagasabb lelkiismeretességre törekedjünk.

Vajjon melyik fiatal tanító nem érezte szive körül a szeretet
melegét, mikor először az iskolába lépve, a sok ártatlan arc,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI! sok
kristálytiszta szem reá tapadt?! Valóban a kisdedeké, a gyerme-
keké a menyeknek az országa s mi, klk az élet küzdelrnében csak
többé- kevésbbé tudtuk megőrizni lelkünk tisztaságát, ártatlan tekin-
tetüket úgy érezzük, mint a husvéti harangnak hangjait, melyeknek
hallásáraég felé tör bennünk mindaz, ami nemes, jó szunnyadt lel-
künk mélységeiben, Bányászoknak érezzük magunkat, kiknek a'
legnemesebb lelki kincseket kell kiaknázni, napfényre hozni a gyer-
meki lélek sötét, homályos, de tiszta tárnáiból.

Vannak emberek, kik százszor megtagadták már az igazságot, .
megcsufolták az erkölcsöt, s a gyermekek láttára bizonyságot tesz-
nek amellett és sóvárogva epednek . elvesztett erkölcsi tisztaságuk
után. Gonosztevők a legmélyebb erkölcsi felháborodást érzik, ha
azon nemtelen indulatok felburjánzását látják a saját gyermekeik-
ben, melyeknek ők maguk áldozataivá lettek.

Sokan. a hivatásos nevelők között is megfeledkeznek azon
tényről, hogy a gyermekeket nem csak .azzal neveljük, amit mon-
dunk, hanem sokkal inkább azzal, amik vagyunk. Mély, tartós
hatást csak egy olyan erkölcsös jel/em gyakorol a gyermekekre,
kinek jóra intő szavai rnögött ott van hátterül a példa, a meg-

45Magyar Ta.nítóképz6.
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valósult erény, azaz kinek külső szavai és belső jelleme között a

legtökéletesebb összhang van. Saját jellemünk et kell alakítanunk
állandóan és éber őrködéssei és ezen önjellemünket alakító munka
'nagyobb hatással van növendékeinkre, mint az üresrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszavak, Az életet
rendező, alakíto erőnk. sokkal erősebben nyilatkozik abban, amit
magunknak megtiltunk, mint amit másoknak -.

Sok szüle a legmélyebb szeretettel és a legkinosabb töpren-
géssel kérdi önmagától: Mit tegyek- gyermekem érdekében, hogy
megóv-jam őt azon kisértésektől, melyek kint és bent ólálkodnak

reá?! Azután elkezd gondolkodni, pedagógiai könyveket olvasni,
pedig a felelet oly igen egyszerü: Törekedjél önmagadat azzá,
olyanná tenni, amivé tenni gyermekedet akarod. A saját magadon,
indulataid, idegeskedésed, lustaságod felett aratott, talán titkos győzel-
med válik. gyermeked őrangyalává. Önmagad nevelésére irányuló
ezen munkásságod nélkül mindennapi viselkedésed' megcáfolja és
kigunyolja azt, ami szádból ered. Önmagunk legyőzése pedig fel-
ébreszti azon szunnyadó erőket, melyek magasabb visznek, úgy
hogy ezek szemeinkből fognak sugárzani és szavainknak mélyebb
igazságot és rábiró képességet fognak kölcsönözni.'

Horatius a latin költő mondja: Ha sirásra akarsz fakasztani.
sirj elébb te magad. Ha becsületes, önzetlen jellemü emberré akarod
nevelni tanítványaidat vagy gyermekeidet, légy elébb te magad becsű-

letes, önzetlen emberré.
Ha a legmagasabb erkölcsi igazság nem vezérel az élet utjain,

ha le nem vetkőztük az önhittségnek, a jelen pillanat kényszerének
jármát, akkor nem tudunk nevelni. Azért amit a gyermektől kivá-

nunk, azt követeljük meg a legmélyebb komolysággal előbb saját
magunktól. Ha rendessé, megbizhatóvá, következetessé, önrnérsék-
lövé, szerénnyé, munkássá akarjuk tenni növendékeinket, magunk-

nak kell rendesnek, megbizhatónak, szerénynek,munkásnak len-
nünk. Aztán az, amit jellemünkön építettünk, meg fog látszani
arcunk tekintetében, szavunk csengésében s ezt a végtelenűl érzé-
keny és fogékony gyermeki lélek jobban és mélyebben meg fogja
érezni, mint bárki más. Egy magasabb jellem, mint élő, megtes-
tesült valóság fog állani, fog jelentkezni a gyermekek előtt, amely
önkénytelenűl tiszteletet és követésre, utánzásra való hajlamot fog
kelteni a gyermekek lelkében.

Fra Angelico olasz festőről mondják, hogy mielőtt az ecsetet
kezébe vette volna, hogy utolérhetetlen szépségü angyalait, égi
alakjait megfesse, elébb imádkozott. Mennyivel inkább imádkoz-
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nunk kellene, nekünk, tanítóknak, mielőt~ a lélek alakításához fog-
nánk, mennyire meg kellene lelkünket minden rátapadt szennytől,
piszoktói tisztítani; mennyire össz~ kellene magqnka,t szedni; hogy
eggyé legyünk az isteni igazsággal, hogy szavunk aztán a gyer-
mekben szunnyadó istenit érje és növelje. ' \

Sok nevelő töri a fejét azon, hogy mikép bánj on el a hazu-
dozó gyermekkel, hogy gyógyítsa őt ki eme lelki betegségből. Venné
csak szigoruan számba azt, hogy az ő naponkénti kijelentései
mennyire felelnek meg az igazságnak. Ijedt meglepetéssel vénné
észre; . hogy mennyi sok hazugságon kapjaTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi rajta ~ön magát. " Pedig

így: akár angyalok nyelvén szólhat arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyermekekhezca gyermek
észreveszi az ellenmondást, mely a szó és a cselekvés között van
és hozzászokik ahoz, hogya' legnemesebb erkölcsi elveket csak
hirdetjük, de nem cselekedjük és hogy, vizet prédikálunk és bort
iszunk. Vagy például szerénységet csak úgy ébreszthetünk a gyer-
meki lélekben, ha az önhittségnek, az elbizakodottságnak utolsó
maradványait is kiirtottuk lelkünkből. Sok anya nem is sejti, hogy
az önző nagyravágyásnak és elbizakodottságnak az alapjait azzal
veti meg a saját gyermekei lelkében, hogy őket kivételesentöké-'
letes, csodagyermekeknek tekinti, a maga hiuságát, önteltségét ő

rájuk is kiterjeszti és nem veszi észre, hogy ennek semmi köze a
mély és felelősségteljes anyai szeretethez, mely mát a kis gyer-
mekeket megrontja. A gyermekből követelőző, nagy ígényü, önhitt
férfi és a legtöbb esetben elégedetlen ember lesz. -
, ' Ezekből következik, hogy a névelő~ékönnevelése alapvető
fontossággal bir. Minderr valódi fegyelmezés az önfegyelmezésen,
az önuralmon alapszi~. Régi igazság, hogy csak az tud uralkodni
másokon, ki magán megtanúlturalkodni. Csak egy disciplinatt
jellem tud rendet tartani. Nem a szavak, nem a különféle büntetés- '

./ nemek vannak jó hatással a gyermekre, hanern csakis az akarat-
nak 'az az ereje, amely saját magunkban lecsillapítja az idegeket,
fékezi a szenvedélyeket, aláveti .az ösztönöket a' magasabb törek-
véseknek. Csak ez az akarat alkalmas arra, hogy 'rendet teremtsen
il gyermeki lélekben, hogy az uralkodjék ott az ös ztönök felett,
akit az uralkodás megillet: csak ez szoktatja őket önuralomra.
Ha a nevelőnek egész magatartásán meglátszik, hogy méggyőzte

'önmagát, legyőzte a belső ellenséget; a nemtelen szenvedélyeknek
fenevadjair erős vaskezével féken tudja tarta~i: akkor a gyermeki k
hada ,készséggelés örömmel meghajol és aláveti magát az ó

akaratának. ''" ,
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Aki a nevelő magasztos hivatásának II-karja magát szentelni,
annak 'mindenekfelett a saját akaratát kell kifejleszteni~,' jellemét
kiépítenie. A tudás, az ismeret nem sokat ér ott, ahol arról van
szó, hogya maga koncentrált akaratával a maga növendékseregét
kiragadja a szórakozottságnak, a magaelhagyásnak, a lustaságnak,
a játékosságnak az állapotából és a magábaszállásnak, az erők
összeszedésének, az önfegyelmezésnek szellemét plántálja beléjük.

A nevelőnek a gyermekek szeme elé kell tárnia, hogy az élet-
ben is a legbecsesebb az erkölcsi 'jellern és az előkelő érzület.

Az élet tülekedésében sohasem szabad talán anyagi előnyökért.

talán a gyorsabb előmenetelért rést ütni erkölcsi jellernünkön, elő-
kelő önérzetünkön még kicsinyes dolgokban sem: ekkor érezni
fogják tanítványaink, hogy más is van a világon, nemcsak anyagi
előnyöket megragadni vagy megtartani. A tülekedés, a nemtelen
előre tolakodás legkevésbbé illik a népnevelőhöz.

'Egyébként bánjon a nevelő gyermekeivel úgy, mint uri
emberek szoktak egymással' érintkezni azaz gentlemen módon.
"A legnagyobb tisztelet adassék a gyermeknek" mondja a római
költő Juvanalis és az udvariasságnak, az illemnek a szabályait
sohasem szabad szem elől téveszteni, legyen finom, előkelő. Szóval
a tanító legyen mintakép, próféta, kit a gyermekek utánoznak, kihez
hasonlóvá lenni akarnak s ki ezt meg is érdemli A gyermekek azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ő képmására teremtődnek;
Hogy egy jó tanítónak miféle jeIlembeli tulajdonságokkal kell

birnia, azt a régi felekezeti iskolák szervezeti szabályzata követ-

kezökben áIlapította meg: először érezze a tanító a maga szemé-
lyes méltóságát, úgy hogy tartózkodjék minden közönséges és

aljas dologtól, azaz becsülje meg önmagát; másodszor legyen igaz
ember, őszinte és becsületes; harmadszor legyen igazságos úgy,
hogy ne részesítse egyik tanítványát sem különös kedvezésben és
ne viseltessék egyik iránt sem jogosulatlan ellenszenvvel; negyed-
szer legyen nyugodt és türelmes ugy, hogy sohase legyen igazán
haragos vagy gyűlölködő, kivévén az úgynevezett pedagógiai rnű-

haragot; ötödször legyen szilárd és álhatatos az általa legjobbnak
felismert módszer 'és bánásmód alkalmazásában, legyen kellő bátor-
sága úgy, hogy ne riadjon vissza azon nehézségektől és akadá-
lyoktól, melyek sikeres nevelői működése elé tornyosulnak.

Ki tagadhatná, hogy ezek a követelmények olyan általános

érvényüek, hogy f!1ég mai nap is fennállanak. Ezek azonban a
tanítónak csak erkölcsi tulajdonságai, azért ezeket ki kell egészí-
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tenünk az értelmi kö:vetelményekkel. Ez pedig nem más ~int a

tudás. Bármiféle tanítónak többel kell tudnia, mint amennyit taní-

tani kötelessége, amellett jártasnak kell lennie nemcsak az elméleti

pedagógia, hanem a gyakorlati módszertan egész birodalmában.

Mikor a franciáknak halhatatlan minisztere Guizot a nevéről

nevezett iskolai törvényt 1833-ban a parlamentnek szentesítés végett

be nyujtotta, a jó tanítónak jellembeli tulajdonságait e szavakban fog-

lalta össze: "Egy jó tanítónak. többet kell tudnia, mint amennyit

tanítania kell, ha ésszel és szeretettel akar tanítani. Szerény viszo-

nyok között kell élnie és lelkileg annyira fenköltnek kell lennie,

hogy megőrizze érzéseinek nemességét, társadalmi érintkezéseinek

finomságát, amelyek nélkül sohasem fogja megnyerhet~i a szülők-

. nek becsülését és bizalmát. Jellemében a jóságos szeretetnek bizo-

nyos határozott szilárdsággal kell párosulnia és . a községben ne

legyen senkinek alávetett szolgája, bármily sokan állanak is rang-

ban felette. Ismernie kell a maga jogait; de még, jobban ügyelnie

arra; hogy kötelességeit minden irányban teljesítse."

Valóban Guizotnak szavai még' ma sem avuItak elrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5" alig

tudnánk jobban megállapítani azon jellembeli tulajdonságokat, melyek

a jó tanítót teszik.

(Budapest.)
.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Székely György.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lk o t ó m u n k á r a v a ló nevelés.')

1. Pedag6giai reform-mozgalmak.

1. A reform-mozgalom kifejlődése.

Aki éles figyelemmel kiséri a külföldi pedagógiai irodalmat,

észre veheti, hogya forrongás sajátságos kors~akát éljük. Sok tekin-

tetben lehet korunkat a filantropinizmus korszakához hasonlítani.

Az uj jelszavak csak úgy röpködnek a levegőben és a reformok

sokasága szinte megzavarja a szemlélődőt,

E korszakelőfutárjai voltak azok a rombolók, kik sok ügyes':"

séggel tudtak rámutatni az iskola ezerféle bajára, kiméletlenűl

feltárták gyengeségeit, elavúlt intézménynek hirdették az iskolát

és el akarták törölni a föld felszínéről. Következtetéseikkel határozot-

tan túlságba mentek.

1)' Részletek a szerzőnek ugyanily cimú nagyobb tanu.!mányából.
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A közfigyelern hamar elfordúlt a keresők felé. Ők már nyugod-

tabban ítélték meg a mai állapotokat, szintén éles szemmel látják

az iskolák hibáit, de már keresik az utakat és módokat, hogy hol

és hogyan lehetne segíteni. Ábrándozók ők, kik valamely nemesebb,

szabadabb é~ az emberi természethez jobban hozzásimuló uj iskola

tipust keresnek. '

A keresőket az alkotok követik, kik már' elhagyják a hiába-

való általánosságokat, a való életet tartva szem előtt, konkrét ter-

vekkel, gyakorlatilag használható módszerekkel iparkodnak tény-

leges eredményeket felmutatni. Bátor kezdeményezők reform isko-

lákat létesítenek, hol elveikkel kisérleteznek. A felmutatható sikerük

következtében több és több iskolában biztosítanak teret az uj törek-

véseknek.

, E nagyszerű külföldi reform-rnozgalmat ugy hiszem nem szük-

séges részletesen ismertetni. Megtették azt már sokan. Ki kell emel-

,nem- különösen Weszely Ödön egyetemi m. tanárt, ki kiváló művé-

ben ",A modern pedagógia útján" de különösen a "Népmúvelés"

hasábjain folytonosan ismerteti a mozgalmakat. -Kiterjeszkedik a

reform pedagógia minden általános érdekü kérdésére Nádai PálTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,JA

gyermek" cimű könyvében, mely könnyed és élvezetes alakban

ismerteti e reform-mozgalmakat. E könyvekből, de még inkább a

külföldi folyóiratok ból megismerjük azt, hogya mai kor igazán a

pedagógia reneszánsz kora.

Új korszak virradt ránk, mely nem rombolni akar, de mely a

nevelést, az iskolát a kor megváltozott létföltételeibe kivánja bele

illeszteni, mely tudatában van annak, hogy míly hatalmas nemzet-

alkotó, nemzetnevelő tényező lehetne az iskola és eleget kiván

tenni ennek.

2,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA reformok, tula jdonkéPent' megz'ndítói.

Kü1önösen Németországban, a külföldön, ezer és ezer cikk

jelent meg a reformokról és nem hiába, mert végre kezd megrnoz-

d~lni a nagy tömeg is. A tanárok és tanítók nagy többsége ott is,

rnint másutt, nem annyira a pedagógiának évszázados fejlődésa

által összegyűlt igazságok .és tapasztalatok szerint tanít, hanem,

nem kis elbizakodottsággal, 'pusztán a saját belátása és józán esze

szerint igazodik, mellyel azonban öntudatos, folytonos pedagógiai

önképzést nem fejleszt ki. Ez magyarázza meg azt a különös tényt,

hogy hiába éltek a nagy pedagógusok és hiába voltak zseniális
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hirdetői nagy jelentőségű neveléstani elveknek, megis tanításukat

ujra és ujra kell felfedezni, hogy érvényesűljenek. Bármily uj kön-

tösben jelenjék meg egy reform eszme, a szemlélő igen gyakran

észreveszi, hogy ismerőst üdvözölhet benne. A legtöbb állítólagos

uj reformeszmét ma Rousseaunél s a filantropoknál; öntudatosabb

formában Pestalozzinál, de még inkább Fröbelnél talál juk meg.

Csak most, midőn ugy a kisérleti pedagógia, mint az uj lélektani

és filozofiai vizsgálódások ujból hangoztatják a régi igazságokat,

melyeket a nagy pedagógusok intuitív módon felismertek. kezde-

nek az eszmék nagyobb teret hódítani.

A pedagógia fejlődése, ugylátszik, jelenleg ép abban nyilat-

kozik, hogya mult század pedagógus elveinek horderejét teljesen

felismeri és tartaimát tudatni azoknak. Az uj reformjelszavak között

pid. legelterjedtebb az öntevékenység kivánsága. Mily régen ismerték

már azt, mégis csak most gondolkoznak azon, hogy az igaz és helyes

elvet iskoláinkba bevigyük. Pestalozzi mondja "Az ifjuság minden

tanulása öntevékenység legyen, önmagából merítendő szabad alko-

tás, életteljes teremtés." Mily hatalmas gondolat! Vezető, irányító

gondolata a mai reform-rnozgalmaknak. Ugyancsak ő hangoztatja:

.,A korszak ellenséges géniusának rettenetes ajándéka: ismeretek meg-.

felelő ügyességek nélkül és belátása azon (anstrengungs und über-

windungs) erők nélkül, melyek lételünk és életünk megegyezését

megkönnyítik és lehetségessé teszik." E gondolattal vezetője Pest-

alozzi azon törekvésnek, melyek a gyakorlati cselekvő készségek

jelentőséget nem győ zik eléggé hangoztatni: Natorp, Pestalozzi leg-

kiválóbb magyarázója kimutatja, hogy Pestalozzi sokat hangozta-

tott szemléltetési elve sem egyszerű észrevétel. "Hanem ebben

nyilatkozik meg igazán az önképzés cselekvő jelleme." Ily szemléltetés

lehet csak alapja minden tudásnak! Ugyanazt olvassuk ki rninden

uj reformiratból.

Fröbel Pestalozziból indulva ki, még világosabban fejezi ki

e gondolatokat: "A cselekvéssel kell minden emberi nevelésnek

kezdődni, onnan csirázni, abból kinőni és azon alapúlni. A tevékeny-

ségi ösztön ápolásával kell mindent megkezdeni, onnan induljon kirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mind az, ami a gyermek Igazi emberi kifejlődése érdekében történik.

Igazi, tökéletes ismeretet csak' öntevékenység és önkifejtés utján

szerezhetünk. "

Ime e gondolatok voltak a reform-mozgalmak- előfutárjai.
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3. A reform-mozgalmak legfontosabb követelménye: alkotó munkára

való nevelés.

Az iskolának csak egyik feladata, hogya mai műveltséget,

a szükséges ismeretet és tudást átnyujtsa, fontosabb feladata, hogy

a lélek eleven erőit is növessze, hogy ne maradjon az ismeret, a

tudás holt tőke, hanem, hogy a kifejlesztett alkotó erőkkel meg tudjon

felelni azon kérdésekre, melyeket az élet feltesz és önerejéből meg

tudja oldani azokat a feladatokat, melyeket előrehaladása követel.

Melyik az a módszer, az a tanítási elv, amellyel e célt elérhetjük?

Régen tudják azt, hogy minden igazi tudás alapja a szem-

lélet, de még mindig nem hatja át e gondolat tanítási módszerünket.

A szó, a dolognak neve, könnyebben kezelhető; e kényelem okozza,

hogy. szivesen túlbecsűljük, értékét, öntudatlanul is szeretjük

hinni, hogy a tanuló szőfüzése feltétlenűl bizonyítéka a tudásnak

s ez okozza, hogy .ujból és ujból visszaesünk az iskola legnagyobb

hibájába, a verbalismusba. Nem tudunk és nem lehet elég sokat

szemléltetni! Nem csak a konkrét, de az elvont fogalmak és az

ezeken alapuló ismeret is ezt követeli. Nyelvünk mutatja, hogy minden

elvontat csak ugy érthetünk meg, ha szemleletből szerzett tapasz-

talattal világosít juk meg.

Tökéletesebb a szernlélet, ha nem csak látjuk a tárgyat, nem

csak- hallunk róla, de ha azt meg is fogjuk. Előbb csak két érzék

növelte a képzet intensitását, teljességét és állandóságát, - most a

tapintás, a hőérzet és az izomérzet is hozzájárul. Ujabb kisérleti

. vizsgálódások nem győzik eléggé kiemelni, mily fontos szerepe

van ismereteink szerzésében és tudásunk megerősítésében az

izomérzetnek és' ezáltal a cselekvésnek. Nyelvérzékünk is erre utal.

Ami megfogható kézzel,azt foghatom fel, arról van fogalmam. A

fogalmi ismeret minden tökéletes ismeret alapja.

A kéz az emberiség fejlődéstörténetében is elsőrangu szerepet

játszott. Az önkéntelen mozgás, a szükséglet kiegészítése végett

elkövetett cselekvés, a külső dolgokkal való megbirkózásnak ~ény-

szerüsége volt oka az ismeretszerzésnek. A létért való küzdelem-

. ben bukkant rá az ember, hogy a kezébe vett kővel tudja ütésén ek

erejét. Használat közben megsejt egy fizikai törvényt és botra erősíti a

követ vagy előbb csak bunkós bot kerűl a kezébe, Akár hogy

történt, elég az hozzá, hogy a szükséglet cselekvésre hajtotta, míköz-
ben szerzett egy néhány ismeretet önkénytelenül és rájött az első

alkotásra. Az alkotottrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű uj fejlődés csiráját tartalmazza magában.



Megismerte az anyagot, megtanult vele bánni, célokat látott és
megtanulta, hogyan lehet azokat elérni. Megtanulta első szerszámát,
fejszéjét öntudatosan elkészíteni és vele célszerűen bánni. Az uj
alkotással, mit cselekvő rnunkájával létrehozott, uj tapasztalatokat
szerzett, képzetei szaporodtak és ítélőképessége a cselekvéssel
szerzett tapasztalaton kifejlődött.

Az emberiség fejlődese az alkotó munka utján vált lehetségessé,
mely kezdetben csak a kézimunka körére szorítkozott. A fejlődés
magasabb fokain keletkeztek a szellemi alkotások. Az emberiség
a szellemi alkotások vélt felsőbbsége által elfogódva nem törődött az
ókorban és a középkorban az anyaggal. Az uj kor volt hivatva
az anyagi világ törvényeit kideríteni, ezek tanítanak meg bennünket
e téren alkotni. A technikai alkotások nagyszerűsége pedig min-
denkit meggyőz ujból arról, hogy mily nagy szerepet játszik és
mily egyenrangu az emberiség fejlődése érdekében az alkotás az
anyagi és szellemi világban egyaránt.

A gyermek fejlődése hasonló módon biztosítható. A gyerme-
ket élénk tevékenysége jellemzi, mely a játékban nyil vánul. E játék
nélkülözhetetlen alapfeltétele, előiskolája minden további fejlődésnek,

A gyermek cselekvési vágyában önfentartási ösztöne működik, mert
igy szerzi meg azokat az ismereteket és ekkor gyakorolja be azokat
a készségeket, melyeket okvetlenül megkiván _tőle az élet. A termé-
szetes fejlődés e fonalát nem szabad elszakítani az iskolába való
belépéskor. A gyermek ott is folytassa a maga kis játékait, babrál-
gasson, akarjon valamit előállítani. E babrál ga tás lassanként át-

vezetődik céltudatos munkává, amelynél a kéznek megmaradt az
-a nagy szerepe, ami kezdetben volt. Ez a következő okokbólrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszük-

séges: A gyermek figyelme még gyönge, de a cselekvés, a kézi-
munka kényszere. ott van, nem hagyja elkalandozni. Leköti az
érdeklődését, mert az öntevékenység, mely külső cselekvésben
nyilvánul, a legerősebb lekötő inger. A vele született tevékenység
vágyát kielégítheti és a gyermek egyéniségéhez mért rnunka az
alkotó munka örömét fogja számára megsz.erezni. A keze munkája
által előállított tárgy maga fogja őt lépésről-lépésre saját munká-
jának helyességéről meggyőzni és kényszeríteni, hogy jobban, cél-
tudatosabban járjon el. Nem ismerünk ennél tökéletesebb mócot,
amellyel a gyermeket öntudatos, célszerű munkára és gondolkozásra
ily könnyen és biztosan nevelni és összes gyakorlati készségeit is
egyszerre ily nagy mértékben kiképezni lehetne. Jól kiemeljük, hogy

nem gépies, pusztán utánzásra szorítkozó mechanikus munkáról
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beszélünk, hanem alkotó munkáról, mely kezdetben a kéz foglal-

keztatása segítségével az értelem alkotóerőit működteti és öntevé-

kenységük utján -kifejleszti.:

A nyelv kifejlesztésére is bő alkalmat ad a cselekvő munka.

Hogy mily nagy mértékben, legjobban bizonyítja azon tény, hogy

a szemlélet gazdagságát, a nyelv, bárhogy erőlködjék is, sohasem

képes elérni. Ezerféle dolog van, amit csak a kéz segítségével tudok

kifejteni; le kell rajzolnom, meg kell mutatnom, ki kell formálnom.

A kéz a nyelv mellett a legügyesebb gondolatkifejező eszköz.

Becsüljük még azért és ne féljünk attól, hogy hiába való fárad-

ságot veszünk magunknak, ha a népiskolában a nyelvvel egyen-

rangu szerepét nemcsak az irásnál és rajzolásnál, de a kézimunka

segítségéTSRQPONMLKJIHGFEDCBAve l is jobban előtérbe kivánjuk tolni.

Egész kulturánk szenvéd különben emiatt, hogy a kéz nem

kapja meg kellő szerepét á népiskolában. A kézimunka szeretete

szinte kivész; az ipar hanyatlása, a szellemi proletarizmus kelet-

kezése, ennek köszönhető.

Népiskoláinkban a hivatalos tanterv szerint tanítandó a kézi-

munka. De nem erről a kézimunkáról beszélünk, melynek szintén

nagy. szerepe van és célja inkább az, hogy az izlést kifejlessze,

vigyáz főképen a formára, pontosságra, mérték szerint dolgozik és

inkább oly eszközöket használ, melyek a házban rendes körülmények

között nem találhatók, hanem a nevelő kézimunkáról. A nevelő

kézimunkának minden tantárgy keretében hely ad ható, főképen

csak a nevelés érdekében történik. Mig a kézimunka órán előállított

tárgynak valam ily értéke lehet az iskolai életen kivül is, addig a

nevelő kézimunka által előállított tárgynak főkép csak képző hatása

rniatt értékes. It nevelő kézimunka egyszerre végeztessék a rendes

padban az összes növendékek által. Minél kevesebb anyag, minél

egyszerübe berendezés, ez itt a követelés. A mindennapi használat esz-

közeit alkalmazza. Felhasználja, illetőleg feldolgozza leginkább az

ipar, kereskedelem, egyszóval a technika 'azon hulladékatt a maga

céljára, melyet másutt már alig lehet értékesíteni. Az igyelőállított

tárgyak nem nagyszerü 'műalkotások, az bizonyos, inkább babrál-

gátásnak nézi a laikus az egészet, midön a gyermek egy eldobott

lópatkóból elektromos motort készít. Ez elektromos- motorrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelkészí-

tése közben' megtanulja azt alaposan, ismeri e motor minden

csinját-binját, a villamosság törvényeit, az anyag viselkedését ki-

tanulmányozta, megértette -az erők működését, nagy gyakorlati

ügyességre tett szert, megtanult figyelni a lényegesre, céltudatosan
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dolgozott, látja munkájának eredményét, örül neki, mikor a motor

jól jár. Az anyag előzetes összegyüjtése, előkészítése együttesen

történt az osztályban szervezett munkafelosztás elve szerint, átéli

tehát a szociális együttműködés hasznát. Lerajzolja és leírja azt

odahaza, hogy hogyan készítette el e rnotort, itt van az alkalom

tehát, hogy rajzi és irási fogalmazási készségeit a gyermek fel-

fogásának megfelelőert kiművelje. Oly témát adunk ekkor, mely

a gyermek, ugyszólván rninden készségétbízonyos módon gyako-

rolja, melynek életteljességével, gazdag' nevelőhatásával nem verse-

nyezhetik a mi, könyvszerint haladó, pusztán megértésre támaszkodó

tanítási módunk, hol a gyermek csak passzívelfogadó szerepet

játszik, .melyet legfeljebb a passzív szernlélet élénkít némikép. A

mcstaní házi feladat ujból puszta ismétlés, mely a gyermek alkotó

aktív erőit nem foglalkoztatja. Ez utóbbi rendszert szeretik az

iskola ellenségei' magoitató rendszernek feltűntetni, melynek le':

nyügöző élettelen, hasztalan voltát nem győzik eléggé pellengérre

, állítani. E kifakadások nagy népszerűségnek örvendenek, miért túl-

zottan, de ép azért igazságtalanul ódaállitják az iskolák azon hibáját:

mely a gyermekre, gondolkozási és érdeklődési körétől távoleső

ismereteket rákényszerítés az 'Ismereteket nem oly módon nyujtja,

hogya gyermek öntevékenységét kielégítse és azt egyszeri cselekvő

átdolgozás utján megértse. Azt a tanulást, melyhez ismétlés nem

kell, tehát amit egyszeri hallásra, látásra, cselekvésre stb. meg-

tanulunk' vagy valamely nem egyformán ismétlődő gyakorlás által/

implícite, önkénytelenül történik, azt immanens tanulásnak nevezzük.

A nevelői munka tanításának épen az á legnagyobb előnye, hogy'

immanens tanulást tesz lehetővé, mert II folytonos munka tulaj-

donkép a legintensivebb szemléltetések sorozata, a folytonos cselek-

vés biztosítja a' szemléletek aktív jellegét, tökéletességet és teljes-

ségét. Ezekhez járul a munka alkalmaval az, hogy kepzetekközött

folytonos vonatkozások létesü!nek, az ítélő, összehasonlító funkciók

működnek. Az időbeni hosszabb lefolyása az értelmi műveleteknek

csak erősíti a, képzetkapcsolást. S végre, mivel mirrdig az alkoto,

következtető funkció'kkal működtetünk, soha nem hagyjuk csak

utánozni, értelmetlenül lemásolni a művet, azért az értelmes tanulás

mindig jelen van es az is fokozza a maga részéről a képzetek
/ '

kapcsolatok állandóságát. '

Amelyik tanítási módszer vagy tanítási elv immanens tanulást -

tesz lehetövé, az a legideálisaob mótíszer vagy elv, külöríösen akkor,

ha e tanulással együtt jár a sokoldalués intensív alaki képzés.
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Binet szerint a gondolkozás az a képesség, mely a világ egy

töredékéből. egy pár hiányos adatból, egy egészet tud konstruálni

magának. E meghatározás pontossága ellen lehet beszélni, de bizo-

nyos, hogy fején találta a szöget. Mindig egy feladat, probléma

az, ami bennünket gondolkozásra Ösztönöz és a gondolkozásnak

anyagot ad. Ha az adequat törvénye szerint a tanulók gondol-

kozását . akarjuk fejleszteni, szükséges, hogy azok minden órán

egy-egy problémát oldjanak meg. Nem közöljük vele az ismere-

teket. hanem kifejtjük vele. Ez utóbbit most is tesszük, de nem

elég öntudatosan. A tanulók gondolkozó öntevékenysége érdekében

minden anyagot lehetőleg egy probléma megfejtése eredményeképen

kell átnyujtani. Rendes körülmények között az óra elején szokásos

a célkitűzés, probléma alakjában legyen odaállítva.

Tudjuk, hogyaproblémamegoldáshoz nagy kitartás, akarat-

erő kell. A motívumokat hozzá ne a felnőtt lelkiéletének jellemző

vonásaiban keressük, hanem induljunk ki a növendék álláspont-

jából, az ő saját os ösztönéből. A gyermeket a rendkivüli és talány-

szerü érdekli; játék köre, tevékenységi vágya, alkotási. ösztöne,'

sajátos érdek- és érzelem-világa adják hozzá a motívumokat. Ha

ezek arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmoiívumok gyakran nem is oly előkelő hangzásuak, mégis

többet érünk vele, mert, - mint később itt is - nem arra törek-

szünk, hogy a természet, nyers ösztöneit ideig-óráig elfojtsuk, hogy

később annál jobban felszabaduljanak, hanem, ép ez ős erőket akar"

juk felhasználni nemesebb és magasabb álláspont elfoglalására.

A probléma a tanuló közvetlen érdeklődéséhez kapcsolódjék,

mert csak akkor lehet remélni, hogy gondolatösztönző lesz, hogy

. megindítja az önkéntes apperceptív képzet kapcsolást. Csak ekkor

lehet azt .mondani, hogy "a tanítás a tanár és tanítvány együttes

cselekvő rnun kája ": Ez az értelme annak a miniszteri rendeletnek,

mely a tanítóképzőkhöz intéztetett.

. Együttes cselekvő munka legyen minden tanítás! Nagy szó 1

Hol van még az az öntudatos, kidolgozott módszer, melyennek

megfelel. Vannak, kik a régi kérdve-kifejtő eljárást értik alatta.,

Azoknak nincs igazuk. A kérdve-kifejtő eljárásnak nagy hibája,

hogya tanár vagy a tanító tulságosan uralja a .helyzetet, kérdés

kérdésre esik és gyorsan következik reá a felelet. Minél gyorsabban

történik ezeljárás, annál tetszetősebb. Evvel szemben pedig nagyon

jól tudjuk, hogy ~gy kérdés gondolatébresztő hatása annál érté-
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kesebb, minél mélyebb vonatkozásokat kell kiderítenie, de annál
több idő is -szükséges hozzá .. A kérdve-kifejtő eljárásnak még
nagyobb hibája az, hogy teljesen hiányzik a tanuló önkéntes
értelmi működése. Mintha zsinóron rángatnák, ugy kell minden
.kérdésre felelnie. A kérdés tevékenységét ébren tartja ugyan, de ez
nem öntevékenység, igy nem fog benne kifejlődni a gondolatindítás
és az öntudatos gondolkozás helyes szokása és készsége; az a
készség, hogy öntudatosan meg tudja határozni gondolkozásának
irányát, hogy megtanulja az átgondolt részek felett a kritikaiát-
tekintést, hogy kiképződjék nála a vonatkozás és összehasonlítás
gyors és öntudatos funkciója minden téren; a készség a gyors
elmélyedéshez és meggondolás hoz, a készség az önkéntes kérdés-
feltevéshez, belső önkéntes ösztönzés a feleletkereséshez, egyszóval
a leleményesség, az ötletesség, a gyors észjárásnak a könnyüsége
és önkéntessége. Mindezek csak ily cselekvő és spontán munka
tanítás utján érhetők el, de nem a kérdve-kifejtő tanítás kényszere

'mellett, mely nem igen ad alkalmat az értelmi működést támogató
érzelmi hullámzás kifejlesztéséhez.

Ha az érzelmek hullámzása kiséri a tanítást, akkor nem lesz
száraz és unalmas. A mostani népiskolai tanterv és utasítás mondja,
hogy "legyen minden tauításegy kis dráma", akkor fog célt érni.
Ez a követelés talán következő módon valósítható meg:

A tanítás elején van a. célkitűzés, a problémafelállítás. E
probléma talányszerüsége, vagy a feladat sejtett jelentősége és
érdekessége, felkelti a növendék kiváncsiságát, felébreszti tudás-
vágyat, tevékenységi hajlamát, izgatja a felismert nehézség és ezek
fölébresztik az ösztönt a gondolkozáshoz. Megindul az élénk eszme-
kapcsolás. Képzetek mozgékonysága felébreszti a tevékenység
kellemes érzelmét. Ha látja, hogy nem jó uton halad, őbenne
vagy társában föltámad a helytelenítés, a rosszalás kellemetlen
érzelme. Majd ujból keresik a helyes utat együttesen, nyugtalanítja
őket a tudat, hogy még nem találták meg a megoldást. Halla-
nak egyiktől vagy. másiktól egy-egy megjegyzést, a meglepetésnek
vagy kétkedes érzelme támad bennük, mely ujból megindítja a
kutatást, elmélyedésre serkent vén őket, majd lassankint kezdik
látni a célt, de ha az még messze van, már türelmetlenül várják
a helyes képzetkapcsolást, mig végre nagy örörnükre elkiálthatják

magukat, hogy megvan, Heureka! Az örö m, a megoldás felett
érő tudatnak önérzete és büszkesége tölti be a kebleket. Ime ez az,
amit a népiskolai tantervhez irott utasítás kifejezni akar, midőn
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mondja, a tanítás egyrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkis dráma legyen. Nagy és ideális célt tűz

ki ez elénk, sok nehézségbe fog még ütközni ennek, megvalósítása,
de ha törekszünk ez irányban, mindenesetre haladást fogunk
tapasztalni. _
. Iskoláinkban nagyon divatos közlő és kérdve-kifejtő eljárást
szorítsuk lehetőleg a szükséges minimumra és az életre, való nevelés

.érdekében kultiváljuk ezen problemákból kiinduló önkérdő-önki-

fejtő eljárást.
Összefoglalva a. mondottakat, következő tételt ka punk:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tekintve, hogy gondolkozni annyit tesz, mint égy problemát

megoldant' és mivei az érJélmi készségeket csak gondolkozás utján

fejleszthetjük, azért' mz'nden ismeretanyag at probtema megoldása .

eredményekéPpen nyujtsuk. A pr~blema a ' tanuló egész lelkületéhez

szb/jon, legyen neki gondolatindító, gqndolatébresztö hatása , aktuálú

energz'á ja es lehetőleg önkérdő-ö'nkzfeltö mádo« megfejthető. E jolya- I

matot kiséro érzelmeket nem szabad a tanítás úker,.e érdekében

figyelem nélkül hagyni, hanem fejleszteni, hogy a tanítás életteljes-

ségéhez hozzájtjruljanak.

(Sárospatak.) ,Lechnitzky Gyula .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I r o d a lo m .

,
A modern technika nagy alkotásai. A mai kor legjellemzőbb

vonása a technikai tudományok roppant kifejlődése. Egyre-másra
keletkeztek a közelmultban és keletkeznek ma is a közlekedés, az
ipar céljaira szolgáló nagyszerű alkotások, amelyek előtt bámulattal
áll meg li szakembér és a laikus egyaránt' A laikus bámulata
azonban a legtöbb esetben csak valamely technikai mű nagy
arányainak, külső méreteinek szól, anélkül, hogy meg tudná érteni
magát a művet. Általános műveltségünknek nagy hiánya, hogy
csak felületesen vagy egyáltalán nem értjük a technikának azokat
az alkotásait, melyek körülvesznek, melyeknek hasznát vesszük
életünk megkönnyebbitésére. Az. iskolában n:yert természettudo-
mányi ismeretek erre nem elegendők, az eddig rendelkezésre állott
könyvek pedig tulságosan sza ksz erüek, semhogy a laikus hasznukat
vehetné. Most azonban oly könyv jelent meg a Franklin-Társulat
"Ismeretterjesztő könyvtár" cimü vállalatában, amely művelődésünk-

nek ezt a 'hiá~yát kiválóan alkalmas'" kipótolni. A könyv cime:



A modern technika· nagy alkotásaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés sorra tárgyalja a" mai leg-
nagyszerübb technikai műveket. Bizonyára minden művelt embert
érdekeini fognak azok a művek, melyek a Niagara ipari haszno-
sítására, a Nilus áradásainak szabályozására, anagyvárosok, közrük

Budapest vizzei való e\1átására szolgálnak és kevesen vannak, akik
még nem vetették fel magukban a kérdést: vajjon hogy készülnek
az óriási hidak, alagutak, óriási hajók, hogy vannak építve a nagy
tengeri kikötők, hogy győzte le a mérnök a természet ezerféle
akadályait a szibériai vagy a fok földi vas ut építésekor stb. Mind-
ezekre a kérdésekre és még sok másra részletes felvilágosítást nyujt
a" könyv, még pedig olyan világos, könnyed formában, hogy a
laikus nemcsak ti sztán megérti belőle az előadattokat, hanem még
élvezettel is olvassa. A magyar vonatkozásokat gondosan kidombo-
rítja a könyv, melyet "U'zllt"ams Archz"bald angol eredetije után egy
kitünő tollú technikai szakember, Péter Jenő dolgozott áto A rnű

megjelenése nagy kulturális haszon a magyar közönségre. Sok
érdekes és szemléletes kép is emeli a munka becsét, melynek ára
díszes vászonkötésben nyolc korona.

A bölcselet története. A filozófia irodaimában ismeretes filozó-
fia-történeti kézikönyvek köz ött a legismertebb ', és legáltalánosab-
ban' elterjedt a német Schwegler műve, melyrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1847 óta, mikor elő-
ször megjelent, folyton új meg új átdolgozott kiadásokban kerül
közkézre, nemzedékeket vezetett már be a filozófia ismeretébe s
egyik oszlopa lett a német filozófiai műveltségnek. Ugyanígy bevált
magyar fordításban is mióta a Filozófiai Irók Tárában megjelent.
Ez az első kiadása rövid idő alatt elfogyott, úgy, hogy most már
új kiadásra lett szükség. Ez a második kiadás, nagy gonddal átdol-
gozott formában, most jelent meg ugyancsak az Alexander Bernát
és Bánóczi József által szerkesztett Filozófiai Irók Tárában. Min-
denki, aki a filozófiai eszmék és irányok fejlődésével meg akar
ismerkedni, ebben a könyvberr találja meg a legjobb vezetőt, amely
röviden, világosan adja az egyes filozófiai rendszerek és iskolák
eszmemenetét és valamennyit a maga helyén állítja be a fejlődés
kereteibe. A több mint heted fél száz lapra terjedő könyvet aTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frae lin - Társula t adt a ki; ára 10 K.

Ugyancsak a Franklin Társulat kiadásában jelentek meg az
Olcsó Könyvtárban:

Farkas Zoltántói Bajza József élete és munkái. Ára 80 fillér.
Dr. Szeberényi fordításában Andersen önéletrajza. Ára 60 fillér.
Lampért Géza: A kompánia rózsája. Ára 60 fillér.
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K ü lö n f é l é k . ·

A v é g o s z t á ly z a t rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmrnt í t i g g v é n y .

Legtöbb iskolában az osztályzatok megállapítására alapul szokás
venni az egyes feleletek alkalmával a notészbe- bejegyzett számokat,
a feleleteket. Ezen jegyekból a középértékszámítás alapján számítják
ki a végosztályzatot. Hogyaz igy kiszámított osztályzat néha nem
felel meg a tanulóról. való véleményünknek. melyet szorgalma s
általános tudása alapján alkottunk magunknak, az- igen közönséges
tapasztalat. Vegyünk egy példát. Az egyik tanuló feleletei, a felele-
tek sorrendjében legyenek 4, 4, 2, 2, 1; a másiké pedig 1, 2, 2,
4, 4. A középérték számítás alapján mindkettőnek 3-ast kell adni,

mint azt a következő számítás mutatja:

4+4.+~+2+ 1 = 2~.

Ha azonban minden számítás nélkül akarunk ezen feleletek után
osztályzatot adni s itéletünket inkább érzékünk alapján mondjuk ki,
akkor az első tanuló nak 2-est, a másodiknak pedig 3-ast fogunk adni.

Egy kis meggondolás után azonnal észre fogjuk venni, hogy
érzékünknek s a csalhatatlan mathematikai számítás ezen ellenke-
zésének oka az osztályzatok egymásutánjában, a sorrendjében kere-
sendő. A középérték számítás nem veszi tekintetbe a feleletek sor-
rendjét, holott, mint láttuk, ennek is szerepe van a tanulóról való
ítéletünk megalkotásában.

Hasonló eset áll fenn az u. n. általános osztályzat kiszámítá-
sánál. Erre nézve a bizonyítványban szereplő osztályzatok közép-

értékét szokás kiszámítani, mely középérték aztán nagy szerepet is
visz bizonyos anyagi előnyök megadása, megszerzése alkalmával.

Minthogy az osztályzat kiszámítása legtöbb iskolában s az
általános osztályzat kiszámítása tanítóképzőinkben is a középérték

számítás alapján történik, melyről pedig láttuk, hogy nem mindig
vezet megnyugtató eredményre, szükségesnek tartom ezen számítás
tüzetesebb vizsgálását.

A számításnak ezen módja elődeinktől ered, kiktől mi mín-
den gondolkozás nélkül átvettük s a megokolást elengedtük. Most
feladatunk legyen ezen pedagógiailag fontos kérdés megoldása:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r , Hogyan számítandó ki az egye.sfeleletekbót az osztá lyzatTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
Mivel indokolható a középérték számítás?
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2.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHogyan. számítandóTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~t" az egyes osztá lyzatokból az alta-
tinos osztá lyzat r

Léhet, hogy vizsgálódásaink arra fognak vezetni, hogy min-

dent a régi szabály szerint kell számítani, de a felvetett kérdés

ekkor sem volna felesleges, rnert a számítási szabály ekkor egy

pedagógiai vizsgálódás eredménye volna s indokolt lenne.

Az első feladatot a kővetkezőképen próbálom megoldani.

Legyenek al, as, as, ... ,an az egyes feleletek, melyekből a helyes

a osztályzat volna megállapítandó. Azt feltétlen állíthatom, hogy a

ezen ai mennyiségek valamely függvénye lesz, azaz:

a = F(al, a2, as, ... , an).

Az F függés rríódja még ismeretlen s a közelebbi feladatunk

most ennek meghatározása. Valamely függvény csakis akkor hatá-

rozható meg, ha 'annak valamelyes tulajdonsága adva van: AzrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF

függvényről pedig még eddig nem mondtunk semmit, tehát szüksé-

ges lesz még valami tulajdonságot feltételezni, hogy meghatározható

legyen alakja.

Helyesnek találjuk a következőket: Ha az összes af feleletek

egy-egy fokkal rosszabbak lennének, akkor az osztályzat is rosszabb

lenne egy fokkal a-nál. Ennélfogva

a+ 1 = F(al + 1, a2+ 1, a3+ 1, ... , an + 1),

vagy ezen meggondolás ismételt alkalmazása után:

a+ h= F(al + h,a2+ h, as + h "', an + h).

Levonva ebből a legelső egyenletet, kapjuk:

h= F(al + h, .... an + h) -F(al, ... , an).

Ezen egyenlet, melyet differentia egyenletnek neveznek s röviden

IIF(al, .. " an) = h

alakban' írnak fel, megoldva szolgáltatja a keresett függény alakot.

-A megoldása ez:

ri al + S2a2+ S3as + ...+ Snan
F(al, ... , an)=

Sl+ S2+ SS+ ... +sn

ahol Si, S2, S3, ... , sn tetszés szerinti egész számokat jelölnek. Az

osztályzat tehát az általánosabb középérték számítás alapján szá-

mítandó ki, amidőn minden felelet különbo"zö súllyal veendő számí-
tásba. Az

a
Sl + S2+ S3+ ...+ Sn

Magyar Tanítóképzö. 46



képlet fog tehát a számítás helyes alapjául szolgálni ; bennezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASi jelenti

azTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa i felelet súlyát.

A további feladatunk lenne ezen Si számoknak a meghatározása.

Azonban ezeknek helyes meghatározása minden tantárgyra nézve

talán inkább kisérleti alapon történhetne, mint okoskodás s elméleti

megfontolások segítségéve\. Ezen Si számokat többfélekép vehetjük

fel. Ha egyenlőknek gondoljuk, akkor a használatos középérték .

számításhoz jutunk, mely tehát csak önkényesen van felvéve, s szerinte

a feleletek egyenlő súlyúak. Már előre is láthatjuk, hogy a helyes

és megnyugtató eredményre vezető képletben minden feleletnek

nagyobbodo súllyal kell szerepelni, mert csak ez esetben szólhat

bele a szorgalom is az osztályzat kiszámításába.

Az Si számok egy rendszerét egy egyszerű okoskodás alap-

ján is lehet meghatározni s elég jól használható súlyszámokat
nyerünk. '

Két felelet esetében fogadjuk el az egyszerű középérték számí-

tást. Ha tehát a tanulónak két felelete van, al és a2,akkor osztályzata ;

al + a2

2

A második és harmadik felelés közötti időben a tanuló annak

tudatában van, hogy A2-ősre áll s igy a harmadik felelete, as,erre
van alapítva; az osztáíyzatát tehát igy számítorn :

Aa A2 + as

2

Igy folytathatom az okoskodást tovább s az a számára a

következő felfelé menő lánctörtet kapom:

ol+ a2rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ "
as

2
.---+ a4'

2

--+
2

---= a
2

Innen, a törtek átalakítása után:

a= al+ a2+ 2as+ 22a4+ 23a5+ ... +2n_llan

2n_l



Lássuk a legelső példát. A feleletek ezek: 4, 4, 2, 2, 1. A helyes
osztályzatot egyszerű középérték számítással határozzuk, de meg

a harmadik feleletet 2-szer, a negyediket 4-szer s az ötödiket 8-szor
kell venni.

4 + 4 + 2.2 + 4.2 + 8.1

1+1+2+4+8

Az osztályzat tehát: 2-es. A második esetben pedig

1 + 2 + 2.2 + 4.4 + 8.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
------------- = 3-i',; .

1+1+2+4+8

=rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIt·

az osztályzat tehát: 3-as.
Fődolog tehát a súlyszámoknak a megállapítása, melynek az

itt bemutatott megállapítása nem az egyedüli módja. Inkább a kisér-
letre s megfigyelésre kell támaszkodnia, mint az okoskodásra.

Láthatjuk fejtegetéseinkből, hogy mennyire hibáznak az isko-
lák, midőn csak az egyszerű középérték számolást használják, hogy
aki a mathematikára támaszkodva igazságos akar lenni, igazságtalán
is lehet. Eddigiek szerint:a mathematikai számításban nem volt sziv,
nem vette figyelembe a haladást •. ezt a tanárnak' kellett korrekció-
képen alkalmazni, de ezen súlyok szerint vett számítás már nem ilyen •

. Az eddig mondottak elegendők arra," hogy az általános osz-
tályzat kiszámítására ne fogadjuk el minden megokolás nélkül az
egyszerű középérték számítást. Bizonyára itt is bizonyos és külön-

böző súlyokkal kell az egyes osztályzatokat venni.
Ezen sulyszámoknak a megállapítása mindenesetre nehezebb,

mint az előzők súlyszámai. Nem is foglalkozom most ezekkel, hisz
ez a különböző tárgyak értékelésére vezetne, csak arra akartam
rámutatni, hogy ilyeneket is tekintetbe kell venni. Ha pedig a szá-
mításnak ezen módja hosszadalmasabb volna, akkor gondoljuk meg,
hogy a régebbi pedig helytelen lehet.

Minden eljárásunkat, melyet az iskolában alkalmazunk, meg
szoktuk okoIni. Eddig a fenti kérdések nem kerültek szóba peda-
gógiánkban, noha fontos szerepük is van a gyakorlatban. Azért
próbáltam foglalkozni e kérdéssel s lehet, hogy egyik-másik pon.-
ban talán tévedtem is: de ez így van minden kezdetnél.

(Modor.) Csada Imre.
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628ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E g y e s ü le t i é l e t .

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

Felvétetett a T. 1. T. O. E. választmányának 1911. évi október hó 28-án, a Ir
ker. tanítónőképzőben tartott 'ü1ésén.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Baló JÓzre.! elnöklete alatt jelen vannak: Mészáros Jenő

főtitkár, Bittenbinder Mz'klós, Dékány Mzhály, Demjln Ilona, Fuchsné

Eitner Ludmilla , Geőcze Sarolta , Nagy László, Répay Dániel, Sándor

Domokos, Somogyi Géza, Quint Józse! és Wágner János választ-

mányi tagok.

1. Elnök az ülést megnyitja s felkéri a főtitkárt jelentésének

megtételére .

2. Mészdros Jenő főtitkár a következőket jelenti:

A temesvári tanítóképző tanártestülete a közgyülésre a követ-

kező tételek kitúzését ajánlja: aj az évfolyamok szaporítása; bj

szolgálati pragmatika; c} a tankönyvek szerkesztésének helyes

irányítása.

, A szakfelügyelet tárgyában készített emlékiratot az egyesület

népes küldöttsége nyujtotta át Náray Szabó Sándor dr. államtitkár-

nak és Neményi imre dr. miniszteri tanácsosnak.

Az egyesület rendes tagjainak a sorába felvételüket kérik:

Hrabetz Nándor budapesti tanár, Biró Gyula és Blickling AntalrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ianárjelőltek. Kurucz Ernő nyug. tanár bejelentette, hogya tagok

sorából kilép.

A választmány a főtitkár jelentését tudomásul veszi, a jelent-

kezőket' a tagok sorába iktatja, Kurucz Ernőt a tagok sorából törli.

3. Snasei Ferenc '"A seociolégia az új tantervben" c. tanulmá-

nyát olvassa fel. Vizsgálja ai egyes tantárgyak szociális vonatko-

zásait, különösen részletesen foglalkozik a nemzetgazdaságtannal.

Majd ismerteti G~ál Jenő: Utmutatás a közgazdaság tanításához

c. művét. Kimondja, hogy az új tanterv aszociális nevelést általá-

banmegoldotta s egyelőre elégedjünk meg ennyivel. Végül indít-

ványozza, 'hogy egyesületünk a tahítók szocíális irányú munkálko-:

dását necsak., neveléssel és tanítással segítse . elő, hanem azzal is,

hogy anyagi helyzetük javítására irányuló mozgalmai kat támogassa.

(L. M. T. 1911. IX. füzet.)

Baló József dr. elnök örömmel jelenti ki, hogy az új tanterv

az egyesületnek a szociális nevelésre vonatkozó kivánsága it általá-



ban megvalósította ;de feleletet adott arra a vitás kérdésre is, hogy
a szociológia mint külön tárgy tanittassék-e, vagy pedig az összes
tantárgyakba vitessék be. Megindítja az eszmecserét, melynél a
következő szempontok figyelembevételét ajánlja: 1. Megoldotta-e
az új tanterv a szociális nevelést? 2.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzükséges-e a kérdést állan-
dóan napirenden tartani?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dékány Mihály kijelenti, hogy a tanterv a jelen viszonyokhoz
képest a szociális nevelés kérdését megoldotta. Az egyes tantár-
gyakban szétszórva kifejezett szociális eszméket, törekvéseket a
nemzetgazdaságtan foglalja össze.

Somogyi Géza az előtte szóló véleményét helyesli. Ajánlja, hogy
először figyeljük meg az új tanterv eredményét s azután, ha hiányo-
kat tapasztalunk, akkor foglalkozzunk ujra fl kérdéssel. -

Nagy László fejtegeti, hogy a tanterv szociális irányával meg
lehetünk el~gedve, de ily irány ú törekvéseinket befejezettnek nem
nyilváníthat juk. Különösen hangsulyozza,. hogy' a növeI?dékekkel
kedveltessük meg a néppel való szives és céltudatos foglalkozást,
mert csak így adhatunk a szociális nevelésnek nemzeti tartalmat.

Répa)! Dániel szerint a nemzetgazdaságtan nem elég a szocioló-
giai összefoglalásra. Kivánja a lélektannak társadalmi lélektannal
való kibővítését.

Wagner János az egyeslantárgyak anyagában kifejtett szociális
eszmék külön, rendszeres összefoglalását teljesen fölöslegesnek

. tartja; ezt elvégezheti minden szaktanár tárgyának a befejezése után. -
Quint József megjegyzi, hogya tanterv minden szociális

vonatkozást felölel, de antiszociális a tanuló seregre nézve, mert
. 'azzal, hogy' annyi anyagot kiván a növendékektől, amennyit meg-

emészteni nem tudnak, az erők egyensulyát megbontja.
Sándor Domokós azt hangsúlyozza, hogy necsak hirdessük a

szociális eszméket, de iparkodjunk a növendékekben a szociális
érzelmeket kifejleszteni és biztosítani.

. Elnök az eszmecserét bezárja s a választmány kimondja, hogy:
az új tanterv aszociális nevelésre irányuló' kivánságokat egyelőre
kielégíti és épen azért ennek a kérdésnek további tárgyalására ezidő
szerint szükség nincs.' A választmány azt is' elhatározza, hogy a

'tanítók anyagi' helyzetének javítására irányuló törekvéseket támo-

gatni fogja.
4. Snasei Ferenc a következő indítványokat terjeszti elő : 1. A

- szociális tanítás, nevelés biztosítása megkívánja, 'hogya' tanárok
szociális ismereteit a könyvtárak ily irányú kibővítése és a szociális

t 'XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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folyóiratok beszerzése elősegítse. 2. Gondoskodni kell arról, hogy
a 'működő tanítók körében a szociális ismeretek állandóan' ter-

jesztessenek.
A választmány az inditványokat magáévá teszi s a benne

foglaltak megvalósítására törekszik.

K. m.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. Jegyezte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mészáros Jenő.'Dr. Baló Józse}
elnök.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a T. I. T. O. E. választmányának 1911. évi november hó 20-án tartott

rendes gyülésérő1.

Jelen voltak: Sztankó Béla elnöklete alatt Mészáros Jenő
főtitkár, Miklós Gergely, Demjén Ilona, Horvay Ede, Wagner János,
Sándor Domokos, Bittenbinder Miklós, Dékány Mihály, Snasei Ferenc,
Quint József, Répay Dániel, Nagy László és Urhegyi Alajos.

1. Sztankó Béla alelnök jelenti, hogy dr. Baló József az egye-
sület elnöke sürgős családi ügyben elutazott s helyetteseként 'az ülés
vezetésével szó lót bizta meg. Egyuttal az' ülést megnyitván, üdvözli
a választmány tagjait, különösen abból az alkalomból, hogy a
választmány először tartja ülését az 1. kerületi állami tanítóképző
uj épületében ; Isten áldását kéri a magyar tanítóképzés ez uj haj-
lékában folytatandó ianácskozásunkra is.

2. Mészáros Jenő főtitkár jelenti, hogy folyó év október 3-án
megalakult a "Tanári Özvegyek és Árvák Országos Gyámintézete" ,
amelybe már eddig több mint ezer rendes tag lépett be. Felhivja a
választmány figyelmét arra, hogy e nemes célú egyesületbe minél
többen-lépjenek be. Ezirányban már gondoskodott az elnökség,
hogy a belépésre felszólító, felhivást egyesületünk minden tagja
megkapja.

Tudomásul' szolgál.
A főtitkár jelenti, hogy Nag'}' József, ujpesti polg. isk. tanár,

okI. tanítóképző tanár az egyesületbe való belépését jelentette.
A választmány a jelentkezőt 1912. január l-től számított határ-

idővel az egyesület rendes tagjaként felveszi.
3. Dékány Mihály megtartja "A fizikai gyakorlatok a tanító-

és tanítónőképzőkben" címü felolvasását. (A felolvasás egész terje-
delmében a lap más helyén olvasható.)

, '4. Elnök az érdeklődéssei hallgatott s tetszéssel fogadott



felolvasásért a választmány egyértelmü helyestése m~l,le,tt fel-

olvasó nak köszönetet mond,

Elnök felkérésére a választmánynak több tagja hozzászól a

felolvasás tárgyához.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mz'klós Gergely elismeréssel nyilatkozik a felolvasásról s fel-

olvasó javaslatait a figyelembe véteke igen érderneseknek találja.

A részletekre nézve megjegyzi, hogy, a 10-es csoportokra való

felosztást nem találja kivihetőnek. Szerinte nem is kell minden

tanuló nak minden kisérletet elvégezni; egyazon kisérletet folytató-

lagosan és felváltva több tanuló - is végezhet. A felolvasó által

felvett kisérletek közül néhányat szeretne .kícserélni, pl. az indukált

áramokra vonatkozó kisérletek oly fontosak, hogy ezek érdekében

a faj meleg meghatározására vonatkozó kisérletek elhagyhatók. Föl-

tétlenül szükségesnek látja, hogy a Ill. osztály tanulói is végez-

zenek kémiai kisérleteket. Ajánlja, hogy a fizikai gyakorlatok kér-

dése .a. közgyülés alkalmával. tartandó szaktanári, értekezleten bővebb

megbeszélés tárgyává tétessék. .

Bittmbinder Miklós felemlíti, hogy az " Utasítás " a fizikai

gyakorlatokra vonatkozólag direktivát nem ad sa" Tanterv" is

csak általános célt jelöl meg, ép ezért e kérdés tárgyalása aktuális

és szükséges is. Legszükségesebbnek tartja, hogy akisérleti gyakor-

latokon a növendékek először is a néPúkola anyagául szolgáló

kémiai és fizikai tárgyu kisérleteket dolgozzák fel. Ehez lehetne

azután füzni az elméleti előadásokat.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ eddig úgy járt el, hogy

a 30 tanulót 6 csoportban foglalkoztatta. A ,legnagyobb .nehéz-

séget az eszközök elégtelensége okozza.

Sándor Domokos örömének ad kifejezést, hogy ,a tanító-

növendékeknek a fizikai kisérletek gyakorlásába való bevezetése,

melynek gondolatával ő már 25 évvel ezelőtt foglalkozott, s melyet

ő már akkor szükségesnek tartott : - immár a .rnegvalósulás . felé

közeledik,

Wagner János különösen azon kisérletek felvételét ajánlja,

melyeket .a népiskolában s a tanító vagy a tanulók által elkészít-

hető eszközökkel lehet elvégezni. Ezt pedig annyival is inkább

ajánlja, mert akárhány elemi népiskolában - közvetlen tapasz-

talata szerint - a. fizikát, épen a felszerelés hiánya miatt mint

egyszerü olvasmány tárgyalást tanítják.

Miklós Gergely gyakorlati értékünek látja Wagner felszólalását,

mindazonáltal inkább a mintaszerüen felszerelt népiskolák anyagá-

nak, feldolgoztatását tartja kivánatosnak.
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Dékány MihályzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa főlszólalásokból örömmel látja, hogya szó-

ban forgó kérdést helyes alapon fogta fel. A fizikai gyakorlatok között
ő is első helyre teszi a népiskolai kisérleteknek a gyakorlását. Ezek
mellett ő az ismétlő kisérleteknek és a tanítóképző-intézeti oktatás

keretében felmerülő, vagy felveth~tő problémák megoldásának is nagy
fontosságot tulajdonít, amennyiben ezeknek a gyakorlása nagyban
fejleszti a kisérletezésekben való jártasságot, ezek tehát egyfelől a
szakképzés és az elméleti ismeretek mélyítésének érdekeit szolgál-

'ják, másfelől pedig a tudomanyos vizsgálódásokra is némi útmu-
tatást adnak, tehát fejlesztik a produktiv képességet. A népiskolai
fizikai tanításra vonatkozólag valamennyi kisérletnek a gyakorlását
nem tartja szükségesnek, mert ezek között olyan egyszerüek is
vannak, hogy csak egy kissé is gyakorlott tanító mindig könnyen
bernutathatja - azokat. Miklós Gergely azon kivánságára, hogy a
kémiai kísérletek is gyakoroltassanak, az a megjegyzése, hogy ezt
'fejtegetéséből tudatosan hagyta ki, mert ezeknek a gyakorlását az

"UI~sítás" a lll. osztály kémiai tanulmányával párhuzamosan az
ottani módszeres feldolgozások közé sorozta.

Elnök a hozzászólások eredményét összegezve, a következőket
"javasolja:

1. Kérje fel a választmány az előadót,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.hogy felolvasását a
"Magyar Tanítóképzőben" tegye közzé s egyuttal kéressenek fel
a hozzászólók is, hogy véleményüket, észrevételeiket, tapasztala-
taikat, s e kérdésre vonatkozó gondolataikat részletes en kifejtve
szintén tegyék közzé ; remélhető, hogy a - felvetett kérdéshez a
szaktanárok közül többen is hozzá szólanak.

2. Bizz~ meg a választmány az elnökséget, hogy e kérdés
- amennyiben a legközelebbi közgyülésen szaktanári érlekezletek
.is tartatnának - megbeszélés tárgyául kitüzessék.

A választmány az értelemben határoz.
Több tárgy nem lévén, elnök agyülést

Sztankó Béla K. m. t
alelnök.

bezárja.

Urhegyi Alajos.
titkár.
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V e g y e s e k . :

K it ü n t e t é s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA valMs- es kiizoktatásügyi magyar miniszterem előterjeszté-

sére Szől/ösi István, aradi á lÚmi tanitóképző-intézeti tanárnak az elemi iskola i

tanftóképző-intézeti igazgatói cimet adományozom. Kelt Bécsoen, I9II. évi

november hó r-en, Ference Józse! s. k. Ziclzy János s. k.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ez a kitüntetés a magyar tanítóképző tanárság egyik -Iegbuzgöbb,

leglelkesebb és legképzettebb tagját érte 25 éves tanári szolgálata alkalmából,

Huszonöt év hosszú idő e nehéz pályán, de ha valakit, mint a kitün-

tetettet is, mindenk ori tanítványainak szeretete, felettes hatóságának az elis-,
merése s a társadalom nagyrabecsűlése kisér állandóan, különösebben is

megérdemli a kitüntetést is. Adja Isten, hogy buzgó és eredményes tanári
működés éhez ez a kitüntetés csak fokozottabb erőt és kitartást kölcsö-

nözzön neki.

K in e v e z é s e k . A vallas- és közoktatásügyi m. kir. mmiszter kinevezte
Thuranszky Máriát az Erzsébet Nőiskola felsöbb leányiskolájának tanító-
nöjét a VIlI. fizetési osztályba. - Kiss János okleveles tanítóképző-

intézeti tanárt a székelykeresztúri állami tanítóképző-intézet hez a X. fizetési
osztályba segedtanarra. - 'Kleiszner Pált a lévai áll. tanítóképző-intézethez
~gyelőre ideiglenes' minöségben nevelövé.

K is é r l e t i l é l e k t a n i t a n f o ly a m . Gróf Zichy János vallas- és közokúltás-
ügyi miniszter a tanítóképző-intézetek pedagógia tanárainak számára a
mult évben kezdeményezett pszichológiai tanfolyamhoz hasonló tanfolyam-
nak a tartását ez évben is elrendelte. A tanfolyamra ismét négy képző-

intézeti tanár vétetett fel, nevezetesen: Barcsay Józse! bajai, Patyi István

szabadkai, Rö'szler Be'la temesvári és Sághy Tamas szepsiszentgyörgyi tanító-

képző tanárok.

A tanfolyam előadói Ranschburg Pál egyetemi magántanár, Révesz
Géza egyetemi tanár és Nagy Laszlö igazgató, a 'budapesti VI. ker. állami

- tanítönöképző pedagógiai tanára.

A tanfolyam december r r-étöl december 3I.éig tart s hivatása, hogy

megismertesse a lélektan tanáraival a kisérleti lélektan tanítására szolgáló
legfontosabb eszközöket s bevezesse őket a demonstralhatö lélektani törv é-
nyeknek kisérleti alapon való tanításaba.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tanító· árvák k a r á c s o n y f á j a . A Magyarországi Tanftók Árvaházi Egye-
sülete azzal a kéréssel járult az ország tanítóihoz és általuk a tanügy iránt
érdeklödéssel viseltető nagy közönséghez, hogy a karácsony alkalmából

jarúljanak filléreikkel ahhoz, hogy a budapesti I. ker. Alkotás-utcában levő

Magyarországi Tanítók Árv~házában a tanító-árvákat a jelenlegi dragasagi
.:viszonyok. mellett könnyebben lehessen elta~tani. Isten előtt kedvesebb

dolgot nem végezhetünk, mintha fillércinkkel hozzájárulunk az árvák köny-
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634zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nyeinek letörléséhez. Ezért kéri az egyesület elnöksége, hogy azók, akik

ilyen kérő és gyűjtőivet kaptak, erről meg ne feledkezzenek; akik pedig

ilyent nem kaptak volna és mégis akarnának a nemes célra adakozni vagy

gyűjteni, azoknak az elnökség szives készséggel küld ilyen kérö- vagy gyüjtö-

ivet. Cím: Tanítók Árvaháza Budapest, l., Alkotás-utca 44. szám.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m a g y a r k ir .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.államvasutak .téll m e n e t r e n d j e a z 1 9 1 1 - 1 9 1 2 . . évre.
A magyar kir. államvasutak vonal a in és az általuk kezelt magánvasutakon

f. é. október hö r-én téli menetrend lép életbe, mely a jelenleg érvény-

ben levő nyári menetrenddel szemben a következö lényegesebb változásokat

tartalmazza:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A győr-fehrittgi vona/on a Győrből Szombathelyre este 8 óra IS
perckor indulo gyorsvonat Vépen este 10 óra '25 perckor rendesen meg

fog állani.

A pozsony-ujváros-,-szombathelyi vona/on a Pozsony- Uj városról jelen-

leg reggel 4 óra 46 perckor indulo Szombathelyre délelőtt [1 óra

20 perckor érkező személyvonat a pozsony-ujvaresi indulás változatlanul

hagyása mellett, Szombathelyre korabban, vagy is már delelőtt 10 óra ~o '

perckor fog érkezni. '

A sopron-kőszeg-szombathelyi vona/on egy uj személyvoatpár helyez-

tetik forgalomba. Indul Sopronból reggel,7 óra 35 perckor, érkezik

Szómbathelyre délelőtt - II óra 30 perckor ; indul Szombathelyről délután

T 2, óra 45 perckor, érkezik Sopronba déluan 4 óra '35 perckor. Ezzel

kapcsolatban a már meglévő vonatok menetrendje is kisebb-nagyobb

változást szenved.

A székesfehérvár-paksi von~/on a Székesrehérvarra j.elenleg reggel

7 óra 56 perckor érkező vonat, a paksi. indulás változatlanul hagyása mellett

Székesfehérvárra már reggel 6 óra 40 perckor fog érkezni, az Adony-Puszta-

szabolcsról jelenleg délután 4 óra 40 perckor induló, Székesfehérvárra este

6 óra 6 perckor érkező vonat Adony-Pusztaszabolcsról, Paks felöl.joda

.este 8 óra 2 perckor érkező vonat folytatásaként, este 8 óra 35 perckor

fog indulni, és Székesfehérvárra este '9 óra 34 perckor, fog érkezni.

Az adony-jJusztaszabo/cs-tapo/cai vona/on a Tapolcaról jelenleg

délelőtt' 8 óra 17 -perckor indulo, Börgöndre délután 12 óra 5 perckor

,-érkező személyvonat Tapolcaröl csak délelőtt 9 óra 2'3 perckor Jog, indulni

és Börgöndre délután 1 óra 9 perckor fog érkezni., E vonat- forgalma

kiterjesztetik Börgöndtől-Adony-Pusztaszabolcsig, ahova délután: I ó.ra47

perckor fog érkezni.i-A Börgöndről jelenleg délután 12 óra ,441 perckor

indulö, Tapoleara délután 4' óra,5 1 perckor érkező személyvonat már

Adony-Pusztaszabolcsröl fog közlekedni, ahonnan délután 12 óra 35

perckor fog indulni és Tapoleara «iélutan 5 óra 6 perckor fog. érkezni.

A ce//dóllló'tk-csáktornyai vona/o'; a Celldömölkról Ukkra délelőtt

10 óra 14 perckor indul6' személyvonat Zalaegerszegig hosszabírtatik meg,

ahova 'gélután lóra 20 perckor fog megérkezni,



Az Ukkról-CeÍldömölkre' délután 5 óra 16 perckor érkező vonat

már Zalaegerszegtől kezdve közlekedik, ahonnan délután Jóra 38 perckor
fog indulni. A Zalaegerszegről jelenleg reggel 4 óra 21 perckor indulo,

Cellrlömölkre délelőtt 7 óra 37 perckor érkező személyvonat Zalaeger-
szegről reggel 5 óra 50 perckor fog indulni és Celldömölkre délelőtt 9 óra

3 perckor fog érkezni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az ukk-bala tonszentgy(j'rgyi vonalon Ukk-Sümeg között egy uj.

vegyes\'onatpár helyeztetik forgalomba. Ukk ról indul reggel 6 óra IS perckor,
Sümegre érkezik reggel 6 óra 45 perckor, Sümegról indul reggel 7 órakor,

Ukkra érkezik reggel 7 óra 27 perckor. Az Ukkról jelenleg reggel 6 óra

30 perckor indulo, Keszthelyre délelőtt 9 óra 32 perckor vegyesvonat
Ukkról reggel 7 óra 46 perckor fog indulni és Keszthelyre délelőtt JO óra

47 perckor fog érkezni.
A türje-bala tonszentgyórgyi vonalon a Balatonszentgyörgyről jelen-

leg éjjel 3 óra 19' perckor indulo, Turjére reggel 5 óra 35 perckor érkező
vegyesvonat Balatonszentgyörgyről reggel 4' Óra 34 perckor fog indulni
és Tűrjére reggel 6 óra 50 perckor fog érkezni. '

A zágráb-csdktornyai vonalon egy uj személyvonatpár helyeztetik

forgalomba, Zágráb ból indul délelőtt IQ óra 49 perckor; Csáktornyára
érkezik délután 4 óra 5 perckor, Csaktornyaról indul délelőtt II óraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 3 perckor, Zágráb ba érkezik délután 5 Óra 10 perckor. A Varasdról

délután 3 óta 5 perckor indulo, Csáktornyára délután 3 óra' 31 -perckor
érkező vegyesvonat megszüntettetik.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * *
A gombosi dunahid megnyitása napján az alább felsorolt vonal0lt0n

aj következő menetrenrlváltozások lépnek életbe:

Budapest keleti p. u.-Bosnabród közőtt, Szabadka-Dálján át a jelen-

legi összeköttetés helyett egy uj közvetlen gyorsvonatpár helyeztetik for-

galomba. Az uj gyorsvonat indul Budapestről délután 2 óra 45 perckor,
Bosnabródra érkezik este 10 óra 45 p.vkor, ellenirányban Bosnabrödröl

indul a jelenlegi reggeli 3 óra 18 p. helyett, reggel 3 óra 50 perckor és
, Budapestre érkezik délután 12 óra IS perckor.

Ezen uj gyorsvonat menettartáma Budapest=-Bosnabrod között a,

jelenlegivel szemben 1 óra 7 perccel, illetve 1 óra 17 perccel rövidebb lesz.
Áz Ujvidékről reggel 4 óra' 23 p.vkor indulö ' és , Budapestre d. u,

12 óra 40 p. kor . érkező személyvonat Szabarlkától-Kunszentmiklós--
Tassig megszüntettik, a helyett a Kunszentmiklös-i- Tassról Budapestre

reggel 7 óra 25 p.vkor érkező személyvonat Indiától kiindulólag fog
közlekedni, ahonnan. éjjel 10 óra 31 p-kor fog indulni.

A Budapest k. p. u.-ról jelenleg este ,6 óra 5 perckor indulo es

csak Topolyáig közlekedő személyvonat Budapest keleti p. u.-ról este 8 óra-
, kor fog indulni' és Indiáig fog közlekedniyahova reggel 5 óra 22 perckor
rög érkezni.
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E vonatpar forgalma annak idején Belgrádig fog kiterjesztetni, ha

a szerb, bolgar és török vasutakrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·a kilátásba helyezett csatlakozó vonatot

forgalomba helyezik.

India-Belgrád között egy uj gyorsvonatpár helyeztetik forgalomba,

illetőleg a jelenleg Zágráb-India között közlekedő gyorsvonatpár for-

galma kiterjesztetik Belgrádig. Az uj vonat Belgrádból reggel 5 óra IS rerckor

indul.' Indiára reggel 6 óra 26 p.-kor érkezik. Ellenirányban Indiáról

éjjel 10 óra 4 p.-kor indul és Belgrádba éjjel II óra 9 perckor érkezik.

A Budapest keleti p. u.vröl délután 3 óra 20 p.-kor Belgrádba

induló gyorsvonat megállása Kunszentmiklós- Tasson, Fülöpszálláson és

Ópazuan megszüntettetik. Ehelyett jelzett állomásokon az uj gyorsvonatok

fognak megállani.

Az Indiaról este 9 óra 3; p.vkor induló Uj vidékre éjjel II óra

4 p.-kor érkező tehervonatnal a személyszállitás megszünikTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Ó ,

A Fülöpszállásról jelenleg délután 5 óra 1 perckor Kecskemét felé

indulö vegyesvonat Fülöpszállásról d. u .. 4 óra 43 p.vkor fog indulni

és ott az uj, Budapestről délután 2 óra 45 p.-kor induló gyorsvonathoz

· fog csatlakozni. Ugyanazon gyorsvonathoz nyer csatlakozást a Kiskörősröl=-

Kalocsa-felé jelenleg délután 5 óra 30 p.-kor, az uj menetrend szerint

délután 5 óra 13 p.-kor indulo, valamint a Kiskunhalasról-Regőcére

jelenleg este 6 óra 17 perckor, az uj menetrend szerint délután 5 óra 35

p.skor indulo személyvonat is.

A Szabadkáról jelenleg délután 3 óra 22 perckor Ujgombosra induló

személyvonat Szabadkáról d. u. 2 óra IS p.-kor fog indulni és Ujgom-

bosra este 7 órakor fog érkezni. Az Ujpalánkáról jelenleg d. u. 5 óra

· 33 p.-kor Bácsordasra indulo vegyesvonat Ujpalankaröl d. u. 5 óra 16

perckor fog indulni és Bacsordason át Ujgombosig fog közle~edni,

ahova este 7 .öra 40 p.-kor érkezik. " .

A Bácsordasról jelenleg este 7 óra 40 p.-kor Ujpalánkára indulo

· vegyesvonat Ujgombosröl fog közlekedni és onnan este 8 óra 24 perc-

kor fog indulni és Ujpalankara éjjel 10 óra 14 p.-kor fog érkezni.

"E vonat Ujgomboson csatlakozást nyer Budapest felől az uj Boszna-

brödi gyorsvonathoz, valamint a Bosznabród felől jövő személyvonathoz.

A 'Bosznabrödrol Ujdombovárra jelenleg délelőtt ro óra 2 perckor

.· 'érkező gyorsvonat csak Eszéktöl, az Ujdombovárról Bosznabrödra . . -

· leg este 6 óra IS perckor induló gyorsvonat csak Eszékig fog k" ~J(.éáottÉ,.o~
to '1 (" .;C"" cr

Kirnti1~atás ~ . ~\ ) Öu-' ,':(' -
a f. évi december hó .20-ig befolyt tagsági> dijakról. 0';.. -f'ÖN 'YV '~~ '" ~

• (If')zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,0
191O·re: Dr. Fülöp Aran (8 kor.). . .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 • .• • .

. 1~11-re: Vásárhelyi József, Bater János, Exner Leó, esi. y
István, Kárpáti Károly, Bakajsz~ György, Heves György, Kraft
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József, Buschmann Gyula, Kárpáti Sándor, Zoltai Mátyás, Klinda
Károly, Áll. el. tanítónőképző Budapest II. ker. (8-8 kor.), Nagy
Vilmos (2.60).

1911. II. felére: Menich Antal, Belányi Tivadar (4-4 kor.) .
. 1912·re: Dr. Koch Ferenc (8 kor.).

A Dr. Kovács János-alapra ujabban ázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbajai áll. tanítóképző
tanárkara küldött 40 koronát; eddigi gyüjtésünk fóösszege : 544 kor.
44 fillér. . ~.Horvar Ede;

, egyes. pénztáros.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n á r i g ó r c s ö v e k

mindenféle tudományos vízsgá-
latokhoz. Stativ VI (30) Abbe-
kondensorral és iris-ellenzö. -
Finom mikrometercsavar 900-ra
áttehetö. Revolver két objektiv
réssére, 0PJektivek 3, 7a. Oku-
lárok II, IV. - 40-650-szeres
nagyitás, ára ••• •••185 korona.
Ugyanaz az összeállitás, csak a
kondensor helyett egy forgató-
korong-ellenzö •••150 korona.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L upe-k _ , Preparáló gór-
csövek, iskolai

vetitö és mikrofotografiai Icé-

szlHékek. Különleges árjegyzé-
kek dijtalanlll

R E IC H E R T K .
BUDAPEST,VIII.Ü~LÖ.I-UT12

F e iw e l L ip ó t u t ó d a i
BUDAPEST, IX. IPAR·UTCA 4.

l\Iindennemü iskolapad ok, iskola-
torna- és óvoda-berendezések és
szabad. gyermekpadok gyártása.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
me- Árjegyzekkel készséggel
szolgálunk ingyen ·és bérmentve.
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MAGYARORSZÁG TANITÓI

hivjátok fel tanitványaitoknak és
azok szüiein~k figyelm.ét

Richter horgony épttőszekrényére
mely a legjobb sZQrakoztató, oktató, az elmét élesitö

játék-és foglalkoztató szer
mtndenréle }i:oru gyermekek részére.

F. AD. RICHTER ÉS TÁRSA WIEN, XIII/1. EITELBER-
GERGASSE 6-14. - K. UDV.ÉSKAMARAI·SZÁLLITÓK
ELSŐ OSZTRÁK-MAGYAR ÉPITŐSZEKRÉNY-GYÁR.

Ltnímentum
Capsici
composttum

Anker-Paín-
Expeller
pótszere

fájdalömcsiIlapirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt6-
'-szer, a köszvény és
csúz kifejlődését
megakadályozza.

bevált háziszer
meghülések, ischias
és keresztfájdalmak
eseteiben.

Kés·zltilKészitl:

DR. RICHTER gyógyszel'tára az arany oroszlánhoz, :P;~g
10Elisabethstrasse 5. - Fölerakat Magyal'ország részére TÖRÖK J.
·gyógyszertáloaiban Budapest, VI. Kiloály-utcza 12.és Andrássy-ut 2,9



I
A hajhUUás:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo k aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. és megakadályozasa.

A haj kihullásának sokféle

oka lehet. Oka lehet: fer-

tőző betegség, vérszegény-
ség, idegesség. Leggyako-

ribb oka azonban a fejbőr
, megbetegedése. A . fejbőr-

nek pedig kűlőnősen az a

- betegsége, melyetTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkorpá-

zásnak neveznek. A föl-

szaporodott korpa össze-

nyomja, elsorvasztja a haj-

szálakat. A korpás fejbőrön
azonfelül bakteriumok is

telepednek meg, rrielyek

ugyancsak pusztítják a haj

gyökerét. Ha tehát a haj

kihullásának elejét akarjuk

venni, fejkorpa képződését

kell megakadályoznunk

Ha pedig a már megindult
hajhullást meg akarjuk ál.

litani, a korpától kell a

fejbőrt megtisztitanunk.

Legjobbnak bizonyult erre

a célra P e t r o l Egger. Aki

rendszeresen használja ezt

a hajsz eszt, annak soha
fejkprpája nem lesz.és igy

nem is fóg' soha hullani a hája. Akinek pedig korpás a bőre és

azért-hull a haja, az csak dörzsölje be párszor a fejbőrét ezzel

aszeszszel és rövidesen el fog tűnni fejéről a korpa és el fog

állani a hajának a hullása. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPetrot Egger minden más eredetű

hajhullást is megszüntet, mert erősiti, edzi a fejbőrt és alkal-

massá teszi arra, hogy uj hajszálakat növesszen.

P e tru l E g g e r a le g a lk a lm a s a b b h a já p u ló s z e r á lla n d ó h a s z n á la tra .

A1 'a 2 kor. 4 0 fill •

. K é s z it I : G y ó g y s z e r tá r a "Nádo rU-hoz, B u d a p e s t , V I. , V á c l-k ö ru t 1 7 . s z .
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640ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.~ U j t a n i t á s i á g I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ce

~ .Psycholog-la

'Erd'ély és Szabó
laboratoriumi felszerelések

és tanszea-ek gyárában
Budapest, VIlI. Bar'oss-utca 21.

Első magyar villamos erőre berendezett haugszergyá»

Strrwasscr JánosrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

esász, és kir. udvari szállitó.· .'

A m, kir. operaházi tagok, a m, kir. zeneakadémia, a
budapesti szinházal.:stb. szállitója, a hangfokozögei-enda

és a Rákóczi tarogató feltalálója.

Főüzlet:
II;, Lánehtd-u, 5. B d t .Gyár:

II apes Öntőház-utca 3.

Eszakban Magyarország
, legnagyobb ·~hang8zergyára.

Ajánlja saját gyárában készült

. hangszereit
ugyszintén hurokat és hangszer alkatrészeit.

Iskolahegedük 4 frttól. H~trmoniillnok 35 frttÓI.

Árjegyzék kivánatra ~n~yen és bérmentve.


