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A POLGÁKISKOLA SZÜKSÉGESSÉGE.

I.+

Társaságunk elnöke folyó évi nagygyűlésünket megnyitó beszédé
ben szemlét tartván közoktatásügyünknek napirenden levő fontosabb 
kérdésein, kiterjeszkedik azok között a polgáriskolai reform kérdésére 
is. Közli az e körül folyó mozgalom szemléletéből keletkezett im 
presszióit, amelyek közül azt emelem ki, bogy ő nem látja a kérdés 
tárgyalásában a tiszta elvi szempontot kellően érvényesülni, ellenben 
a kellőnél sűrűbben hallja a közvetlenül érdekeltek anyagi és társa
dalmi követeléseinek hangoztatását. Fölállítja azután ama szemponto
kat, amelyeket e kérdés további tárgyalásában irányadókul óhajt, ezek : 
hogy az érdekeltek jelöljék meg és elvileg okolják meg a polgáriskola 
helyét közoktatásunk egész nagy rendszerében, szemben a népiskolá
val és a középiskolával; még pedig a középiskolák közül nemcsak a 
gimnáziummal, hanem különösen a reáliskolával is, amelyet mindeddig 
nem vettek figyelembe. «Mintha ilyen latin nyelv nélküli középiskolai 
típus nálunk egyáltalán nem volna.» «A hét osztályú, egységes pol
gári iskola előharcosai miért nem szegzik tekintetüket gyakrabban és 
maradandóbban a latin nyelv nélküli, modem műveltséget adó és a 
nemzeti tárgyak anyagát is elég bőségesen felkaroló reáliskolára is ? »

Az elnöki megnyitónak itt fölújított tételei indítanak mostani 
felszólalásomra, mint egyik szerény tagját amaz előharcos csapatnak. 
Hogy a nem elvi szempontokon hamar túllegyünk, elismerem, hogy 
a polgáriskolaiak lapjaiban és irataiban az anyagi és társadalmi követelé
sek nagyon gyakran hangzanak, talán még gyakrabban, mint a közép
iskolaiak vagy a népiskolaiak irataiban, de a nehéz idők nyomása alatt 
állván magam is, nem tudnék ezért követ dobni rájuk. Az azonban 
hiba, hogy ezeket a dolgokat összekapcsolják a reform kérdésével. 
Hiba a reform érdeke ellen is, mert — amint az elnöki megnyitó is *

* Ez I. rész felolvastatott a M. Pæd. Társ. 1907. novemberi ülésén.
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rámutatott •— a szubjektív érdekek hozzákapcsolása esetleg a reform 
iránt is rontja a hangulatot a kívülállókban. De hiba a saját érdekeik 
ellen is, mert az összekapcsolás azt a hitet keltheti, hogy amaz érde
kek csak a reformmal kapcsolatban elégíthetők ki, hogy amit kérnek, 
az nem a mostani tényleges működési körükben illeti meg őket, hanem 
csak majd a reform által módosítandóban fogná megilletni. Brre a 
saját érdeküknek is ártalmas területre azonban nem egészen önszán
tukból léptek rá, hanem segített őket erre terelni a felsőbbség is. 
Hiszen nem egyszer állította meg őket egy-egy bajuk orvoslását sür
gető törekvéseikben az a biztatás, hogy legyenek csak türelemmel, mert 
úgy is minden bajukat egyszerre meg fogja gyógyítani a «küszöbön
álló».............. a m ár közel két évtized óta küszöbön álló polgár iskola
reform.

Tárgyaltuk azonban a kérdést elég gyakran tisztán elvi szem
pontból is. Elismerem, hogy ezt a tárgyalásmódot nem tudtuk annyira 
intenziven napirenden tartani, mint a szubjektivebb érdekűeket, dë 
hát az elvek nem is égetnek olyan intenziven, mint az anyagiak. De 
valahányszor némi kilátás mutatkozott a reform megvalósítása irányá
ban, mindig készek voltunk újra kezdeni az elvek megvitatását és 
tisztázását. Most kilenc éve, amikor miniszteri rendeletre az Orsz. 
Közokt. Tanács tárgyalta a reform kérdését, polgáriskolai részről egész 
kis irodalom tám adt e tárgyalással kapcsolatban, túlnyomólag elvi 
szempontból vitatván a kontrovers pontokat. Én magam egy kis köny
vet kitevő értekezést írtam össze és m utattam be, többnyire itt a 
Pæd. Társaságban s azokban egy szó sem esik a fizetés- és nyugdíj - 
ügyről, sem a címkérdésről. A polgáriskola helye a közoktatás rend
szerében, szemben a népiskolával, a középiskolával,1 sőt a szakokta
tással is,2 ezt tárgyalják túlnyomóan ezek az értekezések. Itt is elis
merem azonban, hogy a középiskolával való összevetéshez a gimná
ziumot választottam, mint a tipikus középiskolát,3 s így adósnak érzem 
magamat még abban, hogy a reáliskolával összevetve is megkísértsem 
kimutatni a polgáriskolának attól elkülönülő feladatát s így azzal szem
ben és amellett is szükséges voltát. Ezt az adósságot szeretném most 
leróni.

Előre bocsátom, — amivel különben jól tudott dolgot foglalok 
szavakba -— hogy nem azt a csonka, 4 osztályú iskolát tartom sze
mem előtt, amilyenné polgáriskolánk túlnyomó része alakult, hanem 
a teljes polgáriskolát, amelyet törvénykönyvünkben Csengery 6 osztályú -

1 Magyar Pasdagogia, 1898, június.
2 U. ott, 1900, május.
3 U. ott 305. lap.
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nak szervezett, amelyet Berzeviczy a milleniumi tanügyi kongresszuson 
• Az egységes nemzeti közoktatásról» tartott eló'adásábán 7 vagy 8 osz
tályúnak javasolt,1 s amelyet a reformra törekvők a Közokt. Tanács 
1899. évi tárgyalásai óta 7 osztállyal kívánnak újra szervezni. A mint 
látni, bizonyos ingadozás mutatkozik az évfolyamok száma körül. Ki 
lehet mutatni, hogy miféle másodlagos szempontok determinálták az 
egyes tervezőket az egyik vagy a másik szám mellé, de ezt most mel
lőzve, egy elvi szempontba foglalom össze az eltérő számokat. Ez 
volna : hogy a teljes polgáriskola addig a korig tartja nevelésben az 
ifjakat, amikorra a serdülés folyamata már bevégződött s megkezdődik 
a testi és lelki megállapodás kora. Innen kezdve már a jobbmodú 
polgári osztály is munkába fogja a fiait, ellenben addig a korig á t
engedheti őket az iskolának. Eddig a korhatárig kell, hogy a polgár
iskola megadja az ifjaknak a céljául tűzött általános, gyakorlati irányú 
nevelést, szem előtt tartván, hogy nem felsőbb, tudományos iskolákra 
ad előkészítést, hanem a gyakorlati életben értékes és érvényesülni 
tudó, a maga körében lehetőleg befejezett műveltséget. Mellőzheti tehát 
mindazt, amit csupán a továbbmenő tudományos képzés megalapozása 
tesz szükségessé, de figyelembe kell vennie a lehetőségig mindent, ami 
az életet akár gazdasági, akár társadalmi vonatkozásaiban gazdagabbá, 
intenzivebbé teheti.

Ezzel az egyelőre általánosságban vázolt iskolával állítom szembe 
a reáliskolát. Lehetetlen volna ilyen szembeállítás a reáliskolák ősapjá
val, a Semli-rtől Halléban most kétszáz esztendeje alapított «Mathe
matische und mechanische Realschule »-val, mert az egyúttal a polgár
iskoláknak is ősapjuk. Célja volt a nem Lateiner életpályák emberei 
közül azoknak adni nevelést, akiknek némi iskolázásuk szükséges volt, 
nem csupán az egyén, hanem a köz szempontjából is. Iskolája nevé
ben a «real» jelzővel nem a tanulmányi anyagot kivánta jellemezni, — 
bár arra is ráillett — hanem az iskola módszerét. Nem szóból, nem 
könyvből kellett tanítani, hanem magukon a dolgokon : gépeken, esz
közökön, vagy legalább is modelleken ; amikről tanítnak «sollen pras
sen ter gezeigt und nach allen Theilen erkläret werden». Ebben a tekin
tetben ősapja még ez az iskola a legmodernebb abbotsholmi úgyneve
zett új iskolának is, amely műhelyeiben, laboratóriumaiban, kerti és 
mezei gazdaságában a passziv szemléltetést a tanulók aktiv közre
működésével váltja fel.2 A Semler iskolája után több mint 100 éven 
át Németország különböző városaiban és tartományaiban különböző

1 A H. Orsz. és Egyetemes Tanügyi Kongr. Naplója, 157. lap.
-  Magy. Pæd. 1900. 384. lap : Fejes Áron «New Schoo! Abbot- 

sholm».
!*
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szervezettel állított reáliskolák mind tisztán a mai értelemben vett 
polgáriskolai célt szolgálták, a gyakorlati életre neveltek; sok közülök 
fel is vette a Bürgerschule nevet. Csak a XIX. század második évtizedé
ben, a felsőbb technikai iskolák alakultával, kezdték némely reálisko
lák az ezekre való előkészítést is céljukul venni. Ebbe az irányba 
azután az előrehaladó századdal gyorsan m ent a fejlődés. Amikor az 
50-es években az Organisations-Entwurf hozzánk is áthozta a reál
iskolát, már az ilyen irányú fejlődésnek előrehaladott állapotában 
hozta át. A teljes, 6 osztályú reáliskolának már a főcélja volt a techni
kai főiskolákra való előkészítés. A gyakorlati eletre való nevelésnek 
már csak egyik ágát vette figyelembe, csak az iparűzők szükségleteit 
akarta tekintetbe venni, alsó tagozatában : a 3 osztályú alreáliskolá- 
ban. De mivel ez mégis főképen a felső tagozat előkészítője volt, azért 
az ipari pályákra lépők számára gondoskodott a szervezet — némi 
bifurcatióval — egy külön negyedik osztályról, tisztán gyakorlati irány
nyal ; ez a külön osztály azonban nálunk a papiron maradt. Ebben az 
állapotban találta a reáliskolát a magyar törvényhozás, amelynek egyik 
első dolga volt a népoktatási törvény meghozatala, benne a Csengery- 
től koncipiált 6 osztályú polgáriskolával. Bizonyára az akkori 6 osz
tályú reáliskolával szemben indokoltabb volt a szintén 6 osztályú 
polgáriskola szükségességének kérdését fölvetni, mint a mostanival 
szemben. A szükségesség kérdésére gyakran és kimerítően megfelelt 
akkor Csengery, én itt haladok tovább a reáliskola irányváltoztatásá
nak a leírásában. Behozataluk után nálunk is folytatódott az a pro
cesszus, hogy a technikai főiskolákra való előkészítés célja mellett 
mindinkább háttérbe szorult a reáliskoláknak ama másik, kezdetben 
egyedüli céljuk, hogy a gyakorlati életre való nevelés igényeire is 
tekintettel legyenek. A polgárískoia törvénybe iktatásakor már el volt 
határozva, hogy a reáliskolát 8 osztályúvá fejlesztik, készen is volt az 
erre vonatkozó törvényjavaslat, amely ugyan egyelőre nem lett tör
vénnyé, de a kifejlesztés azért néhány év múlva (1873) bekövetkezett 
az országgyűlés fölhatalmazása alapján. Egyúttal kimaradtak a tan 
tervből azok a gyakorlati tárgyak (könyvvitel, váltóismeret, géptan), 
amelyek az iparosok kedvéért eddig benne szerepeltek. Céljában és 
külső szervezetében nagy lépést tett ezzel a reáliskola a tipikus közép
iskola : a gimnázium felé. A további lépések gyorsan következtek ezután. 
Az 1883. évi középiskolai törvény közös meghatározást ad a gim ná
zium  és reáliskola céljáról, amely meghatározásban a jellemző, mert 
a folg áriskolától megkülönböztető : a felsőbb tudományos képzésre 
való előkészítés. A további fejlődésben ennek a középiskolai jellemnek 
mind teljesebb felöltése irányítja a reáliskolát. Főbb mozzanatai ennek : 
a műegyetemen kívül a tudományegyetem némely fakultásainak is a
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megnyitása a reáliskolai érettségi előtt ; a fakultatív latin, és végre a 
legújabb, 1899. évi tanterv.

Tudjuk, hogy az akkori tantervreviziónak kimondott célja volt 
a két középiskola tantervének közelebb hozása, még pedig az egységes 
jogosítás előkészítésének a kedvéért. Hogy milyen nagy mértékben 
sikerült ez a közelítés, azt — a hosszadalmas összehasonlítgatás he
lyett — a tantervet életbe léptető min. rendeletből, s a reáliskolai 
tantervhez készült utasítások bevezető soraiból olvasom ki. Mindkettő 
megállapítja, hogy a magyar nyelv és irodalom, történet és földrajz 
azonosságán kívül teljesen egyezik még a két tantervben a fizika és 
a mathematika, «nagyrészt megegyezik» a természetrajz és a rajzoló 
geometria. Az összes természettudományokat és a mennyiségtant 
tekintve, az egyedüli számbavehető különbség a reáliskola javára az, 
hogy a kémia benne önálló tárggyá emelkedik s három éven át össze
sen heti 8 órában taníttatik a beléje osztott ásványtannal együtt; 
ellenben a gimnáziumban részben a növénytanba, részben az ásvány
tanba beosztva, ez utóbbival együtt csak egy évi, heti 3 óra jut neki. 
Nem mintha a gimnázista általános műveltsége hiány nélkül mellőz
hetné a kémiai fogalmakat, hanem egyszerűen azért, mert a gimn. 
óratervben nem jutott a kémiának több idő.

Ez, a kémia javára felvett heti 5 óra többlet fejezi ki a számba
vehető különbséget a két középiskola mathematikai és természettudo
mányi tanulmányai között. Nem hiszem, hogy valaki azt akarná állí
tani, hogy ezzel az 5 óra többlettel már domináló állásba jut a ter
mészettudományi oktatás a reáliskolában, szemben a gimnáziuméval. 
Annyira dominálóba, hogy épen ez adja meg a reáliskolának a gimná
ziumtól megkülönböztető, fő jellemvonását, azt, amely nevében a «reál» 
jelzőt megmagyarázza. Nem akarom elhallgatni, hogy ez 5 órán kívül 
a reáliskola óratervében még itt-amott egy-egy órával több jut a reál- 
tantárgyaknak, de a tanterv azonossága mellett ez az óratöbblet csak 
azt jelenti, hogy a reálista jobban ráér ugyanarra a munkára, mint 
gimnázista kartársa. Marad számbavehető különbségnek a kémia foko
zottabb tanítása. De ez az árnyalat nem elég arra, hogy a reáliskola 
a gimnáziummal szemben m int a reáltanulmányok különös fölkarolója 
szerepelhessen.

Igen jelentékeny különbség van azonban a rajzban. A reálista 
erős rajztanításban részesül, míg a gimnázista — a rajznak alig szá
mítható rajzoló geometrián kívül -— épen semmiben. Értve az igazi 
gimnázistát, aki görögöl tanul, nem pedig a görögpótlós pseudogimná- 
zistát. Azt hiszem, nem kell bizonyítanom, hogy a gimnáziumi rajz- 
tanításnak ez a semmije s az ezáltal előálló nagy különbség két közép
iskolánk tanítási rendszerében nem tervszerű. Legalább nem tudnék
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elképzelni olyan pædagogust, aki egy átalánosan nevelő iskola rend
szeréből már a priori kihagyná a rajzot, meg az éneket, s a lélek har
monikus kiképzéséhez hozzáillőnek tartaná az olyan rendszert, amelyik 
a lelki életnek egy egész oldalát parlagon hagyja. A kényszerűség az 
apja tanterveink eme fogyatékosságának. Az egymással küzködő többi 
tantárgy hamar lefoglalta a heti 26—28 órát (lefoglalt volna még egy 
annyit, ha a törvény határt nem szab) s ez a küzdelem kiszorította 
mindkét középiskolánkból az éneket — hadd nőjjön fel a magyar 
intelligencia dal nélkül — és kiszorította a gimnáziumból a rajzot. 
Hogy a reáliskolában megmaradt a rajz, azt nem a maga általánosan 
képző hatásának köszönheti, hanem a reáliskola középiskolai céljának, 
annak, hogy a technikai főiskolákhoz nélkülözhetetlen a rajzbeli elő- 
készültség. Ehhez alkalmazkodik részleteiben is annyira, hogy pl. a 
reáliskolai ábrázoló geometria, anyaga és tanmenete szerint, tisztán a 
műegyetemi ábrázoló geometriának a propædeutikàja.

A harmadik és utolsó különbséget két középiskolánk tanulmányi 
rendszere között az idegen nyelvek csoportja mutatja. Ez egyúttal a 
főkülönbség is a csak modern nyelveket tanító reáliskola és a klassziku
sokat is felkaroló gimnázium között. Ezt emeli ki az elnöki megnyitó 
is, amidőn «latin nélküli», «modern» jelzőkkel jellemzi a reálisko
lát, amely jelzők sokkal inkább megilletik, mint a reál név. A nagy 
különbség azonban mindjárt enyhül, ha számbavesszük azt a paedagogiai 
feladatot, amit a modern idegen nyelveknek a reáliskola tanulmányi 
rendszerében meg kell oldaniok. A reáliskola hívei tudvalevőleg azzal 
érvelnek, hogy a klasszikus nyelvek tanításának mind alaki, mind 
tartalmi célja elérhető a modern idegen nyelvek tanításával is ; a mo
dern idegen nyelv is képes arra, hogy a tanulónak beszélő- és gon
dolkodó képességét fejlessze és szabatossá tegye, valamint arra is, hogy 
általános irodalmi műveltséghez juttassa. Természetes azután, hogy ha 
ilyen, a klasszikus tanulmányok hatását helyettesítő célzattal tanítják, 
akkor ahhoz is fognak alkalmazkodni. Azt a modern idegen nyelvet 
választják, amelynek kifejlett s az egyetemes irodalomtörténetben is 
vezető szerepet játszó irodalma van, ha mindjárt a tanulók 99% -ónak 
sohasem lesz is alkalma azt a nyelvet beszélő emberekkel érintkezni 
majd a gyakorlati életben. A tanítás céljául első sorban az irodalmi 
művek megértését tűzik ki, még pedig «biztos nyelvtani ismeretek alap
ján» s csak másodsorbeli cél a «gyakorlottság a nyelvnek szóbeli és 
Írásbeli használatában». Érthető az is, hogy a klasszikus tanulmányok 
céljával együtt átvették a klasszikus nyelvek tanításának módszerét is. 
Igaz, hogy az új utasítások már némi helyet juttatnak a beszélgetési 
gyakorlatoknak is és hogy a paedagogiai irodalomban minduntalan 
ajánlják a direkt módszert, de jóformán még csak az ajánlgatásnál



IK KOVÁCS JÁNOS : A POLGÁRISKOLA SZÜKSÉGESSÉGE. 7

tartunk, a gyakorlatban pedig általában a grammatizáló és a fordítás 
közben analizáló eljárás van szokásban, amit én nem mernék a taná
rok részéről csupán a megszokás hatalmával magyarázni, mert a taní
tás céljától indokolt didaktikai meggyőződéssel is magyarázható. Bár
hogy magyarázzuk azonban, tény, hogy ez az eljárás az általánosabb 
s ezzel a reáliskolai idegen nyelvtanítás nemcsak céljában akarja he
lyettesíteni a gimnáziumi klasszikus nyelvtanítást, hanem módszeré
ben is utánozza. A reáliskola is a középiskolai cél’t tartja szem előtt : 
az általános irodalmi műveltség megadását s emellett gyakorlati célul 
még azt, hogy a tanuló majd a nyugati nagy irodalmakat is felhasz
nálhassa későbbi felsőbb tanulmányaiban. Magának a gyakorlati élet
nek szempontjából vitatható volna, hogy iskolázott embereink túlnyomó 
többsége, még az úgynevezett gyakorlati pályákon is, nem többször 
fog-e majd életében találkozni a latinnal, m int a franciával ? De e 
kérdésnek, mint előadásomhoz kevésbé tartozónak vitatását mellőzve, 
inkább csatlakozom a közfelfogáshoz és elismerem, hogy a modern 
nyelvek tudása a gyakorlati életben szükségesebb, mint a klasszikusoké 
s azért a reáliskola, amennyiben középiskolai célja mellett az illető 
modern nyelv gyakorlati használatára is megtanít, annyiban inkább 
alkalmazkodik a gyakorlati élet követelményeihez, mint a gimnázium. 
Ennélfogva a polgáriskola szükségességének kérdése több joggal vethető 
fel a reáliskolával, mint a gimnáziummal szemben.

Összefoglalom tehát azt, amit az eddigiekben és ebben a tekin
tetben a reáliskola javára a gimnáziummal szemben felsoroltam. Három 
tételt ad ki az összefoglalás, ú. m. a reáliskolai tanuló behatóbb 
kémiai tanításban részesült, mint a gimnázista ; tud rajzolni ; tud 
franciául beszélni és írni.

Nem kicsinylem ezt az összefoglalt eredményt ; de bizonyára 
senkisem állítja, hogy ezzel ki van merítve mindaz, amit az ilyen 
fokozatú iskola a gyakorlati élet követelményeinek érdekében tehet. 
Igen sokkal többet tehet ennél.

Számbaveendő még az, hogy a reáliskola tanulmányi anyagának 
a fentebbi három pontban felsorolt tartalmi különbsége, amelynél 
fogva modernebbnek és gyakorlatiasabbnak mondjuk a reáliskolát a 
gimnáziumnál, alakilag szintén a középiskolai cél szolgálatában áll, a 
továbbmenő tudományos képzés érdekeihez' alkalmazkodik, nem pedig 
a gyakorlati élethez. Ezt számba véve már kimondhatnám, hogy a 
reáliskola épen azért, mert ma már teljesen középiskolává van szer
vezve, nem lehet egyúttal polgáriskola is. De a külön polgáriskola 
szükségességének ezt a negatív alakú bizonyítékát nem tartom ele 
gendőnek s azért a következőkben igyekezni fogok annak pozitív ta r 
talmat adni.
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Első sorban arra a lehetséges ellenvetésre gondolok, hogy a 
reáliskola magasabb céljában az alsóbb cél benne foglaltatik, hogy 
amikor elegendő képzést ad a főiskolákba törekvőknek, akkor még 
inkább eleget adott a gyakorlati életbe lépőknek. Annál inkább 
számba kell vennem az ilyen ellenvetést, mert az a saját pædagogiai 
meggyőződésem területén mozog.

Sokakkal együtt magam is azt vallom, — bár nem divat ezt ma 
nyíltan bevallani — hogy a nevelésnek a formális eredménye az érté
kesebb, még pedig mindhárom irányban : értelmileg a helyes és lehető
leg gyors itéletalkotó-képesség, testileg az ügyesség, erkölcsileg a köte
lességteljesítés megszokása és a jóravaló elhatározottság. Arról is meg 
vagyok győződve, hogy a hivatására term ett nevelő bármiféle iskola 
vagy tanterv keretében is meg akarja és tudja valósítani ezeket a 
legértékesebb eredményeket. De ez értékesebb mellett értékes marad 
a tartalom is. Nem közömbös az a neveltnek sem lelkületére, sem 
alkalmazkodó képességére, hogy melyik gondolatkörben gyakorolta 
Ítélőképességét, vagy milyen foglalkozás közben tett szert ügyességre

Az általános emberi tehetségek kiművelése egyformán szüksé
ges és értékes lévén minden életpályához, ez magyarázza, hogy akkor, 
amikor egyetlen középfokú iskola a gimnázium volt, a gimnáziumi 
nevelésnek is hasznát látta nemcsak a lateiner, hanem a földbirto
kos, a katona, a kereskedő s az iparos is. De a tartalmi rész fon
tosságának a felismerése új iskolákat állított a gimnázium mellé, 
amelyek jelenlegi alakjukban vagy csak tartalmilag különböznek attól, 
de céljukban egyeznek, mint a reáliskola, vagy tartalmilag is, cél
jukban is különböznek, mint a polgáriskola. Ez a differentiatio a fejlő
dés eredménye és annak köszönhető, hogy az embernevelés általános 
és közös célján belül szóhoz jutottak és érvényesültek a különleges 
célok is. Ezzel szemben az uniformizálás a visszafejlődés jeleként volna 
felfogható.

A polgáriskola létjogát megadó ama különleges cél, hogy a 
gyakorlati életre kell nevelnie, következőleg értelmezhető : az általá
nos emberi mellett különös gondot kell fordítania mindarra, ami az 
értelmet, a lelkületet, a készségeket szociális és közgazdasági irányba 
tereli.

Vegyük most számba, hogy mit tehet a polgáriskola e külön
leges cél érdekében, a nélkül, hogy az általános nevelést elhanya
golná.

Azzal kezdem, ami leginkább kézzelfogható : a külön tantár
gyak ama csoportjával, amelyet egyik középiskolánk tantervében sem 
találunk. Vehetjük ezeket akár a Csengery-íóle felsorolásból (Népokt. 
Törv. 74. §.), akár a Közokt. Tanácsnak 1899. évi tantervjavaslatából.
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Ez utóbbit követem a felsorolásban. A külön tárgyak ezek : Szám
viteliem és ügyiratok ; Jogi ismeretek ; Közgazdasági és pénzügyi 
ismeretek ; negyedikül ide számítható a mennyiségtani tárgyak köré
ben külön tárgyként kiemelt kereskedelmi és politikai számtan. Ezek 
együtt a Közokt. Tanács tantervében 21 heti órával szerepelnek, ami 
igen közel negyed része a három felső osztály összes óraszámának. 
Külön tárgyként volnának még fölveendők - nézetem szerint — « 
kéziügyesség oktatás (szlöjd) és a kertészeti gyakorlatok. Ezeket a 
Közokt. Tanács tantervjavaslata is fölveszi, de a rendkivüli tárgyak 
között ; helyesebb volna rendes tárgygyá tenni, még pedig az elsőt 
minden polgáriskolában, a másodikat ott, ahol a lakosság főfoglalko
zása a földmivelés, tehát szintén az ország nagyobb részében. Csen- 
gerv is felsorolja a mezei gazdaságtant, de a kézimunkát nem. Akkor 
még nem volt a kézimunkatanítás olyan iskolai stádiummá kidolgozva, 
amely anélkül, hogy valamelyik iparágra szakszerűen nevelne, általános 
képzéssel érzéket és ügyességet fejleszt mindennemű kézimunka iránt. 
Ilyennek gondolom a kertészeti gyakorlatokat is ; nem gazdaságtan
nak, tehát nem olyan tágkörünek mint akár a Csengery, akár a 
Közokt. Tanács javaslatában, hanem olyan gyakorlati foglalkozásnak, 
amelyik a tanuló érdeklődését és érzékét fejleszti a földmives munkák, 
a természet és a termelés iránt. Európa leendő kertjében nagyon is 
helyén volna egy ilyen irányú iskolai foglalkoztatás. Jelenleg Magyar- 
ország igen sok polgáriskolájában benn van már a szlöjd, mint fakul
tativ tárgy ; kertészi gyakorlatokról csak Orosházán tudok, de ott 
már régen és sikerrel szerepel ez a tárgy a tantervben.

Áttérek most a középiskolákkal közös tárgyaira a polgáriskolá
nak, figyelembe véve épen azt a három csoportot, amelyekben a 
reáliskola eltér a gimnáziumtól.

A természettudományokra a polgáriskola sem fog kisebb gondot 
fordítani, mint a reáliskola. A reáliskola nyolc évfolyama összesen 
30 heti órát fordít a természettudományokra, a Közokt. Tanács javas
lata a polgáriskola hét évfolyamára 28 órát szán. Terjedelem és 
intenzitás tekintetében nincs lényeges különbség a középiskolák és a 
polgáriskola természettudományi tanítása között. De annál lényege
sebb a polgáriskola és azon iskola között, amelyik most nálunk a 
gyakorlatban részben a polgáriskolát is helyettesíti és némelyek szerint 
olyan jól helyettesíti, hogy még a jövőben is fölöslegessé teheti a 
teljes polgáriskolát, azaz : a mostaninak kiépítését. Értem a felső 
kereskedelmi iskolát, amelynek tanterve a természettudományokat 
úgyszólván teljesen elejti. Mert 2 óra fizika és meghatározhatatlan 
idő a kémiára az áruismeret keretében, ez alig több a semminél. 
Lehet, hogy a kereskedelmi szakoktatás nélkülözheti a természettudo
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mányokat, de egy általános, gyakorlati irányú műveltséget adó iskola, 
a természettudományok jelentékeny fölkarolása nélkül, ma már elkép
zelhetetlen.

A rajz egyike azoknak a tárgyaknak, amelyeket a polgáriskola 
eddig is nagy gonddal és sikerrel művelt. À tanácsi javaslat is nagy 
gondot fordít rá az alsó osztályokban, de a felsó'kből száműzi. A reál
iskola intenzivebb rajztanítása bizonyára fedezhetné a polgáriskolai 
szükségletet is.

Az idegen nyelvek tanításának a polgáriskolában egyedüli cél
jául a nyelv szóbeli és Írásbeli használatát kell kitűzni. Elesnék tehát 
az irodalmi cél. Nem, mintha a polgáriskolai tanuló irodalmi oktatás
ban egyáltalában nem részesülne, de ezt tisztán a nemzeti irodalom 
körében fogja megkapni. A magyar nyelv és irodalom tanításának sem 
terjedelme, sem célja nem lehet más a polgáriskolában, mint a közép
iskolákban. Nem így az idegen nyelveké. Az idegen nyelv tanításá
nak célja a polgáriskolában tisztán a gyakorlati használat lévén, a 
nyelv megválasztásában is ez lesz az irányadó. Ebből a szempontból 
is azonban a német nyelvnek ju t az elsőség, mint amely Magyar- 
országon a legelterjedtebb idegen nyelv s a mely a szomszédos orszá
gokkal való érintkezés nyelve is. Ellenben a franciának akár a bel
földi, akár a szomszédos forgalomban olyan csekély alkalmazása van, 
hogy nemtudása észrevehető hiányt nem okoz. Akiknek olyan rnesz- 
szibbre terjedő érintkezéseik vannak, amelyekben a franciának is hasz
nát vehetik, azok már túlnőttek a polgáriskola nevelési körén. Ha 
jut hely a polgáriskola tantervében a németen kívül egy második 
idegen nyelvnek is, akkor mindenek előtt valamelyik balkáni nyelvre 
lehet gondolni. Erre utalnak már meglevő összeköttetéseink is, de 
erre utal közgazdasági terjeszkedésünk lehetséges iránya is. Nem volna 
szükséges ezt a második idegen nyelvet valamennyi polgáriskolánkba 
bevinni, hanem csak azokba, amelyek inkább az útjába esnek ennek 
az összeköttetésnek, tehát a délvidékiekbe. Mert hiszen az is egyik 
lényegben gyökeredző különbség a középiskolák és a polgáriskola 
között, hogy amazok mindnyájan a közösen továbbképző főiskolákra 
adván előkészültséget, szükséges, hogy végbizonyítványuk egyenlő 
értéküségére törekedjenek, ellenben a gyakorlati életre nevelő polgár
iskola nemcsak alkalmazkodhatik, de kell is, hogy alkalmazkodjék 
az életnek helyileg is módosuló követelményeihez. Ez a következtetés 
nem áll meg az ország határánál : középiskoláinknak a többi kulttu> 
nemzetek középiskoláival is kell közösséget fenntartani ok, ellenben 
polgáriskolánk teljesen hozzásimulhat a nemzet szükségleteihez és ha 
a fejlődésüket jelenleg mesterségesen gátló akadályok elháríttatnak, 
akkor éppen ez a szabad alkalmazkodó képessége fogja olyan iskolává



D! KOVÁCS JÁNOS : A POLGÁKISKOLA SZÜKSÉGESSÉGE. 1 >

tenni, amilyent a nemzet szükségletei kívánnak, hogy betölthesse a 
nemzeti nevelésben mutatkozó hézagokat.

Az idegen nyelvek tanításának tisztán gyakorlati célja uralko
dóvá kell hogy tegye a polgáriskolában a cél elérését legközvetleneb
bül biztosító módszereket is. Nem lesz teljesen grammatikátlan ez a 
nyelvtanítás sem, de a grammatikának meg kell elégednie az eszköz 
szerepével s nem fordulhat elő az az eset, hogy célul tűzessék ki. 
A beszédgyakorlatoknak jelentékeny hely fog jutni nemcsak az alsó 
osztályokban, hanem az egész tanfolyamon ; az Írásbeli munkálatok 
főleg a levelezésre szorítkozván, ebben biztosabb eredmény lesz el
érhető.

A többi közös tárgy körében nehezebb a különbségeket konkrét 
alakban kimutatni. A részleteket kellene elővenni s az eltérő célt 
szem előtt tartva megállapítani, hogy egyik vagy másik cél szem
pontjából melyik részlet a fontosabb. Egy kötetnyi módszeres utasí
tást kellene csinálni ennek a feltüntetésére. Egy régebbi cikkemben* 
ezt is vázoltam a mennyiségtan körében. Most a részleteket mellőzve, 
csak az irányadó általános szempontokat veszem át onnan, amiket 
abban foglaltam össze, hogy «a polgáriskolának nagyobb súlyt kell 
vetnie az alkalmazásokra» és «határozottabban kell törekednie a 
befejezettségre» mint a középiskolának. Céltudatos tanár ennyi 
irányítással is tudni fogja tanítását a polgáriskolai célhoz alkalmaznia. 
Sok ilyen céltudatos működés pedig ki fogja fejleszteni a polgár
iskolai nevelés egységes szellemét, amelynek hatalma a kevésbé cél
tudatosokat is helyes irányba tereli. Tudjuk, hogy valamely iskola 
egységes szellemének kialakításához nem elég a tanterv nehány lapja, 
sőt az utasítás vaskos kötete sem. Az az iskolánk, amelyik leginkább 
dicsekedhetik egységes szellemmel : a gimnázium, az sem máról-hol
napra tett rá szert, hanem nemzedékek céltudatos összeműködése 
hozta létre. Korai volna még az a türelmetlenség, amely a polgár
iskola szelleméről teljesen kidolgozott képet követel ; akkor, amikor a 
magyar polgáriskola még csak egy nemzedék 'óta éli sokféle nehéz
séggel terhelt életét, aminek folyamán még egy pár tapogatódzó 
kísérlet válságán is át kellett esnie. Elég, ha egyelőre főbb vonásai
val tudjuk körvonalozni azt a képet ; a részletek kidomborodnak majd 
magán az élő polgáriskolán, ha szabadon fejlődhetik célja felé.

Azt hiszem, hogy a polgáriskolának a fentebbiekben vázolt képe 
elég világos ahhoz, hogy akár a középiskoláktól általában, akár a 
reáliskolától különösen, élesen megkülönböztethető legyen. Ha el

* Magy Pæd. 1900. évf. 310. lap. — «A polgáriskola reformjához» 
68. lap. (Budapest, Franklin Társ. 1900.).
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fogadjuk is, hogy a reáliskola, vagy akár a felső kereskedelmi iskola 
kényszerűségből helyettesítheti a polgáriskolát, de az összehasonlítás
ból be kell látnunk, hogy mind a kettő jelentékeny dolgokban eltér 
attól az iskolától, amelyik tisztán a polgáriskolai célra van szervezve. 
Épen a reáliskolától eltér — amint láttuk — a külön tárgyaknak 
egy jelentékeny csoportjával, a közös tárgyak legtöbbjében pedig más
féle céljával. Ezek alapján a felállított kérdésre azt felelem, hogy a 
polgáriskolára, m int a reáliskoláétól elkülönülő célú s a külön célra 
jelentékeny dolgokban is különböző tanulmányi rendszerrel törekvő 
iskolára a reáliskola mellett is szükség van.

A felelet levezetésében igyekeztem megmaradni az elvi alapon, 
bár jól tudom, hogy ez az alap magában még nem elegendő a szük
ségesség kérdésének eldöntéséhez. Nem elég megállapítani, hogy a cél 
és a hozzávezető rendszer különbözik, hanem keresni kell azt is, hogy 
megvan-e csakugyan az a külön cél? — mutatkozik-e a társadalom
ban az a műveltségi szükséglet, amelyiknek kielégítésére épen a polgár
iskola van hivatva?

Hogy erre a kérdésre is feleletet keressek, kiindulok a Csengery 
meghatározásából, amely szerint a polgáriskola azoknak való, «akik
nek szellemi szükségét az elemi oktatás távolról sem elégíti ki, az az 
oktatás pedig, amely a felsőbb oktatásra készít elő, túlszárnyalja ; 
amelynek módja is, akarata is van tovább taníttatni gyermekét, mint 
a szegényebb, kevésbbé művelt néposztályoknak, de a tanításban rö- 
videbb idő alatt kíván célt érni, mint azok, akik tudományos pályára 
készítik elő gyermekeikéit ; akiknek ennélfogva a népiskola kevés, a 
gimnázium és reáliskola meg sok. » E két határ közé esik tehát az a 
műveltségi szükséglet, amelyet a polgáriskoláuak kell kielégítenie. 
Helyesen értelmezve a felső határt, még pedig a középiskolai törvény 
meghatározásának a szellemében helyesen, ki kell azt tolni és bele- 
voimi a főiskolákat is. Mert a középiskolai nevelés csak az azt bete
tőző főiskolai képzéssel válik teljessé ; amelyik tanuló a középiskolát 
végzi, de onnan nem megy főiskolába, hanem kilép az életbe, annak 
nem középiskolai, hanem polgáriskolai volt a műveltségi szükséglete. 
Ezen felfogás szerint a rendszeres iskolázás kora az alsó határon a 
12 dik évig, a felsőn a 23—24-dikig terjed. Nem lehet állítani, hogy 
ezt a nagy hézagot egyetlen fokozattal be lehet tölteni, azzal, amelyik 
az alsó határt két évvel magasabbra a 14-dik évig tolja ki, bár köz
tudomású tény, hogy a 14 éves korban, azaz: a közép- és polgár- 
iskolák 4-dik osztályának bevégzése után igen nagy tömege a tanu
lóknak befejezi általános iskoláztatását, hogy azután szakpályájára 
készüljön. Erre a jól megkülönböztethető fokozatra voltak tekintettel 
kettős tagozatukkal régebben középiskoláink is, ma pedig már csak
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polgáriskolánk. Ezt a polgáriskola a jövőben sem tagadhatja meg, 
mert épen a gyakorlati életre nevelő céljánál fogva nem mellőzheti a 
tényleg mutatkozó szükségletet s azért igyekeznie kell tanulmányi 
rendszerét a negyedik osztályig is lehetőleg egésszé kerekíteni ki. De 
ezzel nem fejezte be feladatát ; gondoskodnia kell a tovább iskolázok 
reá utalt kontingenséről is, akik általános iskoláztatásukat a 17— 18 
évig terjesztik ki, de főiskolákra nem aspirálnak. Ezt a kontingenst 
jelenleg hiába keressük polgáriskolákban ; hiszen ha ott volnának, 
akkor most nem kellene a teljes polgáriskola tényleges szükségességét 
bizonyítgatnom s nem hivatkozhatnának a teljes polgáriskola kiépíté
sének ellenzői a felső osztályok feltűnő néptelenségére, mint tapasz
talati argumentumra. Egyebünnen kell hát őket összeszedni s meg
kísérlem róluk egy hozzávetőleges statistikát állítani össze az 1905- 
ről szóló kormányjelentés adataiból.

Első sorban jönnek azok, akik csakugyan a teljes polgáriskolát 
végezték. 1905-ben 214 tanuló végezte a VI. osztályt. Magában tekintve 
kicsiny szám, de a viszonyok ismerője előtt mégis meglepően nagy. 
Hiszen a 129 polgári fiúiskola közül csak 20 adott alkalmat tanítványai
nak, hogy benne a VI. osztályt végezhessék, mert csak ennyi volt 
hatosztályú. Az utóbbi másfél évtizedben állított polgáriskolák már 
alapításukkor csonkának voltak szánva, négy osztállyal. Kégibb ala
pítású teljes polgáriskoláink közül pedig épen a legkeresettebbek ala
kultak át kereskedelmi iskolákká. 8 a kevés számban még megmaradt 
teljes polgáriskoláink igazgatóit nehány év óta felsőbb rendelet köte
lezi, hogy ijesszék el azokat a szülőket, akik fiaikkal a teljes polgár
iskolát akarják végeztetni s amelyik nem ijedt el, annak a szülőnek 
Írást kell adnia róla, hogy az ijesztési kísérlet ő rajta megpróbáltatok 
és annak folytán tudomásul vette, hogy fia a hat osztály végzése után 
semmivel sem viheti többre, mint vihetné négy osztálylyal. Az a 214 
VI-dik osztályt végzett tehát már különös bátorságának is tanuje- 
lét adta.

A második csoportot adják azok az érettségizett középiskolai 
tanulók, akik nem léptek főiskolákba. Kétségtelenül ide tartozik a 
365 alsóbb hivatalnoki és a 32 ipari pályára lépő ; összesen 397 olyan, 
akinek polgáriskolai műveltségre lett volna szüksége.

Kétséges a hovátartozása a következő csoportnak : kereskedelmi 
pályára lépett 155, gazdaságira 277, művészetire 61, katonaira 323; 
ez a csoport összesen 816 főből áll. Az adatok nem tüntetik föl, hogy 
a kereskedelmi és gazdasági pályákra szándékozók közül hányán teszik 
ezt szakiskolákon keresztül s hányán közvetlenül ? De a szakiskolákba 
lépőkre is kérdéses, hogy akár a gazdasági és kereskedelmi, akár a 
katonai és művészi szakiskolákban nem épen olyan sikerrel folytat
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hatnák-e tanulmányaikat a teljes polgáriskolától adott műveltség 
alapján, mint a középiskolai érettségi alapján ?

Végül: még az is kérdéses, hogy felső kereskedelmi iskoláink 
másfélezer érettségizett tanítványa mind kereskedelmi pályára lépett-e, 
még ha a legtágasabb értelemben vesszük is a kereskedelmi foglal
kozást ?

E két utóbbi csoport közel harmadfélezer létszámából bizo
nyára jutna jelentékeny kontingens a polgáriskoláknak is. De a 
bizonytalanságot kiküszöbölendő, ezeket teljesen kihagyom a számí
tásból s csak a kétségtelenül ide tartozó két első csoportot veszem 
figyelembe. Ezeknek összesen 611-re rugó létszámával azonnal meg 
lehetne tölteni 20 teljes polgáriskolának utolsó osztályát, átlag 30-at 
kitevő normális tanulólétszámmal. Mert nem kell elfeledni, hogy 
középiskoláink minden zsúfoltsága mellett is a VIII. osztályt a gim
náziumban átlag csak 31, a reáliskolában pedig csak 25 tanuló végzi.

Ehhez a statisztikához alkalmazva, most közvetlenül fennáll
hatna 20 teljes polgáriskola, virágzó látogatottsággal. Összes fiú 
polgáriskoláink hatodrésze. Ez ugyan majdnem fordított arány lenne 
a középiskolákéhoz mérten, amelyeknek háromnegyed része teljes s 
csak egynegyed része csonka. De ne feledjük, hogy a polgáriskola 
jellegével inkább összefér a csonkaság mint a középiskoláéval — hogy 
a teljes középiskolák aránya sem volt régebb ilyen kedvező, hiszen 
egy nemzedékkel előbb még pl. a debreceni, a nagyenyedi főgimná
ziumok egész csoport algimnáziumnak szolgáltak gyűjtő medencéül — 
hogy a teljes polgáriskolák eme rósz arányszáma csak kezdeti állapot, 
amely igen hamar meg fogna javulni. Ha a várt reform megszünteti 
a polgáriskolának minden oldalról elismert fogyatkozását, megadván a 
főiskolai jogosításon kívül valamennyi többit, akkor nemcsak azok 
jönnének belé, akik e jogositásokat most máshol keresik s a kik
ről a fentebbi statisztika ad számot, hanem új rétegeket is vonna a 
polgáriskola magához s ezzel a magasabb művelődés körébe. Nagyon 
találó példa erre. ami a főváros VII. kerületében történt most néhány 
éve, ahol a reform megvalósulásának reményében V-dik osztályt nyitot
tak s azonnal mintegy 50 tanuló iratkozott be. Azt hiszem, hogy 
inkább a túlságosan rohamos fejlődést lesz szükség korlátozni s csakis 
a határozottan mutatkozó szükség esetében engedni meg az egyes 
polgáriskolák teljessé fejlesztését. A túlságosan rohamos fejlődés talán 
egészségtelen iskolákat is hozhatna létre. Sőt úgy képzelem, hogy 
amikor majd a stationarius állapot beáll, akkor is kisebb arányszám
ban lesznek a teljes polgáriskolák, mint a teljes középiskolák. Ez 
következik a dolog természetéből, a két iskolatypusnak már többször 
említett jelleméből.
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A teljes és a csonka polgáriskola között természetesen ugyanaz a 
kapcsolat van, mint a teljes és a csonka középiskola között. A polgár
iskolának épen úgy megvan a maga egységes célja, mint a közép
iskolának. A gyakorlati irányú általános műveltség célja az egésznek 
is, a részeinek is. De épen azért, mert a gyakorlati élet követelmé
nyeihez kell alkalmazkodnia, nem hagyhatja figyelmen kívül a polgár
iskola azt a tapasztalati tényt, hogy tanítványainak nagy tömege már 
a IV. osztálylyal befejezi általános iskoláztatását. Ezekre való tekin
tettel igyekszik tantervét a négy alsó osztályban lehetőleg egészszé 
kerekíteni ki. Az eltávozókra nézve ez a fontos, és teljesen érdektelen 
az, hogy mit fog az iskola az V. osztályban csinálni. Ellenben a 
továbbtanulóknak nagyon is érdeke, hogy az V. osztály szervesen 
kapcsolódjék a IV-hez, tanulmányi rendjében egyenesen annak foly
tatása legyen. E két érdeket kell összeegyeztetnie a tantervnek, ami 
nem tartozik a megoldhatatlan nehézségek közé* s az eset egyáltalá
ban nem példátlan a múlt és jelen iskolaszervezetei között. A célnak 
megfelelő egységes tanulmányi rendszeren belül egészen jól megfér az 
azonos cél alsóbb fokozat kielégítése.

Az egységes célú, egységes tanulmányi rendszer egységes szer
vezetet követel. Ez annyira természetes, hogy szóvá sem tettem volna, 
ha föl nem merül egy tervezet, amelyik a célt egymásután következő 
két külön iskolával akarta szolgálni, amiket az euphonia kedvéért 
kettős tagozatnak nevezett. Ezzel szemben vették föl a reformra törek
vők jelszavukba az «egységes» jelzőt. Pædagogusok társasága előtt 
fölöslegesnek tartom az egységes tanulmányi rendszer paedagogiai 
előnyeit fejtegetni. A kapacitálás kötelezettsége itt azok részén van, 
akik a természeténél fogva egységest kettővé akarják tenni. Annak 
idején mi számtalanszor fölvetettük ezt a kérdést, de feleletet rá sem 
a tervezőktől, sem a terv pártolóitól soha sem kaptunk.

Elhagyva a statisztika területét, visszatérek megint a tiszta elvi 
álláspontra és tekintem a polgáriskolát mint olyan intézményt, amely 
hivatva van kitölteni nemzeti műveltségünk ama nagy hézagát, amely 
intelligens osztályunk és a nép nagy zöme között van s ezzel a kitöl
téssel egyúttal össze is kötni és eggyéforrasztani őket. Négyosztályú 
polgárisola erre a feladatra nem képes. Nemcsak azért, mert alig 
valamivel emeli az iskolázás színvonalát a hatosztályú népiskolához 
képest, hanem főleg azért, mert nem terjed túl a serdülő kor kezde
tén. Eddig a korig pedig alig tehet valamit a lelkűiét kialakítására. 
A tárgyi érdeklődés csak a serdülő korral kezd szóhoz s majd ura

* A Közokt. Tanács 1899. évi tantervvázlata eléggé szerencsésen 
oldja meg a feladatot.
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lomhoz jutni. Addig a nevelésben a külső kényszernek, a dressnrának 
jut a főszerep. A serdülő koron alul levő gyermek csak a jelennek él, 
legfölebb a holnapnak. Az egész életnek s benne a jövőnek problémái 
csak onnan kezdve lépnek az érdeklődés körébe. A polgáriskola is 
csak azután működhetik sikerrel azon, hogy tanítványaiban hajlamot 
és megértést alapozzon az élet szociális és közgazdasági feladatai iránt, 
egyszóval : hogy határozott színű és szellemű polgáriskolai nevelésben 
részesítse őket. A most érvényben levő és a Közokt. Tanácstól java
solt tantervek is azt mutatják, hogy a tanulmányi rendszer polgáriskolai 
jellege leginkább a felső osztályokban jut kifejezésre. Amilyen szük
sége van a nemzetnek egy ilyen műveltségű nagy összekötő rétegre, 
épen olyan szükség van a teljes, a serdülő koron túl terjedő polgár
iskolára. S miután a kérdés legutóbbi tárgyalásakor * egyértelműen 
megállapíttatott a teljes polgáriskola érvényesülésének legfőbb aka
dálya, nincs egyéb hátra, mint a kérdést újra elővenni, a még kontro
vers kérdéseket megvitatással tisztázni s azután az ar.a hivatottak
nak a szükségesekül fölismert reformokat megvalósítani.

Dr. K ovács J ános.

REFORMTÖREKVÉSEK A MATHEMATIKAI OKTATÁS
TERÉN.

Előterjesztetett az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek a mathema- 
tikai oktatás reform ja ügyében kiküldött bizottsága ülésein.

(Első közlemény.)

I. rész. J e l e n t é s  a  k ü lfö ld i r e fo r m tö r e k v é se k r ő l.

A mathematikai oktatás reformálása terén mai nap érvényesülő 
mozgalom csíráit m ár a múlt század 60-as és 70-es éveiben kell ke
resnünk. Számos törekvésünk épenséggel nem új ; ha a régebbi dol
gozatokat olvassuk, sok tekintetben megegyezést látunk a mai leg
fontosabb újítások és a m ár sok évvel ezelőtt megnyilvánuló kívánságok 
között. A különbség csak az, hogy amit régebben egyik-másik nagy
műveltségű és tudományos képzettségű pædagogus szükségesnek tar
tott és saját tanításában meg is valósított, azt mai nap általánosan 
követeljük ; a nagy közönség, befolyásos egyesületek, tudományos és 
népszerű folyóiratok érdeklődnek az ügy iránt, mely szerencsére majd
nem minden országban már kiváló vezetőre is talált. A mindennapi 
élet követelései behatolnak az iskolába, az iskolának ez irányban tör-

* A Közokt. Tanácsban, 1899-ben.
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tenő átalakulása a modern tanügy legjellemzőbb sajátossága. Érdekes 
és hasznos teendőnek véltük ma, midőn hazánkban is megindult a 
mozgalom, annak a körülménynek pontosabb bemutatását, hogy a 
mathematikai oktatás reformálása körül rövid időn belül milyen széles 
körű tevékenységet fejtettek ki. Eljárásunk kétoldalú : jelentésünkben 
rámutatunk a mozgalom kiterjedésére és eddigi eredményeire, irodalmi 
összeállításunkban pedig tájékoztatást nyujtnuk a mozgalom általános 
és részletes kérdéseinek lehetőleg teljes tanulmányozásában. Dolgoza
tunk eredetileg az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek a mathe
matikai tanítás reformálásával foglalkozó bizottsága megbízása folytán 
készült és ennek ülésein bemutattatott. A jelentés nem bocsátkozik a 
külföldi mozgalmak irányának és részleteinek bírálatába ; harmadik 
főfejezetében célja azon körülmények egybeállítása, melyek a mozgalom 
eddigi fejlődésére befolyással voltak.

Hazánk oktatásügyének történetében fontos az a tény, hogy a 
mai reformmozgalom alapvető követelései első határozóit kifejezést 
magyar nyelven nyertek. 1874 június havában történt, hogy Kármán 
Mór javaslat alakjában rámutatott a függvényfogalomnak és a grafikai 
módszereknek a középiskolai oktatás keretében nyilvánuló fontossá
gára. A közoktatási tanács 1874. évi június havi jegyzőkönyvének 
6. pontja nevezetesen így hangzik r1

«6. Nagyobb mérvű változás nem érte a mathematikai oktatást 
sem. A bizottság nehány szakértő tagjának kívánságára felvétetett 
ugyan a tantervbe (a VII. oszt.) a függvények fogalma és grafikai elő- 
tüntetése. Az ajánlók ebben mintegy szükséges természetszerű kiegé
szítését látták a középiskolai tananyagnak, a mennyiben ez által szá
mos helyen (p. a trigonometriában, a határozatlan egyenletnél, New
ton tantételénél, a végtelen soroknál) alkalmazott soroknak fogalom
szerű egybekapcsolása eszközöltetnék. Más oldalról azonban határo
zottan hangsúlyozva lön, hogy e pont felvételével a középiskola mértéke 
meg van haladva, hogy ama bővítést egyedül a szakszerű oktatás ér
deke követelheti, minek talán egyes esetben kiváló intézetekben enged
hetni ugyan, de korántsem általánosan országszerte. A bizottság ez eltérő 
vélemények fölött való döntést a közoktatási tanács határozatára bízta.»2

Kármán gondolatmenete, ha nem is hivatalos formában, de 
tanítása útján sikertelen fellépése után is több követőre talált ; az

! Magyar Tanügy, 1874.
2 A közokt. tanács az utóbbi véleményt tette magáévá.
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Utasítások figyelmes átolvasója e tudományos és mélyebb felfogást 
lépten-nyomon kísérheti és ép ezen oknál fogva tanításában a leg
nagyobb szabadsággal megvalósíthatja. Annak, hogy a felvetett kér
dések Kármán tanítása környezetében milyen élénk érdeklődésre 
találtak, bizonyítéka például a gyakorló-főgimnázium 1888/9. évi érte
sítőjének értekezése, melyben Waldapfel a Wormell R. : «Plotting of 
Graphic Mathematics» c. könyvének átdolgozása alapján a grafikai 
módszerek bevezetésére tanmenetet is közölt. Bizonyítéka továbbá, 
hogy Magyarországban nem egy újabb törekvés voltakép már több he
lyen rendszeresen valóra vált ; és hogy — ami a legfontosabb jelen
ség — alsófokú számtani tanításunk tárgyi tekintetben kiválónak 
mondható. A felső osztályok mathematikai tanításában is hazánkban 
már nagyrészt érvényesül az új irány ; tudjuk hogy a König-Beke- 
féle Algebrában a függvények geométriai tanulmányozása és grafikai 
ábrázolása m ár teljesen kidolgozott tanmenetben helyet foglal.

A régebbi dolgozatok felemlítésére irodalmi összeállításunkban 
különös gondot fordítottunk. Az értekezések nagyobb része német 
nyelven jelent meg, nagyobb érdeklődésre számíthatnak az egyes 
kísérletekről beszámoló iskolai programmértekezések. A németországi 
régebbi kísérletekről Schülke A.1 így nyilatkozik:

«Herbart h a t in seinem Pædagogium, welches für Prima vor
bereitet . . .  in Königsberg 1810—23 Differential- und Integralrechnung 
und die Taylorsche Reihe behandelt und zwar, wie Schrader urteilt, 
«mit ungewöhnlichem Erfolge». Später 1824 hat er diese Gegenstände 
auch in einen Lehrplan für Bürgerschulen übernommen. Seine Be
strebungen mussten allerdings ebenso scheitern, wie der Süvern’sehe 
Lehrplan von 1816,2 * weil keine Lehrer dafür vorhanden waren. 
Vereinzelt wurde aber der Unterricht in  diesem Sinne erteilt, wie 
z. B. 1836—51 von Anger in Danzig und namentlich die praktischen 
Versuche von Schellbach, Sceger, Most. Aus dem Lehrplan der Ober
realschulen wurde die Differentialrechnung erst 1890 gestrichen und 
in Württemberg wird sie auch gegenwärtig stark betrieben. Allerdings 
handelte es sich in Norddeutschland immer nur um vereinzelte Ver
suche, während die grosse Mehrzahl und auch so einflussreiche Män
ner wie Schwalbe,"’ Holzmüller4 (erst neuerdings hat Holzmüller seine

1 Schülke A. : Über die Reform des mathematischen Unterrichtes 
an höheren Schulen (Schriften der Phys. Ökonom. Gesellsch. zu Königs
berg i. Pr. X LV II).

2 Schülken é l:  1806.
B L. Schwalbe B. : Über die V orbildung der Lehrer für M athem a

tik (Jahresber. der Deutsch. Math. Vereinigung V, [1896.]).
4 L. Holzmüller G. : Ist es möglich und wünschenswert die Diff.-



"Stellung geändert1 die Einführung der Differentialrechnung be
kämpften. »

Azon régebbi németországi kísérletekről, melyek az infinitesimál 
számítás tekintetbe vételét sürgették, behatóan szól F. Klein leg
újabb munkájában.2 Különösen a délnémetországi iskolák vezettek e 
téren ; felemlítjük W. Gallenkamp dolgozatait2 és azt, hogy leginkább 
kivált a wiesbadeni reálgimnázium, melyben T. Müller és W. Unverzagt 
a 60-as években nagy sikerrel tanították az infinites!mális kalkulust 
•és ennek geométriai és mechanikai alkalmazásait. Mai nap a wies
badeni reálgimnázium és főreáliskola nem ér el annyit, mint a régi 
időkben (a végtelen sorok elmélete, néhány fontosabb függvény vizs
gálata és a legfelső osztályban a differenciál-számítás elemei és alkal
mazásai ma is szerepelnek). Érdekes találkozása a viszonyoknak, hogy 
három évvel a Kármán-féle magyarországi javaslat után Németország
ban hasonló sorsban részesült Unverzagt fellépése. Erről a Klein-féle 
könyvben a következőket olvassuk :4 «Auf der 32. Versammlung 
deutscher Philologen und Schulmänner zu Wiesbaden 1877 empfahl. . .  
Unverzagt die Annahme einer These, dass die (damalige) Realschule 
erster Ordnung, die «ein Übergewicht in den exakten Wissenschaften 
anzustreben» habe, wenigstens die Differentialrechnung noch mit be
handeln müsse ; in der sich daran schliessenden lebhaften Diskussion 
fand der Redner viele Zustimmung, aber die Thesis wurde dann bei 
einer Abstimmung doch mit geringer Majorität abgelehnt.»5 A nyolc
vanas és kilencvenes években különösen H. Seeger,e a giistrowi reál- 
gimnázium tanmenetében érvényesítette a felső-mathematika elemei
nek bevezetését. A német tanférfiak közül leghatározottabban K. Schell-
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und Int.-Reclinung in den Lehrplänen der höheren Schulen aufzunehmen ? 
(Monatschrift für höh. Schulen II, [1903.]).

1 L. Klein F. : Über eine zeitgemässe Umgestaltung des math. 
Unterrichts an den höh. Schulen p. 30—31. (Klein-Riecke : Neue Beiträge 
zur Frage des math, und phys. Unterrichtes an den höheren Schulen, 
Leipzig, Teubner [1904.).

2 Klein F.-Schimmack R. : Der m athem atische Unterricht an den 
höheren Schulen I. (Leipzig, Teubner [1907.] V. fej.).

3 L. Gallenkamp W. : Über den math. Unterr. im Gymnas. (Zschr. 
für das Gymnasialwesen XXXI, [1877.]).

4 Klein-Schimmack 116—7. old.
5 Verhandlungen der 32. Versammlung deutscher Philologen und 

Schulmänner (Leipzig, Teubner [1878.]).
e L. Seeger H. : Bemerkungen über Abgrenzung und Verwertung 

des U nterrichts in den Elementen der Infinitesimalrechnung (Progr. 
Realgymn. Güstrow [1894.]).

2*
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bach,* a berlini Friedrich Wilhelm gimnázium tanára, lépett fel, ki 
matkeinatikai-pædagogini szemináriumában kiváló eredményeket ért 
el. A mathematikai oktatás széleskörű megalapozásánál az infinite- 
simál-számitásnak is megfelelő helyet ju ttato tt, igaz, hogy nem egészen 
szigorú alakban, mivel Schellbach arra törekedett, hogy a fennálló 
tantervvel ne jusson ellenkezésbe. (Ismeretes a szélső-érték tanulmányo
zására használt «Schellbach-féle módszer»1 2). Ilyen irányú különben 
Maurer A. igen jól használható könyve: «Maxima und Minima» 
(Berlin, Springer [1897.], mely a felső mathematika jelölései nélkül 
oldja meg az egyszerűbb feladatokat és csak utolsó általános fejeze
tében alkalmazza a differenciálszámítást. Továbbá ebben az irányban 
halad Unebner L. : «Die Elemente der höheren Analysis ohne Be
nützung unendlich kleiner Grössen» (Schweidnitz [1885.]) c. munkája.

A programmérteke,/.ések közül a legrégibb, mely az új irány elő
készítőjeként tekinthető, 1877-ből való: Grohé : «Die Differentialrech
nung auf der Schule» (Pforzheimi nagyhercegsógi progymnas. I. érte
sítője).

A részletkérdések dolgában szintén régebbi értekezések és kísér
letek említhetők már. E téren az ú. n. alkalmazott mathematika és 
fizika érvényesítése és a geométriai tanítás reformja emelendő ki. 
Amerikában és Angliában már régóta megindult ez irányban a moz
galom. Angliában J. Perry és tanítványai fejtettek ki e kérdések kö
rül nagyobb hatású tevékenységet. A Perry-féle irány első irodalmi 
kifejezőjének tekintjük az 1889. évi régebbi Syllabust; ennek alapján 
dolgozta ki Perry azt a tervezetet, (A course of elementary Mathema
tics), mellyel a British Association 1901. évi glasgowi gyűlése elé 
lépett.3

2. A z  újabb reform m ozga lom  jellem zése.

Az 1. §. áttekintéséből világos, hogy a reformgondolatok az ön
álló és pontos tanításnál természetszerűen merülnek fel ; ezért nem

1 L. Schellbach dolgozatait az irodalm i összeállításban, továbbá 
Klein-Schimmack 106—109. old. A Schellbach-Ше iskola működésének 
egyik jellemző iiroductuma a Melder F. G.-féle : «Hauptsätze der E lem en
tarm athem atik, zum Gebrauch an Gymnasien und Realgymnasien» (XXII. 
kiadás Berlin, R im er [1901.]).

2 L. Maksay Zs. cikkét: «A függvények szélső értékeinek m eghatá
rozása». (Középisk. Math. Lapok П , [1894.]).

3 L. Discussion on the teaching of Mathematics, edited by J. Perry. 
(British Association: Meeting át Glasgow [1901], London, Macmillan & Co. 
[1902.]). A tervezet megjelent még a School World-ban [1902] és az «Eng
lands neglect of Sciences« (London, F ischer Untvin [1900]) c. m unkában.
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csodálkozhatunk, hogy sokan meg is valósítottak már egyet-mást 
tanításukban. Voltaképen nem egészen új tantervról van szó, az 
új irány legtöbb követelése a régi anyagot is illeti, sőt ennek kere
tén belül érvényesítendő. A mai törekvések jelentősége abban keresendő, 
hogy a szétszórtan jelentkező kísérletezés stádiumán túlhaladva egy
séges és határozott alakban, továbbá methodikai teljességgel reáutalnak 
azokra a körülményekre, melyeket a tudomány és a gyakorlat igé
nyeinek alapján az oktatás egész folyamán okvetlen érvényesítenünk 
kell. F. Klein e tekintetben így nyilatkozik : ' «Es gilt nicht mehr, 
neue Gedanken zu finden, sondern die richtigen Gedanken innerhalb 
der gegebenen Verhältnisse in richtiger Weise zur Geltung zu bringen».

Hangsúlyoznunk kell első sorban azt, hogy az oktatás egész 
folyamáról van szó. Átalakításnak (Umgestaltung) nevezik sokan a 
teendőnket, e kifejezés azonban nem fedi teljesen az új törekvéseket. 
Nem átalakításról, hanem új alapozásról kell gondoskodnunk, nem
csak egyes elavult köveknek eltávolításáról és a régi épületnek újabb 
divatú formákkal való feldíszítéséről.

A németországi mozgalomban például két irány észlelhető : az 
egyik az infinitesimális gondolatokat minden előkészítés nélkül és tisztán 
formális módon a középiskolai tanítás legvégére tenné, a másik — a 
Klein-féle — oda törekszik, hogy az új gondolatok az oktatás egész 
menetét áthassák. Az utóbbi irány az algebrai tanítás kezdetén áll elő új 
követeléseivel, kezdve a függvényfogai ómnak és a grafikai módszerek
nek átdolgozásával és az alkalmazások széleskörű tekintetbe vételével, 
majd 6zek természetes folytatásaképen az infinitesimál számítás geométriai 
bevezetésével. Véleményünk szerint még korábban, mindjárt a legelső 
arithmetik.ai tanfolyam alkalmával kell már oda törekednünk, hogy a 
középső és felső fokú oktatás elvonásai számára a szükséges kon
krétumokat megszerezzük. A függvény fogalma hatja át a tiszta és 
az alkalmazott mathematika összes fejezeteit, a középiskolai tanítás
ban e fogalomnak a quantitativ ismeretek összes ágaival való logikus 
kapcsolatát kell kidomborítanunk ; figyelmünket azonban ne kerülje 
ki az a tény, hogy az alsófokú számtantanításnál e forgalom intuitiv 
átéreztetésére és a grafikai módszerekkel történő empirikus bevezeté
sére, továbbá az alkalmazott tudományok alapvető kérdéseinek igazi 
approximációs tárgyalására tényleg alkalmunk nyilik (különösen a mé
résekkel kapcsolatos, továbbá a kereskedelmi, közgazdasági és a sta
tisztikai tárgykörökben).1 2 Klein következő szavaival : «ich bin der Über-

1 Klein: Bemerkungen zum math, und naturwiss. U nterricht
(Verhandl. der Breslauer Naturforscherversammlung 36. o.).

2 Szerzőnek nyom tatásra váró: «Der Rechenunterricht auf der unté-
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zeugung, dass wir durchaus die ersten Beispiele von graphischer 
Darstellung schon nach Obertertia und Untersekunda (nálunk : IV., ill. 
V. о.) legen müssen»1 szembeállítjuk azt a kijelentésünket, hogy erre — 
nemcsak egyes példák, hanem összefüggő, fokozatos tanmenet alapján — 
már а II. osztályban vállalkozhatunk. Nem tekintve csak az oktatás homo
geneitásának követelését, a valóságos viszonyok nyújtotta konkrétumok 
során kell a praecisiós mathematika elvonásainak alapját megteremteni. 
Kiváló francia gondolkodók (L. Liard, E. Boréi)2, a realitás elvét 
hangsúlyozzák, ennek kell érvényesülnie az oktatás egész menetében, 
ebből alakuljon ki a későbbi fogalomalkotás ; a tárgyi ismeretek meg
szerzése azonban az alsófok legfontosabb feladata.

Franciaország és Dánia legújabb tantervei a reformtörekvések
nek megfelelően véglegesen intézkednek, a többi kulturáltamban azon
ban ez idő szerint még csak előmunkálatokat tapasztalhatunk. Ezen 
munkálatok nemcsak szorosan a mathematikai oktatásra vonatkoznak, 
hanem a természettudományok összes ágait is felölelik. Irodalmi össze
állításunkból kitűnik, hogy ezek az előmunkálatok rövid időn belől szá
mos értekezésnek, tanterv-javaslatnak, jelentésnek, vitának voltak meg
indítói. E körülményben találjuk a reformtörekvések általános szükségé
nek legélesebb bizonyítékát ; az érdeklődés majdnem mindenfelé ugyan
azon nagy kérdésekre terjed ki. Összeállításunkban és jelentésünkben 
arra törekedtünk, hogy az egyes országok mai viszonyaira, legújabb 
törekvéseire és eddig elért eredményeire vonatkozólag lehetőleg bő iro
dalmi forrásokra utaljunk, a megfelelő tankönyvek felsorolásával. Idé
zeteink alapján az érdeklődő a külföldi mozgalmakról alapos tájéko
zódást nyerhet. Igen kedvező ránk nézve az a körülmény, hogy 
dr. Vángel Jenő, az országos pædagôgiai könyvtár és tanszermúzeum 
igazgatója hajlandónak Ígérkezett, hogy a reformtörekvésekre vonat
kozó fontosabb munkákat, tankönyveket és folyóiratokat beszerezze és 
egy gyűjtő állomáson rendelkezésünkre bocsássa.

Röviden összeállítjuk azokat a kívánságokat, melyekre a reform- 
mozgalom tekintettel van. Ezek többnyire olyanok, hogy új hivatalos 
intézkedés nélkül is a tanár munkája folytán oktatásban érvényesíthetők :

a) Az oktatás a reális élettel szoros kapcsolatba jusson, a gya
korlati igények rendszeresen és a mai nap követeléseinek megfelelően 
érvényesüljenek.

ren Stufe der höheren Schule» c. dolgozata e problém ának kidolgozásával 
foglalkozik.

1 L. Klein-Schimmack : 37. o.
2 L. a Musée Pédagogique 1904-es conférenceinak kiadását, továbbá 

Liardnek legújabb hivatalos körözvényeit (pl. o. La Revue de l’Ens. des 
Sciences I. évfolyamában!.
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b) A mathematika alkalmazott fejezetei a tanítás körébe vonan- 
dók. A mathematika elszigeteltségén segítsünk az által, hogy fontos 
alkalmazásaira reáutalunk.

c) A függvényfogalom hassa át a tanítás egész menetét.
d) A grafikai módszerek (függvények ábrázolása, egyenletek kö

zelítő megoldása, stb.), a gyakorlatban használatos mérési és számítási 
eljárások széles körben alkalmaztassanak.

e) Az infinitesimál számítás elemeinek tárgyalása akkép történ
jék, hogy az alkalmazott tanulmányok és a fizika mathematikai alap
vetése pontosabban és a tudomány mai állásához mérten alakúljon. 
A középiskola e tekintetben végezze el azt a munkát, mely az álta
lános műveltség szempontjából mai nap a mathematikai stúdiumot 
illeti. Azonkívül legyen tekintettel azokra a kívánságokra, melyek a 
főiskolai oktatás tapasztalataiból szükségeseknek mutatkoznak.

f) A középiskolai mathematikai tananyag revíziója terjessze elő 
azokat a fejezeteket, melyek mai nap már kevésbé értékesek és ma- 
radványszerűek.

g) Az eddigi tapasztalatok összegyűjtésével az új iránynak meg
felelő módszerek kidolgozása. E követelés első folyománya volna az 
algebrai és geométriai tanítás anyagának rendezése, a módszerek köl
csönös vonatkoztatása.

h) Az ábrázoló mértannak a stereométriai tanítás keretében való 
jelentősége.

í) A fizika és a mathematika vonatkozásai a tanmenet egész folya
mán feldolgozandók.

j)  A gazdasági és a kereskedelmi ismeretek praktikus és tárgyi 
szempontból fokozatos feldolgozásával a számtani tanítás ne szűnjön 
meg már az alsó fokkal.

k) A tanításhoz szükséges segédeszközök az alkalmazások szem
pontjából célszerűen megállapíttassanak.

l)  A tanárképzés fontos feladatainak megvalósítása az új moz
galom elvei szerint.

Tanügyi irodalmunkban a mozgalom általános követeléseivel 
behatóbban foglalkoznak a következő értekezések :

Веке Manó : A mathematikai tanítás reformja (0. T. K. XL, 
[1906.] 90—96. о.) c. közgyűlési beszéde, mely a magyarországi moz
galom megindítója volt.

Erdős Lajos: A mathematikai tanítás reformjáról (zsolnai fő 
reáliskolai értesítő [1907.]).*

* Erdős dolgozata különösen a németországi reformtörekvéseket 
ismerteti és széles körben foglalkozik a kérdések filozófiai hátterével, is-
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A mathematikai tanítás reformja ügyében kiküldött bizottság 
1906. dec. 7. üléséről szóló jegyzőkönyv (O. T. K. XL, [1907.] 324—6. о.)

Részletes kérdésekkel több magyar nyelvű dolgozat foglalkozott 
már. A függvények bevezetéséről alapos tájékoztatót nyújt K. Albrich 
jun. nagyszebeni tanár értekezése: «Behandlung der Funktionen im 
Mittelschulunterricht» (Beilage zum Progr. des ev. Gymn. А. B. und 
der damit verbundenen Realschule, Nagyszeben [1906.]).

A mozgalom általános kérdéseit illető dolgozatokat az irodalmi 
összeállítás I. fejezete tartalmazza ; а II. fejezet a részletes kérdések 
irodalmáról nyújt felvilágosítást.

3. A refo rm törekvések  története és edd ig i eredm ényei (országok
szerint).

Irodalmi összeállításunk III. fejezetében összegyűjtöttük a kül
földi országok reformmozgalmára vonatkozó irodaimat. Érdekes meg
figyelni, hogy az egyes országokban milyen körökből indult ki a moz
galom és hogy ez idő szerint milyen irányú egyesületek támogatják 
az új törekvéseket.

Franciaországban, hol a művelt nagyközönség, a tudományos 
világ és az ipari élet képviselői egyöntetű akciót fejtettek ki, mai 
nap már határozott és végleges tantervvel találkozunk. Az új tanterv 
előzményeiről képet fest Leygues miniszternek levele : «Lettre au prési
dent de la Commission de l’enseignement de la Chambre des Dépu
tés»,1 mely az 1902. évi február hó 4 ikén törvénnyel szentesített 
tanterv alapgondolatait fejti ki. Az új francia tanterv a mathematikai 
és természettudományi tanítás egész menetére átalakító hatással volt ; 
a mathematikának felsőfokú tanítását újból rendezte az 1905. évi 
július 27 iki rendelet és az ezt követő utasítás. Az új iránynak leg
nagyobb eredményeképen az a számos kiváló tankönyv mutatható 
be, melyet az új tanterv szellemében írtak és melyekről az irodalmi 
rész IY. fejezetében bőven referálunk. Azt, hogy az új tanterv alap
ján elért eredmények Franciaország tanférfiaik mennyire foglalkoz
tatják, legjobban illusztrálja az a körülmény, hogy az új tapasztalatok 
gyűjtésére legújabban külön folyóirat indúlt meg F. Marotte szerkesz
tésében és a francia középiskolai tanárság önálló vállalkozásával.2

meretelméleti alapvetésével és jelentőségével az általános műveltség szem
pontjából. E dolgozat igen alkalmas arra , hogy a reformgondolatokat a 
távolabb álló körökben is megismertesse.

1 Lenyom atva a francia tanterv Hachette-féle kiadásában.
2 La Revue de l’Enseignement des Sciences (Paris, Le Soudier). 

Az első 8 füzet tartalm áról 1. Magyar Paedagogia 1907. 8. füzetét.
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E folyóirat I. évfolyamában olvashatók L. Liard, az Académie de Paris 
aligazgatójának hivatalos Circulairejei e tárgyról. A francia tanterv 
jelentőségét abban látjuk, hogy nem alapnélküli utópisztikus kísérle
tezés számba megy, hanem az új gondolatok keresztülvitelének lehető
ségét is határozott alakban biztosította. Az alsó tagozat kettős és a 
felső tagozat négyes megosztásával érik el kitűzött feladatához, 
amennyiben az egyes tagozatoknak pontosan meghatározott céljához 
alkalmazkodik a tananyag, a tárgyalás menete és a tanítás heti óra
száma. A következőkben rövid vázlatban közöljük a franciaországi 
«enseignement secondaire» tagozódását:

I. Classes enfantines préparatoires e t óléméntaires.

1. Classes enfantines.
2. Classes préparatoires : Dixième, Neuvième.
3. Classas éleméntaires : Huitième, Septième.

II.

Premier
Cycle

(Durée : 4 ans)

Division A 
(Étude du Latin)

Division B
(Ni Grec, ni Latin)

Sixième A 
Cinquième A
Quatrième A | Étude facultative 
Troisième A /  du Grec

Sixième B 
Cinquième B 
Quatrième B 
Troisième B

Section Л 
(Latin-Grec)

Section B 
(Latin-Langues

Section C 
(Latin-Sciences)

Section D 
(Sciences-Langues)

Seconde A 
Première A

Seconde B 
Première B

Seconde C 
Prem ière C

Seconde D 
Première D

Seconde Philosophie
Cycle A B

Durée : 3 ans); T , Le grec, le Le latin est
j latin et les facultatif
i langues vi-

vatnes sont
! facultatifs

Mathématiques A et P

Az új francia tanterv alapvonása a tanszabadság teljes kidom
borítása. Az utasítások ezt így fejezik k i: «toute latitude est laissée 
au professeur pour adopter tel ordre qui lui conviendra, pour employer
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les méthodes les plus profitables aux élèves qu’il dirige». A mathe- 
matikai tervezeteket követő rövid utasítások e tételnek minden tekin
tetben megfelelnek. A tanterv alapját képező' tagosítást követi a 
mathematikai oktatás, súlypontja a Premier cycle B, a Second cycle C 
és D tagozatára jut és teljes betetőzést a már szakszerű kiképzést 
nyújtó Mathématiques-osztályban nyer. De a többi divízió tananyaga 
is igen rendszeresen és a mai követelményeknek megfelelően van ki
szabva, noha ezekben a mathematikának kevesebb óraszám jut. Az 
algebrai tanítás kezdetén (Troisième В) bevezetik a grafikai mód
szereket és a függvények tanának elemeit ; ezeknek fokozatos felépíté
sével a többi osztályban eljutnak a differenciálhányados fogalmáig, geo- 
métriai, függvénytani és mechanikai alkalmazásáig. Legtöbbet a Classe 
de Mathématiques nyújt, melyben heti nyolc órában az arithmétika, az 
algebra, a trigonométria, a sík- és térmértan, az analitikai mértan, az 
ábrázoló mértan és ezzel kapcsolatban a projektiv geométria, továbbáa 
mechanika és végül a kozmográfia átdolgozását végzik. A tananyag csak 
ebben az utolsó osztályban bővül ami tantervűnkhöz képest új elemek
kel ; a többi osztályban a tananyag kitűzésénél azt a célt tekintették, 
melyet az egyes divízió elérni hivatott. Az infinitesimálszámítás tanítására 
vonatkozólag idézzük a tervezet egyik fontos alapelvét : «Le professeur 
laissera de côté toutes les questions subtiles que soulève une exposi
tion rigoureuse de la théorie des dérivées ; il aura surtout en vue les 
applications et ne craindra pas de faire appel à l’intuition». Igen 
figyelemreméltók a tantervet kisérő összes rövid utasítások, melyek 
különösen a gyakorlati irány követelményeit hangsúlyozzák. Érdekes 
megjegyezni, hogy az A és В divízió második ciklusában a kevés óra
szám miatt (heti 1—3 óra és többször csak egy félévben) fakultative is 
szerepelnek mathematikai órák, melyekben a tanár belátása szerint 
ismerteti és bővíti a rendes tanfolyamban bemutatott anyag alkalma
zásait (pl. a Seconde ,4-ban és a Première А-ban csak egy félévben van 
heti egy óra mathematika, de e mellett a Première А-ban egész éven 
át két fakultativ óra). Az irodalmi kiképzést nyújtó divíziókban a 
mathematikai anyag igazán minimumra redukálódott, de e mellett 
az utolsó osztályban, gondoskodás történik, hogy a mathematikai 
oktatás terén is rendszeres és modern áttekintést nyújtsanak, mely a 
legfontosabb alkalmazásokban felvilágosítással szolgál.

Kiemeljük a tanterv nehány feltűnő részletét. Hangsúlyozandó, 
hogy az ábrázoló mértan és a mechanika szoros kapcsolatban van a 
mathematikai tanfolyammal. E tárgyak C divízió Premiére-jében és a 
Mathématiques-ben szerepelnek, az elsőben előkészítésként, az utóbbi
ban teljes kidolgozásban (a Premiereben a mechanikai tanítást a vekto
rok tanának elemeivel vezetik be). Igen feltűnő, hogy a kombinatorikát
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egyáltalában nem említi a tanterv. A számtani tanítás a Premier 
eycleben két fokozattal bír: A két első osztályban, mint «Calcul» sze
repel, külön kiemelve : «pour la première partie du programme le 
professeur s’abstiendra de toute théorie ; son but doit être d’apprendre 
aux élèves à faire correctement les opérations et de les habituer par 
des nombreux exemples à la signification de ces opérations. Les défini
tions, en particulier celles qui concernent les fractions, seront constam
ment appuyés sur des exemples concrets». A Cinquième-ben, hol a 
betűk használatával könnyítik már a tárgyalást, a verifikáció szolgál 
bizonyító eljárásul. A második fokozat a Quatriémel kezdődik ; az 
«Arithmétique» előzi meg az algebrai anyagot, mely már elvontabban 
és bizonyításokkal halad előre. A Cinquiémetől kezdve a geométriai 
tanítás nem válik külön, de már az előkészítő osztályokban is Calcul 
és Géométrie intuitive együtt szerepelnek. A geométriai tanítás mel
lett minden osztályban külön tárgy a Dessin, mely kétoldalú : Szer
kesztő (dessin géométrique) és szabadkézi (à main levée). A szer- 
kesztőgeométria a geométriai tanítással halad párhuzamosan, a szabad
kézi rajz tanításában a perspectiva elemei is előfordulnak. A rajzolás 
anyagát az A divízióban a művészeti, а В  divízióban a műszaki (gép
elemek) tárgykörökből választják. Az A tagozat két, а В  tagozat 
három utolsó osztályában az «Exercises pratiques de science» főtár
gyat képeznek.

A tagozatok szigorú elkülönítésben elégítik ki a tanítás külön
böző igényeit. A Division fí például a polgári élet foglalkozásaira 
készít elő, tervezetében helyet talál a «Comptabilité» (Quatr : egy, Trois : 
egy óra) és a «Droit usuel» (Trois: egy óra). Az exakt- és a műszaki 
tudományok további tanulmányozására a Classe de Mathématiques 
képesít, melyben a mathematikának heti nyolc, fizikának és kémiának 
heti öt óra jut. De minden tagozatban nagy súlyt helyeznek a függ- 
vénytani és a grafikai módszerek bevezetésére és a gyakorlatokra. 
A grafikai eljárások, a geométriai függvénytan és az infinitesimál- 
számítás elemeit még a kevés óraszámú Classe de Philosophieben is 
tanítják, hogy az A divízió mathematikai tanítását is a modern kö
vetelményeknek megfelelően tetőzzék be, tökéletesítsék.

A francia folyóiratok közül legfontosabb a Laisant-Fehr-îéïe 
L ’enseignement mathématique, mely a külföldi tanügyi mozgalmak
kal igen behatóan foglalkozik ; rövid híradásai és hosszabb refe
rátumai, továbbá könyvészeti rovata sok anyagot gyűjtenek.

A francia tankönyvek bőségét az magyarázza meg, hogy a leg
újabb tan terv nyomán több különféle vállalat indult meg. Összeállítá
sunk több ilyen gyűjteményt mutat be, ezek között első helyen emlí
tendők a Boréi és Bourlet-Ferval-féle, továbbá a felső fok irodai
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mából a Darboux-iéle, melyben Hadamard  két kötetes geometriája 
jelent meg.

Legjobb tájékoztató maga az új tanterv : Plan d’études et pro
grammes de l’enseignement secondaire,* továbbá W. Lictzmann cikke: 
Arithmetik und Algebra in den höheren Schulen Frankreichs (Zeitschr. 
für math, und naturwiss. Unterricht XXXVII, [190G.])ésF. Marott edol- 
gozata : Les récentes réformes de l’enseign. des Mathématiques dans 
l’enseignement secondaire français (Jahresber. der D. M. V. XIII, 
[1904.]).

Az új tanterm ek részleteiről és általános vonatkozásairól refe
rál F. Jacobs programmértekezése : Die Reform des höheren U nter
richts in Frankreich im Jahre 1902 (Oberrealschule in Metz [1903.]). 
Klein Félix müvében : Uber eine zeitgemässe Umgestaltung des math. 
Unterrichtes an höheren Schulen (Leipzig und Berlin, Teubner [1904.] 
IV. fej. és a Klein-Schimmack-iêle könyv 40—42. oldalán bővebben 
szól a francia tantervről.

A francia intézmények közül felhívjuk az érdeklődők figyelmét 
a párisi Musée Pédagogique-та., mely nagy központi könyvtárával és 
Conférence-aival sok szolgálatot tett a reform ügyének. 1904. évi elő
adási sorozatán a francia tudósok legkiválóbbjai vettek részt, az elő
adók között volt H. Poincaré, E. Boréi, stb., a viták során pedig 
számos elsőrangú főiskolai tanár szólalt fel.

Mivel az új terv nehány év óta használatban van. Francia- 
országban már a methodikai részletkérdések körül is élénk irodalom 
indult meg. Ezek különösen aktuális érdeküknél fogva jelentősógesek. 
Utalunk a L ’enseignement mathématique Questionaire-je alapján meg
indított : Enquête sur la méthode du travail des mathématiciens című 
és a La Revue de l’Enseignement des Sciences hasonló módon beve
zetett Enquête sur l’enseignement de la Géométrie című vállalkozására. 
Ezen vitákban a legelőkelőbb belföldi és külföldi szaktudósok és tan- 
férfiak nyilatkoznak. Ilyen irányú továbbá a L'enseignement mathé
matique sorozata : Réformes à accomplir dans l’enseignement des 
Mathématiques.

Angliában a mozgalom egész lefolyásában a műszaki, a gyakor
lati irány szolgálatában van. John Perry indítja meg iskoláiban, be
szédeiben, a British Association tanácskozásain, népszerű dolgozatai
ban, előadásaiban és kiváló tankönyveiben a gyakorlati tanítás meg
valósítására irányuló mozgalmat, mely különösen a geométria tanításának 
átalakítására és a kísérleti módszer érvényesítésére törekszik. A milli

* Több kiadásban is megjejent : Vuibert et Nony, Hachette et Со., 
Helalaine.



méterpapír az órán, a kísérlet és megfigyelés a gyakorlatokon veszi 
át a főszerepet, a technikai és fizikai körök hatják át a mathematika 
szigorú menetét, felvéve a felső fejezetek azon részeit, melyeket a 
gyakorlati számítások és a praktikus megoldások érdeke meg
kíván. De nemcsak a secondary school és a college-к tanmenetét re
formálják, hanem behatolnak mindenhová, még a munkáskurzusokba 
is, hogy a praktikus mathematika fontos alkalmazásait ismeretessé 
és hasznosíthatóvá" tegyék. Perri/ iskolájának főeredménye a számí
tási módszerek gyakorlati alapon történő megállapítása és továbbfej
lesztése, továbbá az Angolországban annyira megrögzött Euklides-féle 
szövegek háttérbe szorítása. A geométriatanítás két fokozatát dombo
rítják ki : az intuitiv, kísérleteid és mérő (experimental, observational, 
practical, meausuring, concrete, inventional, intuitional geometry) 
fokozat megelőzi a logikus és konstruktiv geométriát. A modern geo- 
métriai tanításban és tankönyvirodalomban nagy szerep jut a «men- 
surationsx-nak. A geometria tanításának angolországi reformja különö
sen Amerikában, de legújabban Franciaországban is nagy hatással 
volt. Kiemelendő még a mechanika gyakorlati és kísérletező tanítására 
irányuló újabb akció. Híresek a Perrytői szervezett laboratóriumok, 
melyekben a gyakorlati tanítás legtökéletesebb megvalósítását látjuk. 
Az angolországi törekvésekről legjobban tájékoztat K. Frickr dolgo
zata : Über Reorganisationsbestrebungen des mathematischen Elemen
tarunterrichts in England (Jahresberichte der D. M. Y. XIII, [1904.] 
283—29G. 1.).* A British Association for the advancement of Science 
a vezető társaság, melynek meetingjein (Glasgov [1901.] és Johaues- 
burg [1905.]) a legelőkelőbb angol tudósok vesznek részt (Greenhill, 
lord Kelvin). A londoni mathematikai társaság hivatalos lapjában, a The 
Mathematical Gazetteben, és számos tudományos Review ben közzétett 
dolgozat bizonyítja, hogy a Perry-iéle mozgalom milyen általános és 
mély érdeklődést keltett. A The Math. Gazette közli a Mathematical 
Association jelentéseit is. A folyóiratok közül legtöbbet foglalkozott 
a reformmozgalommal a Nature, mely utolsó évfolyamaiban állandó 
rovatban (The teaching of Mathematics) közölte a hozzászólásokat és 
javaslatokat.

Külön reáutalunk azon mozgalomra, mely a laboratoriumos rend
szer érvényesítését követeli és melynek élén ugyancsak Pem j áll (Ame
rikában E. H. Moore). Az angol gyakorlati irány tanulmányozására 
valók a tankönyvösszeállításunkban közölt munkák, melyeknek címe is

* Magyar nyelven : Mikola S. : Reformmozgalmak a mathematikai 
tanítás terén Angliában (O. T. К. XXVII, [1903.]) c. dolgozatában ism er
tette a Perry-fé\e törekvéseket.
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már nagyobbrészt elárulja, hogy az új gondolatok szolgálatában állanak. 
Első sorban Pert'y, Castle, Saxelby, Gibson, Mair,1 Morgan, Baker 
and Bourne munkáit emeljük ki. A legtanulságosabb könyvek egyike : 
Stem  H. A. and Topham  W. H. : Elementary Practical Mathematics 
(London, Bell [1905.]), melyben a fizikai mérések szolgáltatják a gya
korlati mathematika tanításának kiindulópontját. Azt a sokfelé elhang
zott kivánságot, hogy a fizika mérési fejezetei hassák át a mathe
matika tanítását, e kis könyvben egyszerű és igazán gyakorlati szá
mításokkal és mérésekkel feldolgozott alakban megvalósítva látjuk. 
Friche említett dolgozatában a következőket olvashatjuk (286-— 
287. o.) : «Der Hauptcharakter des Рег-ry’schen Lehrsystems der Me
chanik liegt in der experimentellen Behandlung derselben. Schon in 
den Elementen der technischen Mechanik wird auf das eigene Ex
periment des Schülers im Laboratorium das Hauptgewicht gelegt. Die 
zu diesem Zwecke von Perry ausgearbeitete Apparatensammlung ist 
an einer Eeihe weiterer technischer Unterrichtsanstalten eingeführt 
worden». Mivel e mozgalom, mely első sorban a technikai iskolákat 
érintette,2 a középiskolai, különösen az alsófokú fizikai3 és mathe- 
matikai oktatásra is nagy hatással volt, e helyen még felemlítjük 
szintén Fricke nyomán (u. о.) a következőket: « Vorausgeht der ein
führende Unterricht in Mathematik und Mechanik, wobei während der 
Vorlesung bereits auf die einzelnen Experimente der folgenden Labo- 
ratoriumsthätigkeit Bezug genommen wird. Letztere ist auch unter- 
richtlich gut eingerichtet. Im Elementarkurs werden etwa 80 Studie
rende zugelassen, welche in zwei Abteilungen zu je 40 geteilt werden. 
Zu jeder Abteilung steht dem Professor ein geübter Hilfslehrer zur 
Seite, ausserdem je vier Assistenten (teachers in training), so dass 
jeder einzelne Schüler sich einer nachdrücklichen persönlichen Lei
tung im Laboratorium erfreut. Fast jedes einzelne Experiment gibt 
hier zu praktisch-mathematischen Übungen Anlass. Es handelt sich 
hierbei für den grundlegenden Unterricht um 60 typische Experi
mente, für welche die Apparate im Laboratorium zur Hand sind. Für

1 Mair D. : A school course of Mathematics a gyakorlati irány  kis 
enciklopédiájának nevezhető.

2 Különösen a Finsbury Technical College-t Londonban, majd Perry 
későbbi iskoláját a Koyal College of Science-t. L. e tekintetben Perry 
nagyszabású m unkáját : Applied Mechanics, a treatise for the use of stu
dents who have time to work experimental, numerical and graphical 
exercises illustrating  the subject (New-York, D. van Nostrand & Co. [1898.]). 
E könyv a két első évfolyam tankönyvéül szolgál.

3 L. erről Balog Mór előadását a budapesti tanári körben 1907. II. 
19. (O. T. K. XL, [1907.] 599. 1.)
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jedes Experiment erhält der Schüler eine besondere gedruckte An
weisung, welche jedoch so knapp gefasst ist, dass der Schüler die gesamten 
Beobachtungen und deren mathematische Auswertung selbständig aus
zuführen hat. Auch hat er vielfach in schriftlicher Form eine Be
sprechung des einzelnen Apparates und seines Endzweckes zu geben. 
Nach diesem Anfangskursus geht dann die mathematische und mecha
nische Ausbildung so voran, dass sich vier weitere Kurse hieran sclilies- 
sen, welche in der Hauptsache die Weiterentwickelung der Differen
tial- und Integralrechnung, die Theorie der Fourierschen Reihen, der 
Kugelfunctionen, Zylinderfunctionen usw. geben, sowie Specialgebiete 
der höheren (analytischen) Mechanik entwickeln». Elemi, különösen 
geométriai és fizikai mérésekről tájékoztatnak az irodalmi összeállí
tásban Stem  és Topham, Hull, Marshall és Turkey, Macfarlanc stb. 
tankönyvei.

Amerikából indúltak ki a gyakorlati irányt hangsúlyozó leg
régebbi reformtörekvések, újabban a Perry-féle irány nagy hatással 
volt ezek megvalósítására az Egyesült-Államokban. Mivel az Egyesült- 
Államokban hivatalos tanterv nincsen és az egyes iskolák szabadon 
alakíthatják tanmenetüket, a kísérletezés és az újabb gondolatok 
megvalósítása könnyebben és gyorsabban megy végbe. Pl. még a 
sík- és térmértan tanításának módozataiban is a legnagyobb külön- 
féleség észlelhető.1 Az amerikai mozgalom élén a kiváló chicagói ma- 
thematikus E. H. Moore áll ; az amerikai mathematikai társaság 
1903. évi közgyűlésen elmondott elnöki megnyitó beszéde : «On the 
foundations of Mathematics»2 3 igen széles körben terjesztette a reform
gondolatokat, melyek nemcsak a középiskola,2 hanem a collegek, egye

1 E tekintetben a következőket közölhetjük : Síkm értant rendesen 
a High School második évében tanítanak, sok helyen megosztják a m áso
dik és a harmadik évre. Térm értant és trigonométriát csak helyenként 
tanítanak, a szerint, hogy a tanuló milyen pályára készül. H a pedig 
tanítják  e tárgyakat, úgy ez rendesen a High School negyedik évében tö r
ténik. Az Egyesült-Államok nyugati országaiban nagyobb részt úgy a sík 
(Plane), mint a tér (Solid) m értant előadják, a keleti országokban rende
sen csak a síkm értannal foglalkoznak. A tantervek dolgában u ta lunk  a 
Britisch Special Report. X I. köt. 2-ik részére [1902.]. A curriculumok egyik 
jellemző vonása, hogy a geom etriai tanítás egészen független az algebraitól.

2 Science, new series XVII, [1903.]
3 Az Egyesült-Államokban a középiskola (secondary School) beosz

tása a következő : A négy osztályú Prim ary School és a négy osztályú 
Gram m ar School alkotják az Elementary Schoolt (vagy röviden : Grades), 
mely után a négy osztályú High School következik. A High Schoolból 
érettségi vizsgálat alapján az egyetemmel kapcsolatos College-be ju t a 
diák, ez rendesen négy osztályú és sikeres elvégzése a Bachelor of Arts
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temek és technikai iskolák tanítására is egyidőben és egy alapon 
hatással voltak. Az amerikai törekvések főbb követelései a követke
zők : a számtan tanítása konkrét legyen ; a High Schoolban a mathe- 
matikai és fizikai tanítás együtt haladva összefüggő egészet alkosson ; 
a használandó módszer szigorúságára a tanulók képessége legyen a 
döntő; az elvont fejezetek tanítása kísérleti alapon, különösen termé
szettudományi vonatkozásban történjék («Laboratory method»); a 
függvényfogalom és geometriai alkalmazásai az oktatás egész menetét 
és minden ágát áthassák ; lokális és nemzeti szervezkedés gondoskod
jék a tanítás irányításáról. Az amerikai egyesületek sorában az 1902-ben 
alakult Central Association of Science and Mathematics Teachers 
vette át a vezető szerepet, ennek nyomában alakultak meg azután a 
provinciális egyesületek, nevezetesen : a The New-England Association 
of Teachers of Mathematics (1904 ápr. 18), The Association of Tea
chers of Mathematics in the Middle States and Maryland, North Central 
Association of Colleges and Secundary schools stb. 1905 júl. 5. szer
vezték az Association of Teachers of Mathematics and Sciences társu
latot, melyben az összes provinciális egyesület képviselve van és mely
nek hivatalos folyóirata a School Science and Mathematics (Chicago, 
Smith & Turton, 440 Kenwood Terrace). A régebbi egyesületek kö
zül felemlítendő a National Education-Association, melynek két al
bizottsága (Committee of Ten és Committee on College Extrance Re
quirements) már 1893-ban, ill. 1899-ben kiadott Report-okban követelt 
a tanítás rendszerezését, az algebrai és geométriai tanítás együttes hala
dását, a számtantanítás konkrét alapon történő átalakítását, a mathe- 
matikai levezetések elegánciáját, a szerkesztések gyakorlatát és végül 
a propædeutikus m értan és számtan együttes tanítását. A magasabb 
oktatás a Collegében történik, a High School növendékeinek sok
félesége és kora magyarázza meg, hogy az infinitesimál számítás be
vezetése nem szerepel e követelmények között. Megemlítjük, hogy a 
Central Association fizikai bizottságának 1905 dec. 1/2. Chicagóban 
tartott meetingje értelmében ez időszerint jelentékeny mozgalmat 
indított a fizikai tanítás reformja terén, amennyiben az amerikai 
tanárság összessége szavazással (275 szavazat alapján) döntött a fizika 
tanításának pontjairól, különösen pedig a fizikai gyakorlatok kérdésé
ről és részletes programmjáról* A pædagogiai társaságok is foglalkoz-

eímre jogosít. A Collegek végzett növendékei léphetnek ezután az egye
temi pályára (University). A High School növendékeinek kora igen vál
tozó, e fokozat körülbelül a 12—17 éves korra terjed ki.

* Az idevonatkozó hivatalos körözvények a The School Science 
and Math. c. folyóirat utolsó évfolyamában találhatók. A részletek dolgá-



1)! GOLDZIHER k á r o l y : r e f o r m t ö r e k v é s e k . 33

tak a reformkérdésokkel, különösen az Educational Conference of 
Academies and High Schools ülésein. Igen fontos körülmény, hogy a 
mathematikai Indós társaságok is résztvesznek a mozgalomban, első 
sorban az American Mathematical Society ; elnökei az évi közgyűlésen 
rendesen az oktatás kérdéseivel foglalkoznak presidential nddresseikben 
(Moove után Fiske és legutóbb Osgood).1 A mathematikai társaság 
hivatalos Bulletinjében több idevonatkozó cikk jelent meg és értékesek 
e folyóirat bibliografikus összeállításai a legfontosabb tankönyvekről. 
A társaság 1903-ban kiadott jelentése új tantervet is közöl. Az egye
temek részéről is észlelhető a reform iránti érdeklődés, e téren a 
chicagói egyetemé a vezérlő szerep. (The School of Education.)

Az amerikai reformtörekvésekről legbehatóbban tájékoztat.: I. W. 
A. Young : Die Beformbewegung im mathematischen Unterricht in den 
Vereinigten Staaten Nordamerikas (Jahresberichte der D. M. V. XV, 
[ 1906.]) c. cikke. Módszertani kérdések dolgában ajánlható Smith  D. E. : 
The Teaching of Elementary Mathematics (New-York, Macmillan 
[1903.]) c. könyve és legújabban: Young: The teaching of Mathe
matics (New-York, Longmans, Green & Co. [1907.]) c. munkája.

Tankönyvösszeállításunkban nemcsak a reformmunkák szere
pelnek, hanem felsorolva találjuk a mai nap leginkább használatos, 
legjobb és legkülönfélébb irányú tankönyveket. Gyűjtésűnkben C. B. 
Upton, a new-yorki Columbia-egyetem gyakorló iskolájának (Teachers 
Collegei tanára volt segítségünkre. Különösen utalunk a geométriai 
tankönyvek sorozatára ; együtt látjuk a gyakorlati és intuitiv irány 
képviselőit a logikus és racionális geométria követőivel (az utolsók 
sorában első helyen Haisled művét idézzük, mely a Hilbert-féle geo
métriai alapvetést viszi be a tankönyvirodalomba).

Németországban a Verein Deutscher Ingenieure már 1886-ban 
emelt szót a mathematikai és természettudományi oktatás hiányossága 
ellen, különösen a technikai tanulmányokra való előkészítés szempont
jából. De ezután is a legelőkelőbb műszaki és egyetemi szaktekinté
lyekből alakított bizottságai élénken vitatták az oktatás kérdéseit ; éven
ként kiadják az erre vonatkozó gyűlések vitáit és határozatait. (1904, 
1905, 1907.)2 Ezen mozgalom különösen a főiskolai (egyetemi és

ban 1. La Revue de l’Ens. des Sciences I. évf. első füzetét 26—300., továbbá 
a Zeitschrift für physikalischen und chemischen Unterricht XX, [1907. 
évfolyamában közzétett referátum ot. 101 kísérlet közül a legtöbb szavaza 
to t nyert 60 kísérletet választották ki.

1 Osgood ÍV. : The Calculus in our Colleges and Technical Schools 
(Bull. Am. Math. Soc. X III, [1907.]).

2 A Verein Deutscher Ingenieure az alább említendő U nterrichts
kommissionban is képviselve van. A Verein működéséről 1. Börries fel-

Magyar Pnedagogia. XVII. 1. 3
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műegyetemi) oktatásra volt nagy átalakító hatással ; legnagyobb ered
ménye a műszaki doktorátus volt egyrészről, másrészről a régebbi 
Klein-féle egyetemi reform, mely a göttingeni egyetem új technikai és 
alkalmazott matkematikai és fizikai intézményeit teremtette meg. Iro
dalmi összeállításunkban nem részleteztük a főiskolai tanítás reform
jára vonatkozó dolgozatokat, Klein legfontosabb értekezéseit és beszé
deit a közölt gyűjteményes munkákban (különösen Klein-Rieche: 
Über angewandte Math. u. Physik stb. címűben) újra lenyomatták. 
E főiskolai törekvések megfordított irányban ugyan, de természet
szerűleg reávezettek újra a középiskolai tanítás kérdéseire, mert vezetői 
belátták, hogy igazi átalakítással legelőbb az alsófokon kell kezdeniök. 
A középiskolai reformok tehát eredetükben szorosan összefüggnek az 
említett főiskolaiakkal, maga Klein Félix lett a középiskolai törek
vések vezetője és a kétféle mozgalom személyes közvetítője. A német- 
országi reformmozgalmat a Gesellschaft Deutscher Naturforscher und 
Ärzte kebelében szervezett «Unterrichtskommission für Umgestaltung 
des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichtes» vezeti 
és a Deutsche Mathematiker Vereinigung hathatósan támogatja. Az 
Unterrichtskommission 1908. január 3-án átalakúlt és «allgemeiner 
Unterrichtsausschuss» nevét vette fel. Továbbá a Verein zur Förde
rung des Unterrichtes in der Mathematik und in den Naturwissen
schaften (már 1896 ban az elberfeldi gyűlésen) és a Versammlung 
deutscher Philologen und Schulmänner (különösen az 1904. évi 48-ik 
hamburgi gyűlésen) 1 és legújabban a Verein deutscher Chemiker 
(1. O. T. К. XLI, [1907.] évf. 202—40.) foglalkoznak a reformok 
terén felmerülő oktatási problémákkal. Az «Unterrichtscommission»2 
1903. kasseli, 1904. breslaui, 1905. merani, 1906. stuttgarti és 1907. 
dresdeni összejövetelein ismertette albizottságainak az egyes években 
kifejtett munkássága eredményeit; legfontosabb volt a meráni gyűlés, 
melyen a «Meraner Entwürfe» néven idézhető tantervezetet állapí-

szólalását a breslaui gyűlés alkalmával ( Wangerin-féle Verhandlungen- 
ben 64. o.) és legújabban a Zschr. für m ath, und natw. Unt. XXXVIII, 
[1907.] kötetében közzétett tételeit (Thesen).

1 A ham burgi gyűlésen különösen a biológiai oktatással foglalkoztak 
és m egállapították az ú. n. «Hamburger Thesen»-eket, melyek a természet- 
tudományi tan ításra , különösen a term észetrajzi oktatásnak a középiskola 
egész folyamára történő fokozatos kiterjesztése dolgában nagy jelentőséggel 
bírnak. L. Verivorn M. : Fragen des naturwissenschaftlichen Unterrichts an 
den höheren Schulen (Jena, Fischer [1904] és K. Kraepelin kiváló munkáit.

2 Az «Unterrichtskommission» két albizottságban végzi m unká
latait : a) mathem atisch-physikalische, h) biologisch-chemische Subkom
mission.



tották meg. E bizottság munkálatainál kiemelendő, hogy igen széles 
körben érvényesülnek, kiterjednek a mathematikai és természettudo
mányi (fizikai, kémiai, biológiai, higiéniai) oktatás összes kérdéseire, a 
tanárképzésre és a legkülönfélébb iskolafajokra (leányiskolákra is). 
A nemi felvilágosítás problémája is élénken foglalkoztatja a bizott
ságot («Merkblatt»).

Az Unterrichtskommission munkálatainak jellemzésével nem kell 
részletesen foglalkoznunk, mivel a társaság által kiadott «Verhandlun
gen» és a Gutzmcr-féle «EeformVorschläge für den mathematischen 
und naturwissenschaftlichen Unterricht» (1. meráni [1905.] 2. stutt
garti [1906.] 3. dresdeni [1907.] c. jelentések könnyen hozzáférhetők 
és mai nap nagyrészt közkézen forognak.1 Eelhívjuk az érdeklődők 
figyelmét a javaslatokat bevezető általános jelentésekre, melyek a fel
vetett kérdések dolgában megállapított alapköveteléseket és elfogadott 
téziseket (Leitsätze) tartalmazzák. A mathematikai oktatást illető fő
követelések a következők : a bizonyításoknak tudományos, de szemlé
letes megállapítása, az alkalmazások tekintetbe vétele, a függvény 
fogalmának, a grafikai módszereknek, a differenciál- és integrálszámítás 
elemeinek bevezetése és alkalmazása, a térbeli szemlélet fokozatos 
fejlesztése, az arithmetikai és geométriai módszerek kölcsönös kap
csolatba hozása, végül iskolatechnikai kérdések revíziója és az eddigi 
anyag redukciója.

A németországi mozgalom tehát igen széleskörű és igen jól van 
szervezve. Mégis azt látjuk, hogy a számos tanácskozásnak és tervez
tetésnek ez ideig határozott alakban kifejezhető eredménye alig volt. 
Igaz, hogy nagyterjedelmű irodalmi munkásság fejlődött az utolsó öt 
évben a felvetett kérdések körül, de pl. Poroszországban máig csak 
annyit értek el, hogy a közoktatásügyi minisztérium öt középiskolát 
(hanover-mündeni gimn., göttingeni gimn., düreni reálgimn., kieli- 
(Waitzetrasse) és Königsberg i. P. i «auf der Burg» főreáliskola) meg
bízott azzal, hogy a rendelkezésükre bocsátott hivatalos tervezet alap
ján (lenyomatva pl. a kiéli főreáliskola 190(i. programmjában, Beilage : 
Lehrpläne und Lehraufgaben) az új gondolatokat mathematikai okta
tásukban kisérirtképen érvényesítsék. A kísérletek jó sikereiről az illető 
tanárok már az 1906. évi húsvéti, göttingeni szünidei tanfolyam al
kalmával nyilatkoztak,2 azonban mindez ideig Poroszországban vég

1 L. részletesebben szerző dolgozatában : Reformtörekvések a reális 
tárgyak oktatása terén (O. T. К. XXXIX, [1906.]).

2 L. Schröder J . : Verhandlungen beim Göttingor Ferienkurs über 
die Reform des m ath. Unterrichts an den höheren Schulen (Zschr. für 
math, und natw. Unt. XXXVII, [1906.]).
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leges intézkedés ez irányban nem történt. E késlekedés okát óbb 
körülményben kell keresnünk : A legutóbbi tantervvált zás aránylag 
nem régen, 1901-ben, történt és a poroszoknál újabb változás nem 
megy egykönnyen.1 De e tanterv is gondoskodott már arról, hogy a 
mathematikai tanításban a függvény fogalom kellő bevezetést nyerjen ; 
a hivatalos porosz'2 tanterv 59. oldalán ugyanis ezt olvassuk : «Dabei 
wird sich Gelegenheit bieten den Schüleru ein eingehendes Ver- 
ständniss des Functionsbegriffes, mit dem sie schon auf frühem 
Stufen bekannt geworden sind, zu erschliessen». Poroszországban 
mindazonáltal az öregebb tanárok többsége szigorúan ragaszkodik régi 
tradicióihoz. Ez annyiban is káros, mivel ez által a reformálásra 
törekvők keze a túlságosan megszorító közös ténykedés és szigorúan 
előírt szabályozás folytán meg van kötve. Felette szomorúak azok a 
kijelentések, melyeket e körülményről a Klein-Schirnmack-iéle könyv 
26—30. oldalán olvashatunk. A hátramaradás hatását a német tan 
könyvirodalom terén is igen nagy mértékben tapasztalhatjuk. To
vábbi akadály az, hogy a meráni tantervezet nem nagyon alkalmas 
a keresztülvitelre. Végül ok az is, hogy a mozgalmat igen fontos álta
lános kérdésekkel hozzák kapcsolatba ]pl. a gimn. és reáliskolák egyen- 
jogosításával), melyek a humanisztikus gimnázium lelkes híveit ta r
tózkodó magaviseletre kényszerítik. Poroszországon kívül kedvezőbbek 
a viszonyok. A meráni tervezet már több országban meghódította az 
illető köröket, legújabban a Deutscher Verein zur Förderung des Unter
richtes in Mathematik und Naturwissenschaften bajor sectióját, mely 
már 1905-bcn csatlakozott a reformmozgalomhoz és nagyobb memoran
dumot dolgozott ki e kérdésről.3 Szászországban kevés érdeklődés ész
lelhető,4 noha a dresdeni «/sis» természettudományi társaság 1905 óta 
jelentős mozgalmat fejt ki a reformok körül.5

1 A meráni és az 1901-es tanterv közti különbségeket igen áttek in t
hető alakban m utatja be M. Nath dolgozata : Die preussichen Lehrpläne 
für den ínathem at. U nterricht am Gymnasium und die Vorschläge der 
Breslauer Unterrichtskommission (Jahresber. der D. M. V. XV, [1906.]).

2 Lehrpläne und Lehraufgaben für die höheren Schulen in Preussen 
(Halle a S., W aisenhaus [1903.]).

3 L. Zeitgemässe Umgestaltung des math, und natw. U nterrichts an; 
humanistischen Gymnasium in Bayern (Natur und Schule V, [1906.]). 
A beadvány különösen a physikai tanítás átalakításával foglalkozik, to 
vábbá követeli a  felső mathézis elemeinek bevezetését a felső osztályokba.
L. m ég: Organisation und Lehrplan der künftigen Oberrealschulen in  

Bayern (Zschr. für phys. und chem. Unt. XX, [1907.]).
4 L. a reálgimnázium ok legújabb tervét (1902. XII. 22.).
5 Zur Reform dos m ath. Unterrichtes címen több pontban össze-
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Legtovább haladtak mai nap Németországban a Württemberg! 
iskolák, a hamburgi és bremeni főreáliskolák ; az elsők tradíciójuk, az 
utóbbiak szabad szervezetük és fejlődésük folytán. Két olyan intézetre 
hivatkozunk, mely a reformok terén már igen messzire halad : a s tu tt
garti királyi reálgimnázium-ra és a hamburgi Oberrealschule vor dem 
Holstentor-ra. A bremeni főreáliskola, mely 1893 május 12 13-ig ke
reskedelmi iskola volt, a grafikai módszerek alkalmazását, a sorelmélet 
és a differenciál- és integrálszámítás elemeit az utolsó osztályban fel
dolgozza ; érdekes az iskola tantervében az, hogy a math, csillagászat
nak nagy szerepet juttat (már Untertertiától kezdve) és hogy a sphæ- 
rikus trigonometria alkalmazásai sorában felemlíti a geodátikai és 
nautikái fejezeteket is (Unterprima). Az Oberprimában elő van írva : «Die 
wichtigsten Functionen mit besonderer Berücksichtigung der im 
physikalischen Unterricht verwerteten — werden graphisch und ana
lytisch behandelt.»

A stuttgarti kir. realgymnasiumban a legutolsó időben meg
csonkították ugyan az 1904-ig * érvényben volt mathomatikai tervet, 
de még ma is igen jelentékeny fokig jutnak el az iskolában a felső 
mathézis elemeinek előadásában. Az 1902 3. értesítőben a legfelső 
(X.) osztályban szerepelt : anaiytikai geometriai heti 3 órában (eljut
nak a II. fokú felületek elméletéig igen célszerű alkalmazásokkal), to 
vábbá «Höhere Analysis» heti négy órában (Differential und Integral
rechnung, nebst Anwendungen derselben auf die Gesetze der Ana
lysis, Geometrie und Physik. Lösung von Aufgaben aus diesen Ge
bieten) ; a IX/« osztályban heti két órában trigonometria, három órában 
anaiytikai geometria (itt tárgyalták a másodrendű görbék elméletét is), 
emellett télen heti négy és nyáron heti két órában előadták a «Niedere 
Analysis»-t (Geometrische Beiben mit Anwendungen auf Zinses-Zins- 
und Rentenrechnung ; Kombinatiorik ; binomischer Lehrsatz ; höhere 
arithmetische Reihen ; Reihenentwickelungen. Ermittelung von Grenz
werten, Rechnung mit complexen Zahlen. Lehre von den Gleichungen. 
Gleichungen 3. Grades. Reciproke Gleichungen. Numerische Auflösung 
von Gleichungen höheren Grades). A \ ±jI .  és a VH. osztályban heti 
nyolc óra, a VI. és az I. osztályban heti hat óra, a többi osztályban hét 
négy óra jutott a mathematikának. Az 1905/0. értesítőben, a többi osztály
ban alkalmazott egyéb rövidítésekről nem is szólva, a «Höhere Analy
sis» már csak heti három, a «Niedere Analysis» egész éven át heti 
két órában szerepel (utóbbiban a határértékek, a magasabb arithme-

löglalt javaslatot bocsátottak közre. A szász tanárok vezetője dr. Heger, 
az «Isis» elnöke és M. Krause, dresdeni műegyetemi tanár (1. Krause 
előadását az «Isis» 1904. évi «Abhandlungen»-eiben.)

* Az új tanterv kelte: 1904. 19./VH. 25./VHI.
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atiki sorok, a reciprok egyenletek és a magasabb egyenletek nume
rikus megoldása elméletét elhagyták).1 Az itt vázolt régebbi tanmenet 
megvalósításáról igen értékes tankönyvszerű programmértekezés jelent 
meg Krug-tói : «Die niedere Analysis auf der Unterstufe des Beal- 
gymnasiums» cimen (I. rész: 1902/3., II. rész 1906. értesítőben), mely
nek végén Krug is elpanaszolja, hogy az eredeti programmból ez idő 
szerint már el kell nagyon sokat hagyni.

A württembergi reáliskolák jelentékeny haladást mutatnak a 
gimnáziumok és a poroszországi iskolákkal szemben.2 Legjobb bizo
nyítéka ennek az, hogy a stuttgarti műegyetem belépő növendékeit az 
első évfolyamban három  csoportba osztják : az első csoportba jutnak 
a württembergi főreáliskolákat végzett tanulók, kiknek a két első fél
évi mathematikai tárgyak hallgatását elengedik ; a második csoportba 
jutnak a nem württembergi reáliskolák növendékei, kiknek tan
folyama az elsőkéhez képest egy semesterrel hosszabb ; végül a har
madik csoportba ju tnak  a volt gimnázisták, kik két semesterrel tovább 
maradnak a műegyetemen.3 A württembergi főreáliskolák legújabb 
1906-os tanterve a felső osztályokban tényleg teljesen kielégítő be
vezető tanfolyamot nyújt a felső mathematikába. A stuttgarti kir~ 
Friedrich Eugen főreáliskola pl. eljut a differenciál- és integrálszámí
tás függvénytani, geométriai és fizikai alkalmazásáig.

A hamburgi főreáliskolák végleges tantervé (Lehrpläne und Lehr- 
aufgaben für die Oberrealschulen des Hamburgischen Staates [1904-, 
1. az Oberrealschule vor dem Holstentore 1905. évi húsvéti 878. számú 
értesítőjét) szintén haladást jelent. Az utolsó két osztályban heti öt 
órában az elég terjedelmes arithmetikai (szerepel a valószinűség- 
számítás biztosításügyi alkalmazásokkal), geometriai és analytikai geo
metriai anyagon kívül a következő van felvéve: «Grundlehren der
Infinitesimalrechnung für Funktionen einer unabhängigen Variabein 
und Anwendungen auf Aufgaben über grösste und kleinste Werte, ans-

1 Érdekesnek tartjuk azt a megjegyzést, hogy mind a két értesítő
ben az alulról számított 3. osztályban — a közönséges és tizedes törtek 
beható tanítása előtt — egy egész éven át heti négy órában a közön
séges törtek gyakorlata szerepel.

-  Némely poroszországi, nem állami, hanem  külön tantervvel ren
delkező iskolában ugyan  tapasztalhatunk о tekintetben kivételt. Pl. a hal- 
berstadti városi reálgim názium ban elég bőven tárgyalják  a felső osz
tályokban a sorok elm életét, számos részletkérdést felölelve. De ezen isko
lában az infinitesim ál-szám ítás még nem szerepel. A differenciálhánya
dosra utalás) tö rtén ik  a görlitzi Gymnasium A ugustum  tervében [1906'.. 
Különös, hogy a legmodernebbnek mondott iskolák egyike, a Göthe-gim- 
názium Frankfurt a М.-ban о tekintetben teljesen m aradi állásponton van.

3 L. erről Klein-Schimmaek : 148. o.
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•úur ßeihenlehre, der Geometrie und der Physik». Arra, hogy ezen új 
tantervvel igen szép eredményt értek el, az említett íőreáliskola két 
utolsó érettségi vizsgálatának írásbeli tételeiből (1. az iskola utolsó 
értesítőjét) következtethetünk, melyek egészen főiskolai jellegűek. A ham 
burgi tervről szólva fel kell említenünk egy igen érdekes körülményt. 
Véletlenül kezünkbe jutott a végleges tervet megelőző 1903. évi tan- 
torvjavaslat, melyet a holstentori iskola igazgatója, A. Thaer dolgo
zott ki. E tervezet egyik újítása volt, hogy az elemi számtani taní
tás nem szűnik meg olyan gyorsan, hanem még három éven át 
heti egy órában kiséri az algebrai tanítást (egészen Untersekundáig 
inch). A tervezet igen jól oldotta meg e feladatot, a mennyiben a 
III. osztálynak anyagát szétosztotta e három osztályra és a keres
kedelmi számításokból és ezek alkalmazásaiból elég sokat nyújtott.1 
Midőn azonban e tervezetről tanácskoztak, Thaer javaslatát leszavaz
ták, a «továbbképző» számtani tanfolyam külső beosztását meghagyták, 
de tartalmilag csupa ismétlésre és minden fokozat nélkül a mi III. osz
tályunk első féléves anyagának niveaujára sülyesztették. (A Quarta- 
ban pl. egész éven át heti 2 órában kizárólag az összetett hármas 
szabályt gyakorolják !) Különben megemlítjük még, hogy H. Schotten : 
«Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht an den 
sechsklassigen Realschulen» (Zschr. für math, und natw. Unterricht 
XXXVII [1906] c. cikkében kifejti, hogy a kereskedelmi és gazdasági 
ismereteket minő módon lehetne a reáliskolák felső osztályainak ma- 
thematikai tanmenetében feldolgozni, a 3 utolsó osztályban heti két 
órában a kamatszámítás összes alkalmazásainak, az egyszerű és kettős 
könyvvitel, a biztosításügy és a statisztika tanítását követelve. Utalunk 
továbbá arra, hogy a bajor reáliskolában2 a 6. osztályig külön

1 Nevezetesen: A továbbképző tanfolyam tervezete a következő volt :
Unter-Tertia (1 ó ra ; mellette 5 óra m ath .): Zusammengesetzte Auf

gaben aus der Zinsrechnung, Ein- und Verkaufsrechnungen, Rabatrechnung, 
Geldcurs.

Ober-Tertia (1 ó ra ; mollette 5 óra m ath.): Zins-, Discont-, Courtage-, 
Provisions-, Assecuranz- und Terminrechnung ; Wechselcurs, Wechseldiscont 
und Wochsolspeson.

Unter-Secunda (1 ó ra ; mellette 5 óra m ath .): Wechselarbitrage 
Effectenberechnung, Gewinn-, Verlust- und Frachtenberechnungen, Facturen, 
Verkaufsrechnungen, Warenkqlkulationon, Kontokorrente.

Igaz, hogy a tervezet kissé egyoldalú és nem terjed ki fontosabb 
közgazdasági ismeretek közlésére. L. e kérdésről szerző cikkét : Kereske
delmi és gazdasági ism eretek tanítása a középiskolában. (Kereskedelmi 
Szakoktatás XV, [190G/7]é s XVI, [1907/8.])

~ Die Schulverordnungen für Realschulen im Königsreiche Bayern 
[1894. szept. 11.] Ausbach [1898.]
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tárgy a számtan (IV VI heti 1 órában.) A VI. oztály anyaga: 
Effecten- und Warencalculation, Buchhaltung. Feltűnő jelenség, hogy 
a kereskedelmi és gazdasági szakkörök ez ideig minden országban 
a reformoktól távol maradtak, pedig az ő feladatuk volna megindítan 
és irányítani azt a fontos problémát, hogy mik a középiskola teendő 
a gazdasági és a kereskedelmi tanulmányok rendszeres és a gazdasági 
élet sajátságos fejlődését követő fokozatos tanítása terén. E tekintetben 
csak a francia tanterv «Comptabilité» és «Droit usuel» tantárgya 
alkottak újat.

Irodalmi összeállításunkban a német munkák nagy számmal 
szerepelnek ; jellemző, hogy a legújabb években milyen nagy irodalom 
fejlődött ki a reformkérdések körül Németországban. A legelőkelőbb 
folyóiratok, melyek a reformokkal legtöbbet foglalkoznak, a következők 
a Zeitschrift für math, und naturwiss. Unterricht (Ilo/fmann-Schotten). 
a Jahresberichte der Deutschen mathematischen Vereinigung (Gutzmer), 
Natur und Schule (Landsberg, Schmeil, Schmid), az Unterrichts
blätter für Mathematik und Naturwissenschaften (Pietzker) és a Zeit
schrift für physikalischen und chemischen Unterricht (Poske). Ezeken 
kivül igen sok pædagogiai folyóirat nevével találkozunk még a II. rész
ben.1 Az írók közül Kiéin mellett első sorban A. Schülke königsbergi 
tanár, W. Schm idt, düreni tanár, M. Xatli nordliaueeni igazgató ne
veit emeljük ki. Igen nagy anyag található, az egyes iskolák leg
újabb programmértekezéseiben; legérdekesebbek a kísérlettel megbí
zott tanárok programmértekezései. Tankönyv aránylag kevés említhető. 
A németországi tankönyvek közül különösen kettőt emelünk ki, mint 
a legújabb német mathematikai tankönyvirodalom legelső termékeit : 
P. Martin és O. Schmidt kiváló Raumlehre c. munkáját (3 füzet 
Berlin, Gerd es & Hödel), mely a tárgyi körökre épített gyakorlati 
tanítást fényesen oldja meg és A. Schülke két kötetes példatárát : 
Aufgabensammlung (Leipzig, Teubner [I : 1906, II  : 1902]).2 Az in- 
finitesimál-számítás bevezetésével foglalkozó munkák közül az egyedüli, 
mely eredeti és mely tudományos szempontból is kielégítő A. Schülke 
programmértekezése : Differential- und Integralrechnung im Unter
richt [1907]. A legközelebb megjelenő tankönyvtől, mely a Klein- 
féle iskola két követőjének, 0. Behrendsen és E. Götting göttingeni 
gymnasiumi tanároknak műve, sokat várhatunk.

Dr. G oldziher K ároly.

1 Különösen : Monatschrift für das gesammte höhere Schulwesen, 
Pädagogisches Archiw, Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen.

2 Az em lített munkákról 1. szerző b irálatait az O. T. K. XL, [1907.] 
évfolyamában.
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Az újabb irodalom és az iskola.

Tagadhatatlan, hogy az iskolázott ember irodalmi tanulmányaiban 
bizonyos zökkenés áll be akkor, mikor az iskolát elhagyja. A magyar 
nyelv és irodalom tanára - s most csak a magyar irodalomról legyen 
szó — végig vezeti az ifjúságot irodalmunkon és irodalmunk történetén 
s megáll ott, hol a történet fonala a közelmúlthoz s a jelenhez ve
zet. Eddig biztos kalauza volt, most már magára van hagyva, hogy 
a történeti magyar irodalmon iskolázott szeme helyes szempontokkal, 
finomodott ízléssel megtalálja az irodalom tömkelegében azt az utat, 
mely a múltat a jelennel összeköti s ebben azt az irányt, mely felé 
fordulnia kell. Az iskolából kikerülve, vájjon képes-e erre anélkül, 
hogy hosszabb ideig, elveszítve a helyes irányt, hiába vesztegel, cél
talanul bolyong úttalan utakon ?

Azt hiszem, az iskolai kalauzt elveszítve, vagy máskép, tőle meg
szabadulva, igen sokan e sorsra kerülnek. Talán túlzottaknak is ta rt
ják azokat az eszthetikai ítéleteket, melyeket a régiekről hallottak, ha 
az irodalomtörténeti szempont nem domborodott ki eléggé előttük s 
az újabb irodalomnak e szempont nélküli közvetlen élvezete igazság
talanokká teszik őket azon irodalom iránt, melyet az iskola felölelt : 
vagy ellenkező esetben, ha történeti érzékük az eszthetikai rovására 
fejlődött, nem becsülik meg eléggé a közelmúlt s a jelen irodalmát.

Egyik esetben talán örökre félrevetik azokat a munkákat, me
lyek a költői géniusz örökké szép alkotásai, melyeket érettebb korban 
annál öntudatosabban tudnának élvezni s a modernség minden ki
növésén kapnak; másik esetben az irodalomtörténet határjelzője le
zárja előttük azt az irodalmi élvezetet, melyet saját koruk nyújt ne
kik, a múltban veszteglő elmaradt emberek s tán még akkor sem 
mennek a megjelzett ponton túl, mikor az a határjelző már rég ki
mozdult a helyéből. Mindkét eset föltételezi azt, hogy az iskola az 
olvasás kedvét fölkeltette és ébren tartotta bennük.
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Minthogy a baj részben az iskolából származik, kötelezettségé
nek tartom, hogy rajta segítsen, amennyire tőle telik s amennyiben 
feladata megengedi. Természetes, hogy nagyrészt egyéni hajlamokon 
is múlik, melyeket nem lehet más irányba fordítani.

Tudjuk, hogy az újabb irodalmat az irodalomtörténetben nem 
taníthatjuk, mert még nincs története. Eszthetikai fejtegetése is veszé
lyes lehet, már csak azért is, mert nincs róla kialakult irodalmi köz
véleményünk, melyet a tanárnak respektálnia kell, sokszor még akkor 
is, ha egyéni véleménye kölönbözik tőle. Mert az egyéni Ítéleteket 
nem helyezhetjük a középiskola tekintélye alá, annak elfogadott igaz
ságokat s nem szubjektív véleményeket kell tanítania. Az írókat saját 
koruk sokszor túlbecsüli vagy kicsinyii, a történeti távlatban alakjuk 
nő vagy kisebbedik. A róluk való vélemény kialakulását az iskola ne 
akadályozza. Más kérdés az, hogy az iskola az újabb irodalmat ne, 
tegye-e a tanulóknak hozzáférhetővé s ne ismertesse-e ? De felötlik a 
kérdés : nem kerülünk-e önmagunkkal ellenkezésbe, mikor az irodalom
nak egyéni értékelése elé tiltó szóval állunk, amellett ennek mégis 
érvényt szerzünk az újabb irodalom hozzáférhetővé tételénél okvetle
nül érvényesülő kiválasztásban ? Ez az ellentét kétségkívül fennáll. 
Ha az újabb irodalombul bizonyos munkákat kiválasztunk az ifjúság 
számára, már ezzel is értékelünk, de annyit — azt hiszem — meg is 
engedhetünk magunknak. A között kell választanunk, hogy az újabb 
irodalmat elzárjuk-e a tanulók elől, s maguk nyissák meg maguknak, 
vagy mi mutassuk meg benne a legjobb utat. A választás nem nehéz. 
Másrészt az eszthetikai fejtegést veszélyesnek mondottuk, de az ismer
tetést «már kombinációba vettük». Bizonyára lehetetlen jó ismerte
tést nyújtani, melyen az eszthetikai értékelés át ne csillámlanék, de 
azért a fejtegetéssel nem hasonlítható össze, melynek az értékelés 
feladata. S ha itt-ott többet mondanánk, mint kellene, mint amit a 
történelem itélőszéke igazol, kisebb hibát követünk el, mintha semmit 
se mondottunk volna.

A felvetett kérdésre különben nem adhatunk kielégítő választ, 
mielőtt meg nem feleltünk arra a kérdésre, hogy hol, mikor s hogyan 
ismerkedjék meg az ifjúság az újabb irodalommal.

Az iskola az újabb' irodalmat az ifjúsági könyvtárban teszi 
hozzáférhetővé. Ebben az irodalmi tanításhoz szükséges irodalmon 
kívül az újabb irodalomnak is méltóan kell képviselve lennie. Ha az 
ember a fejlődés iránti érzéket nem is akarná vele nevelni, már csak 
az olvasókedv fokozása érdekében is helyet adna az újabb íróknak. 
Olvasmányainkban mindnyájan szeretjük a változatosságot s az újabb 
irodalom a régibbel szemben bizonyos változatosságot mindenesetre 
jelent ; szeretjük a nehezebb olvasmány után a könnyebbet s ilyen a
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korunkbeli irodalomból hamarabb akad a kezünkbe, mert benne nyelvi 
nehézségek nincsenek s már csak az is könnyebbség, hogy a történelmi 
pápaszemet félretehetjiik.

Hogy az ifjúsági könyvtárak nehezebben szánják el magukat az 
újabb szépirodalom köréből való vásárlásra, abban nagy része van 
annak, hogy tájékoztató jegyzékeink nem eléggé ismeretesek, vagy 
hiányosak. Egyébként ebben az irányban a tanárság folytatni akarja 
a munkát. Csak túlságosan ne aggodalmaskodjunk a kiválasztásban ! 
Jókai, Herczeg, Mikszáth, Kákosi, Ambrus, Eötvös Károly s legtöbben 
íróink közül erkölcsös felfogásúak, s ez a fontos. Az élet kényesebb 
kérdéseinek tárgyalását az irodalmi tanítás kapcsán sem kerülhetjük 
el, sőt megragadjuk az alkalmat, hogy komolyan beszéljünk arról, a min 
я léha nevet. Hogy a jó mellett az életben megvan a rossz is, a szép 
mellett a rút,lohadd lássa az ifjúság — az irodalom az élet tükre. Ne 
féltsük tekintete elől az élet tükröt, ne mutassunk neki bűbájos szépítő 
tükröt, hanem küzdjünk az erkölcstelenség ellen. De ne adjunk az 
ifjúság kezébe oly írókat, kik a bűnt, a szennyet léha felfogással s 
az érzékek csiklandozásának kedvéért festik.

Az újabb irodalomnak az olvasókönyvekben is helyet kell ju t
tatni. Kaptak is helyet, de nem eleget, nem annyit, mint amennyi 
megilletné őket. Véleményem szerint az alsóbb osztályok olvasó
könyveiben újabb íróinknak majdnem teljesen ki kell szorítaniok a 
régieket, stílus szempontjából elavultakat, csak nagy verses költőinket 
illeti meg itt is az a főhely, melyet az irodalomtörténetben elfoglal
nak. Verses költészetünk nyelve t. i. mindig fejlettebb volt mint pró
zánké, fénykora letűnt, legszebb gyöngyeit tehát a múltban kell keres
nünk. Másrészt a költött beszéd a stílus fejlődésére különben sincs 
nagy hatással.

Legnagyobb kifogásunk tankönyveink egy részét a történeti ol
vasmányokért érheti. Priskos Ehótor, Anonymus, Kézai Simon, Márk, 
Küküllei János, Bonfinius, Heltai stb. beszélnek a zsenge ifjúsághoz 
az ő szempontjaikkal, felfogásukkal; hatnak szerkezetükkel s a fordí
tásnál is kiérezhető stílusukkal. A végtelen harcoknak leírásai nem 
hogy szemléletesebbé tenné előtte a történeti eseményeket magát a 
kort, hanem apró részletezéseikkel, szerkezetük sajátosságánál fogva 
nagy káoszt eredményeznek a gyermek fejében.

A naiv Anonymus nem áll oly közel a gyermek (10—13 éves 
tanulóról van szó) képzeletéhez, mint Varga Ottó népies előadása. 
Egy felsőbb osztályos történelmi tankönyv érthetőbb volna és job
ban belevetődnék a kis diák leikébe, mint Bonfinius, Heltai stb. 
fordítása.

Ha Fürst Aladár dr. a pécsi tanáregyesületi közgyűlésen a
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20—30 lapra terjedő történelmi olvasmányok «ellen kel ki», melyek 
tartalmilag is kifárasztják a tanulókat, arra épenséggel nem alkalmasak, 
hogy akár szóban, akár írásban összefüggő elbeszéléseket kerekítsünk 
belőlük», akkor bizonyára a történeti forrásokra gondolt, melyeket 
ily korán gyűlöltetünk meg.

8 szabad-e a még naiv állásponton levő kis tanulók kezébe о ly 
történetet adni, melyet magát is kortörténeti szemüvegen át kell 
nézni ? melyekben pl. Koppány lázadása az irigy és gonosz ördög 
incselkedésétől ered, melyekben Nagy Lajos korának kultúrájáról szó 
sincs ?

Kapjon az ifjúság a negyedik osztályig egységes, kerek képet 
hazája történelméből s azután próbáljon, kellő ellenőrzés mellett, for
rásokból meríteni. Addig is adjunk neki történelmet, mely az ő ér
telmi fejlettségének tartalmi és stílusbeli tekintetben megfelel, mely 
azonban a mai tudományos felfogással, a mi világnézetünkkel nincs 
ellentétben és stílusát fejleszti. Vagy talán sztíkiben vagyunk az ilyen 
történelemnek? Alig hiszem.

Nagyon távol állhat az ember a történelmi materializmustól 
vagy divatos áramlatoktól, s bátran bevallhatja, hogy a harcok hosz- 
szas leírása céltalan, fejtegetése alkalmatlan, tanárra s tanítványra 
nézve egyaránt unalmas. Annak a szegény 10- 13 éves tanuló
nak egy csomó név s adat mellett hadállásokat, taktikai fogásokat, 
katonai műszavakat kell az emlékezetébe vésni, melyekről a tanár se 
tud magának világos képet alkotni, bármily szépen vezette is a sza
kaszt önkétes korában s rendelkezett hadtestek felett — papiroson. 
De ezzel nem akarom a csaták leírása felett a lélekharangot meg
húzni. Hiszen a háborúk és ütközetek nélkül nincs történelem.

De ne a háborúk és ütközetek foglalják le a legtöbb időnket s 
főleg ne a magyar órákon. 8 ha már valamely ütközet leírását adjuk, 
az ne legyen hadtörténelem, hanem olyan, melyből a kor szelleme, 
a kor képe tükröződik vissza. Byen pl. a szemtanú Brodaries leírása 
a mohácsi veszedelemről, mely szemléletes képét adja a korabeli társa
dalomnak s megmagyarázza gyászos bukásunkat.

Miért nem írnak olvasókönyveink a pogány magyarok művelő
déséről, a kereszténység átalakító hatásáról, középkori könyvíróinkról 
s könyveinkről, a renaissanceról, humanizmusról, a könyvnyomtatásról, 
Mátyás udvaráról, könyvtáráról ? Mily érdekesnek találná ifjúságnak 
azt, amit Bákóczi a tudományért, művészetért, zenélésért, iparunk 
és kereskedelmünk fejlesztéséért tett. Bákóczi fenséges alakja amily 
szépen domborodik ki emlékirataiból ! Miért feledkezünk meg isko
láink történetéről ? Pedig ezeknek mily fényes lapjaik vannak, melyek 
az erdélyi fejedelmek, főuraink, főpapságunk, városaink polgárságának
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áldozatkészségéről beszélnek. Mily büszkeséggel töltené el tanítványain
kat, ha pl. a debreceni kollégium rézmetsző diákjairól olvashatna-*“. 
Mily hatalmas fegyvert kapnának azon hazugságok ellen, amelyeket 
saját honfitársaik hirdetnek a magyarnak a kultúrájáról s kulturérzé- 
kéről.

Miért nem írnak a tankönyveink hazánk közlekedéséről, ipará
ról, kereskedelméről ? Miért feledkeznek meg tudósainkról felfede
zőinkről, festőinkről, szobrászainkról ? S ami még különösebb, mikor 
költőink helyet találnak az olvasókönyvekben, miért nem keltik fel az 
érdeklődést már az alsóbb fokon az írók egyénisége iránt életrajzok
kal? Egy Zrínyi Miklós, de Szenczi Molnár Albert és Geleji Eatona 
István élete is nagy érdeklődésre tarthatna számot Petőfi életrajza, 
vagy életéből vett képek mellett. Szinte csudálatos, hogy tankönyv
íróink erre nem gondoltak. Vagy tán nem mernek a régi kerékvágás
ból kihajtatni?

Mindaz, amit a történelmi olvasmányokról mondottam, csak egy 
vékony sugárt akar vetni arra a lomra, mely a tanításra nehezedik 
s azokra a kincsekre, melyeket hevertetünk, s melynek felkutatása, 
rendezése és feldolgozása érdemes munka volna. Tárgyalásom keretébe 
e kérdés csak annyiban tartozik, amennyiben a kultúrtörténeti iroda
lomnak, ennek az újabb irodalomnak a régi krónikák és harcleirások 
mellett vagy helyében akar teret juttatni s mert nehéz az olvasó
könyvekről szólva, a felhalmozott keserűséget szótlanul hagyni.

Az újabb irodalomnak az iskolával való kapcsolatát létesítheti 
az irodalomtörténet tanára is; a régi irodalmat az újabbal vonat
kozásba hozni, kötelessége is.

Igaz, hogy irodalomtörténeteinket nem érheti az a szemrehányás, 
hogy egy ponton megállapodnak, mint a németekéit sokáig, hogy 
Gervinusszal Goethe halálán túl nem mentek, mégis az iskola — azt 
hiszem — Madáchcsal és Jókaival lezárja irodalmi és irodalomtörténeti 
fejtegetéseit.

Térjen ki az irodalom tanára egy-egy megjegyzéssel, utalással az 
újabb irodalomra, hogy rámutasson irodalmunk szerves fejlődésére, 
arra, hogy újabb íróink munkássága a régiek nélkül el sem képzelhető, 
meggyőzze az ifjúságot arról, hogy tanárai az újabb irodalmat nem 
kicsinyük, de fontos okoknál fogva iskolai tárgyalásukat mellőzniök kell.

A kapcsolat létesítésére pedig számtalan alkalom kínálkozik. Ha 
pl. Gyöngyösit tárgyaljuk, a Murányi Vénus tárgyának újabb feldolgo
zásai nem maradhatnak említés nélkül, Kisfaludy Károly, Petőfi, Arany*

* Iskolai olvasmányul önként kínálkozó rész a debreceni kollégium 
történetében.
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Tompa csakúgy nem, m int Szász Károly, Jókai, Dóczi. Kisfaludy 
Károly Irénéjének összekötő szálait a múlttal, Mikessel, Bolyaival ép 
úgy fel kell keresnünk, m int rámutatnunk Herczeg Bizáncára. Petőfi 
János vitézénél tendenciózusnak látszhatnék, ha Kacsóh operettjét 
említetlenül hagyjuk. I t t  amellett alkalmunk is van rá, hogy a magyar 
opera s operett megteremtéséről, illetve próbálkozásairól megemlékez
zünk. Ha a romanticizmus keletkezését tárgyaljuk s fejtegetjük, hogy 
a középkor történetének s irodalmának tanulmányozása a fejlődő nem
zeti érzés főtényezőihöz tartoznak, íróink a dicső múlthoz fordulnak: 
önkéntelenül is eszünkbe jut, hogy a Bákóczi-kor történetének és iro
dalmának fölkutatása, Thaly Kálmán munkássága, a fejlődő nemzeti 
érzés bámulatos Bákóczi-szépirodalmat teremtett, Bákóczi kora jobban 
leköti a közönség érdeklődését Jókai, Lévay, Abonyi, Mikszáth, Her
czeg, Endrődi, Fényes, Géczy, Bákosi Viktor, ifj. Bokor, Zichy stb. 
idejében, mint Petőfi, Arany, Tompa, Jósika, Szigligeti korában. Káldy 
összegyűjti a kuruc-kor dalait, a kuruc motívumok megihletik zene
szerzőinket (Zichy, Beleznay, Kacsóh) s újra élednek a dalos ajkakon, 
a rekonstruált tárogatón s a cigányok hegedűin. Bámutathatunk arra, 
hogy miután Arany megteremti a magyar balladát, teremnek újabb 
ballada-költőink stb. Természetes, hogy hasonló összekötő kapcsot ele
get találni. De ha valakire zavarólag hat a múltnak a jelennel való 
összekötése, vagy észrevenné, hogy az érdeklődés túlságosan a jelen 
felé fordul, az előírt anyag befejezése után az újabb irodalomnak 3—4 
órán való ismertetését mégsem tarthatja fölöslegesnek.

Az újabb irodalom ismertetésének egy hatalmas tényezője még 
az ifjúsági önképzőkör. Ez olyan kör, melyben a tanár s tanítvány 
sok tekintetben már az iskola korlátain túl kívül van. Beteg hajtásai 
azok a gyakorló körök, melyek az irodalmi oktatásnak ismétlő órái, 
gyakorlatíró privátái. Az önképzőkörben eleven életnek kell pezsegnie 
s ezt az életet s elevenséget csak az iskolai munkától feloldozott sza
bad tevékenység adhatja meg. Az ilyen önképzőkörben élet fakad, mint 
volt élet a Kiss-alapította soproni önképzőkörben s számos utódában, míg 
főleg a jelen irodalmának voltak hajlékai. Áldozzon kegyelettel a 
régieknek, de ne feledkezzék meg az újakról sem. Az önképzőkör 
könyvtára segítse elő a régiek tanulmányozását, de nyisson utat az újak 
megismerhetésének is, fokozottabb mértékben, m int az ifjúsági könyv
tár. Legyen az a könyvtár olyan, hogy az a kor rányomja a maga 
bélyegét, amelyben fejlődött. Szerezze be tehát a modern magyar iro
dalom könyveit s ne kerülje el a legnagyobb külföldi írókat sem. A mo
dern irodalom jeleseinek ismertetése, műveik terjesztése legyen egyik 
főfeladata, s nagyon helyesen van, hogy nem egy önképzőkörünk 
felismerte ezt a feladatát. Meg lehet próbálkozni a modern irodalom:
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ból összeválogatott kisebb munkák vagy fejezetek felolvasásából ren
dezett ülésekkel is. A tanár helyzete itt sokkal könnyebb az új írók
kal szemben, mint az iskolai órákon. Nem beszél ex cathedra, önálló 
véleményt inkább mondhat s szabadabban engedheti érvényesülni az 
önképzőköri tagok véleményét. Nem nyomja el azt irodalomtörténeti 
órákon sem, de mégis a kialakult irodalmi közvélemény súlyával ne
hezedik rá. I tt  még a saját véleményének a súlyát sem kell éreztetnie.

Ezekben akartam rámutatni azokra az utakra és módokra, me
lyek alkalmasak arra, hogy az ifjúságot a történeti irodalomnak tapo
sott ösvényeiről a jelen irodalmának tömkelegében biztosan vezessék.

Dr. Kardeván Károly.



IRODALOM.

J . T ew s, M o d e r n e  E r z ie h u n g  in  H a u s  u n d  S ch u le . B. G. Teub- 
ner, Leipzig, 1907. 131. 1.

Tews azon pædagogusok közé tartozik, akik a haladó kor szel
lemét a nevelésbe is bele akarják vinni. Korholja az adminisztráció
ban, a társadalomban, a családban és az iskolában megcsontosodott 
és elavult nézeteket anélkül, bogy a mai egész nevelési rendszert 
tel akarná forgatni. Nem tartozik tehát az u. n. reformerek közé, nem 
is lehet velük egy kalap alá fogni; már hangjának szelidebb tónusa 
is előnyösen megkülönbözteti őt azoktól.

Könyvében, mely a berlini Humboldt-Akadémia 11 előadásának 
foglalatja, a következő kérdéseket tárgyalja: Korunk szelleme és be
folyása a nevelésre ; a család és nevelésbeli fogyatékosságai ; a modern 
gyermek első évei ; az iskola ; az iskolai évek terhessége, valamint 
annak okai ; a tanítói egyéniség szabad megnyilatkozása ; a vallás- 
oktatás ; a koedukáció ; a gyengeelméjüek oktatása ; az érettebb ifjúság 
nevelése. — Mint a tartalomból látjuk, mind oly kérdések, melyek 
mindenkit érdekelhetnek, ki a neveléssel foglalkozik. Ha még hozzá
tesszük, hogy előadása mindenütt alapos, könnyed és vonzó, akkor 
könyvéről a legnagyobb dicséretet elmondottuk.

A következőkben röviden ismertetni fogjuk nézeteit az egyes 
kérdésekről.

A nevelést két körülmény irányítja : eszerint a a gyermekben 
levő tehetségek fejlesztése, másrészt a nevelő képességeinek átvitele 
a nevelendő egyénre. Csak oly képességek fejleszthetők, melyek a 
gyermekben m ár csirájukban megvannak. Szakít tehát a nevelésről 
vallott régi nézettel, mely annak mindenhatóságát vallotta. Azonban 
a gyermekre nemcsak a nevelő hat, hanem a család, a környezet, 
az egész társadalom. Ezek észrevétlenül is rányomják a kor bélyegét 
a gyermek lelkének fejlődésére. Aki a neveléssel akar foglalkozni, 
annak ismernie kell korát és mozgató erőit.

Korunk szegény nevelési példákban ; a kisipar helyét gyárak 
váltották fel, melyek az ifjút megfosztják a munka látásától, az után
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zástól. Az egyház is elvesztette sokakra nézve befolyását és így ne
velő erejét. A modern élet többoldalú, szaggatottabb, bizonytalanabb, 
m int az előbbi korok. Az újságok is, melyek a közönség kegyét haj- 
hásszák, nem járulnak mindig hozzá az erkölcsök nemesítéséhez 
sok helyen a családi élet sem. A család, melynek legnagyobb a ne
velő ereje, ma — a kenyérkereső családapa elfoglaltsága, a nő társa
dalmi élete folytán, vagy, mert az alsóbb osztályokban szintén kenyér
kereső — elvesztette ezt az erejét ; hozzájárul még a nagyvárosokban 
összegyűlő sok erkölcsi szenny, mely bűnökre csábítja a felserdűiő 
ifjúságot. Mindezek a körülmények a nevelőt fokozottabb munkásságra 
kényszerítik.

A következő fejezetekben részletesebben fejti ki a családi elei 
nevelő erejének hanyatlását ; szól arról, hogy mily kevés időt töltene!: 
otthon a szülők családi körben : a gyermekek cselédségre, vagy n e 
velőnőkre vannak bízva. Kevés a gyermek mozgási szabadsága ; ru
házata a fényűzést szolgálja és ha ruháját beszennyezi, mindjárt kor 
holás és fenyíték jár érte. Egyszerűbb ruházat, több mozgási sza 
badság kívánatos. A gyermekszoba is csak arra való, hogy a gyermeket 
oda internáljuk és természetes fejlődését megakadályozzuk. Több 
szabadságot a gyermeknek! Az iskolai kirándulások is abban a h i
bában leledzenek (de nem nálunk !), hogy túlságosan korlátozzák az 
ifjúságot, ami onnan magyarázható, hogy a nevelőket nagy felelős 
ség terheli.

Kell, hogy a gyermek az életet komoly oldaláról is megismerje;: 
vegyen részt szülői munkásságában is ; így mindig meg fogja becsüln i 
a munkát. Kívánatosak, sőt nagy városokban okvetlenül szükségesek a 
gyermekparkok, ahol a gyermekek kényük-kedvük szerint ugrálhatnak.

A IV. előadás az iskoláról szól. A nevelő legszükségesebb kel
lékei : derék egyéniség, biztos tudás és a methodikus eljárás ismerete ; 
legfontosabb az első kettő. A kiváló személyiség tudással felfegyve
rezve kevesebb methodikus ismeret mellett is magával ragadja az 
ifjúságot.

A nevelő és tanítvány közötti bensőséges viszony nincs meg 
ma ; sok helyen csak gyűlölettel van eltelve az ifjúság tanárai iránt. 
Miben keresendő az ok ? Talán rosszabb az iskola ? Vagy a tanárok 
talán kevésbbó termettek feladatukra? Az ok első sorban abban ke
resendő, hogy sok tanár inkább iskolai gép, mint személyiség és ez 
a gép szívtelenül és lélek nélkül kínozza a gyermeket. A végtelen 
pedantéria elkeseríti a gyermek lelkét. Minden legkisebb rendetlen
ségért bünteiós jár. Nem elég, hogy az órák alatt megkövetelik a 
csendet, de a szünetek alatt is csendre intik az ifjúságot; ott a hetes, 
aki minden rendetlenséget feljegyez. Sok keserűséget okoznak még

Magyar Paedagngia. XVII. i. 4
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az írásbeli dolgozatok is. Azonban mindezekből nem következik, bogy 
szigorúságra nem volna szükség ; következetesség és szigot'úság minden
esetre fontos feltételek.

A V. előadásban folytatja az iskola bajait Az ifjúság túl van 
terhelve ; a tanárok meg amiatt panaszkodnak, hogy a felettes ható
ság nem ad elég szabadságot a tanításban, nem enged elég teret a 
személyiségnek.

Helyteleníti a házi Írásbeli feladatokat, melyek a családra is, 
valamint a tanulóra nézve is terhesek és kevés haszonnal járnak. 
A büntetési feladványok kárhoztatandók, míg a kisebb testi fenyíték 
bizonyos esetekben igen jó eredménnyel járhat. A sok osztályozás 
sem viszi előre az ügyet. Az a tudat, hogy még az év elején nyert 
elégtelen osztályzat a későbbi tanulmányokra is befolyással bírjon, 
lehangolja a tanulót. A tanulónak alkalmat kell arra adni, hogy éle
tét minden nap újra kezdhesse, hogy szorgalom és igyekezet által 
minden feledve legyen.

A következő előadásban (VI.) az okokat sorolja fel. Legfőbb 
baj az, hogy az iskolákban az egyéniséget nem respektálják. Az iskola 
sokszor tehetségtelen tanulóknak is bizonyos előjogokat biztosít. 
Pénzzel, türelemmel, kitartással végig járja  az osztályokat, mely az
tán bizonyos hivatalokra képesíti. A jogosítást nem volna szabad 
bizonyos iskolákhoz kötni. Mindenkinek meg kellene adni a lehető
séget, hogy egyik iskolából a másikba átléphessen, osztályösszevoná
sokkal végezhesse tanulmányait stb, Óhajtandó, hogy a ki az iskolát 
egyszer abbanhagyta és ipari pályára lépett, az is könnyen vissza
térhessen tanulmányaihoz. Olyan gimnáziumokat és reáliskolákat 
kíván, a melyek megrövidített kurzusban készítsék elő az ifjakat az 
egyetemre, különösen nagy városokban volnának kívánatosak ilyen 
iskolák. A tandíj mindenütt eltörlendő.

Szocialistikus utópiának tartja minden gyermeknek a legmaga
sabb fokig való ingyenes kiképeztetését ; az individuális küzdelem 
bizonyos mértékben szükséges. Egységes, de minden jogosítás nél
küli iskolát kíván. Korholja a társadalomban uralkodó kasztrendszert. 
Mindenki magasabb pályára óhajtja neveltetni fiát, mint amelyben 
maga van ; nem a gyermek tehetségét nézik a szülők, hanem saját 
társadalmi állásukat és így gyakran olyan pályára erőszakolják az 
ifjakat, melyhez semmi tehetségük nincsen. Mindennek meg kell elő
ször változni és csak akkor lehet szó helyes iskolai reformról.

A VII. előadásban a tanítói egyéniség szabadságáról szól, amely 
megnyilatkozik minden gépies, mesterségszerű, bürokratikus tulajdon
ságok levetésében, az anyag és módszer feletti teljes uralomban, a 
tanításra való teljes odaadásban. A mai bürokrata rendszer gépet esi-
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nált a tanárból, belőle az ügy iránt minden lelkesedést kiölt ; ennek 
a hatása aztán meg is nyilvánul az osztályban, mert csak a lelkes 
tanításnak lehet eredménye.

A VIII. előadás a vallásoktatásról szól, melyet korunk egyik leg
nehezebb problémájának tart, meg a koedukáció kérdését tárgyalja. Híve 
a koedukációnak, mert ez a tanítást élónkebbé és elevenebbé teszi. A lá
nyok nagyobb lelkiismeretessége, kitartó szorgalma, utánzási ügyessége, 
nagyobb jártassága az előadásban az ifjakat nemes versenyre kész
teti. A fiúk viszont nagyobb energiájuk, erősebben kifejlődött értel
mük, élénkebb szellemi tevékenységük által tűnnek ki. Az együttes 
nevelésben a fiúk és lányok csak jobb oldalukról mutatkoznak egy
más előtt ; hibáit mindegyik rósz igyekszik elpalástolni. A koedukáció 
körülbelül a 14-, évig tartson, amikor mindegyik más-más pályát vá
laszt. Szól azután a férfi és nói tanerők különböző tulajdonságairól. 
A férfi több szabadságot enged a gyermeknek, a nő mindig járószal- 
lagon igyekszik vezetni.

A X. előadás a különböző kisegítő iskolákról, a XI. előadás 
pedig az érettebb ifjúság neveléséről szól. Az ifjú ideálokkal van 
eltelve és éppen ezáltal lehet lelkét irányítani. A munka szereteké
ben kell nevelni az ifjúságot. Kikel az ellen, hogy ma mindenki csak 
hivatalnokot akar fiából nevelni (akár csak nálunk), mely ha nem is 
fényes, de biztos exisztenciát nyújt, holott tehetséges emberek jobban 
érvényesülhetnek más pályákon. I t t  is a kaszt-szellem uralkodik ; a 
hivatalnokok idegenkednek attól, hogy fiaikat ipari pályára adják, 
holott az érvényesülésre ott gyakrabban több tér nyílik.

A nők tehetségesebb része, valamint azok, akiknek más mód 
nem áll rendelkezésre, hadd lépjen kenyórkereső pályákra; de a nő 
első és legfőbb hivatása az anyaság, a családi élet ápolása. A femi
nisták túlzó követeléseit elitéli.

Előadásait azzal fejezi be, hogy az iskola a nemzetet át nem 
alakíthatja; az iskola csak azt adja, ami a nemzetben megvan. Csak 
nagy rázkódtatások hatnak átalakítólag egy nemzet életére.

Endrei Gerzson.
*

E m ily  A ltsc tu il : Z u m  M o r a l-U n te r r ic lit . Ausgewählte Kapitel 
aus englischen Lehrbüchern. Hartleben, Wien u. Leipzig.

A hivatása magaslatán álló tanítónak sugalló, suggesztiv ereje 
a gyermekre rendkívül fontos tényező a nevelésben. Lehet a tanító 
még olyan jártas a módszer alkalmazásban, lehet bármilyen nagy tu 
dományos képzettsége, ha egyéniségének melegével, s szeretetével nem 
tud hozzáférkőzni a gyermek szívéhez, csak félmunkát végez. A gyer
mek az ő hiszékenységével, az utánzásra, a szófogadásra való hajlan-

4*
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dóságával annyira simul a rája hatással levő felnőttekhez, hogy lel
kének ezt az állapotát joggal hasonlíthatjuk Preyerrel* a felnőtt 
ember hipnotikus állapotához.

A bot, a harag, a mérges arc nyomában járó lélektompító féle
lem éppen nem alkalmas eszköz még csak a tudás vágyának felkelté
sére sem ; a zsenge gyermeki lélek erkölcsi világának felépítésére 
pedig határozottan veszedelmes. A házi nevelés és az iskola nevelő 
munkája csak úgy lehet hatásos, ha a háttérben a szeretetnek nap- 
sugáros derűje mosolyog.

Csak erős akaratú, az élet viharaiban megedzett, de szeretettől 
áthatott, szeretetet sugárzó tanító edzheti meg a gyermek akarati 
gyengeségét, csak ilyen tanító olthat a gyermekbe egészséges erkölcsi 
elveket.

Az ismeret-adásban, a hideg tudás átültetésében nem merül ki 
az iskola munkája. Az erkölcsi nevelés a másik, az élet boldogságára 
kihatóbb másik fele. És éppen ebből a szempontból nem mindegy, 
vájjon önmagában meghasonlott, környezetével a világgal elégedetlen 
tanító áll-e a tanulásra, a művelődésre hajlandó tanuló előtt, vagy 
pedig határozott egyéniséggé kiforrt, harmonikus lélek érezteti-e veiül: 
részint szuggesztiv, részint éber öntudatra ható erejét.

Hát még az erkölcsi nevelésnél ! Olyannál, amilyennél ez a 
könyv szól.

. . . .  Ezek a gondolatok cikkáztak végig lelkemen, mikor Alt- 
schulnak «Zum Moral-Unterricht» című, a német könyvpiacon most 
megjelent munkáját olvastam. Az erkölcs tanításáról szól ez a könyv, 
válogatott részleteket közölve angol iskolakönyvekből.

Három évtizede immár annak, hogy Angolország iskolaigaz
gatóinak kötelességükké tették az ifjúság erkölcsi vezetését is és tíz 
év óta működik ott az erkölcsi oktatás érdekében egy liga. Egy év 
óta pedig az elemi iskolák kötelező tárgya az erkölcsi oktatás.

A történelemből, a természetrajzból, az életből, az irodalomból 
vett elbeszéléseken és leírásokon keresztül akarják mintegy példában 
szemléltetni az erkölcsi élet örök igazságait, a felebaráti, társadalmi 
kötelességek iránt fogékonnyá tenni a gyermek lelkét. Még ahol azok
nak az olvasókönyveknek egyes fejezetei a gyermek felfogásának meg
felelően tudományos kérdéseket fejtegetnek is, még ott is nem az isme
retközlés a cél, hanem csak eszköz a gyermek erkölcsi kiművelésére.

Különösen kiemeli a szerző L. I. Gould olvasókönyveit, ame
lyeknek lapjait egy egyházi lap tanuságtétele szerint is — igazi ke
resztény szellem hatja át.

* W. Preyer, Die Seele des Kindes. Leipzig 1905. 218. 1.
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A modern szociális élet (nem pártpolitikai értelemben), annak 
érzelemvilága lüktet ezekben a könyvekben gazdag színvegyületben. 
Minden politikai célzatosságot elutasít magától az angol moralpæda- 
gogus ; ellenben különös súlyt fektet arra, bogy a gyermek lelkében 
felébredjen az együttérzés, az igazságosság érzelme s hogy a gyermek 
lassan-lassan tudatára ébredjen annak a sok kötelességnek, melyek rá, 
mint jövendő állampolgárra, várnak.

A bevezető tanulmány részleteinek fejtegetésébe nem bocsátko
zom. Ehelyett példában illusztrálom a módszert. 8 nem lesz ezúttal 
sem dicsérő, sem gáncsoló szavam az eljárás megítélésére. Csak any- 
nyit kockáztatok, Logy kedves, igen élvezetes olvasmányok egytől- 
egyig в hogy igen alkalmasak a kitűzött cél elérésére. Ezt minden 
oJvasónak be kell látnia. Hogy azonban a moral-pædagogusok minden 
tiltakozása ellenére is van a céltudatosság mellett célzatosság is, azt 
világosan elárulja pl. a testvéri szeretet dicsőítésére írt Ernst und 
Henriette c. olvasmány, melynek befejezéséből kiviláglik, hogy Ernst 
a Jézus élete c. könyv szerzője, Bénán, Henriette pedig a nénje . . . .

Helykimélés szempontjából a legrövidebb olvasmányok egyikét 
közlöm itt szószerinti fordításban.

A csordás.

Egy francia úr sétálni ment néhány hölgy és gyermek társasá
gában. Egy réten, amelyen át kellett haladniok, tehenek legeltek. 
A félénk gyermekek nem akartak a csorda mellett elhaladni. Egy
szerre csak felkel egy férfiú, aki a földön feküdt. A csordás volt. 
A sétálók felé ta rto tt és biztosította a hölgyeket és gyermekeket, 
hogy nincs mitől tartaniok. Mellette állt egy vézna, beteges külsejű 
fiú, aki 6—7 évesnek látszott.

— A maga fia ez ? kérdé az egyik hölgy.
— Igen, nagyságos asszony, az enyim.
— Vájjon hány esztendős?
— Tizenegy.
— Micsoda, tizenegy éves? Az én Jennym is csak tizenegy éves.
Jenny (vagy franciául Jeanne) nagy, piros-pozsgás erős leányka

volt. A csordás figyelmesen meghézte a leányt — azután mondá:
— Oh, asszonyom, ez a fiatal kisasszony húsétellel táplálkozik.
Midőn a hölgy részletesebben tudakozódott, azt hallotta, hogy

a csordásnak nyolc gyermeke van, hogy mindössze egy frankra rúg 
napi keresete s hogy hetenkint egy franknyi bért fizet a kis 
kunyhóért, amelyben családjával együtt élt. A hölgyek gazdagon meg
ajándékozták őt és Isten hozzád-ot mondtak neki. Midőn azonban
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tovább haladtak a szép réteken keresztül le a tengerpart felé, azt 
latolgatták egymás között, vájjon hogy futja a szegény embernek 
abból a csekély bérből. Milyen gondolatai lehetnek neki, miiyen örö
mökben lehet része. S nagyon helyes volt, hogy ezen gondolkoztak, 
nagyon helyes volt, hogy egymás között latolgatták azt a kérdést, vájjon 
az ilyen szegény emberek, hogy töltik életüket. Egészen természes 
volt, hogy nagy szomorúság fogta el őket és hogy nem tetszett élőt-1 
tűk olyan viruló zöldnek a fű, nem látták már olyan ragyogó kéknek 
az eget, mint annak előtte.

(F. I. Gould The Children’s Book of Moral 
Lessons c. olvasókönyvének II. kötetéből.)

I

Az új értelmiben vett szociális nevelés kétségkívül megköveteli 
a maga jogait úgy benső mint külső vonatkozásaiban. A külső, hogy 
egyetlen társadalmi réteget se zárjon el a társadalom a művelődés 
eszközeitől, szinte rohamszerűen halad hódító útjain nálunk is leg
újabban ; a belső, a társadalmi érzék felébresztése, vagy ahogy Münch* 
nevezi igen találóan, «« szív szociálizmusa », szinte parlagon heverő 
talaj még és mindenesetre megérdemli a részletesebb megvitatást.

_____ Teveli Mihály.

K Ü L F Ö L D I LA PSZE M L E.

K ü lfö ld i la p sz é m le .

L e h r p r o b e n  « m l L e h r g ä n g e  1907. évi íolyam III. szám.

E folyóirat 1907. évi 3. füzetének első cikkében Dr. Thielé 
«Augustus und Horáz» című tanulmányában Augusztus császár sze
mélyével és jellemével foglalkozik. A második cikk is hasonló irányú, 
amennyiben Dr. Dörwald P. «Sallustis Bellum Jugurthinum als 
Schullektüre» című tanulmányában Sallustiusszal foglalkozik. A cikk
író szerint Sallustius teljes művét az iskolában tárgyalni nem lehet 
és így az iskolai olvasmánynál a legkiválóbb fejezetek kiválasztására 
és ezek alapos tárgyalására kell szorítkozni. Sallustius könyvének 
ilyetén tárgyalására Dörwald «Sallustius Bellum Jugurthinum» 1—4. 
fejezetét be is mutatja. Dr. Willenbücher Hugó folytatja «Versuche 
zur Erklärung schwieriger Stellen in Goethes Dramen» című tanul
mányát. Ez alkalommal szerzőnk «Iphigenie auf Tauris» és «Götzr 
von Berlichingen» nehezebben érthető passzusait igyekszik meg m a
gyarázni, egyes helyeken Wätzoldt Voekeradt, Stocher, Dünzer és 
más Goethe-magyarázókkal polemizál.

Dr. Herald Bichard «Einführung in das Kart en Verständnis» című

* W. Münch, Geist des Lehramts. Berlin 1093. 96. 1.



cikkben arra az állításra hivatkozva, hogy a térképek sem egyebek, 
mint jelképek, amelyek titkos nyelven beszélnek hozzánk, azt fejti ki, 
hogy a tanításnak eme képes nyelvek teljes megértésére kell törekedni. 
Fejtegeti a térképek kellő kezelését és azok megértését. Szerző véle
ménye szerint a térkép megértése az iskolateremből vegye kiindulási 
pontját, innen térjen át az iskola épületeire és ennek vidékére, az is
kolai udvarra, a tornateremre és a közelí'ekvő utcákra oly módon, hogy 
az egyes távolságokat lemérjék és az egyes tárgyak fekvése az iskolai 
udvar közepétől számítva, teljesen az égi irányok szerint megálla
pítsák. Ha pedig egy szomszédos toronyról nyerünk a vidékre áttekin
tést, ez a szemléltetést csak fokozni fogja. Szerző az iskola és tájéká
nak még részletes rajzát sem kívánja, mert ez igen sok időt venne 
igénybe ; ezt leghelyesebben maga a földrajz- vagy rajztanár, vagy pe
dig egyik rajzolásban ügyes felsőbb osztályú növendék elkészítheti, 
mely vázlathoz (1 : 120 arányban) már most magyarázatok íűzhetők, 
A. térkép további megértéséhez, valamint a földrajzi alapfogalmak meg
magyarázásához az iskolai helyiségek közelébe teendő kirándulások ok
vetlen szükségesek. Eme kirándulások alkalmával mindig arra kell 
ügyelnünk, hogy az út iránya a nap, kompasz vagy oly pontok által, 
amelyek helyzete már ismeretes, meg legyen határozva és a távolsá
gokat megbecsléssel megállapítsák. A magassági kiterjedéseket a ta 
nulókkal megértetni már nehezebb dolog. Szerzőnk véleménye szerint 
leghelyesebben járunk el, ha a hegyet minden oldalról alaposan meg
nézzük és ott a helyszínen a hegy alakjának utánzatát homok- és 
agyagból elkészítjük és ezt a legközelebbi órákon a tanulók által egy- 
szerkétszer a homokszekrényen utánozzuk. Mivel ez utánzatok igen 
tökéletlenek lesznek, a relief segítségéhez folyamodunk. A térkép pro
jekciókba való bevezetést szerzőnk nem ajánlja, mert a földrajzi taní
tás kezdőpontján igen nehéz ; elegendő, ha a földgömbön az egyen- 
közök és meridiánok jelentőségére rámutatunk. A geológia, kiima, 
állat- és növényvilág, lakosságra vonatkozó speciális térképekbe való be
vezetés a kellő időben és helyen csak a felsőbb osztályokban vehető elő.

Nitsche Ottó «Die Behandlung versicherungs-mathematischer 
Aufgaben im Unterricht» című tanulmányban panaszkodik, hogy az 
osztrák gimnáziumokban az életbiztosítási számítást teljesen elhanya
golják ép úgy, m int a német felsőbb iskolákban. Cikkíró már most a 
biztosítási mathematika ezen részét, amely véleménye szerint, a ta
nításban minden nehézség nélkül tárgyalható — oly alakban akarja 
bemutatni, amely a tanulók felfogási képességéhez alkalmazkodik es 
ennek következtében a fősúlyt a didaktikára fekteti. Ezek után a szerző 
a számítások mikéntjét mutatja be és a cikk végén 23 német biztosító 
intézetnél érvényben levő halálozási táblákat csatol. Igen érdekes
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Dr. Schmidt Bastiánnak a szász középiskolai tanáregyesület 8-ik 
közgyűlésén tartott előadása (Zeitgemässe Aufgaben und Ziele der 
höheren Schulen). Ezen felolvasás első része arra a példátlan eredmé
nyekre utal, melyeket a természettudományok a XIX. században fel
mutathatnak és kimutatja, hogy ezek a természettudományok a jelen 
kulturéletnek mily hatalmas faktorává váltak. Felolvasásának második 
részében szerzőnk az ellen kel ki, hogy Németországban a fiatalság 
igen sokat ül az iskolapadokban és ennek következtében az életbe 
nem lép a kívánatos frisseséggel ; mert az életben nem a tudás a fő, 
hanem a munkaerő.

Krebsz E. fogarasi tanár hazánkfia, ki e hírneves folyóirat igen 
szorgalmas dolgozótársa, most «Spiel oder Arbeit» című tanulmányában 
azt a kérdést fejtegeti, vájjon a tanuló működése munka vagy pedig 
csak játék legyen-e ? Azaz : az ismereteknek minden fáradtság nélkül 
mintegy észrevétlenül megszerzése? Szerzőnk ez utóbbi felfogás ellen 
fordul és azt hangsúlyozza, hogy az iskolában való tanulás csak akkor 
eredményes, ha az a tanító és a tanuló harmonikus működéséből 
ered. A tanításra nézve Krebsz a sokratesi tanítást, t. i. a kérdező 
módszert tartja leghelyesebbnek. Ez nemcsak a tanítás alacsonyabb 
fokán a legtermészetesebb és legcélravezetőbb, hanem egyszersmind 
a legegyszerűbb, legkönnyebb és legsikeresebb munka is, amennyiben 
a tanító az egész tanítás menetét folyamatba hozza és az egészet 
szabályozza olyannyira, hogy a tanulónak csak önállóbban a tanár 
által kijelölt úton kell haladnia; ily eljárás mellett a tanítónak csak 
a tanácsadó szerepe jut. A füzet végén a szokásos «Könyvismertetés» 
rovata van. tj.
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VEGYESEK.

—  A szászországi néptanítók kívánságai. A szász tanító- 
egyesület vezetősége e nyáron kiadott emlékiratában a fizetésüggyel, 
a tanítóképzéssel és a szakfelügyelettel foglalkozik.

A szász néptanítók ugyanis nincsenek jelenlegi helyzetükkel 
megelégedve. Keveslik azt, hogy fizetésük 23 éves koruktól 30 évig 
1200 márka és szabad lakás, amely fizetés még kétszer öt évenként 
200—200 márkával emelkedik; 35 évi szolgálatuk után végre 2100 
márka. Ilyen a helyzete a szász tanítóság 76‘90%-nak. Úgy hogy 
nézetük szerint mostoha helyzetüknél fogva az erdővédők, fűtők, gé
pészek és segédhivatalszolgák mellett állanak.

Az az 1600 márka, amelyet a szász néptanítók kezdő fizetésül 
kivánnak, igazán nem sok, ha tekintetbe vesszük a tanítóság előkép
zettségét, hivatásuk fontosságát, nehézségeit és társadalmi állásukat, 
A tanítók család alapítása 30 éves koruk előtt sok helyen valóban 
elkerülhetetlen életszükséglet ; általában pedig államfenntartó feladat. 
Állásuknak megfelelő életmódról, művelődésről, továbbképzésről, csa
ládjuknak anyagi biztosításáról sem gondoskodhatnak jelenlegi körül
ményeik között. Ezért kívánják különösen kezdő fizetésük emelését. 
Fizetésük javítását a náluk is fellépett nagy drágasággal indokolják.

A kezdő fizetés emelése mellett kívánják az előlépés időközei
nek megrövidítését és a korpótlékok javítását. Mert viszásnak tartják, 
hogy az első ötödéves pótlékot csak hét év után kapják. Pótlékaik 
megállapítását olyan arányban és időközökben kívánják, mint amilyen
ben a magasabb iskolák lelkészei és tanítói részesülnek, akik t. i. 
három évenként lépnek elő.

«Kis fizetésüeknek rövid előmeneteli időközt, korpótlékot élők
nek, nem holtaknak!» így mondja ezt emlékiratuk, mert akkor leg
nagyobb fizetésüket, miként a felsőbb iskolák tanítói, hamarább érik 
el, nemcsak 56 éves korukban, a mely életkort 1904/5 évben a 
szász tanítóság 37'5%-a, 1888-tól 1897-ig pedig 47 5%-a el sem érte

A kezdő fizetéshez és fokozatos előmenetelhez képest a végső
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legnagyobb fizetés növelését is kívánják, mert igazságtalan aránynak 
mondják, hogy a munkásságában megó'szült néptanító fizetésének 
legmagasabb fokában 550 márkával kapjon kevesebbet, mint a felsőbb 
iskolánál kezdő fiatal tanító. Ennek az aránytalan különbségnek a 
jogosultságát érvekkel senki sem tudja bizonyítani, épp oly kevéssé, 
mint azt a nagy differenciát, a mely legmagasabb fokú fizetéseik 
közt van. Ez a különbség t. i. 4350 márka.

A tanítóképzésnél az általános és szakképzést szélesbíteni és 
mélyíteni akarják. A néptanítónak ugyanis oly képzést kívánnak adni, 
mely a többi tudományos hivatással egyenrangú legyen. Ezért szük
ségesnek tartják a tanítóképzésnek hét évre leendő kibővítését, az 
általános- és szakképzésnek a szétválasztását s az összes néptanítók
nak az egyetemre való bocsátását. A tanítóképzés időtartamának ki
bővítésével és e kérdés gyakorlati kivitelével már Grüllich titkos - 
tanügyi tanácsos foglalkozott. A tanítóképzés mélyítése érdekében 
szükséges, hogy a tanítóság a filozófia, szociológia és ethika alap- 
elveit behatóan ismerje, mert ezek egyben a paedagogiának is alap
tételei. Szüksége van továbbá élettani, egészségtani, lélektani ismere
tekre, valamint a gyermeki lélek rendes és rendellenes nyilvánulásai - 
nak megfigyelésére s e téren követendő rendszer tanulmányozására 
és önálló alkalmazására. Ismernie kell a tanítónak az emberiség mű
velődésének és fejlődésének a történetét is. Biztos tudást kell sze
reznie az áh alános és kisérleti módszertanban,

Mindeme szakismereteknek általános tudományos képzésen kell 
alapulniok. A nemzetnek a kötelessége, hogy ily képzéssel lássa el 
néptanítóit, akik a társadalom legalsó széles köreit nemcsak a kul
túra részeseivé, de annak fejlesztőivé nevelik.

A szakfelügyeletre nézve a szász tanítóság kiemeli, hogy a 
Synodus is elvben a mellett nyilatkozott, hogy az egyházi iskola fel
ügyelet felfüggesztessék. A hitoktatás különleges felügyeletének a fel
függesztését is azzal indokolja a tanítóság, hogy a gyermek lelki 
tehetségének lehető tökéletes kiművelése előbbre való, mint az egy
ház joga.

Ez a vázlatos foglalatja a szászországi tanítóság emlékiratának, 
amelyhez hazai állapotaink szempontjából is érdekes, aktuális össze
hasonlítások és tanulságos fejtegetések fűzhetők.

Kirchner Béla.
*

— «Az érdeklődés fejlődéstana.» Nagy László értekezése, me- 
lyeta « Magyar Pædagogia» XVI. évfolyam 393—271.lapjain közölt,német 
nyelven is megjelent a Meumann E. által szerkesztett «Zeitschrift für
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Experimentelle Pädagogik» c. folyóirat V. 3—4. számában, s azután 
külön füzetben is Neuwirth Ottó kiadásában Lipcsében ; címe : «Die 
Entwicklung des Interesses des Kindes». Nagyon örvendünk munka
társunk e sikerének, mely a magyar tudományos munkásság elisme
rését jelenti. Csak azt az egyet sajnáljuk, hogy sehol sem láttuk jelezve, 
hogy ez a tanulmány már előzőleg, magyarul is megjelent. Ezt pedig 
az igazság érdekében szükséges lett volna megjegyezni.

*

— A «Magyar Nyelvőr» kedvezménye. E kedvelt népszerű 
folyóirat kiadóhivatala a nyomda folytonos drágulása miatt kénytelen 
volt az előfizetés árát tíz koronáról tizenkettőre emelni. De tanítók 
és elemi iskolák ezentúl féláron kapják a lapot. (Az előfizetést posta- 
utalvánnyal egyszerűen a Magyar Nyelvőr kiadóhivatalához kell cí
mezni Budapestre.)

*

— A «nyelv struktúrája» címen Boga Imre úr választ kül
dött Kaiblinger Fülöp dr.-nak arra a bírálatára, melyet «Az idegen 
nyelvek tanításának lélektani alapja» c. tanulmányról írt. E válás ban 
Boga úr megmarad álláspontján. Minthogy a további polémiát lapunk 
szűk tere meg nem engedi, csak itt jelezzük a válasz tartalmát.

*

— Figyelm eztetés. Legyen szabad t. munkatársaink figyelmét 
e helyen is fölhívni arra a körülményre, hogy kéziratokat vissza nem 
küldünk.
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Felolvasó-ülés 1907 december 21-én.

Jelen vannak : dr. Fináczy Ernő  elnöklése mellett Böngérfi 
János, Bihari Mór, Dőri Zsigmond, Gyomlyay Gyula, Gyulay Béla, 
Havass Gyula, Havass Hona, Hegedűs István, Jancsó Benedek, Kár
mán Mór, Kerékgyártó Elek, Kovács János, Málnai Mihály, Radó 
Vilmos, Székely György, Somogyi Géza, Schön József, Ujváry Béla, 
dr. Weszely Ödön, Trájtler Károly (utóbbi mint jegyző) és mások.

I. Elnök megnyitja az ülést és felkéri Waldapfel János tanár 
urat előadásának megtartására.

II. Waldapfel János szabad előadása: в Az iskolán kívül való 
oktatás szervezetéről, tárgyairól és m ódjairól».

Előadó kapcsolatban azzal, am it a fennforgó kérdésben egy 
előzetes ülésen előadott, részletesen kifejti, hogy a szabad tanítás 
külömböző intézményei között nincsen semmiféle szerves kapcsolat s 
azt hiszi, hogy a tanügyi kormány volna leginkább hivatott valami
féle központi szervezetnek a megteremtéséhez a kezdeményező lépése
ket megtenni. Mindenek előtt szükséges volna megismerni a már 
létező intézményeket s azoknak maguk elé tűzött feladatait; tudni 
kellene, hogy ezek egyenkint mit végeznek, miféle címek alatt tel
jesítenek népmívelési szolgálatokat s együttvéve minő eredményeket 
mutathatnak föl ? Ez nem könnyű munka, és ha ez befejeztetett, 
csakis akkor lehetne hozzáfogni a szervezéshez. Ennek feltétele az 
volna, hogy a kormány felszólítaná a külömböző egyesületeket, s 
megkérdezné, hajlandók-e valamely egységes szervezetbe lépni, amely
nek irányítására a kormány vállalkoznék ? Ha a kormány az egyesü
letek autonómiáját meghagyná, ezeknek többféle kedvezményt bizto
sítana s meg tudná határozni, hogy m it akar nekik nyújtani, nagy 
számban csatlakoznának egységes szervezetté.

Az iskolán kivül való oktatás nemesek általános műveltséget 
adjon, de szaktárgyak tanítására is kiterjedjen. Előadó fölveti a kér
dést, hogy a szabad iskolában kik tanítsanak és kiket tanítsanak s
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erre az a válasza, hogy be kell fogadnia mindenkit, aki tanulni akar, 
tekintet nélkül korára, nemére és készültségére. Ha a tanítás pro- 
grammjában bizonyos tárgy érdekli в neki erre szüksége van, álljon 
be a sorba. Kívánatosnak tartja előadó annak a kérdésnek a tisztá
zását, mennyivel járul hozzá anyagilag is — aki tanulni akar — az 
intézmény föntartásához ? Előadó szükségesnek tartja ezt a hozzájáru
lást, hogy az intézmény komolysága ebből is kitűnjék ; de nálunk ezt 
sem lehet egész szigorúsággal végrehajtani, mert arról is gondoskodni 
kellene, hogy aki ezeket az előadásokat tartósan látogatja, ezt meg
tehesse akkor is, ha pénzügyileg nem volna rá képes. Az anyagi 
kérdést is tehát nagy liberalitással kellene megoldani. Arra a kér
désre, hogy kik tanítsanak a szabad iskolában, nem olyan könnyű a 
felelet. Csodálatos, de igaz, hogy nálunk e tekintetben nagy a kinálat ; 
sokan vállalkoznak tanításra, olyanok is, akik nem képesek rá. Ha 
a kormány vállalja a fővezetést, erre vonatkozólag is bizonyos garan- 
tiákról kell gondoskodnia. Igaz ugyan, hogy a szabadon kínálkozó erőkre 
is szükségünk van, mert a csekélyebb anyagi források miatt ezekről 
nem lehet olyan könnyen lemondani. Általában az ónban el kellene 
dönteni, hogy a tanítást csakis olyanok végezzék, akiknek az oktatás 
élethivatásuk: a tanítók és tanárok. Ha az iskolán kívüli oktatás pro- 
grammját tervszerűen rendezik s ott tartós munka folyik s nem 
csupán apró-cseprő részletkérdések fejtegetésével foglalkoznak, ez eset
ben a tanítás rendszeresebb lesz s akkor ritkulni fog a laikus tanárok 
száma is. Az iskolán kívüli tanításnak egyébként nem lehet csupán 
feladata pótolni azt, amit egyesek az iskolában megszerezni nem 
tudtak. Az oktatás tágkörű legyen, mindennemű disciplinrira kiter- 
jedő. Ha mindenki tudna tanulni olvasni, írni és számolni — ezeket 
az elemi dolgokat kell első sorban sürgetnünk — már nagy kulturá
lis eredményről lehetne beszólni. Ezenkívül azonban a műveltség tárgyi 
elemeit is kell nyújtani. A legtöbb ember nem ismeri a maga kör
nyezetét. s ennélfogva nem rendezheti be tudatosan a maga életét. 
A tanításnak nem szabad az elvek ismertetését elsietni, hanem min
denekelőtt a tényeket kell megismertetnie. Általános baj az, hogy az 
emberek igen tekintélyes része elveket állít fel, anélkül, hogy a ténye
ket megértette volna. E  tekintetben valóságos játékot űzlek a pécsi 
kongresszuson is. Előadó tehát azt kívánja, hogy a tanítás mindenkor 
a tényekből induljon ki; a fogalmak megalkotása és ezek segítségével 
azután az elvek fölépítése már könvnvebb munka lesz. A félmtíveltség 
terjedésének így vethetünk csak gátat.

Elnök köszönetét mond előadónak érdekes fejtegetéseiért s örö
mének ad kifejezést, hogy a tárgyat konkrét oldaláról mutatta be. 
Hogy a hozzászólást megkönnyítse, röviden összefoglalja mindazt.
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amit az előadó mai fejtegetésében a kérdésre vonatkozólag elmondott. 
Felhívja a Társaság tagjait a hozzászólásra.

Hrgedűs István helyesléssel fogadta az elnök összefoglaló előadá
sát, amelynek nyomán fog haladni ő is felszólalásában. Szóló is meg szokta 
figyelni a társadalom mozgalmait s a pécsi események mégis mintha 
egyszerre ébresztették volna föl arra a tudatra, hogy a világ íme egy 
csapásra megváltozott. Azt hiszi, hogy ilyen jelenségekkel szemben 
kíméletet kell ugyan gyakorolni, de mégis a legnagyobb erélyt tanúsí
tani. Szóló a szabad tanítás ügyeinek vezetésére a központi szervet 
erőtelennek látja s azért nem is tud ezzel az eszmével megbarátkozni. 
Azt tapasztalta, hogy a társadalom bizonyos rétege szeret ideálokat 
alkotni magának s a dolgok logikai rendje okozza azt, hogy amikor 
a társadalom minden újat azonnal megragad, nem ér rá ennek a mé
lyére is hatolni. Őt azonban a jelszavak nem ingatják meg meggyő
ződéseiben. A központi szerv iránt neki nincsen bizalma, mert az esz
mék harcában már sokkal előrehaladottabb az izgatás a megcsontoso
dott merevség és dogma ellen, amellyel szemben az állam alig gya
korolhatná sikerrel az ellenőrzést. Az állami beavatkozásnak hivatalos 
jellege lenne s minél bölcsebben gondolná ki az új intézménynek élet
föltételeihez szükséges eszközeit, annál nagyobb ellenáramlat indulna 
meg azok részéről, akik mindenféle hivatalos vezetésben politikai hát
teret és tendenciát gyanítanának és látnának. Ezt a munkát magának 
a társadalomnak kell a kezébe venni. Az állam a forrongó társada
lommal szemben mást, mint felügyeletet ne gyakoroljon. Abban ő is 
egyetért az előadóval, hogy az iskolán kívül való oktatásnál a jelen 
ismeretére nagyobb súlyt kell helyezni, mint a múltéra.

Elnök megjegyzi, hogy az előadónak lesz majd alkalma reflek
tálni az itt hallottakra ; amint ő értette, az előadónak nem az volt a 
célja, hogy a központi szervezet hivatalos apparátussal mélyen bele
nyúljon egy társadalmi mozgalom irányításába s ezzel a szabad moz
gást megbénítsa ; inkább a kezdő lépések megtétele s a legfőbb fel
ügyelet gyakorlása az, amit erre a szervezetre bízni óhajtott.

Kármán Mór azt vallja, hogy pusztán hagyományokból nem él 
meg az ember ; a tudás az, mely éltet. Tapasztalhatjuk, hogy a tudo
mány is szerveződik s még az iskoláról sem mondhatjuk, hogy a tu
dás munkáját végezné. Fontosnak tartja tehát, ha a társadalom is 
megmozdul, hogy az élet feladatai számára szükséges tudást bizonyos 
szervezettel hozzáférhetővé tegye mindenkinek. Szervezve van már az 
iskola, az igazságszolgáltatás, a gazdasági élet ; tehát a tudás is köve
tel a maga számára bizonyos szervezetet. E tekintetben kettős prob
léma előtt állunk. Nagy szükségünk van az alapmíveltség (írás, olva
sás) és a szakoktatás szervezésére. Nálunk szervezett szakoktatás nin
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csen sem a földmívelés terén, sem az iparosoknál, sem az iskoláknál. 
О nem ismer nehezebb feladatot, mint amilyet a falusi tanítónak 
kell végeznie. A tanárnak sokkal könnyebb a helyzete, mert csak egy 
stúdiummal foglalkozik ; a tanító, különösen ha osztatlan iskolában 
tanít, mindenhez értsen. Az új Tanterv és Utasítás egy egész új 
világot tárt eléje s mivel csak nagy vonásokban adhatott számára 
útbaigazításokat, a nagy munka megoldását egészen a tanítóra bízta. 
De az a kérdés, meg tud-e ezzel a feladattal mérkőzni az a tanító, 
akit erre a nagy munkára a képző nem készíthetett eléggé elő. Itt 
volna tehát nagy munkatere a szabad iskolának, amennyiben első sor
ban a tanítók számára kellene ezeket szervezni. Általános tapasztalat, 
hogy a külföldön, különösen Németországban rendezett szünidei kur
zusoknak legnagyobb részt elemi tanítók a leghűségesebb látogatói. 
Hazánkban sok történt a közmívelődés terén, nemcsak a főváros
ban, hanem a vidéken is. Majdnem valamennyi nagy költőnk, írónk 
nevére irodalmi társaságok alakultak ; vannak sokféle tudományos 
egyesületeink, kaszinóink, dalárdáink, zeneegyesületeink stb. Nem le
hetne- e ezeket az egyesületeket közös célra, eddigi munkáik fejleszté
sére és a jövő idők terveinek összeállítására vonatkozólag közös mun
kára bírni akként, hogy delegáltjaik időnkint gyűlésre összehivatná
nak e hogy ezeken a közös gyűléseken ők maguk beszélnék meg a 
dolgot és készítenék elő a szervezetet, amelyet ő is közmívelődési fon
tos érdekekből szükségesnek tart. Ezt a munkát megindítani nem cse
kély feladat ; de azt hiszi, ha az egyház a maga erejével meg tudott 
küzdeni az eléje tornyosuló akadályokkal, le fogja tudni küzdeni a 
társadalom is a maga tudásával és akaraterejével. E munkánál szíve
sen látja a kormányt is. Ha van lelkes kormány, adjon irányt, szó
lítsa fel a társadalmat a szervezkedésre.

Előadó megköszöni a nagy érdeklődést és az értékes felszólalá
sokat. Előadása folyamán rámutatott arra, hogy a központi szerv 
csakis az előkészítést, az első munkát végezze és tudja meg, milyen 
egyesületek foglalkoznak közmívelődési célokkal, mik történtek eddig az 
iskolán kívüli oktatás érdekében, milyen hiányok voltak észlelhetők 
s mi volna a jövő feladata ? Ezt a munkát csakis az állam tudná 
teljesíteni úgy, hogy nyomában áldás fakadjon.

Elnök az ülést bezárja.



BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.64

B e k ü ld ö t t  kö n y v ek .

Költők és ivók. Kiadja a Franklin-Társulat.
Ferenczi Zoltán, Csokonai. Ara kötve 2 kor. 50 f.
Katona Lajos, Petrarca. Ára 2 kor. 50 f.
Radó Antal, Dante. Ára 2 kor. 50 fill.
Csengem János, Homeros. Ára 2 kor. 50 fill.

Magyar könyvtár. Szerkeszti It adó Antal. Kiadja a Franklin-Társulat. 
Egy-egy szám ára 20 fillér.

485. sz. Színi Gyula, Trilbi és egyéb történetek.
486. sz. Katona Lajos. Középkori legendák és példák.
490. sz. Turgenyev Iván. Pjetuskov. Elbeszélés, fordította Ambro-

zovics Dezső.
491. sz. Szidarovszky János, Cicero beszéde.
492. sz. Somossi István, A bélyeggyűjtés kézikönyve.
500. sz. Beöthy Zsolt, Költők és hősök.
501. sz. Krúdy Gyula, H ét szilvafa.
502. sz. Wilde О., Aforizmák és ötletek, F ord .: Radó Teréz. 

Gaspey—Sauer, Olasz társalgási nyelvtan. A magyar nyelvhez alkal
mazta Somogyi Ede. Bpest, 1907. Franklin-Társulat. Ára 4 kor. 80 f.

Kemény Ferenc, Az egységes ném et helyesírás. Bpest, 1908. Lam pel B. 
könyvkereskedés. Ára 60 fillér.

Kapronczuy Mihály. Hangképek és énekes játékok. Bpest, 1908. Lam pel 
B. könyvkereskedése. Ára 40 fillér.

A Szent-István-Társulat N aptára 1908. évre. Bpest, Szent-István-Társulat. 
Ára 80 fillér.

tí. Büttner Lina, Testvérek vagyunk. Bpest, Szent-István-Társulat. 1897. 
Ára 2 kor.

« « « A m it a csillagok látnak. Ára 2 kor.
« « « Az édes mostoha. Ára 2 kor.
я « « Öt évi találkozó. Ára 2 kor.
« « « Juliánka. Ára 2 kor.

Győr ff g János, M agyarországi szent Erzsébet 
Szent István-Társulat. Á ra 20 fillér.

Györffy János, A honalapító Árpád emlékezete.
Társulat. Ára 20 fillér.

Kelemen Béla, Erzsébet királyné és az irodalom.
Csitári nyomda.

Horváth Zoltán, A terem tés napjai. Bimaszombat. 1907. Bábely Miklós. 
Kunfi Zsigmond, Népoktatásunk bűnei. Bpest. 1908. Deutsch Zsigmond 

és Társa. Ára 1 K.
Dr. Dóczi Sámuel, Ip a ri ösztöndijak. Budapest 1908. Benkő Gyula. 

Ára 2 К 50 fillér.
Gönczi Lajos, A Székelyuvarlielyi ref. kollégium az utolsó másfél évtized 

alatt. Székelyudvarhely, Becsek.

emlékezete. Bpest, 1907. 

Bpest, 1907. Szent-István- 

Székesíehérvár. 1908.



ÚJABB TÖREKVÉSEK A DIDAKTIKA TERÉN.

(Elnöki megnyitó beszéd a M. Pædagogiai Társaság XVI. nagygyűlésén.)

Alig egy pár évtizede, hogy a pædagogia elméleti kérdéseiben még 
lehetséges volt bizonyos közmegegyezésre hivatkozni. Ha azt kérdezték, 
minő tudományos elvek szerint kell a nevelés dolgát intézni, a pæ- 
dagogusok túlnyomóan nagyobb része egyszerűen Herbert elméletére 
utalt. Ez az elmélet annyi sokat ölel fel ; annyira megtalálta benne 
mindenki, amit keresett ; annyira összeillő ennek a szépen megter
vezett épületnek minden köve és darabja, föl egészen a boltozat leg
utolsó zárókövéig, mely «sztatikái erejével» összetartja a nagy egészet; 
annyira mentnek látszott ez az elmélet a belső ellentmondásoktól 
és bántó szögletektől, hogy időtelve Herbart neve kényelmes jelszóvá 
lett, bizonyára éles ellentétben a rendszeralkotóval, aki maga volt a 
szellemi mozgékonyság- és elméletével, mely ösztönző erejénél fogva 
mintegy arra látszott hivatva lenni, hogy ne vakon engedelmeskedő 
akoluthusokat, hanem gondolkodó elméket neveljen.

Tény, hogy majdnem a legújabb időkig általánosan elismert 
érvényességnek örvendett a herbarti pædagogia mindenütt, ahová a 
német gondolkodás erősebben elhatott. Ami ezenkívül Európaszerte 
pædagogiai elmélkedés elnevezésére számot tarthatott, vagy nem volt 
kidolgozott és összefüggő gondolatmunka, vagy csak függeléke volt 
egy filozófiai rendszernek. A németek nagy pædagogusa, Pestalozzi, 
csupa genialitás ; minden nagy igazságot megsejt és megórez, éles 
intuitióval, de a rendszeres gondolkodás és a tudományos összefog
lalás minden ereje nélkül. A németek filozófusai — Kant, Fichte, 
Hegel, Schopenhauer — valamennyien gondolkoztak és írtak a 
nevelésről, de egyikök sem pædagogiai érdekből kiindulva s ezt az 
érdeket a középpontba helyezve, hanem töredékesen, vagy járulékosan 
és alkalomszerűen. Szorgalmas munkásoknak kellett vállalkozniok 
arra, hogy széjjelszórt gondolataikat, melyek a nevelésre vonatkoznak, 
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összeszedjék s kapcsolatba hozzák.1 Schleiermachernál, aki nemcsak 
a nevelés egyes problémáiról gondolkodott, hanem valóságos elméletet 
hagyott hátra, a pædagogia szinte beléolvad az ethikába, a korán 
elfeledett Benekénél pedig a pszichológiába. Comte Ágost Ígérte, hogy 
a pozitív nevelés alapvető traktátusát megírja,2 de ezt az Ígéretét 
nem váltotta be. Művei tele vannak elszórt pædagogiai eszmékkel, s 
némi bepillantást engednek egy messze jövőbe kihelyezett nevelési 
rendbe, mely a filozófus szeme előtt lebegett, de mindez csak 
alkalmi vonatkozások alakjában jelentkezik s nincsen megszervezve. 
Bain « Neveléstudománya» bővelkedik az érdekes részletekben, de, úgy 
tetszik, a munkának a módszerekről szóló második része nincs szer
ves összefüggésben az elsővel, melyet a szerző pszichológiai alapvetés
nek nevez.

Ma is igaz, hogy a herbarti pædagogia az egyetlen, mely — 
keletkezésének indító okait tekintve — öncélúnak mondható. Meg
alkotója kezdettől fogva a paadagogiát állította előtérbe egész elmél
kedésében, s ethikával és pszichológiával is pædagogiai érdekből fog
lalkozott. Emellett elmélete az egyedüli, mely egy tudományos rend
szer teljes szigorúságával van megszerkesztve. A deductiónak egyik 
legtökéletesebb példája. A legfőbb célból vezeti le a nevelés összes 
elveit, s ekként benső összefüggésbe hoz mindent, ami a neveléshez 
tartozik.

Mindamellett a Herbart rendszerébe vetett hit a múlt század 
vége felé megingott. Az utolsó két évtizedben már nem csak tovább - 
fejlődött ez az elmélet, hanem körülötte és mellette oly szellemi 
folyamatok indultak meg, melyekkel éles ellentétbe jutott.

Legelébb is a pozitív gondolkodás újabb fejleményeinek ereje 
támasztott más célokat és más eszközöket. Azoknak szemében, kiket 
ez a világnézet meghódított, nem az ethikai «eszméknek» meg-

1 K antra nézve Vogt (nálunk [más szempontból] Schneller István 
az Athenæum 1903. évfolyamában), F ichtére nézve Keferstein, Hegelre 
nézve Thaulow, Schopenhauerre nézve Jung és Kegener végezték el ezt 
a munkát.

2 Cours de Philosophie Positive. 3. y i .  köt. 771. 1. «Passant 
m aintenant aux deux ouvrages relatifs à l’application générale du nouveau 
système philosophique, je dois d’abord annoncer en troisième lieu, un 
Traité fondamentale sur l’éducation positive . . .  Ce grand sujet n’ a pu 
encore être abordé chez les modernes d’une manière convenablement 
systématique stb. (Ezt 1842-ben irta.) Comte pædagogiai gondolatait (főleg 
Sterzel ném et feldolgozása alapján) m inálunk Buday József ismertette a 
Magyar Philosophiai Szemle 1889. évfolyamában (külön is : «A positivis- 
mus nevelési rendszere» Budapest, 1889.).



felelő «erkölcsös jellem» (az igazi pozitivista abszolút, erkölcsi érté
kek és normák léteiét tagadja), hanem a céljának megfelelő, gazdag 
és tökéletes élet lesz az emberi és nevelő törekvésnek egyedüli érde
mes tárgya; a cél megvalósításának pædagogiai eszközei pedig nem 
a művelődés történeti elemei, legkevésbbé a klasszikus nyelvek és 
irodalmak, hanem a pozitív tudományok, melyek ő szerintük egyedül 
értékes ismereteket adhatnak, és egyedül helyes irányban képezhetik 
a szellemet. Az erkölcs fiiggetleníttetik minden pozitív vallástól, mely
nek e szerint a nevelésben nincs többé szükségszerű helye. Mindez 
nyilván ellenkezik azzal, amit Herbart tanít.

Ezzel az áramlattal párhuzamosan, és vele szoros összefüggésben 
haladt a nevelésnek, m in t a kollektiv munkásságra, a szociális életre 
való képesítésnek célkitűzése, mely léteit adott a különböző szocial- 
pædagogiai elméleteknek. A nevelés nem az egyénért, nem az ő érde
kében van, hanem azért, hogy az egyént a társas közösségekből reá 
háramló értelmi és erkölcsi feladatok elvégzésére képessé tegye. 
Yégelemzetben ez az álláspont se kedvezhetett a herbarti pædagogia 
uralkodó helyzetének. Mert bár épen nem lehet állítani, hogy a neve
lés szociális vonatkozásait elhanyagolta volna az az elmélkedő, aki azt 
irta, «hogy a legnagyobb feladat, melyet az emberiség az ő életének 
minden pillanatában teljesíthet az, hogy eddigi kísérleteinek egész 
eredményét koncentráltan adja át a fiatal nemzedéknek»; bár minden 
Herbart-ismerő tudja, hogy ebben a rendszerben mily nevezetes helyet 
foglalnak el a «származtatott eszmék», köztök a «lelkes társaság» esz
méje, a didaktikában pedig a «szociális érdeklődés» fogalma, mindez, és 
még sok más,* amire e kérdéssel összefüggően hivatkozni lehetne, még 
se szüntetheti meg ennek a paedagogiának túlnyomóan individuális 
jellegét, és semmi esetre se teheti oly értelemben vett szocialpæda- 
gogiává, aminőnek sodrában ma akár a szociológusok, akár Natorp 
és társai eveznek.

Az imént érintett fejlemények jobbára oly problémákra vonat
koznak, melyek az ethikai célkitűzéssel és — didaktikai tekintetben — 
a művelődési anyag kiszemelésével függnek össze. Nem maradhatott 
illetetlen Herbartnak a nevelés eszközeiről táplált felfogása sem, azon 
nagy átalakulásnál fogva, melyen az utolsó évtizedek alatt a pszicho
lógia keresztülment. Nem épen a fiziológiai pszichológiára gondolok,

* Herbartnak a társadalom ra vonatkozó ethikai, politikai, m űve
lődési felfogását (pædagogiai munkáin kívül) főleg a következő helyek és 
részek világíthatják meg (Hartenstein-féle kiadás) : II. köt. 8—10; 16—17 ; 
34—55; 81—89; 97— 106; 132—148; 347—351; VIII. kö t; 74—106; 
127—151; 157— 174; IX. köt : 35—46; 398—415 ; 425-426 ; 434—449. 1.
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mely rendesen inkább fiziológia, m int pszichológia szokott le nn i 
nem is a gyermekpszichológiának ez idő szerint még csak részle
tekben értékes eredményeire, hanem a sajátlagosan vett lélektani 
problémák magyarázatára. Habár ma is sok pszichológiát tanulhatunk 
Herbartból, vagy a herbarti alapokból kiinduló Drobisch és Yolkmann 
műveiből, (sokkal többet, mint azok hiszik, akik ezt a pszichológiát 
látatlanul elítélik), mégis a lelki életet egészben véve másnak nézi a 
mai lélektan. A képzetekről például, melyeknek a Herbart rendszeré
ben oly döntő és sajátlagos szerep jut, merőben más fogalmai vannak 
a mai pszichológusnak ; valamint szemlátomást kevesbedik azok száma, 
akik meggyőződésszerüen vallják, hogy a «gondolatkörökben» gyö
kerezik a cselekvő akarat, még ha az illetők hajlandók is az érdek
lődés herbarti fogalmában az érzelem hajtó, indító erejét keresni, 
és a Herbart által erősen hangsúlyozott kedélyképzést számbavenni.

Mindezen ellentétekhez, melyeknek kavargó sokaságában mindin
kább idegenül érezhette magát a mesteréhez hű herbartista, járultak más 
igen különböző hatások és eredmények, melyek önkéntelenül is bele
ütköztek Herbart rendszerébe. A testi nevelés a pædagogiânak külön 
functiója le tt; a szorosan vett «nevelésbe» beleolvadt mindaz, ami 
Herbartnál még kormányzás neve alatt elkülönített helyet követelt 
magának ; hirdetni kezdték azt is, hogy helytelen a pædagogiânak 
a pszichológiára és ethikára alapítása : a normatív tudományokra, a 
logika, eszthetika és ethika hármasságára kell alapítani, mely meg
felel az igaz, szép és jó eszményeinek, míg a pszichológia csak segéd
tudomány szerepére vállalkozhatik.

A jelzett ellentéteket ezúttal csak m int tényeket állítom oda. 
Eészletes elemzésükkel most nem kívánok foglalkozni. Nevezetesen, 
nem akarom vizsgálni, vájjon az említett mozgalmak és a herbarti 
pædagogia közt kifejlődött ellentét mennyiben látszólagos és mennyiben 
nem az ; mennyiben írható magának a herbarti rendszernek, s 
mennyiben a tanítványoknak és folytatóknak a rovására, és mennyiben 
értették félre vagy értették meg rosszul Herbartot azok, akik támadják 
avagy épen gúny tárgyává teszik (köztök törpe epigónok* is), vala
mint azt sem akarom most megállapítani, hol és minő pontokon áll 
fenn ez az ellentét tényleg, — kompromisszumokkal össze nem egyez
tethető és át nem hidalható mivoltában,

* Aki erre nézve bizonyítékot keres, olvassa el Bergemann Soziale 
Pædagogik (Gera, 1900) c. művének 268. skk. lapjait (Die Fabel vom 
erziehenden U n terrich t; p. 270: «aber von einer im  Sinne der Charakter
bildung wirkenden, von einer Gesinnung bewirkenden Kraft desselben [des 
Unterrichts] reden ist sinnlos, ist blosse Phrase« stb.)



Amire ezúttal vállalkozom, csak annyi, hogy egy bizonyos 
oldalról futólagos pillantást vetek a pædagogiânak egyik területére, 
az oktatástanra, s vizsgálom azt a nap-nap után erősbödő ellenha
tást, melyet (bizonyára akaratuk ellenére) azok a didaktikusok kel
tettek, akik Herbarfc nagystilü gondolatait merev schémákba szorítva, 
ezzel az eljárásukkal a szabadabb mozgás és szabadabb értelmezés 
lehetőségének útját állották. A pædagogiai társaság tagjainak nem 
kell magyaráznom, hogy Ziller elméletére gondolok, mely a her- 
barti didaktika továbbfejlesztésének örve alatt heterogén gondolatokat 
vitt bele e rendszerbe, vele össze nem illőket, rajta túlmenőket ; 
olyanokat, melyek nem a rendszer genuin szellemét lehelik. Oly 
állítás, melynek nem mondhat ellene az a tény, hogy Millernek két
ségbe nem vonható, soha el nem enyésző érdemei vannak a nevelő 
oktatás elméletének kiépítésében.

Ellenhatásról szóltam, melyet Ziller didaktikája keltett. Valóban 
ellenhatást látok mindabban, amit legújabban a szabadabb és term é
szetesebb módszerek jeligéje alatt oly sűrűn és sokféle változatban 
emlegetni hallunk. Abban a részletes methodikában, melyet Ziller és 
hívei oly aprólékos gonddal kidolgoztak, számos oly követelés rejlik, 
mely ellen korunk felfogása reagálni kényszerült. Bármily szükséges 
a nevelő oktatásban céltudatos tervet követni, még sem engedhetjük, 
hogy ez a tervszerűség mechanizálja az eljárásokat. Nem lehetséges 
az, hogy előre, mintegy hajszálnyira megállapítsuk a képzetek sora- 
koztatásának és kapcsolásának módjait a tananyag részleteire ; hogy 
minden művelődési anyagrészlet megtanításában könyörtelenül végig- 
kényszerítsük a gyermek eleven egyéniségét, fantáziáié lelkületét 
kimozdíthatatlan fokozatok egymásutánján ; mintegy boncoló asztalra 
helyezzük a didaktikai egységeket s vele együtt a gyermek pszichéjét ; 
s ne az összbenyomásra, hanem a benyomások tagolására gondoljunk, 
amikor tanítani akarunk. Erezzük, hogy abban, amit Zillernek a 
módszerre vonatkozó elmélete magában foglal, van valami mesterkélt 
és természetellenes, valami merevség és megkötöttség, mely ellene 
mond a lélek spontaneitásának mind a tanítóban mind a tanulóban; 
kezdjük belátni, hogy sok esetben egy darab eleven valóság, legyen 
az konkrét szemlélet világossága, vagy megindító érzelem ereje, vagy 
alkalomszülte gondolat felvillanása, melyet nem vártunk és elméle
tileg elő nem készítettünk, hasonlíthatatlanul nagyobb gyarapodását 
jelentheti a lelki életnek, mint a még oly pontosan kicirkalmazott 
tanmenet. Mikor ezt mondom, nem épen mireánk, magyarokra gon
dolok, akiket még ez időszerint bajosan lehetne didaktikai túlzásokkal 
vádolni, hanem első sorban Németországra, ahol az említettem ellen
hatásnak, részint mint tudatos mozgalomnak, részint mint sejtelem

F1N Í0ZY  ERNŐ : ÚJABB TÖREKVÉSEK A DIDAKTIKA TERÉN. 6 9



7 0 TANULMÁNYOK.

szerű érzésnek nyilvánvaló jeleivel találkozunk. Számos njabb pæda- 
gogiai munka, szorosan tudományos ép úgy, m int szélesebb köröknek 
szóló, sürgeti azt az elméleti követelményt, hogy természetesebben 
és egyszerűbben, nagyobb közvetlenséggel és nagyobb szabadsággal 
kell tanítani. Egy csomó nevet említhetnék ennek az állításnak bizo
nyítására. Mindazok a művek, melyekre célozok, didaktikai állás
pontjukban többé-kevésbbé ezt az ellenhatást íükrözteíik.*

De ez az ellenhatás egészen nyilvánvalóvá tette azt is, hogy 
Ziller nem Herbart, vagy legalább nem egészen Herbart. Több példá
val lehetne ezt bizonyítani ; de talán semmi sem bizonyíthatja jobban, 
mint a formális fokozatok elmélete. Herbart sehol sem mondja egy 
szóval sem, hogy ezek a fokozatok minden egyes leckeórára vonat
koznak ; csak annyit mond, hogy a tantárgyak minden legkisebb 
csoportjában (in jeder kleinsten Gruppe der Gegenstände) elő kell 
fordulniok. E csoportok terjedelmét sem szabja meg, s mindig cso
portokról, nem képzetekről beszél. Nem is csak a megismerés érde
keire, hanem a részvét érdekeire is vonatkoztatja őket, ami egyedül 
teszi érthetővé Herbartnak azt a gondolatát, hogy az oktatás az, mely 
szilárd erkölcsiségen alapuló jellemet eredményez. Végül, mikor Herbart 
fokozatokat említ, nemcsak kis egységekre, hanem az egész iskolai 
tanfolyam tagolására, vagyis : a tanterv articulátiójára is gondol. A gim
náziumi oktatás legalsó fokán úgy kell tanítani, hogy főképen a vilá
gosság követelménye érvényesüljön ; majd a következő osztályokban a 
társítás adja meg az oktatás charakterét ; a felsőbb osztályokban már 
a rendező és elmélkedő eljárás fog uralkodni, anélkül azonban, hogy 
valamely magasabb eszmélkedés fokára emelkedhetnék fel a tanuló. 
Ez a teljes synthesis, az összefoglaló képesség ereje ugyanis már meg
haladja az iskola körét.

Általában mindabból, amit Herbart az oktatás fokozatairól 
mond (s amit számos idézettel részletesebben is megvilágithatnék) 
kiderül, hogy ez az elmélet nem kisszerű pedantériával megalkotott 
mechanizmus, hanem  a szellemi élet lüktetésének, ritmusának egy 
nagyarányú conceptiója. Az oktatás fokozatai a lelki élet fokozatos 
alakulását is jelentik, kicsinyben és nagyban. A fokozatosan feldolgozott 
tananyag egyes részei, körei maguk is újabb elmélyedéseknek, és 
ezeknek összefoglalása magasabb eszmélkedésnek tekintetik, a műveltség 
és személyiség egysége érdekében. Nem gyámkodás akar ez az elmé

* E müvek közül többeket Székely György és Endrei Gerzson ism er
tettek a Magy. Pædagogia múlt évfolyamában. Figyelmeztetek itt még 
Tögel Hermann : «Didaktik und Wirklichkeit» c. érdekes müvére (Dresden, 
1906 VI. ПЧ к).
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let lenni a tanár fölött; nem gúzsba kötése cselekvési szabadságának, 
hanem figyelmeztetés a tanár számára, hogy minden jelentős lépés 
alkalmával, melyet tesz, a szellemi élet törvényszerűen váltakozó 
fázisai kell hogy érvényesüljenek a módszerben is, teljes tudatos
sággal. Az oktatás fokozatának ez az elmélete (Herbart maga nem is 
nevezi őket formális fokozatoknak) nagy szabadságot és változatos
ságot enged az alkalmazásban, a tanítás anyagához és a tanító egyé
niségéhez való hozzáilleszkedést, gazdagságát a különböző módszeres 
kombinációknak.

Ha már most ezzel szemben vizsgálat alá vesszük a herbartis- 
ták elméleteit, megtaláljuk a kifejlődött ellenhatás magyarázatát. 
Mennyire bonyolultnak, sőt mesterkéltnek tűnhetik fel pl. Ziher 
elmélete, melynek szembeszökő szervi hibája, hogy az associatio 
fokán tulajdonképen már lezárja a tanulás folyamatát, s így nem 
látható be, hogy miért van szükség ezenkívül még két fokozatra, a 
systema és methodus fokozataira. Aki figyelmesen elolvassa Ziher ide
vágó fejtegetéseit, meggyőződhetik róla, hogy az ismeretszerzés minden 
lényeges dolga el van már végezve az első három fokon, sőt egészen 
szorosan véve m ár a synthesisben, főleg ama sok rendező, begyakorló 
és ismétlő (emlékezetbe véső) művelet számbavételével, melyekkel 
Zülernek ezen a fokozatán találkozunk. Mindez onnan van, hogy 
Ziller messze eltávolodott Herbartnak sokkal egyszerűbb elméletétől, s 
a Herbartnál tisztán jelentkező menetet az analysis és synthesis 
sajátszerű felfogásával s alkalmazásával sokak előtt valóságos rejt
vénnyé tette.

A Ziher utáni fejlemények ismeretesek. Egész sora van a 
monográfiáknak, melyek a formális fokozatokat tárgyalják.* Ha talá
lunk köztük olyanokat, melyek természetesebb és szabadabb értelme
zést engednek meg, ez véleményem szerint onnan van, mert szerzőik, 
talán meghagyva Ziher ötös számát és némely elnevezéseit is, sok 
másban vezérüknek komplikált szabályait egyszerűen félretették és az 
eredeti forrást engedték magukra hatni. De még így is se szeri, se 
száma a túlzásoknak. Sőt ezen írók egynémelyikének a formális foko
zatokkal végzett erőműveletei nem minden humor nélkül valók. Ott 
van például Gleichmann-nak nagy szorgalommal megírt, s most már

* A mi pædagogiai irodalmunkban ezen monográfiáknak az 1891-ik 
évig terjedőleg lelkiism eretes és tanulságos m éltatását adta Waldapfel 
János (L. Magy. Pœd. I. évf. 449., 521., 577. 1.) — Azóta írtak a tárgyról 
Krausz Sándor: A Herbart-Ziller-Kein-féle didaktikai elmélet és gyakorlat, 
Budapest, 1902; M álnai M ihály: A formális fokok és a Steinthal-féle ap- 
perceptió elmélet. (Kármán-Album, Bpest, 1897: 272—281) ; Vágvölgyi 
Béla : A tanítás fokozatainak elmélete és gyakorlata. Bpest, 1905.
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4. kiadásban megjelent (egyébként nem érdemtelen) könyve.1 A szerző 
azzal a becsületes szándékkal fog hozzá munkájához, hogy Herbartot 
védelmébe vegye Ziller ellenében. Fejtegetése folyamán példát is hoz fel, 
mely szerinte hű magyarázatát adhatja az oktatás herbarti fokozatainak. 
A «Fisch» szó írását akarja megtanítani (103—105. 1.), s minden egyes 
hangzóra nézve felveszi a négy herbarti fokozatot ; így kap 3 x 4 =  12 
fokozatot, melyeket azután együttvéve megint egynek tekint : azaz, ma
gasabb értelemben Klarheitnak, és ehhez újból hozzáadja a 3 további 
fő-fokozatot, melyeknek mindegyikében újból 4 tagot különböztet meg, 
úgy hogy a Fisch szó írásának teljes elsajátítása érdekében összesen 24 
fokozatra van szüksége. Egészen bizonyos dolog, hogy Herbart felhá
borodással tiltakozott volna ilyen spintizálás ellen, mely csak elmé
lete éltető szellemének félreismeréséből eredhetett.

Ha nem elmefuttatást, hanem részletes tanulmányt írnék, akkor 
az újabb didaktikai törekvésekről szóltomban mindenesetre foglal
koznom kellene még azokkal a legújabb írókkal, kiket didaktikai 
logistáknak lehetne nevezni, mert Zillerrel szemben azt vallják, hogy 
az oktatás fokozatai nem pszichológiai, hanem logikai fokozatok, s 
hogy általában a módszert nem a pszichológiára, hanem a logikára 
kell alapítani. Ilyen már Sallwürk is a didaktikai normálformákról 
írt müvében ; 2 ilyen Ziller legújabb kritikusa, Messmer,3 4 aki összes 
érveit kizárólag Wundt logikájából merítve, egy bizonyos, egyetemes 
érvényű módszer jogosultsága ellen harcol. Meg kellene vizsgálnom azt 
is, mennyiben van igaza Natorpnak/* amidőn azt vitatja, hegy Herbaié
nak mind a négy fokozata synthetikus, s hogy e fokozatoknak az ana- 
lytikus oktatáshoz semmi közük. Mivel azonban így is túlmentem egy 
elnöki megnyitónak szűkre szabott korlátain, most csak még arra 
szorítkozom, hogy az elébb mondottakból néhány tanulságot vonjak le.

Mi tehát a teendőnk nekünk tanároknak a módszerre vonat
kozó elméleti álláspontunk dolgában ? Sem az, hogy a didaktikai 
kísérlet ingoványos talajára lépjünk, melybe ép az imént süppedt

1 Über H erbarts Lehre von den Stufen des Unterrichts. V ierte 
Aufl. Langensalsa, 1904.

2 Die didaktischen Normalformen. Első kiad. 1901. H arm adik: 1906. 
Frankfurt a. M. — V. ö. ugyanazon szerzőtől : Das Ende der Zillerschen 
Schule. F rankfurt а. M. 1904

3 Grundlinien zur Lehre von den Unterrichtsmethoden. Leipzig, 
Teubner, 1905. — K ritik  der Lehre von der Unterrichtsmethode. Leipzig, 
Teubner, 1905.

4 Gesammelte Abhandlungen zur Sozialpsedagogik 1. Abth. S tu tt
gart, 1907. 416—413. 1.
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bele tüneményes kudarccal Lay ; 1 sem az, hogy megfontolás nélkül 
szegődjünk a különben komolyan dolgozó Meumannhoz, aki saját 
bevallása szerint még ma nem is törekszik rendszerre ; 2 sem az, 
hogy Ziher elméletének szövevényeitől visszarettenve, egészen fel
hagyjunk minden elmélkedéssel, s egy elvtelen didaktikai naturaliz
musnak vessük magunkat karjaiba. Meg kell értenünk Herbart didak
tikájának szellemét. Ez a szellem pedig nem más, mint a didaktikai 
lelkiismeret szelleme. Ne aprólékoskodjunk a módszerrel, de ne is 
gondoljuk, hogy úgynevezett józan ésszel, melyből nekünk magya
roknak az elmélyedő tanulmányozás rovására mindig bőven kijutott, 
teljesíthetjük a tanítás nehéz feladait. Ne blankettákat nyomassunk 
a íjrormalis fokozatokra — mint egy tanítóképző-intézetben láttam —, 
hitiem az oktatás fokozatosságát akként értelmezzük, hogy lelkiis
meretesen gondoljuk át az anyagot s a vele való elbánás módját ; a 
figyelés, megértés és megtartás természetes fázisait véve tekintetbe, 
s őket az anyag minőségéhez és a gyermek egyéniségéhez szabva, 
gondolkodó fővel és az ifjúság iránt való nemes hevülettel. Az elmé
letek alakulhatnak és módosulhatnak, de az a követelmény, melynek 
Herbart oly klasszikus tolmácsa, hogy lelkiismeretesen, azaz : foly
tonosan dolgozva és tanulva, a lelki életet tanulmányozva, az oktatás 
menetét végig gondolva, tanítsunk, s ezen lelkiismeret parancsszavára 
hallgatva elégséges okát igyekezzünk adni annak, amit teszünk, — ez 
a követelmény változatlan és állandó, s teljesítése alól senki sem 
vonhatja ki magát, a ki a tanító név méltóságára számot tart.

Ennek a követelménynek szem előtt tartására késztette min
denkor növendékeit egy hazai intézményünk is, mely egyenesen a 
módszer megtanításának szolgálatában áll : a budapesti gyakorló gim
názium, mely újabban ismét többször szóba került, majd kedvező, 
de többször kedvezőtlen világításba helyez ?e. Azok, akik támadták, főleg 
pedáns módszereskedés vádjával illették, s azt hozták fel, hogy chab- 
lonokra tanítja jelöltjeit. Nem akarok védeni egy intézményt, mely

1 Szól ez természetesen Laynak 1905-ben 2. kiadásban megjelent 
Experimentelle Didaktik című müvéről, mely kitűnő tanúbizonysága az 
ú. n. pædagogiai kísérletből vont helytelen következtetéseknek és e követ
keztetések helytelen általánosításának.

2 "Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle l ’ædagogik 
und ihre psychologischen Grundlagen, Leipzig. 2 vaskos kötet. 1907. V. ö. 
az előszót: «Mit diesen Vorlesungen versuche ich in gem einverständ
licher Form eine E inführung in die pædagogischen Untersuchungen und 
ihre Methodik zu geben . . .  Es handelt sich also hier nickt um eine sys
tematische Paedagogik, sondern um eine Einführung in die em pirische 
Forschung selbst.»
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védelmemre nem szorul. Perbe se akarok szállani senkivel. Csak a 
magam személyes tapasztalataira hivatkozom, melyeket egy egész évi 
gyakorló tanári ottműködésem alatt szereztem. Visszatekintve erre az 
időre, valótlanságot kellene mondanom, ha azt állítanám, hogy eljá
rásomban bárminő kényszert éreztettek volna vezető tanáraim, vagy 
valamelyes meghatározott elmélet Prokrustes ágyába szorítottak volna 
bele. Megtettem azt is, aminek hiányával vádolják némelyek az ottani 
grammatikai tanítást : «nagyon sokat declináltattam és conjugáltattani», 
természetesen akkor, amikor kellett, és úgy amint az ismeretek igazi 
biztosítása megkívánta. Mondhatom, senki sem akadályozott meg 
benne. Elméleti szabályok nagy tömegével sem nyűgöztek le ; ami 
elméleti útmutatást kaptam, minden kicsinyes szőrszálhasogatás és 
tudós köd nélkül meg van írva a közzétett theoretikumokhan. Meg
tanítottak a teljesítendő oktatói munka előzetes átgondolására, a róla 
való elmélkedésre, elvek keresésére, a szükséges segédeszközök szor
galmas beszerzésére, szóval tervszerűségre ; negativ irányban pedig 
a közönséges routinier módjára való tanítás veszedelmeinek elkerü
lésére. Megtanítottak tehát didaktikai lelkiismeretre, anélkül, hogy 
lefaragták volna rólam azt, — ennyit szabad talán mondanom, — ami 
bennem egyéni lehetett. Örülök, hogy ezt ma, több mint egy negyed
század múlva, a magam részéről nyugodt lélekkel megállapíthatom.

Amidőn azt kívánom, hogy ez a didaktikai lelkiismeret mindnyá
junkban, akik tanítunk, — néptanítókban ép úgy, mint egyetemi 
tanárokban — nemcsak a tanügy, hanem egész nemzeti műveltségünk 
javára mindegyre érzékenyebbé és finomabbá váljék, a Magyar Pæda- 
gogiai Társaság XYI. közgyűlését megnyitottnak nyilvánítom.

F ináczy E rnő.

A TANÁRKÉPZÉS ÜGYE ANGLIÁBAN.

I.

A közoktatás ügye Angliában ma döntő fordulat előtt áll, s kér
dés az, vájjon a nagyobb arányban megkezdett állami rendezés útján 
halad-e tovább, vagy marad-e szervezetlen állapotában ? Rendkívül 
nagyszámú, megoldatlan gyakorlati problémái, melyek ma mind a köz
véleményt, mind a hivatalos köröket nagy mértékben foglalkoztatják, 
a következő csoportokba foglalhatók össze :

1. Az elemi oktatás (primary education) elkülönítése a vele ma 
még sokszor összefolyó középoktatástól (secondary education). Az an
gol közoktatásügyi ministerium (Board of Education) úgy akarja ezt



az ügyet egységesen rendezni, hogy a középoktatás négy évfolyamban 
a 12—16. évig terjedjen, mely határvonal megállapítására már tö r
tént előzetes intézkedés az 1905. Code of Regulations segítségével.*

2. A középiskolák (public and privat) és a Board viszonyánál, 
rendezése. Ezen fordul meg az egész angol középoktatás ügye : vájjon 
az állam rendezése és felügyelete alá kerül-e, vagy marad-e tovább 
az Angliában oly sokfelé ágazó dissidens felekezetek érdeke, vagy 
magánosok üzleti vállalata.

3. A legfontosabb kérdések végül azok, melyek egységes, szak- 
és pcedagogiai képzettséggel rendelkező tanári kar alkotására vonat 
koznak. Ez utóbbi csoport tán a legnagyobb érdekű reánk nézve, 
miért is a tanárképzés ügyét s a mennyiben vele összefügg a közép
iskolák és a Board viszonyának ügyét fogjuk részletes tárgyalás alá 
venni.
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II.

Az angol közoktatás bármely részének áttekintése és megértése 
a legnagyobb nehézségbe ütközik, sőt lehetetlen, ha az angol nép 
szellemét nem ismerjük. Az angol viszonyokat minden téren e nép 
szellemének nyilvánulata : az egyén szabadsága, jellemzi. Az angol 
ember úgy gondolkodik, hogy az állam legfontosabb ügyeiből sem 
szabad kizárni az államhatalomtól és közegeitől független egyéni kez
deményezést. Másrészt az angol középosztály vagyonossága megadja 
az eszközt tervei végrehajtására. Ebből kiindulva inkább megértjük 
azt a tényt, hogy e nép intézményeinek egész sora, mint a minők a 
közlekedésügy terén vasút és posta ; közjótékonysági intézmények, 
mint kórházak és menhelyek ; a közoktatás terén iskola, egyetem, 
tanárképző és számos más intézmények nagyrészt magánosok és tá r
sulatok alapítása, kik fenn is tartják azokat — és pedig gyakran

* A legutóbbi, a képviselőház elé terjesztett Regulations for Secon
dary Schools, mely 1907 augusztus 1-től lógva lépett érvénybe, erre nézve 
Chapter I. 1. «Definition of Secondary School» c. alatt a következőkép 
intézkedik : A School placed on the list of Secondary Schools recognised 
by the Board must offer to each of its scholars an education of a wider 
scope and higher grade, than that of an Elem entary School, and provide 
a progressive course of instruction (with the requisite organisation, tea
ching staff, curriculum, and equipment) in the subjects necessary to a 
good general education upon lines suitable for scholars of an age-rango 
at least as wide as from 12 to 16 or 17. Nem hiányzanak oly törekvések 
sem, melyek a Board rendeletéi gyakorlati érvényének ma leghathatósabb 
eszközét : az államsegélyben való részesedést, akarják a Board által k i
tűzött többi feltétellel együtt e föltétel teljesitésóhez kapcsolni.
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közmegelégedésre — a középponti politikai hatalomtól függetlenül. 
Az összes tanügyi kérdésekben is ott látjuk a társadalom szellemileg 
kiváló tagjainak akcióját, kiket legtöbbnyire nem vezet más érdek, 
mint az ügy iránti lelkesedés. Hogy e szabadság azonban, áldásos 
volta mellett, az oktatásügyre nézve egynémely káros jelenséget is 
vont maga után, az kétségtelen. Ezeken akarnak javítani — a fenn
álló függetlenség gyökeres változtatása nélkül — a legutóbbi évek 
állami intézkedései.

A míg a népiskolai oktatás ügyét az alapvető 1870-iki Elemen
tary Education Act óta a törvények egész sora szabályozza, addig a 
középfokú oktatás terén úgyszólva napjainkig alig találunk szerves 
intézkedést.*

Ennek a hiánynak az oka nem csupán abban a körülményben 
rejlik, hogy elemi- és középiskola, tanító és tanár, még ma sem szi
gorúan elkülöníthető fogalmak Angliában, hanem főleg abban, hogy 
a régi nagy public-schoolok, mint Eton, Harrow, Rugby és a többiek 
jórészt maguktól is megfeleltek a középfokú oktatáshoz fűződő igé
nyeknek és a mennyiben nem tettek volna is eleget e követelmé
nyeknek, hagyományaikhoz szívósan ragaszkodva bárminő egységes 
állami rendezésnek útjában állanak. Mi sem jellemzi jobban a nagy 
angol középiskolák hatalmát, mint az, hogy a legutóbbi, 1906-iki 
Education-Bill alkalmából, mely törényjavaslat hivatva lett volna az 
államsegély feltételeinek meghatározásánál fogva az angol középisko
lák legnagyobb részét a közoktatásügyi ministerium szabályozása és 
felügyelete alá helyezni, kénytelen volt a Board expressis verbis ki
fejezni, hogy az állami segélyezésnek általa megállapítandó módja 
bizonyos public school-okra, ezen törvényből eredő egyéb admini-

* Az elemi oktatásügyre vonatkozó főbb törvények 18'0 óta : The 
Elem entary Education Act 1873, 1874, 1876, 1880; Education Code 1890; 
Element Educ. Act 1891 ; Element. Educ. (Blind and Deaf Children) 
Act 1893 ; Voluntary Schools Act 1897 ; Element. Educ. (Defective and 
Epileptic Children) Act 1899; Elem ent. Educ. Act 1900; Educ. Act 
1902, 1903 és 1901. Az 1870 óta kiadott oktatásügyi törvényeket össze
gyűjtve ta lá ljuk : The Education Acts 1870— 1902; By Sir H ugh Owen. 
Twentieth Edition, London, Knight and Co. 1903. E törvények alap
ján szabályozta a Board az elemi oktatásügy részleteit és a tanítóképzést. 
(Code of Regulations for Public Elem entary Schools, with Schedules, 1906; 
Reg. for the Training of Teachers and for the Examination of Students 
in Training Colleges, 1906 ; Reg. and Syllabns for the Examination of 
Candidates for admission as Pupil-Teachers, 1907 és végül Reg. for the 
Instruction and Training of Pupil-Teachers, 1907.)
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strativ hatalma pedig Etonre, vagy Winchesterre nem terjed ki, ha
csak kormányzó testületeik abba bele nem egyeznek.1

Ma azonban ép ezen a téren folyik a legbuzgóbb tevékenység 
és itt várható a legnagyobb átalakulás. A legutóbbi tíz év néhány, 
alább részletezendő törvénye s a Board of Education-nak 1904 óta 
kiadott regulatiója mégis némi rendet vitt bele a középiskola okta
tás ügyébe és különösen a regulatió feltételei vannak hivatva sok bajt 
orvosolni.2

Bizonyos azonban, hogy e bajok túlnyomó részének gyökere — 
ép az angol iskolák független vezetése mellett — kellő pædagogiai 
készültséggel bíró tanári kar hiányában keresendő.

Már a XIX. század közepén felismerték egyesek, hogy szak
szerű és pædagogiai tekintetben jól képzett tanítók hiánya oly moz
zanat, mely az egész angol közoktatásügyre nézve veszedelmet rejt 
magában. És míg azóta nagy buzgalommal fejlesztette az állam és 
felekezet a tanítóképzés ügyét, addig a nagy angol középiskolák meg
elégedtek az egyetemi szakképzés igazolásával, míg a kisebbek még 
ennyit sem követeltek meg, hanem tanárokul alkalmazták — így van 
ez még ma is — azokat, a kik véletlenül hajlandók voltak ezt az 
egyébként súlyos terhet magukra vállalni. John Adams, a London 
Day Training College (tanító- és tanárképző főiskola) vezetőjének és 
piedagogia professzorának nyilatkozata szerint, ma az angol elemen
tary teacher elméleti és gyakorlati pædagogiai készültsége általában 
igen jó, míg szakképzettsége nem ritkán kivánni valót hagy hátra ; 
a secondary teacher-nél ellenben fordítva áll a dolog. A tanárok 
többsége egyetemi gradust szerzett ugyan (M. A., B. A., vagy B. Se.), 
de legtöbbje philosophiai tanulmánnyal és különösen neveléselmélet
tel egyáltalán nem is foglalkozott, nemhogy ily irányú rendszeres ki
képzésben részesült volna.

A tanárképzés terén azonban ma Angliában mélyreható válto
zás készül egy sajátszerű állami intézmény segítségével : ez a «Re
gistration of Teachers», vagyis a tanárok állami törzskönyvének meg
alkotása, melynek már régibb időre visszamenő előzményei vannak.

1 P art II . — Educational Endowments ; Definitions for Part IL, 
and Supplemental Provisions, 24. (5) : The provisions of this Part of this 
Act giving power to make schemes shall not affect any of the schools 
mentioned in section three of the Public Schools Act, 1868, and the ad
ministrative powers of the Board of Education under this Part of this 
Act shall not affect the colleges of Eton or W inchester, except so far as 
the governing bodies of those colleges consent thereto.

2 Board of Education : Regulations for Secondary Schools, 1904, 
1905, 1906 és 1907. London, Wyman and Sons.
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Közel ötven évvel ezelőtt, 1859-ben, alakult meg az a társulat, 
a melynek célja volt az érdeklődés felkeltése és a közvélemény ked
vező befolyása a tanítók állami bejegyzése ügyében. E társulat volt 
a «Scholastic Eegistration Association». Nyomába lépett az 1846-ban 
keletkezett londoni tanító-egyesület (College of Preceptors), mely 
1860 óta tanítóképző intézetet tart fönn és ebben először tartott kü
lön tanítóképesítő vizsgálatokat. Ez az egyesület magáévá tette a 
fent említett Scholastic Eegistration Association eszméjét s az utób
bival szövetkezve élénk agitatiót fejtett ki az eszme megvalósítása 
érdekében. Fáradozásuk eredménye volt, hogy W. E. Forster az alsó
ház elé két törvényjavaslatot terjesztett; az egyiket a törzskönyv 
(Eegister) felállítása tárgyában, a másikat az iskolák állami segélye
zése ügyében. Míg az utóbbi 1869-ben «Endowed Schools Act» néven 
törvényerőre emelkedett, addig az előbbinek a parlamentben nem 
volt sikere. Forster törvényjavaslata az állam feladatává akarta tenni 
a tanítók és az iskolák nyilvántartását és ezzel az állam felügyelete 
alá akarta őket helyezni. Az ellenőrzést pedig úgy vélte megvalósít
hatni, hogy államilag javadalmazott iskolákban bizonyos idő múltán 
be nem jegyzett tanító ne taníthasson. A politikusok azonban nem 
tartották az egyéni szabadsággal összeférhetőnek ezen intézkedést, 
maguk a tanítók nagyrésze pedig túlszigorúnak találta. 1879-ben új 
törvényjavaslatot nyújtott by dr. Lyon Playfayr. Javaslata annyiban 
különbözött Forsterétől, hogy a felállítandó Eegistration Council tag
jainak nagy részét maguk a tanítók soraiból akarta megalakítani, 
egyébként a Forster-Bill-lel egybehangzólag tervezte, hogy az állam 
által javadalmazott iskolák csak registrált tanerőket alkalmazhassa
nak. 1881-ben Sir John Lubbock, a kiváló természettudós kísérletté 
meg újra a parlamentben ily javaslat törvényerőre emeltetését, de 
szintén sikertelenül. Javaslata különben nem igen különbözött előzőitől.

A parlamenten kívül azonban a dolog nem nyugodott; 1883 óta 
csatlakozott a mozgalomhoz a Teachers’ Guild is, egy ma hatalmas 
szövetkezet, mely a tanüggyel kapcsolatban álló legkülönbözőbb kö
rökből veszi tagjait.

így aztán a küzdelem a parlamentben újra megindult : 1890-ben 
ismét két javaslat terjesztetett a ház elé. Az egyiket Sir Richard 
Temple nyújtotta be (ez nagyjában a Lubbock-Bill megújítása volt); 
a másikat Arthur Acland. Az utóbbi javaslat, mely a Teachers’ Guild 
és a National Union of Teachers együttes munkája volt,* szigorúbb

* Ezen egyesület 1871-ben alakult «National Union of E lem entary 
Teachers» néven, 1889 óta azonban nem  csupán elemi iskolai tanítókat 
vesz be tagjai sorába. Ma egész A ngliára kiterjed ; tagjainak száma több
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rendszabályokhoz fordúlt, mint bármely más előző javaslat, a mennyi
ben kimondatni akarta, hogy államsegélyben részesülő iskolákban 
más tanító vagy tanár, m int bejegyzett egyáltalán ne taníthasson. Ha 
nem uralkodtak is már ekkor a kis vidéki angol iskolákban oly 
drasztikus állapotok, a minőkről Dickens regényeiben oly riasztó ké
pet nyújt, számos magán középiskolában a tanítás még mindig ala
csonyabb fokon állott, m int jóravaló elemi iskolákban ; tanításuk 
rendszertelensége, tanáraik nyomorúságos helyzete pedig nem sokban 
különbözött Dickens rajzaitól. Nem csodálható tehát az Acland-Bill- 
nek egy más erélyes intézkedése sem, mely kimondatni akarta, hogy 
egyetlen be nem jegyzett tanító vagy tanár se érvényesíthesse a tö r
vény előtt tanítói fizetésére vonatkozó igényeit. Végül pedig a javas
lat úgy az elemi, mint a középfokú intézetek tanítóitól nemcsak képe
sítést, hanem sikeres tanítói gyakorlatot is követelt a bejegyzés föl
tétele gyanánt. Mindkét javaslat az alsóház egy kiküldött bizottsága 
elé utasítfcatott, mely 1891 júliusában akkép nyilatkozott, hogy elfoga
dásra egyiket sem ajánlhatja.

Fontos fordulóponthoz érkezett a Begister ügye 1894-ben, m i
dőn a kormány a középfokú oktatás rendezésére a Bryce Commis- 
sion-t alakította meg. (A bizottság elnökéről kapta nevét, ki jelenleg 
Irland államtitkára.) E bizottság 1895-ben közzétett jelentésében 
(Beport of the Bryce-Commission on Secondary Education) egyhan
gúlag a tanítók bejegyzése mellett döntött. A jelentés egy Begister 
felállítását ajánlotta mindazon tanítók és tanárok számára, akik bizo
nyos minimális követelményeknek megfelelnek, amelyek közt lénye
ges volt valaminő egyetemi fokozat megszerzése és valamiféle oklevél 
a tanítás gyakorlatáról és elméletéről. 1898-ban Sir John Gorst, a 
hivatalos «Committee of Council on Education» alelnöke, a Commis
sion tervezetét törvényjavaslat alakjában a Ház elé terjesztette ; a 
Begister megteremtését egy külön e czélra alakítandó tanácsra akarta 
bízatni. Azonban ez a javaslat is mint előzői a személyes szabadság 
korlátozásánál fogva a hivatásos politikusok körében kevés tetszésre 
talált és elbukott.

Az 1899. évben végül a parlament többsége, belátva a tanár
képzés és képesítés halaszthatatlan rendezésének szükségét, közvetett, 
de mindamellett hatásos módon gondoskodott nemcsak a Begister 
felállításáról, hanem bizonyos irányban az egész rendezetlen közép
fokú oktatás ügyéről. Az 1899 augusztus 9-én szentesített Board o f 
Education Act alapvető fontosságú az egész angol közoktatásügyre

m int ötvenezer. E hatalm as tanító- és tanárszövetségek az angol köz- 
oktatásügy történetében nagy szerepet játszanak.
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nézve, amennyiben administrativ hatáskörrel felruházott közoktatás- 
ügyi ministeriumot teremt, a Board of Educationt, és egyúttal bizott
ság kiküldéséről gondoskodik, mely az új Board jóváhagyásával a 
Begistert megalkossa. Mindkét intézmény e törvény alapján életbe 
lépett.

A kilenc pontból álló törvény felállítja a Board of Ediication-t, 
vagyis szervez egy legfőbb hatóságot, mely az oktatás ügyét a szű- 
kebb értelemben vett Anglia és Wales területén (Skótország és Írország 
kizárásával), ellenőrizni van hivatva s egyidejűleg megszünteti a «Com
mittee of Privy Council on Education» nevű hivatalt, melyhez azelőtt 
a nevelés ügyeinek korlátolt gondozása tartozott. A törvény felhatal
mazza továbbá a királyt, hogy az új Boardra ruházhassa az állam
tanács rendelete útján az eddigi Charity Commissioners ügykörét, 
amennyiben ez az ügykör az iskolák állami segélyzése révén (melyet 
a törvény meghozataláig a nevezett közjótékonysági bizottság gyako
rolt) a közoktatással kapcsolatos. Igen fontos a törvény 3. pontjának 
1. szakasza, mely felhatalmazza a Boardot, hogy akár tisztviselői ú t
ján, akár valamely egyetem vagy más szervezet által felügyeletet gya
korolhat mindazon középiskolák felett, amelyek ezt kívánják, oly cél
ból, hogy megállapítsa a tanítás jellegét az iskolában és felügyeljen 
az iskola egészségügyi intézményeire.*

Nem kevésbbé fontos a törvény 4. pontja, mely legelőször gon
doskodik, bár közvetett úton, az angol tanárképzés törvényes rende
zéséről. Az államtanács felhatalmaztatik, hogy rendelet útján egy 
Consultative Committee-t alkosson, mely testület tagjainak legalább 
kétharmada az egyetemek és más oktatásügyi testületek képviselőiből 
álljon. E Committee feladata, hogy a Board jóváhagyásával egy «re
gister of teachers» szabályzatát megalkossa. A szabályzatnak alap
vonásaiban az államtanács rendeletét kell követnie. Tartalmaznia kell 
e jegyzéknek (törzskönyvnek) a bejegyzett tanerők neveit betűrendben, 
a bejegyzés keltét, a képesítést és a tanítási gyakorlatot. Végül pedig : 
a Consultative Committee a Board tanácsadó testületé lesz minden 
oly ügyben, melyre nézve a Board véleményét kéri. Tekintetbe kell

* The B oard of Education may by th e ir  officers, or after taking 
the advice of the  Consultative Committee hereinafter mentioned, by any 
University or o ther organisation, inspect any school supplying secondary 
education and desiring to be so inspected, for the purpose of ascertaining 
the character of the  teaching in the school and the nature of the provi
sions made for th e  teaching and health of the scholars, and may so in 
spect the school on such terms as may be fixed by the Board of Educa
tion with the consent of the Treasury.
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vennünk a törvény eredeti szövegét is a tanár és a tanár közötti 
különbség szempontjából. E pont angol szövegezésében semmiféle 
megkülönböztetést tanító és tanár között nem tesz ; ez a rajta ala
puló rendeletek alkotása. Oly mozzanat ez, amely a tanítók részéről 
nagy elkeseredésre adott okot és a melynél fogva a rajt’ alapuló ren
deletek törvényes voltát — mint látni fogjuk — kétségbe vonták ; 
ami a tanárképzés ügyét évekre visszalökte és az alig fejlődésnek 
induló tanárképző intézeteket haladásukban megakasztotta.*

Egészben véve a törvény még igen szűkre szabja a Board hatás
körét, a Begisterről is igen keveset mond ; fontossága azonban abban 
rejlik, hogy alapjukat megvetette. Az állami rendezés ügye megindult.

Ш .

Az 1900. év október 1-én az államtanács (Privy Council) ren
deleté hivatkozással az 1899-iki törvény 4. pontjára megalkotja a Con
sultative Committee-t. Fontos e bizottság, m ert tanügyi kérdésekben 
bizonyos hivatalos jogkört biztosít a legkiválóbb tanügyi testületek
nek. A 18 tagból álló Committee-ba Anglia legkitűnőbb tanerőit és 
politikusait választották be, világiakat és egyháziakat, közöttük há
rom hölgyet is.

A Consultative Committee a Board of Education-nal egyetértő- 
leg 1902-ben meg is alkotta a Registert, valamint szervezett egy 
állandó bizottságot, melynek feladata a törzskönyv vezetése. Az ide
vágó rendelet hivatalos neve : Regulations for the Registration o f 
Teachers (Szabályzat a tanerők törzskönyvbe jegyzése tárgyában.) 
Érvényét némely módosítással megtartotta az 1907 augusztus 28-án 
szentesített és alább ismertetendő Education (Administrative Provi
sions) Act életbe lépéséig.

A Regulations a törzskönyvbe való bejegyzést a felállítandó új 
testületre, a Teachers’ Registration Council-ra, bízza. A Registration

* 4. I t shall be lawful for her Majesty in Council, by Order, to 
establish a Consultative Committee consisting, as to not less than two- 
thirds, of persons qualified to represent the views of Universities and 
other bodies interested in education, for the purpose of — (a) Framing, 
with the approval of the Board of Education, regulations for a register 
of teachers, which shall be formed and kept in m anner to be provided 
by Order in Council : Provided that the register so formed shall contain 
the names of the registered teachers arranged in alphabetical order, with 
an entry in respect to each teacher showing the date of his qualifications 
and experience ; and — (b) Advising the Board of Education on any m at
ter referred to the Committee by the Board.

Mnfniar Pni'daqor/ia. XVII.  2
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Council 12 tagból álló testületének bat tagját a Board elnöke nevezi 
ki, a többiek helyét a hat legkiválóbb tanító- és tanáregyesület tölti 
be. És pedig : The Conference of Head Masters ; The Incorporated 
Association of Head Masters ; The Association of Head Mistresses ; 
The College of Preceptors ; The Teachers’ Guild of Great-Britain and 
Ireland ; The National Union of Teachers.

A tagok három évre választatnak; a megüresedett helyeket az 
a fórum tölti be, melynek taghelye megüresedett. Jellemző e külön
böző' testületek viszonyára, de tán az egész angol állami életre, hogy 
közigazgatásában nem találjuk meg a szokott bureaukrata centralisa
tion mely egyetlen középponti fórumnak rendeli alá leszálló fokoza
tokban az intézmények egész sorát, hanem egymástól független tes
tületeket alkot, melyek mindenike középpontja a vele kapcsolatos 
kisebbeknek, és a főközéppontnak inkább csak azon intézkedések ad
ják ügykörét, melyek a különböző testületek közös ügyekben való 
együttműködését teszik lehetővé.

A Register szabályzatából kiemeljük még a következőket: Az 
1. pont bekezdése szerint a jegyzék hivatalos neve: The Teachers' 
Register. (Tanítók törzskönyve.) A második, harmadik és negyedik 
bekezdés vonja meg tanító és tanár között a határvonalat, amennyi
ben a következőkép intézkedik : a betűrendes jegyzékhez két hasáb 
(column) csatolandó : A és £  hasáb ; az A hasáb tartalmazza mind
azok nevét, akiket a Board a mindennapos elemi oktatást szabályozó 
törvények alapján okleveles tanítóknak elismert ; а В  hasáb tartal
mazza azok nevét, akik a bejegyzési feltételeknek eleget tesznek.

A register előírt formája a következő :

Alpha
betical

List
Column A Column Б Actress

Date of 
Regi

stration
Quali

fications Experience

Amint a rendeletből is kitűnik, a tanítóképzésről a Board már 
említett regulatiója is gondoskodott; a középiskolai tanárképzés 
ügyére vonatkozólag azonban e rendelet az első állami intézkedés, 
mely előírt képesítést követel. A három névsoron kívül tartalmazza 
a register a bejegyzettek címét, a bejegyzés keltét, szak- és pedagó
giai képesítését és tanítási gyakorlatuk helyét és idejét. Természete-
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sen az egyes adatok magasabb vagy újabb fokozat elérése, további 
tanítási gyakorlat stb. esetében kiegészítbetők. Alkalmazkodnia kellett 
a registernek a fennálló viszonyokhoz ; elméleti pædagogiai tanfolya
mot, mely a középiskolai tanárképzés ügyének szolgálatában állna, 
mint látni fogjuk, ma is még köveset találunk az angol egyetemeken, 
és ezek hallgatóinak a száma is csupán a registration hatása alatt 
emelkedett.

Megvan azonban tanügyi körökben a törekvés, hogy a bejegy
zési feltételek fokozatos szigorításával és kötelezővé tételével lendít
senek a középiskolai oktatás ügyén. E törekvés nyilvánul az 1902 i ki 
register bejegyzési feltételeiben is, a melyek a 3. pont szerint a kö
vetkezők: (1) a bejegyzendőnek az egyesült angol királyság valamely 
egyetemén szerzett gradusról tanúskodó oklevelét kell felmutatnia. Ez 
azonban más elismert egyetemnek fokozatával, vagy azon a fokon 
álló más elismert intézmény bizonyítványával helyettesíthető. Minden
esetre elismerendők az egyetemek gradusain kívül a következő bizo
nyítványok (Appendix A) : Nők számára a cambridgei egyetem Tri
pos bizonyítványa ; a londoni Royal College of Science Associateship 
fokozata; a City and Guilds of London Institute Associateship foko
zata ; a College of Preceptores Fellowship fokozata ; és végül bizo
nyos feltételek közt a Higher Local Examination Board (Oxford and 
Cambridge) bizonyítványa. E feltételek a szaktárgyak csoportosítására 
és az elért érdemjegy minimumára vonatkoznak.

A szakképzettség igazolásán kívül pædagogiai képesítést is kö
vetel a 3. pont (2.) szakasza és pedig legalább egy évi elméleti tan
folyamot a név szerint felsorolt tanárképző intézetek egyikében.*

* (Appendix D.) : Institutions, etc. for the Training of Secondary 
Teachers : Course of Training for secondary Teachers at Oxford for the 
Oxford University Diploma. University of Cambridge (Day Training 
College), Secondary D epartm ent. — Durham University (including Arm 
strong College). — Birmingham University. — Victoria University of 
Manchester. — Liverpool University. -  Edinburgh University (Secondary 
School Practical Course). — Dublin University, Trinity College. — Leeds 
University. University College of North Wales, Bangor. — University 
College of South ÁVales, Cardiff. — University College of Wales, Abe- 
rystwith. — Alexandra College, Dublin. — Queen’s College, Cork. — 
Cambridge Training College. — Maria Grey College, London. — Chelten
ham Ladies’ College. — Bedford College for Women, University of 
London. — Mary D atchelor College, London. St. George’s Training 
College, Edinburgh. -— Catholic Training College, Cavendish Square, 
Condon, — St. M ary’s Hall, Mount Pleasant, Liverpool. — University 
College, Bristol. — Royal College of Science, London (Course for teaching

6*
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E tanfolyamok egyikének elvégzését igazoló okmányon kívül 
elméleti és gyakorlati neveléstani vizsgálatról szóló oklevelet vagy 
bizonyítványt is kell benyújtani.*

Végül pedig igazolni kell, hogy az illető egy elismert iskolában, 
mely azonban nem lehet elemi iskola, legalább egy próbaévet gya
korlati tanítással töltött és pedig kielégítő eredménnyel.

A 4. pont a register В  hasábjába való bejegyzést átmenetileg 
azok számára is lehetővé tette, akik a 3. pontban előírt képzettség
nél kisebb fokú képesítéssel rendelkeznek, feltéve, hogy már legalább 
három éve vagy (ha igazgatók és igazgatónők) legalább egy éve 
valamely e célra elismert középiskolában tanítanak. E pont hatálya 
azonban csupán 1906. július 31-ikéig terjedt ki.

Az 5. pont felhatalmazta a Registration Council-t, hogy a 
Board jóváhagyásával olyanokat is bejegyezzen а В  hasábba, akik 
a fent elősorolt követelményeknek nem felel uek meg, azonban vagy 
a) tudományos vizsgálataik alapján vagy egyéb érdemeiknél fogva 
kivételesen tanároknak minősíthetők, vagy b) ily minőségben már 
legalább tíz évet eleminél magasabb fokú iskolában sikeres tanítással 
töltöttek. Ez a pont 1905 márczius 6-án hatályon kívül helyeztetett.

Intézkedik továbbá a rendelet függeléke egy «Supplemental 
Register# alkotásáról, melybe megállapított feltételek között a zene, rajz, 
torna és bizonyos iparágak tanítói vétetnek fel.

A Registration Councilnak végül jogában áll a bejegyzésért 
folyamodókat, képzettségökre való tekintet nélkül, morális defectus 
miatt vagy büntetett előélet alapján visszautasítani ; vagy ugyanazon 
esetekben a már bejegyzetteket törölni.

Az ilykép megalkotott Registert a Board évenkint nyilvános
ságra hozza.

Associateship). — St. Mary’s College, Paddington. — Cherwell Hall, 
Oxford. —• St. Mary’s Hall, S tonyhurst. — Clapham High School, Secon
dary T raining Department. — The Incorporated Froebel Educational 
Institu te.

* (Appendix C.) : Az oklevelet a következő intézetek egyikén kell 
megszerezni : Oxford, Cambridge, London, Victoria, Liverpool, Leeds or 
Durham  University. — Birm ingham  U niversity (1.) Higher Diploma. (2.) 
Secondary Teachers Diploma. — E dinburgh University (secondary school 
diploma). — Aberdeen or Glasgow University. — University of Dublin. 
Royal U niversity of Ireland. College of Preceptors (Fellowship and Licen- 
tiateship, together with the certificate of ability to teach). •— The National 
Froebel Union (higher Certificate). — University of Wales (a) certificate 
or (b) diplom a in  education.
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IY.

Nemcsak a tanárképzés, hanem az egész angol középoktatás 
ügyére nézve érdekes felvilágosítást nyújt a Eegistration Council leg
utolsó évi jelentése.

Egyebek közt kiderült belőle, bogy а В  hasábba bejegyzettek 
statisztikája 1902 március 6-ától 1905 december 31-ig a következő:

Összesen bejegyeztetett 5113 férfi, 5346 nő, végösszeg 10,459.
A visszautasítottak száma 2849.
Kérvényét visszavonta 62.
A 3. pont (állandó feltételek) alatt bejegyzettek száma 226 férfi (!) 

és 4 nő.
A 4. pont (ideiglenes érvényű feltételek) alatt bejegyzettek 

száma 4229 férfi, 3441 nő.
Az 5. pont a) alatt bejegyzettek száma 18 férfi, 2 nő ; b) alatt 

bejegyzettek száma 851 férfi, 1688 nő.
A bejegyzés feltételei az iskolák rekognicióját is szükségessé 

tették. Ahol természetesen a képesítés az előírt tanfolyamoknak és 
vizsgálatoknak megfelelt, ott csak a tanítói gyakorlat szempontjából 
vált szükségessé az iskola felülvizsgálása. Szakképzettség tekintetében 
a legtöbb folyamodó a szabályzatnak megfelelő angol egyetemi gradus 
magasságát kimutatta, de annál több kívánni valót hagy bátra a 
pædagôgiai képesítés. Különösen aránytalanúl csekély a képesített 
tanárok száma a tanárnőkhöz képest. А В  columnába bejegyzett 
10,459 tanár és tanárnő közül csupán 937-nek van az Appendix C)- 
ben elismert pæd. oklevele (ezek közül csupán 93 (!) férfi). E 937 
pæd. képesítésű egyén közül 409 végezte el az Appendix D) ben 
elismert tanárképző pæd. tanfolyamot, de ezek közül is csupán 
13 (!) férfi.

A regiszter jó hatása mindamellett nem tagadható. Az 1905. 
évben pædagôgiai tanfolyamot végző férfi jelöltek száma az 1904-iki 
számnak közel kétszeresét érte el. E tanfolyamok látogatásának oly 
nagyfokú elhanyagolása nemcsak onnan ered, hogy az angol gyakor
lati jellemmel nem igen fér össze a tanítás elméletébe való elmé
lyedés. Egy közelebb eső okára mutat rá az 1905-iki jelentés. A Se
condary Training College-ok az egyetemtől gyakran független intézetek, 
amelyeknek nagy költségeit nem szívesen viselik azok, akik már 
amúgy is igen költséges szaktanulmányaikat elvégezték. Kiemeli a 
Report azt a hiányt is, hogy a Board jelenlegi regulációja a secon
dary school-okra nézve nincs kapcsolatba a Registerrel. Kívánja tehát, 
hogy a regulációban előírt államsegély engedélyezésének feltételei
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közé bevétessék, hogy csak azon iskolák részesíthetők e segélyben, 
melyeknek igazgatója és a tanári karnak legalább egy bizonyos része 
a registerbe be van jegyezve. Ily intézkedés rendkívüli jelentősége 
világossá válik, ha tekintetbe vesszük, hogy a szőkébb értelemben 
vett Angliában (1904— 1905-ben) 575 középiskola részesült állam
segélyben, amelyeknek nagy részére nézve egyenesen létfeltétele az 
államsegély. A Report által kívánt intézkedés azonban addig nem 
foganatosítható, amíg éppen egy kellő számú, szaktudományban és 
neveléstanban egyaránt képzett tanári kar megteremtését elő nem 
készítik. Ez pedig csak fokozatos fejlődés eredménye lehet.

Jó hatással volt a Register a szakképzés niveaujára is. Amint 
a Report mondja, növekedett azok száma, akik — hogy a Registerbe 
juthassanak — magasabb egyetemi gradust szereztek. Hogy minő 
üdvös hatás várható a tanárképzés szintjének emelésétől az egész 
középoktatásra nézve, az nem lehet kétség tárgya. Legjobban kitűnik 
ez abból a tényből, hogy ama harminczhárom középiskola (Anglia és 
Walesben), melyektől a Board a rekogniciót még a Register céljaira 
is megtagadni volt kénytelen, azóta oly változáson ment át, hogy 
immár ezek is rászolgáltak az elismerésre.

Y.

Az ekként megalkotott Registernek nagy hibái voltak. A leg
nagyobb a kéthasábos rendszerből eredt. Az alsóház 1906 április 5-iki 
ülésén Dr. Macnamara ez ügyben felszólalt és azon ellenmondásra 
utalt, amely az 1899-iki törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kibocsátott, a registert megalkotó 1902 március 6-iki rendelet között 
van. Amíg ugyanis az 1899-iki Education Act csak egy betűrendes 
jegyzékre nézve intézkedik, addig a rendelet két külön jegyzéket 
alkotott: egyet azok számára, akik »public elementary schools»-ban, 
és egyet olyanok részére, kik más iskolákban taníthatnak («schools 
other than elementary»). Birt'el Ágoston közoktatásügyi miniszter 
válaszában kijelentette, hogy a register jelen alakjában jogos elégü- 
letlenségre ad okot. Miután pedig a Registernek ez az alakja az 
1899-iki törvény alapján kielégítően meg nem változtatható, új törvény- 
javaslatot fog terjeszteni a Ház elé, amely a registert megszüntetni 
van hivatva. Megjegyzendő itt, hogy különösen elégületlen volt a 
tanügyi körök azon része, amely egyetemi qualifikációja dacára az 
A hasábba jutott. Nem szokatlan ugyanis, hogy az egyetemi szak
képzés befejezése után némelyek államköltségen tanítóképzőt végez
nek és elemi iskolában tanítanak. Az 1902-iki rendelet folytán ezek 
а В  hasábba nem voltak bejegyezhetők.
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Az 1906. év április 9-ikén Birrel az említett közoktatásügyi 
törvényjavaslatot («Education Bill») a Ház elé terjesztette. Pontos e 
törvényjavaslat azért is, mivel II. része («Educational Endowments*) 
felhatalmazta volna a Boardot, hogy a régi felekezeti alapítványok
nak — amelyek a hozzájuk kapcsolt megszorítások miatt gyakran a 
modern fejlődés akadályai — felhasználására nézve kötelező szabá
lyokat alkothasson. Ezen intézkedés által a nagyszámú felekezeti 
iskolák a Board adminisztrációja alá kerültek volna. A javaslatnak 
ezt a részét azonban Birrel az 1906 július 2-iki ülésen visszavonta 
azzal a kijelentéssel, hogy a jövő sessio alatt a parlament elé törvényt 
fog terjeszteni, mely ezt az ügyet rendezni fogja. A jelen parlamenti 
ülésszak van tehát hivatva megkezdeni a harcot Angliában a hatal
mas Church of England, a dissidens felekezetek és az állam között, 
mely tényezők mindenike a saját céljai szolgálatába akarja állítani 
az iskolát.

Nemsokára az Education Bill benyújtása után a Board of Edu
cation memorandumot bocsátott ki, melyben kifejti azon okokat, 
amelyek a register megszűntetését teszik — szerinte — szükségessé.

Ezzel szemben a registernek az új Education Bill által való 
megszűntetését a leghevesebben ellenezték a nagy tanáregyesületek. 
1906 május 23-án megalakult Londonban a «Federal Council of Se
condary School Associations», az angol tanáregyesületek szövetsége. 
A szövetség követelte, hogy a Registert a követelményeknek meg
felelően át kell alakítani, nem pedig megszüntetni. Hasonló értelem
ben nyilatkoztak azon óv május 26-iki londoni összejövetelükön a 
Training College-ok vezetői. E nagy mozgalom eredménye volt, hogy 
1906. november 21-ón az új Education Bill idevágó szakaszainak a 
főrendiházban (House of Lords) való tárgyalása alkalmából Lord 
Monkswell javaslatot nyújtott be egy új, tanítókból álló Registration 
Council megalakítására vonatkozólag. A december 19-iki ülésen a 
főrendiház a House of Commons által már megszavazott Education 
Bill-t elvetette. Hosszas tárgyalások után bizonyos kiegyezés alakúit, 
amelynek eredménye az 1907 augusztus 28-án szentesített «Education 
(Administrative Provisions) Act, 1907.» Ez a törvény sem az állam
segélyre, sem a felekezeti oktatásra vonatkozó intézkedést nem tar
talmaz. Igen fontos azonban 16. cikkelye, amely szószerint tartalmazza 
Lord Monkswell javaslatát (1. pont).

E cikkely 1. pontja szerint az iS99-iki Board of' Education 
Art alapján készült register érvénye megszűnik. Egyúttal azonban a 
törvény felhatalmazza az államtanácsot, hogy rendelet litján a taní
tással foglalkozó egyénekből új registráló tanácsot alkosson, amelynek 
feladata lesz oly tanítók jegyzékének készítése, akik megfelelnek az
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államtanács által megállapítandó bejegyzési feltételeknek és kérik be
jegyzésüket. A második pont szerint az új register egyhasábos lesz. 
A harmadik pont az államtanácsot felhatalmazza idevonatkozó ren
deletéinek megmásítására.

Az új törvény legfőbb érdemének tartják tanügyi körökben, 
hogy a Registration Council-t tisztán a tanítással foglalkozók tagjai
ból alkotja meg. A Consultative Committee feloszlatása senkit sem 
lepett meg, amennyiben jórészt ezt a testületet tették felelőssé azon 
elhibázott intézkedésekért, amelyek a register ügyét és vele a tanár
képzés fejlődését Angliában évekre megakasztották. Az új register 
megalkotása sem erőszakos rendelkezés : csupán azok fognak beje
gyeztetni, akik kívánják. Valószínű azonban, hogy a már bejegyzettek 
legnagyobb része az új registerbe is bele kerül és ennyiben nem 
végzett hiábavaló munkát a régi Tanács. Határozott vereséget jelent 
azonban az új törvény a Board központosító hatalmi törekvéseire. 
Míg az 1899-iki törvény a register szabályzatának érvényéhez a Board 
of Education jóváhagyását tűzi ki feltétel gyanánt, addig az 1907-iki 
«Education Act» a Board of Educationt a registerrel kapcsolatban nem 
is említi, hanem az ügyet a Privy Council-ra bízza. Nem hiányoznak 
oly törekvések sem (különösen a nagy Teachers’ Guild körében), 
amelyek a Board reformálását tűzték ki céljokul. Általában erős 
idegenkedés vehető észre egy hivatalnokokból álló központi testület 
iránt, amely a nevelés tényleges munkájától távolmaradva a legki
sebb részletekig szabályozná az oktatás és nevelés rendjét. Hogy 
mennyiben befolyásolják majd e törekvések az államnak és a fele- 
kezetnek várható küzdelmét, azt a jelen angol parlamenti sessio 
fogja megmutatni. E küzdelem előrelátható hevessége dacára sem 
fogja azonban ama mozgalom fejlődését megakadályozni, amely az 
elméleti és gyakorlati pædagogiâban alaposan képzett tanári kart van 
hivatva teremteni és ezzel az egész angol középoktatás szintjét emelni, 
régi szabad szelleme megőrizésével.

Források :
4. Hivatalos kiadványok.

Report of the B oard of Education for the year 1905—1906. Issued 10th
December, 1906.

— of the Board of Education for the year 1904—1905. Issued 28th No
vember, 1905. Cd. 2783.

- -  of the Consultative Committee for the year 1905. Issued 24th May, 1906.
— of the Teachers Begistration Council, 1905. Issued 9th February, 1906. 
Statistics of Public Education in  England and Wales, 1903—4—5. Issued

14th December. 1905. Cd. 2782.
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Regulations for Secondary Schools. (From 1st August 1006 to 31st July) 
1907.) Issued 2nd June, 1906. Cd. 2998.

— for Secondary Schools. (In force from 1st August 1907.) Issued June 
1907. Cd. 3592.

Supplementary Regulation for Secondary Schools in England (exluding 
Monmoutshire.) 1907. Issued 23rd August 1907. Cd. 3704.

Regulations for the Instruction and T raining of Pupil Teachers. W ith 
Appendices. (In force from 1st August 1906 to 31st July 1907.) 
Issued 13th June, 1906. Cd. 3012.

— for the Training of Teachers and for the  Examination of Students in 
Training Colleges. Issued 9th July, 1906. Cd. 3049.

— and Syllabus for the Examination of Candidates for admission as 
Pupil Teachers, 1907. Issued 13th August, 1906.

Code of Regulations for Public Elem entary Schools, with Schedules, for 
1906. Issued 30th June, 1906. Cd. 3043. Memorandum on the Registra
tion of Teachers and the Abolition of the Register. Issued 14th June, 
1906. Cd. 3017.

Ezeken kívül a szövegben felsorolt Orders in Council és állami
törvények, melyek hivatalos kiadásban a jelzett elmek alatt külön is
kaphatók.

9. Egyéb munkák.
The Education Acts 1870— 1902. By Sir H ugh Owen. Twentieth Edition, 

London. Knight and Co. 1903.
Register of Teachers for Secondary Schools being the list of Teachers 

Registred in Column В 1904. London.
The Educational Systems of Great Britain and Ireland. By Graham 

Balfour. Second Edition. Oxford. 1903, (Pp. 183.)
The Schoolmasters Yearbook and Directory 1907. A Reference Book of 

Secondary Education in England and Wales. London, Swan Sonnen
schein and Co. 1907. (Fifth annual issue.) (Pp. LXXIX+472+b74.)

The Education Authorities Directory, 1907. London. (Offices of the «School 
Government Chronicle*, 21 New-Bridge St., E. C.)

3. Folyóiratokban megjelent idevágó közlemények.
Benson, Arthur С. — The Secondary School Curriculum and the Training 

of Teachers. School World. Sept. 1906.
Bourne, Francis, Archbishop of W estm inster. — The Education Bill. 

X IX th Century. May 1906. The Peers and the Education Bill. XIXth 
Century. Nov. 1906.

Childs, W. M, — The Education of Teachers. University Review. Feb. 1906.
Elliot, Sir Charles. — Mr. Birrel’s Education Bill. Empire Review. May 1906,
Evans, Beriah G. — The coming Education Bill. A forecast. Monthly 

Review. March 1906.
Eversley, The Right Hon. Lord. — The House of Lords and the Educa

tion Bill. XIXth Century. Dec. 1906.
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Findlay, Prof. J. J. — Te Teacher’s Register. Contemporary Review. 
July 1906.

Hodgson, Geraldine. — Elementary and Secondary Education. School. 
June 1906.

Macnamara, T. J. — For and against the Education Bill. XIXth Century. 
May 1906.
T. J. — The Amendment of the Education Acts. 1902—3. Contempo
rary  Review. March 1906.

Perkins, W. H . — Universities and Em ploym ent Registers. University 
Review. Aug. 1906.

Sadler, Michael E. — The New Education Bill in England. Educational 
Review. (U. S. A.) Sept. 1906.

Stanley of Alderley, Lord. — Education and the New Government. 
XIXth Century. March 1906.

(London, 1907. október) Dr. P olgár Gyula.

REFORMTÖREKVÉSEK A MATHSMATIKAI OKTATÁS
TERÉN.

Előterjesztetett az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek a m athem a- 
tikai oktatás reformja ügyében kiküldött bizottsága ülésein.

(Második közlemény.)

A németországi reformmozgalom főirányainak és felfogásainak 
jellemzésével, a mathematikai oktatás egész fejló'désével, továbbá az 
egyes országok oktatásának jelen állásával és a legfontosabb tankönyvek 
ismertetésével behatóbban foglalkozik H. Müller : Rechnen und Mathe
matik e. referátuma, a Handbuch für Lehrer höherer Schulen (Leipzig, 
Teubner) munkában, 429—4860.

Ausztriában igen kedvező talajon indultak meg a reformmoz
galmak és az eddigelé kifejtett működés ismeretéből sok hasznot merít
hetünk. Már az 1849-es évi Organisationsentwurf a reális tanszakok 
oktatása terén igen nagy haladást jelent és az irodalmi összeállításban 
idézett újabb osztrák tantervek, különösen pedig az ezeket kisérő utasí
tások a mathematikai tanulás szempontjából kiváló helyet érdemelnek. 
A külföldi irodalomban erre legelőször F. Klein u ta lt1 és részletesen 
F. Marotte állította szembe az osztrák tantervet a poroszszal.2 Ez idő

1 L. Klein-Schimmack : 25. o. és 120. o.
2 L ’enseignement des sciences m ath, et phys. dans l’enseignement 

secondaire des garçons en Allemagne IL  fej. (Musée Pedagogique kiad
ványa [1905.]).
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szerint a reformálással foglalkozók két táborban törekednek ugyanazon 
célok elérésére: a bécsi «Realschule# és «Mittelschule# egyesületek szak- 
bizottságában és a prágai «Deutsche Mittelschule» bizottságában. Az 
előbbi már 1905-ben adta ki javaslatait, az utóbbi 1906. január 17.-iki 
teljes ülésén indította meg a mozgalmat, és ez év husvétján már ki
dolgozott tantervvel lépett a IX. deutsch-österreichischer Mittelschultag 
bécsi nagyülése elé. Az osztrák reformtervek az 1905. évi meráni 
tervezetből indulnak ki és a prágai egyesületnek A. Höfler-tői szer
kesztett : Vorschläge zu einer Umgestaltung des math. Unterrichts an 
den österreichischen Gymnasien und Realschulen (Zschr. für math, 
und natw. Unt. XXXVII [1906], különnyomatban is megjelent) с. 
munkája a német törekvések részleteit elfogadja, de a meráninál 
sokkal alkalmasabb és igen nagy figyelmet érdemlő tervet és uta
sításokat bocsátott közre. A Höfler-féle munka ránk nézve azért is 
fontos, mert iskoláink szervezete és tanításunk fokozatai legközelebb 
állnak az osztrákokéihoz és így a Höfler-féle reformok tanulmányo
zása a magyar törekvéseket is igen elősegítheti. Az elemi számtani 
és geometriai tanítás revisiója és célszerű átalakítása, a függvény
fogalomnak az algebrai tanítás középpontjába helyezése, a graphikai 
módszerek átdolgozása, a térbeli szemlélet fejlesztése, a gyakorlati 
(különösen physikai) vonatkozások kidomborítása, az alkalmazandó 
módszerek rendszeres újjáalakítása és végül az infinitesimálszámítás 
elemeinek mindkét iskolafajban történő bevezetése a prágai javaslat
ban egészen határozott és igen értékes utasításokkal kisért alakban 
jutott kifejezésre. Céljaik elérésére első sorban a tanárokhoz fordulnak, 
kik jó tankönyvek során előbb szabadon vezetett kísérleteket tegyenek 
és tapasztalataikat összegyűjtve járuljanak majd hozzá az új végleges 
tanterv és az új utasítások, továbbá az új hivatalos tankönyvek szer
kesztéséhez. Már a meráni és a bécsi, de a prágai javaslat még inkább a 
tanulásban érvényesülő szabadságra alapítja az új reformok keresztül- 
vihetőségét. «Eine weitgehende Freiheit des Lehrers in bezug auf die 
Auswahl im einzelnen, auf die methodische Darbietung, die Verteilung 
der Arbeiten usw. — selbstverständlich im Rahmen des allgemeinen 
Lehrplanes — wollen wir überhaupt nachdrücklich empfehlen» («Mera- 
ner Entwürfe»). Az osztrák reformtörekvések egyik sarkalatos követelése, 
hogy a gimnázium és a reáliskola mathematikai anyagában külömbség 
ne legyen ; mindkettő a mathematikai gondolkodás általánosan művelő 
alapjaiból induljon ki (Érdekesek az idevonatkozó iskolatechnikai javas
latok, Höfler : 4. és 5. o.). Az osztrák tervezeteknek a meránival szembe
állítva nagy előnye, hogy az alsófokú számtani és mértani tanítás 
módszertanára is nagy gondot fordít. Mindkettőt tárgyi, gyakorlati ala
pon fejti ki (a számelméleti elemeket a törtek intuitiv gyakorlata után
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a III. osztályba helyezi), fokozatosan, értékes concretumok során ju t el 
a legegyszerűbb abstractiókig. A középső fokú algebrai tanításban is 
a szemléltetés elvét hangsúlyozza: «die Sätze der theoretischen Arith
metik sind als wissenschaftliche Zusammenfassung dessen zu behandeln, 
was bereits lebendig im Bewusstsein vorhanden ist», továbbá: «auch 
noch in der Mittelschule ist in der Systematik des arithmetischen Un
terrichtes jede pedantische Beweisführung zu vermeiden». Érdekes az 
albizottság érvelése a mellett, hogy már a II. osztályban mikép érté
kesíthetők az egyszerűbb «arányossági egyenletek» (F. E. Müller te r
minusa) a függvénytani gondolkodás legegyszerűbb alkalmazására. 
A térbeli szemlélet fejlesztését célozzák azok a javaslatok, melyek a 
planimetriai tárgyalásokat valóságos térbeli megfontolásokkal hozzák 
kapcsolatba.

A reformkérdések irodalmából első sorban utalunk E. Czvber elő
adására: « Die Frage der Einführung der Infinitesimalrechnung in den 
Mittelschulunterricht vom österr. Standpunkte» (Zschr. für das Real- 
schulwesen [1905] és Jahresber. der D. M. У. XV [1906]), továbbá 
P. Hocevar, A. Höfler, K. Zahradnicek és L. Teéar dolgozataira. A tan
könyvek sorából a TeSar-féle «Elemente der Differential- und Integral
rechnung für höhere Lehranstalten» (Leipzig und Berlin, Teubner 
[1906.]) c. munkára hivatkozunk. Az osztrák tanügyi folyóiratok közül 
az Österreichische Mittelschule és a Zeitschr. für das Realschulwesen 
képviselik a reformgondolatokat.

Átmeneti állapotban van ez idő szerint a reformmozgalom Olasz
országban. Hogy közelebb jussunk az olaszországi törekvésekhez G. 
Loria, genuai egyetemi tanár, «Vergangene und künftige Lehr
pläne (németül Wieleitner fordításában, Leipzig, Göschen [1906]) с. 
beszédét és a heidelbergi III. internat, math, kongresszuson tartott 
előadását (1. «Verhandlungen», Leipzig, Teubner [1905]) kell elolvas
nunk. Irodalmi összeállításunk nehány kiváló olasz tankönyvet sorol 
fel ; ezek azonban inkább szigorú niathematikai módszerüknél, mint 
tartalmuknál fogva tartoznak az új irányhoz. Az olaszországi közép
iskolai mathematikai tanítás jellemző vonása, hogy ép oly szigorúságra 
törekedik, mint a főiskolai ; mathematikai és geometriai tanításában 
a szigorú, deduktív módszereket használja ; alkalmazásai körébe a 
gyakorlati élet kérdéseit nem igen szereti bevonni. A felsorolt tan
könyvek olvasása nagy haszonnal jár, ha a gyakorlati irány keresztül
vitelénél a formális rész követelményeit is szem előtt óhajtjuk tartani. 
Loria vezetésével azonban legújabban az olaszországi tanárok is kez
dik hirdetni a reformgondolatokat, a differenciál- és integrálszámítás 
elemeinek, a függvénytani és grafikai módszereknek, az intuitiv 
geometriának bevezetését és a régebbi, különösen geometriai anyag
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revízióját. Olaszországban a geometriai tanítással foglalkozók két tá
borba oszoltak : a fazionisták és a szeparatisták táborába ; a fuzio- 
nisták a síkmértant a térmértannal egyesítik.1 2 A legújabb olasz 
decretum (1904. nov. 11.) már mindkét irányt teljes mértékben kielé
gíti. E decretum különben is sok haladást mutat a legutóbbi hivatalos 
tantervhez (1900. okt. 24.) képest. Hogy Olaszországban milyen nagy 
az érdeklődés a külföldi reformmozgalmak iránt, azt irodalmi össze
állításunk legjobban mutatja, mivel majdnem minden fejezetében 
számos olasz értekezés található. Igen sokat tesz e téren az olaszor
szági középiskolák mathematikusainak tMathesis» nevű egyesülete, 
mely legutóbbi összejövetelein igen behatóan foglalkozott a reform
kérdésekkel (pl. 1905. ápr. 22., amikor Loria fent idézett beszédét 
mondta). Folyóirataikban, különösen a «Matkesis»-ben és a bolognai 
Bolletino di Matematicaban legújabban a reformkérdésekről már nagy 
irodalom található. Leghatásosabb volt azonban a mathematikus taná
rok 1902-ben tarto tt genuai kongresszusa, melynek közleményei (Atti) 
számos kiváló dolgozatot tartalmaznak, különösen egyes módszertani 
részletkérdés és reformmunkálat tárgyában.

Az olasz tankönyvírók sorában a tiszta mathesis legelső képvise
lőit látjuk, különösen kiemeljük F. Enriquez, G. Peano, S. Pincherle 
és G. Veronese munkáit.

Néhány megjegyzésünk van még az olaszországi középiskolákra 
vonatkozólag.- A reformok ez ideig leginkább a klasszikus iskolára 
terjedtek ki, úgy látszik azért, mert az olasz scuola tecnica és az 
instituto tecnico tanterve (az utóbbi ötféle ágazatával) már a gyakor
lati szakoktatás céljaihoz közeledik. Az ötosztályú Ginnasio-n épül 
fel a háromosztályú Liceo ; a kettő tanterve között igen éles határ-

1 E tekintetben az első kísérletek a következők :
Breischneider : Lehrgebäude der niederen Geometrie (1844.)
Méray Ch. : Nouveaux Éléments de Géométrie, nouvelle édition.

(Dijon, P. Jobard [1903.]) és redukált alakban [1907.] ; továbbá 1. ГЕпа. 
math. VI, [1904.] 89—123. о. éa La Revue de ГЕпа. des Sciences I. évf. 
9. és 10. füz.

De Paolis : E lem enti di Goometria (Torino [1884.]).
Mahistre: L ’ensoignemont mathématique (1901.)
Schacht J. : Die Ausbildung des räumlichen Anschauungsvermögens 

im math. Unt. des Gymn. (Jahresber. dos Marien-Gymn., Poson [1903.]). Ein 
neuer Lehrgang für den Unt. in der Raumlehre der höheren Lehranstal
ten. (U. o. [190(i.](.

2 Az olasz iskolaügy terén érvényesülő legújabb általános reform 
irányait behatóan ism ertotto dr. Málly Ferenc 1907. évi fiumei közgyűlési 
előadásában (1. 0. T. K. XLI. évf. 1. füz.)
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vonal észlelhető. Az olasz tantervben ugyanis a logikus tanmenet 
követelményei szerint igen éles fokozatok vannak a módszertan tekin
tetében (pl. aritmetica practica, aritmetica razionale, aritmetica gene
rale, hasonlóan a geometria és az algebra terén). A legfelső osztály
ban már egészen abstract és tudományos alapvetéssel tárgyalják az 
arithmetika és a geometria fogalomalkotásait. В megjegyzés egyrészt 
szükséges annak megértéséhez, hogy Olaszországban a reformok milyen 
irányban fognak legnagyobb sikerrel haladhatni, másrészt magyará
zatát adja annak, hogy az olasz iskolákból kerültek ki a mai tudo
mányos mathematika logikai, filozófiai irányának legkiválóbb művelői 
Az újabb mozgalomnak remélhetőleg az óraszám emelésében is lesz 
némi sikere ; érdekes, hogy az olasz klasszikus iskolában van a leg
kevesebb mathematikai óraszám az európai középiskolák sorában.

E fejezetben áttekintettük azon országok reformtörekvéseit, me
lyek e téren mai nap legtöbb hatással voltak. De meg kell még em
lékeznünk arról, hogy Hollandiában, Belgiumban, Dániában, Svéd
országban és Svájczban, is megindult már a reformmozgalom. Legtöb
bet értek el ezek közűi Dániában.

Hollandiában ez idő szerint a középiskola (middelbare school) 
egész tantervét reformálják, e munkálat legközelebb befejeződik. 
A mathematikai oktatás reformjának élén C. A. Cikot, Vaes és v. d. 
Well vezetésével hat tanár á ll,1 kik első ízben 1906 aug. 28—30. 
Alkmaarban, legutóbb pedig 1907 őszén Bergen-op-Zoomban léptek a 
anárok gyűlése elé2 javaslataikkal. A reformmozgalom már 1905, 6-ban 

indult meg. Az infinitesimál számítás bevezetése, a grafikai módsze
rek alkalmazása, a függvénytani alap megteremtése a főtörekvésük 
(1. Rapport). A legutóbbi gyűlés beszámolója még nem áll rendelkezé
sünkre, de Cikot hozzánk intézett leveléből idézzük a következőket : 
«einstimmig haben die Mathematiklehrer angenommen, dass, falls bei 
einer bevorstehenden Reformirung unserer Schulen ein Jahr hinzu - 
gefügt wird, Differential- und Integralrechnung auf den Schulen ein- 
geführt werden soll. Eine Einführung ohne Verlängerung ist mit 
Majorität abgelehnt worden. Weiterhin ist einstimmig angenommen

1 A bizottság : Commissie belast m et bet onderzvek naar de wen- 
sehelijkheid en mogelijkheid van de invoering der eerste beginselen van 
de hoogere Analyse op de middelbare school.

-  A holland tanáregyesület : Vereeniging van leeraren aan inrichtin- 
gen van middelbaar onderwijs ; a reformkérdésekkel a Sectie voor Wis- 
kunde foglalkozik, melynek titkára G. J. van de Well. Az alkm aari gyű
lésen beszámoló referátum ok és az|ezeket követő discussio a Weekblad voor 
Gymnasial en M iddelbaar Onderwijs I II . évf. [1907.] 3. és 4. füzetében 
találhatók.
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worden : Einführung der graphischen Darstellung im Mittelschul
unterricht.» Az irodalmi összeállításban közölt Rapport IL függeléke 
tartalmazza azt a figyelemreméltó tantervet, melyet Vaes és v. d. 
Well néhány év óta iskoláikban nagy sikerrel alkalmaznak és mely az 
alsó osztályokban vezeti be a függvénytani és grafikai eljárásokat, a 
felső osztályokban a differenciál- és integrálszámítást geometriai, me
chanikai és fizikai alkalmazásaival, továbbá néhány fontos függvény 
vizsgálatát és az analytikai geometria rendszeres tárgyalását. A hol
land reformtörekvésekről a Weekblad voor Gymnasial en Middelbaar 
onderwijs 1907. évfolyama [III.] több tájékoztató cikket közölt. 
A Wiskunding Tijdschrift is tartalmaz több ilyen irányú dolgozatot.

Belgiumban 1. Neuberg liègei és P. Mansion genfi egyetemi 
tanárok vezetése alatt alakult meg a reformbizottság, melyben az »Insti
tut libre, préparant aux écoles spéciales», az «Ecole militaire» és a 
középiskolai oktatás inspectera vesznek részt. Neuberg a «Mathesis» 
1907. novemberi számában megjelent könyvbirálatában a felső ana
lízis elemeinek bevezetéséről így nyilatkozik 1 : «elle sortira sans doute, 
chez nous, des délibérations de la commission chargée d’étudier la 
réorganisation de nos athénées». A bizottságot— mely több albizott
ságra oszlik — 1906-ban nevezte ki a belgiumi kormány, tagjai eddig ha
tározott javaslatokat még nem bocsátottak közre. A francia tan tervhez al
kalmazkodva a látint tanító osztályokban egyszerűbb függvények grafikai 
tanulmányozását, a section scientifique-ben2 a differenciál- és integrál- 
számítás elemeinek bevezetését tervezik ; továbbá szükséges anyag
redukciókra is törekszenek. A mai tervezetben nagy súlyt helyeznek 
a kereskedelmi számításokra és a geodásia elemeire (a mathematikai 
szekciókban külön szerepel az «Arpentage»). A reformmunka folyó
irata a belga «Mathesis» lesz. A külföldi reformtörekvésekről Ncuberg 
fogja a bizottságot tájékoztatni.

Dániában már több tekintetben határozott megoldással dicse
kedhetnek; a legújabb 1906 dec. 1. tanterv és ennek utasításai (Under- 
visningen i Gvmnasiet) a középiskolai anyagot alaposan revideálták ; 
a «praktisk regning og matematik* külön tárgyként szerepel és a 
differenciál- és integrálszámítás elemeit is bevezették. Erről 1. a Nyt 
Tidskrift XVII. [1906.] évfolyamában megjelent: «Gymnasiets og 
Realklassens Matematikunderwisning» c. cikket. Kiváló tankönyvekkel

1 L. Cikot Rapportjának I II . függelékét (11. o.)
2 A bolgiumi «Athénées Royaux» igen érdekes tagoltsága a követ

kező: I. Humanités anciennes A) Section gréco-latine, B) Section latino- 
chimique C) Section latino-mathématique. II. Humanités modernes A) Sec
tion scientifique B) Section commerciale.
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is rendelkeznek, itt említjük T. Bonnesen könyveit : Arithmetica for 
Mellemskolen és Geometria for Mellemskolen (Kjöbenhavn och 
Kristiania, Gyldendalske Boghandel). Nyt Tidskrift c. folyóiratukban 
értékes cikkek jelennek meg általános és részletes oktatásügyi kérdé
sekről és az új tantervről.

A legújabb 1905-ben megjelent svéd tanterv a felső négy osz
tályban bevezeti a grafikai módszereket. Svédországban is sokat fog
lalkoznak a reformkérdésekkel, mint azt a svéd Pedagogisk Tidskrift 
újabb évfolyamai is bizonyítják.

A Schweizi mozgalom részleteiről a következő adatokat közöljük : 
A «Vereinigung von Mathematiklehrern an schweizerischen Mittel
schulen* «Verhandlungen» c. közlöny már 1905-ben közölte H. Fehr 
genfi egyetemi tanár előadását : «Der Functionsbegriff im math. Unter
richt der Mittelschule» és az ezt követő diszkussziót. Az egyes közép
iskolák különben saját hatáskörükben kantonok szerint külön intéz
kednek. * A szövetséges-polytechnikumnak 1873 óta érvényes belépési 
reglementje nem követeli a felső analízis elemeinek ismeretét. Viszont 
az orvosnövendókek érettségi vizsgálatairól legújabban kiadott reg
lement a következőket tartalmazza : «Anwendung des Koordinaten
begriffs auf die graphische Darstellung von einfachen analytischen 
Functionen und von elementaren Abbängigkeitsverhältnissen me
chanischer und physikalischer Grössen». A baseli, zürichi és genfi 
középiskolák tantervét csak nemrégiben revideálták ; a matliematikai 
oktatás reformja érdekében nem változtatták meg lényegesen a régi 
tervezeteket. A baseli reáliskola felső tagozatának két utolsó osztályá
ban szerepel a sorok elmélete, az elemi függvények sorfejtése (IV. o.) 
és az infinitesimál számítás geometriai és fizikai alkalmazásaival (V. o.). 
Ezen iskolának továbbá külön kereskedelmi tagozata is van. A zürichi 
reálgimnázium újabb tervezetében (1905 nov. 29.) a két legfelső (VI. 
és VII.) osztályban előadja a függvény fogalom és grafikai ábrázolása, 
a végtelen sorok elméletét. Kiemelik a technikai alkalmazásokat. A diffe-

* Pl. K. Bütler, a zugi városi gimnázium és sekundariskolával kap
csolatos «Industrieschule» felső osztályában az utolsó félévben előadja két 
év óta az infinitesim ál számítás elemeit, m iután a grafikai vizsgála
tokkal már korábban megismertette tanulóit. Előbb csak a technikára elő
készítő Industrieschule, most m ár az egyetemi pályákra előkészítő gim
názium tanulóit is bevonja e tanfolyamba. Az előadások vázlata megjelent 
a nevezett iskola 1906/7. értesítőjének mellékleteként : Einführung in die 
Differential- und Integralrechnung für Schüler von höheren Lehranstalten. 
(A Sekundarschule a polgári, az Industrieschule a reáliskolának felel 
meg. Az Industrieschule több helyen egyesítve van a gimnáziummal ; közös 
nevük «Kantonschule»).
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renciál- és integrálszámítás dolgában úgy intézkednek, hogy a VII. 
osztály analitikai geometriai anyagában helyet biztosítanak a differen
ciálhányados és alkalmazásainak, továbbá a görbék quadraturájának 
bemutatására. A magasabb, szakszerű kiképzést nyújtó Collège de 
Genève sem halad a reformok terén, még a kereskedelmi pályára 
előkészítő section réale-ben és a section technique-ben sem. Reform
kérdésekkel foglalkozó folyóiratok : Die schweizerische Lehrerzeitung 
és Die schweizerische Pädagogische Zeitschrift.

4. Megjegyzések az iro d a lm i összeállításhoz.

Irodalmi összeállításunk négy fejezetre oszlik. Az elsőben a 
reformmozgalom általános kérdéseiről, a másodikban a részletes d i
daktikai és módszertani kérdésekről megjelent művek találhatók. 
A harmadik fejezetben a Jelentésünk legterjedelmesebb 3. részének 
további tanulmányozását elősegítő dolgozatokat állítottuk egybe ; 
a II. és III. fejezet azonban több esetben szigorúan nem volt 
elválasztható. Végül a IV. fejezet a legfontosabb új tankönyvek soro
zatát adja. A tankönyvek feldolgozásánál az egyes országokra nézve kü
lönböző elvek érvényesültek. A francia tankönyvek sorozata legnagyobb, 
mivel célunk volt a legújabb tervet követő eddig megjelent munkákat 
egybeállítani. Az angol és amerikai tankönyvek sorába azokat vettük 
fel, melyek részint a mai új irány szolgálatában állanak, részint mai 
nap ez országokban leginkább elterjedtek; e gyűjteményben teljességre 
törekedni nehéz feladat volna, de, úgy hisszük, a közölt munkák 
alapján is már pontosabb útmutatás nyerhető. Német tankönyv arány
lag kevés van, mivel csak a reformgondolatokat tekintetbe vevő m un
kákra szorítkoztunk. A mai nap leginkább használatos német tanköny
vek száma olyan nagy, hogy részletezésük nem volt lehetséges ; a H orn - 
féle «Verzeichniss der an den höheren Lehranstalten Preussens einge
führten Schulbücher (Leipzig, Teubner) és a pædagogiai folyóiratok 
bibliográfiái rovatai e tekintetben jól használhatók. Az olasz tan 
könyvek sorában nem annyira a reformmunkákat, mint inkább a 
szigorú logikus módszert követő irány legelső képviselőit állították 
össze. A tankönyveknél többször hiányzik az évszám, mivel újabb 
kiadások várhatók.

Összeállításunkban első sorban azokra a kérdésekre terjedt ki 
figyelmünk, melyek a magyar reformbizottság munkálataival kapcso
latosak. így nem említjük fel a fizikai oktatás és a fizikai gyakorlatok, 
továbbá a legújabb természetrajzi reformmozgalom igen nagy és 
felette értékes irodalmát. Célszerűnek tartanok, ha e téren működő 
szakférfiaink a miénkhez hasonló gyűjtésre vállalkoznának, már azért 
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is, mert e mozgalmak a mathematikai oktatás reformtörekvéseivel 
egy időben és pl. Németországban párhuzamosan haladnak. Továbbá, 
hiányzik a tanárképzés reformálására vonatkozó irodalom, mivel bízott 
Ságunkban e kérdéssel dr. fíiesz Frigyes kollégánk fog behatóbban 
foglalkozni. E kérdéseket illetőleg Franciaországban és Németországban 
nagyobb irodalom található, az egyetemek (különösen a jénai és a 
göttingeni)1 is közöltek hallgatóik számára ilyen irányú javaslatokat, 
melyek közelről érintik reformtörekvéseinket.2 Kiemelendők Klein 
régebbi dolgozatai az alkalmazott mathematika és fizika egyetemi 
oktatásáról és a szükséges intézményekről, melyekhez a Klein-féle 
későbbi középiskolai munkák szorosan csatlakoznak. Klein tapasztala
tait és javaslatait a történeti fejlődés (kül. a göttingeni egyetemen) 
és a külföldi viszonyok ismertetése kapcsán legújabb munkájában 
(Klein-Schimmad; utolsó rész) összegezte ; e munka további két 
kötete az elemi mathematikának egyetemi oktatását fogja kifejteni. 
Az I. kötetben található Klein legfontosabb ilyen tárgyú dolgozata : 
«Probleme des math.-phys. Hoch Schulunterrichts » (legelőször megjelent 
a Jahresber. der D. M. V. XIV. [1905.] kötetében), melyben az elemi 
mathematika és fizika egyetemi oktatására és evvel kapcsolatban a 
tanárképzésre, végül a technikai iskolákra vonatkozólag fontos javas
latokat közöl. A tanárképzés kérdésével foglalkozott a Verein zur 
Förderung des Unt. in der Math. und. in den Naturwiss. legutolsó dres- 
deni gyűlése (1907 jim.), M. Krause-, K. Reinhardt és E. Löwenhardt 
referáltak a mathematikai és természettudományi szakokat választó 
jelöltek kiképzéséről. (A két utóbbi előadása megjelent az Unterrichts
blätter XIII. évf. [1907.] 4. füzetében.) Összefoglaló jellegű M. Nath 
dolgozata : Die Vorbildung für das höhere Lehramt insbesondere in

1 R atschläge und Erläuterungen für die Studirsnden der M athe
matik und P h y sik  an der Universität G öttingen (neue Auflage, [Ostern, 
1905.]). Továbbá 1. Tannery J. cikkét : L ’enseignement pédagogique à 
l’École norm ale supérieure (Eev. Int. de l’Ens. [1902.]).

-  L. Gutzmer, Klein, Stächet, Holzmüller dolgozatait a Jahresber. 
der D. M. V. X III , [1904] és XIV, [1905.] évfolyamaiban, továbbá Linde
mann rek tori beszédét : Über Lehren und  Lernen in der M athematik 
(München [1901.]). Klein régebbi beszédei ú jra  lenyom attak a Klein-Riecke- 
féle mű I. kötetében: Über angewandte M ath, és Physik stb. (Leipzig, 
Teubner [1900.]). Francia munkák közül idézzük: Ch. V. Langlois: La 
préparation professionelle à l’enseignement secondaire, Musée Pedagogique 
kiadványa, N r. II , Paris [1902], továbbá: V. H . Friedel: Traitemont des 
instituteurs et des institutrices à l’étranger (u. о. III. szám [1903.]) című 
munkákat. A tanárképzés feladatairól bőven szol \oung már em lített 
nagyobb m unkájának  VIII. fejezetében.
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der Math, und den Naturwiss. (Neue Jahrb. XIX XX. [1907.] 
1907. szept. havában terjesztette elő az Unterrichts. Commission leg
újabb javaslatait (dresdeni nagygyűlésen), melyek a tanárképzésről 
szólnak és Gutzmer szerkesztésében már meg is jelentek. (Vorschläge 
für die wissenschaftliche Ausbildung der Lebramtscandidaten der 
Math, und Naturwiss., Leipzig & Berlin, Teubner [1907.]), továbbá 
Verhandlungen der Gesellschaft D. N. u. A., Leipzig, Vogel [1907.].

Irodalmi összeállításunkban a magyar nyelvű dolgozatokat is 
felsoroljuk, ezek leginkább az országos középiskolai tanáregyesületi 
közlöny (O. T. K.) és a Magyar Pædagogia hasábjain jelentek meg. 
Kívánatos volna, ha a magyar programmértekezések ezentúl bőveb
ben foglalkoznának a reformkérdésekke!, különösen egyes fejezetek 
módszertani feldolgozásával. Legújabban a Középiskolai Mathematikai 
Lapok vállalkoztak arra, hogy a reformok dolgában állandó rovatot 
vezetnek. A külföldi egyetemes iskolaügyi reformokkal behatóan fog
lalkozik a «Népmivelés».

Gyűjtésünkben arra törekedtünk, hogy összeállításunk lehetőleg 
teljes legyen. De az irodalom nagysága és sokfelé való eloszlása követ
keztében e cél nehezen volt elérhető. Az irodalmi adatok gyűjtését 
4007 szept. 1-én zártuk le, ezután csak a legfontosabb és nagyobb 
munkákat vehettük tekintetbe.

A hazai könyvtárak mellett leginkább a göttingeni Lesezimmer 
pædagogiai gyűjteményét és az e helyen felállított Klcin-íéle separata- 
gyűjteményt használtuk fel. Sok anyagot szolgáltattak az Internatio
nal Catalogue of Scientific Littorature 1907 szeptemberig megjelent 
köteteinek pædagogiai és alkalmazott mathematikai fejezetei. Gyűjté
sünkben támogattak : Kármán Ferenc gyakorló főgimnáziurai tanár, 
továbbá C. A. Cikut hertogenboschi tanár, C. B. Upton, a nowyorki 
Teachers College tanára, I. Neuberg liège i egyetemi tanár, K. Bütlcr 
zugi igazgató, II. Felír genfi tanár és /. West тип  mköpingi tanár. 
Végül köszönetét mondunk Küssler Nora és Küssler Elly úrhölgyeknek, 
kik a bibliográfiái anyag rendezésében támogattak.

Jegi/zet. A Jelentésben azokat a cikkeket és könyveket idézzük, 
melyek a reformmozgalomban irodalmilag haladást jelentenek. E mellett 
még a Bibliográfiában is csillaggal láttuk el azokat a munkákat, melyeket 
a legfontosabbaknak tartunk.
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II . rész. B ib lio g r á fia .

(A legfontosabb mnnkák címeit *-gal jelöltük.)

1. A reform törekvéseket á lta lá n o s a n  jellemző m unkák.

Albrich K. jun ior : Ziel und Methode des math. Unterrichts in der 
Mittelschule. (Nagyszeben, W. Krafft. 1905.)

Ascoli M. : Les sciences mathématiques et physiques dans l’en
seignement secondaire d’après les conférences du Musée Pédago
gique. (Eevue générale des Sciences XY. 1904.)

*Beke M. : A mathematikai tanítás reformja. (O. T. K. XL. 1906.)
Berdellé Ch. : De l’expérience et de l’intuition dans l’enseignement 

propedeutique de la Mathématique. (L’Ens. math. IV. 1902.)
*Conférences du Musée Pédagogique. (1904) : L’enseignement des scien

ces mathématiques et des sciences physiques. (Publications du 
M. P. Nr. VI.) — (H. Poincaré, G. Lippman, L. Poincaré, P. Lan- 
gevin, É. Borel, F. Marotte elődásai.)

Dauzat M. : Éléments de méthodologie mathématique. (Paris, Nony 
1901.)

*Erdôs L. : A mathematikai tanítás reformjáról. (Zsolnai főreáliskola 
1906/7. értesítője.)

Fehr H.: L ’Enquête de «L’Ens. math.» sur la méthode de travail 
des mathématiciens. (Verhandl. des III. internat. Math. Congr. in 
Heidelberg. Teubner. 1905.)

Friche K. : Die heutige Lage des naturwiss.-math. Unterrichts an den 
höheren Schulen. (Lenyomatva a Wangerin-féle Verhandlungen-ben.)

Galdeano Z. G. : Algunas consideraciones sobre Filosofia y ensenanza 
de la Matemâtica. (Zaragoza. 1907.)

Gallenkamp W. : Uber den math. Unterricht im Gymnasium. (Zschr. 
für das Gymnasialwesen. XXXI. 1877.)

Giebel K. : Uber math. Unterr. an den höheren Schulen. Referat über 
die Vorlesung von F. Klein im W. S. 1904-5. (Math. Naturvv. 
Blätter. 1905.)

Goldziher К.: Zeitgemässe Umgestaltung des math. Unterrichts. (Päda
gogische Zeit. 1905. 5.)

Gotting E. : Uber das Lehrziel im math. Unterricht der höheren 
Lehranstalten. (Jahresber. der D. M. V. XL 1902.) (Újra lenyo
matva Klein-Rieckc : Neue Beiträge stb. c. munkában.)

Guadagno P. : Sul metodo d’insegnamento per la Matematica. (Piazza 
Armerina. 1903.)

Hadamard J. : Les Sciences dans l ’enseign. second. (La Science au 
XX-me siècle I. 1903.)
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Holzmüller G. : Über die Beziehungen des math. Unterrichts zum 
Ingenieurwesen und zur Ingenieur-Erziehung. (Zschr. für lateinlose 
höh. Schulen. VII. 1896.)

Нот E. : Das höhere Schulwesen der Staaten Europa’s (Stundenpläne.)
II. Aufl. (Berlin, Trowitsch u. S. 1907.)

Höflcr A. : Előadás a «Verein zur Förderung des math, und natur- 
wiss. Unterrichts». XIV. nagygyűlésén.

Jackson Ch. S. : The teaching of Mathematics and Physics. (Math. 
Gaz. III. 1904.)

* Kármán M. : Beispiel eines rationellen Lehrplans für Gymnasien.
(Sammlung Pædag. Ahhandl. III. füzet. Halle, Waisenhaus. 1890.) 

Kelemen I. : Reformok a középiskolai math, oktatásban. (Magy. Paeda- 
gogia. XV. 1906.)

*Klein F. u. Riecke E. : Uber angewandte Math. u. Physik in ihrer 
Bedeutung für den Unterricht an höheren Schulen. (Leipzig und 
Berlin, Tenbner. 1900.)

Klein F. : Hundert Jahre math. Unterrichte an den höheren preus- 
sischen Schulen. (Lexis : Die Reform des höheren Schulwesens in 
Preussen. Halle. 1902.) (Újra lenyomatva Klein-Riccke : Neue Bei
träge stb. c. munkában.)

— Über den math. Unterricht an höheren Schulen. (Jahresber. der 
D. M. V. XI. 1902.)

— Über eine zeitgemässe Umgestaltung des math. Unterrichts an 
höheren Schulen. (Leipzig u. Berlin. Teubner. 1904.) (Újra lenyo
matva a Klein-Riecke-iéle Neue Beiträge stb. c. munkában.)

—  Bemerkungen zum mathematischen und physikalischen Unterricht. 
(Lenyomatva a Wangerin-iè\e Verhandlungen-ben és Bericht an 
die Breslauer Naturforscherfersammlung über den Stand des math, 
und phys. Unterrichts an den höheren Schulen címen a Klein- 
Schimmack-íéle mű függelékében.)

* Klein F. u. Riecke E. : Neue Beiträge zur Frage des math. u. phys.
Unterrichts an den höheren Schulen. (Leipzig u. Berlin. Teubner. 
1904.)

Klein F. : Bemerkungen. (Physik. Zschr. V. 1904.)
— Über die Aufgabe der angewandten Mathematik besonders über 

die pädagogische Seite. (Verhandl. des H I. int. Math. Congr. in 
Heidelberg. Teubner. 1905.)

— Probleme des math.-phys. Hochschulunterrichts. (Jahresb. der D. 
M. V. XIV. 1905.) (Lenyomatva a Klein-Schimmack-iéle mun
kában.)

*Klein F.-Schimmack R. : Der mathematische Unterricht an den 
höheren Schulen I. (Organisation.) (Leipzig. Teubner. 1907.) (L.
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Középisk. Math. Lapok. XY. 1907. 1. füzet és Magyar Pædagogia. 
XV. 1907.)

Kleinpeter H. : Zur Beformfrage des math. Unterrichts. (Zschr. für 
das Bealschulwesen. XXXI. 1906.)

Kollros : La mathématique pure et l ’approximation (l’Ens. math. VIII. 
1906.)

Krause M. : Über die Beformbestrebungen auf dem Gebiete des m athe
matischen Unterrichts auf höheren Schulen seit 1890 etc. (Ab
handlungen der naturwiss. Gesellschaft «Isis» in Dresden. 1904.)

Laisant C. A. : L ’éducation fondée sur la science. (Összegyűjtött elő
adások. Paris. F. Alcan. 1905.)

— La Mathématique ; Philosophie, Enseignement. (Paris. Gauthier- 
Villars. 1907.)

Lechnitczky Gy : A mathematika-tanítás reformja. (Magyar Tanító
képző XXII. 1907. és XXIII. 1908.)

Lindemann F. : Lehren und Lernen in der Mathematik. (Bectorats- 
rede. München, C. Wolf & Sohn. 1904.)

*Loria G. : Vergangene und künftige Lehrpläne. Leipzig. Göschen. 
(Wieleitner német fordítása. 1906.)

Luckhaub Gy. : A függvénytan, a diff. és int. számítás bevezetése a 
középiskolába. (Előadás a székelyudvarhelyi tanári kör. 17. III. 2. 
tartott ülésén. O. T. K. XL. 1907. 638. о.)

Mahistre: L’enseignement mathématique. 1901.
Miller G. A. : Reform in mathem. instruction. (Science XXIV. 1906.)
* Moore E. H. : On the foundations of Mathematics. (Science, new 

series. XVII. 1903. és Bulletin of the American Math. Soc. 2. 
series. IX. 1903.)

*Nath M. : Die Bildungsaufgabe der Mathematik im Lehrplan der 
höheren Schulen. (Unterrichtsblätter. 1904.; Berlin. Salle. 1901. )

Newcomb S. : The Teaching of Mathematics. (Educat. Beview IV.)
Perry I. : The teaching of Mathematics. (The School World. III. 1901.)
— The rational teaching of Math. (Nature 1901.)
Pittarelli G. : Modificazioni da introdursi nell insegnamento mate- 

matico superiore per la preparazione degl’insegnanti secondari. 
(Atti. Livorno. 1902.)

Pnngsheim A. : Über Wert und angeblichen Unwert der Mathematik. 
(Jahresber. der D. M. V. XIII. 1904. Külön is megjelent: Mün
chen. Roth. 1904.)

Béformes à accomplir dans l’enseignement des Math. (L’Ens. math. 
VIL 1905.)

Richter F. : Vorschläge zur Umgestaltung des mathematischen Unter
richts. (Zschr. für math. u. natw. Unt. XXIII. 1892.)
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Richter 0. : Zur Vertiefung des Unterrichts in Mathematik und den 
Naturwissenschaften. (Neue Jahrbücher. XIX.—XX. 1907.)

Ricdlcr M. : Zur Frage der Ingenieurerziehung. Berlin. (Leonhard 
Simon. 1895.)

Riesz F. : Reformok a math, oktatás terén. (Előadás a szépé, i tanári 
kör. 1906. XII 9. Lőcsén tartott gyűlésén. O. T. K. XL. 1907. 404. о.)

Rühlm ann R. : Uber die Reformbestrebungen auf dem Gebiete des 
math. Unterrichts. (Pädagogisches Archiv. XLVII. 1905.)

Safford T. H. : Mathem. Teaching. (Boston 1887.)
Schellbach С. II. : Uber den Inhalt und die Bedeutung des math, 

u. phys. Unterrichts auf unsern Gymnasien. (Programm. Berlin. 1866.)
— Uber die Zukunft der Mathematik an unserm Gymnasium. (Berlin. 

Reimer. 1887.)
Schotten II. : Zur Reform des math. u. naturwiss. Unterrichts. (Zschr. 

für math, und naturw. Unt. XXXVI. 1905.)
Schülke A. : Uber die Reform des mathematischen Unterrichts an 

höheren Schulen. (Pbys.-ökon. Ges. zu Königsberg. XLVII.)
— Wie soll Mathematik und Physik auf höheren Schulen betrieben 

werden ? (Zschr. für math. u. naturw. Unt. XXII. 1891.)
Schwering K. : Zur Methodik des mathematischen Unterrichts an 

Gymnasien. Vortrag bei der 46. Versamml. deutscher Philologen 
und Schulmänner in Strassburg. Verhandlungen. X. 1901.

* Smith T). E. : The teaching of Elementary Mathematics. (Teachers 
Professional Series, New-York. Macmillan. 1903, legújabb 1907. 
L. Perry referátumát a Nature LXIV. 1901. évf.)

Souls: Sur l’emploi de la méthode expérimentale dans l’étude des 
sciences mathématiques. (Revue des Math. Spéc. XIII. 1902.)

Tannery J. : Les Mathémat. dans l’enseignement. (Revue de Paris. 
1900.)

Thieme II. : Wirkung der wissenschaftlichen Ergebnisse auf den 
Unterricht in den Elementen der Math. (Verhandl. des III. inter
nat. Math. Congress in Heidelberg. Teubner. 1905.)

— Der Bildungswert der Mathematik. (Piidag. Archiv. XXXIX. 1897.)
— Die Bedeutung der math.-naturwiss. Fächer für die' allgemeine 

Bildung. (Zeitschr. für math. u. naturw. Unt. XXI. 1890.)
Weber II. : Über die Stellung der Elementarmathematik in der ma

thematischen Wissenschaft. (Zschr. für math. u. natw. Unt. XXXIV. 
1903.)

Wimperis II. E. : The reform of mathematical education. (Engineering. 
Két cikk. 1903.)

Worrnell R. : Unstable questions in the teaching of elementary 
Science. (Educat. Times 1900.)



104 TANULMÁNYOK.

*Young J. W. A. : The teaching of Mathematics in the elementary 
and the secondary school. (Am. Teachers Series, New-York, Long
mans Green & Co. 1907.)

2. Részletes  kérdésekről szóló dolgozatok.

Albrich К. ju n io r : Die Lehre von der Bewegung fester Körper.
(Programm des evang. Gymn. A. B. Nagyszeben. 1902.)

*— Behandlung der Funktionen im Mittelschulunterricht. (Pro
gramm des evang. Gymnas. A. B. Nagyszeben. 1906.)

Ayné P. : Nouvelles applications des méthodes graphiques aus opéra
tions financières. (Revue générale des Sciences. XY. 1904.) 

Benesch R. : Die Differentiation der Exponential- und logarithmischen 
Function an der Mittelschule. (Zschr. für das Bealschulwesen. XXXII. 
1907.)

Berdellé Ch. : Propedeutique du calcul. (L'Enseignement mathémat. 
VI. 1904.)

Bertola G. : L ’insegnamentc dell’ Aritmetica nella scuola elementare 
(Conferenza). (Mandovi. Tip. cart, vescovile.)

Bcltazzi R  : L ’application dans l’enseignement de la Mathématique.
(L‘Ens. math. IL  és olaszul Atti Acad. Lucchese XXX. 1900.) 

Blaine R. G. : Quick and easy methods of calculating. A simple 
explanation of the theory and use of the slide rule, logarithms, 
etc. (London. Spon. 1898.)

Bleucke Fr. : Die Verbindung des Linearzeichnens mit dem stereo- 
metrischen Unterricht auf Untersekunda. (Jahresbericht Oberreal
schule Essen. 1901.)

Boyan G. : To reach the Calculus as early as possible. (Math. Gaz. 
Ш . 1903.)

Branford B. : Measurement and simple surveying, an experiment in 
the teaching of Elementary Geometry. (Journal of Education. 
1899— 1901.)

Burján К. : A középiskolai mathematikai oktatás fejlesztési iránya.
(Budapest VII. kér. külső főgimn. 1905/6. évi értesítője.)

Bürklen O. : Graphisches Rechnen und graphische Darstellungen 
im Mathematikunterricht. (Progr. Realgymnasium. Gmünd. 1899.) 

Crelier : Le dessin de projection dans l’enseignement secondaire. 
(L’Ens. math. VI. 1904.)

Davis E. W. : On the teaching of Elementary Geometry. (Hopkins, 
Dupuis, Sm ith  és Halsted műveinek megbeszélése alapján.) (Bull. 
of the New-York-Math.-Soc. 1893.)

Dr. G oldziher K ároly.



KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

Tolsztoj mint paedagogus.

A nagy orosz próféta korunk legtartalmasabb gondolkodói és 
legérdekesebb, legkoncentráltabb egyéniségei közé tartozik. Egész gon
dolatvilágának sarkpontja a modern társadalom erkölcsi újjászületé
sének követelése, még pedig az ó'skeresztyénség alapján. Helyesen je 
gyezték meg, hogy az ő neokrisztianizmusa metafizikai magvát illető
leg tulajdonképen a buddhista panteizmushoz közeledik. Ethikai fő
tana : a másokért való élet azonban tisztán evangéliumi és az az erély 
és lelkesedés, mellyel hirdeti és megvalósítani igyekszik, senkire sem 
maradhat hatástalan. A kultúrának hadat üzen, mert felfogása sze
rint csak megrontja az emberiséget. Azért az ő ideálja nem a «ki
művelt emberfő», hanem a szegény, az egyszerű pór, a muzsik, ő  hozzá 
kell felvilágosításért fordulni, mert józan eszét, természetszerű maga
tartását, tiszta erkölcsét, világos ítéletét nem mételyezte meg a kul
túra máza. Mint ideális anarchista Tolsztoj minden állami hatalom, 
törvény, idegen beavatkozás, erőszak és kényszer ellen fordul, amint 
egész tana tulajdonképen öntudatlan visszahatás a nyomasztó orosz 
autokrácia ellen. A vázolt vonások Tolsztoj paedagogiai nézeteiben is 
feltalálhatók, mondhatnék ideális anarchista szellem jellemzi összes 
paedagogiai törekvéseit.*

Mint fiatal 21 éves földbirtokos 1849-ben a gróf iskolát nyitott 
parasztjainak, de ez csakhamar megszűnt, mert sem ő nem értette 
meg a népet, sem a nép őt. Tervével azonban nem hagyott fel : az 
iskola által emelni a népet. Buzgón olvasgatta a kiváló paedagogu- 
eokat, legnagyobb szeretettel persze szellemi rokonát Bousseaut, kinek 
hatása félreismerhetetlenül meglátszik Tolsztoj tanain. Majd 1860-ban 
paedagogiai tanulmányútra határozta el magát, megfordult Berlin, 
Leipzig, Dresden, Kissingen, Marseille, Gotha, Weimar stb. városok
ban, személyes ismeretséget kötött Frőbellel és a híres Diesterweg 
fiával. Útja rendkívül megtermékenyítette fantáziáját és cselekvésre

* Leo N. Tolsztoj : Pädagogische Schriften. Von dem Verfasser ge
nehmigte Ausgabe von Raphael Löwenfeld. Jena. 1907. I. k. 307. 1. H. k. 
286. 1.
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késztette akaratát. Miután az egész német paedagogiát lebecsülte, a 
német rendszertől teljesen elütő új neveléstant és új iskolát akart 
életre hozni. Az ezután következő évek a legtermékenyebbek paeda- 
gogiai tevékenysége szempontjából. Elméleti cikkeit a «Jasznája-Po- 
lyána > című folyóiratában teszi közzé, itt hangoztatott elveit pedig 
az általa alapított iskolákban valósította meg. Természetesnek fogjuk 
találni, hogy szinte kizárólag a népnevelés kérdéseivel foglalkozik, 
hiszen az ő szeretett népének a java fekszik mindenekfölött a szivén.

Tolsztoj egy sajátságos ellenmondást konstatál: a nép szomja
zik a műveltségre, a kormány és a társadalom pedig mindent elkövet, 
hogy nevelje és a nép e törekvéseknek mégis minduntalan ellenszegül. 
Mi ennek az oka ? Az, hogy az intéző körök nem ismerik a nép ér
zületét, vágyait és szükségleteit s azért olyanra akarják tanítani, 
amitől az joggal idegenkedik. Az államtól állított iskolák nem gon
doskodnak a nép műveléséről, hanem egy bizonyos módszeren alapuló 
elavult műveltség terjesztéséről. A mai iskola nem ad feleletet azokra 
a kérdésekre, melyeket az élet felvet, a mi pl. abból látszik, hogy az 
olyan pórfiú, aki soha iskolában nem tanult, szellemi erő és praktikus 
tudás dolgában felülmúlja a megfelelő nevelésben részesült előkelő fiút.

A modern iskola kényszeriskola ; főtörvénye a fegyelem, a rend 
és ezért minden iparkodása hiábavaló. Csakis az az iskola mondható 
jónak, mely azon alapelvek tudatából fakad, melyek szerint a nép él. 
Azért a középkori iskola jobban megfelelt hivatásának, inkább nevelt 
az életnek, mint a mai, melynek a szervezete, módszere olyan, mint 
a régi iskoláé, holott a műveltség óriásit haladt a könyvnyomtatás 
feltalálása óta. Ép azért ma az élet sokkal jobban nevel, m int az 
iskola. Örvendetes jelenség —- úgymond -  hogy az orosz népnevelés
nek nincsen története, hagyománya és így teljes szabadsággal fejlőd
hetik a nép kívánságai szerint, a modern európai iskolák utánzása 
ellenben semmi jóra sem vezethetne. A külföldön dívó mindenféle 
vizsgálat káros és haszontalan, a bizonyítványok («a pecséttel ellátott 
papirosok») fölöslegesek. Igazi orosz iskolarendszernek magából a 
népből kell kifejlenie.

A paedagogia egyetlen tárgya a műveltség. A nevelés kényszerű, 
erőszakos behatása egyik személynek a másikra, míg ellenben a m ű
veltség az emberek szabad viszonya. A nevelés kényszerített, erőszakolt 
műveltség, mintegy erkölcsi despotizmusra irányuló törekvésnek 
elvvé való emelése. Jog a nevelésre nem létezik. Nincs jogunk a fiatal 
nemzedéket arra kényszeríteni, hogy oly ismereteket szerezzen, melye
ket később tévedéseknek ismer fel. A kényszer csak akkor volna jogo
sult, ha abban a tudatban volnánk, hogy az igazság a mienk. Ilyen 
iu la ta  pedig korunknak nincsen ; a pædagogiai elméletek harcban
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állanak egymással ; egy törekvés vonul végig Platóntól Kantig : hogy 
az iskolát a ránehezedő történeti bilincsektől megszabadítsák. Л рас- 
dagogia egyetlen kritériuma a szabadság. Ma semmiféle iskolafajban 
sincs meg az igazi szabadság, az egyetemen sem. A hallgató által 
választott fakultás, már előre meghatározza a tanulmányok körét és 
irányát is, és a hallgató kénytelen végighallgatni azt, amit a tanár előad 
és még ha ellenkezik is a meggyőződésével az, amit hall, nem szabad 
elégedetlenségének nyilt kifejezést adnia. Az igazi egyetem az volna, 
ahol az emberek fesztelenül, kölcsönös mivelés céljából gyűlnének 
össze és ahol a, vita is meg volna engedve. Ma az egyetem legfeljebb 
«beamtereket» nevel, de épenséggel nem tekinthető az egész társa
dalom műveltségét előmozdító intézménynek ; legkevésbbé pedig a nép 
szükségleteire gondol. Azok a diákok, akik mégis művelődnek az egye
temen, nem tanáraiknak köszönik, hanem a könyvtáraknak, másokkal 
való társalgásnak, tapasztalt emberek útbaigazításainak. Egyébként az 
egyetem nem oly embereket képez, aminőkre az emberiségnek szük
sége van, hanem aminőket egy korrumpált társadalom szükségei.

A műveltség szabad és észszerű, a nevelés erőszakos és követ
kezéskép észszerűtlen. Az iskola a műveltség egy részét közvetíti : 
tudatos behatás, amelynek azonban szabadnak kell lennie. Azért nyil
vános előadások, múzeumok az iskola legjobb példáit nyújtják a nevelés 
beavatkozása nélkül. Az alsóbb korosztályoknál is ilyféle szabadon 
képző behatásokat kell létesíteni. Ha a népiskolák, gimnáziumok és 
egyetemek majd egyszer lejárták magukat, akkor helyűkbe szabad 
intézmények fognak lépni, a tanulni vágyó nemzedék teljes és töké
letes szabadsága alapján. Hiába hivatkoznak az emberiség haladására ; 
mert a haladás, tökéletesedés törvénye csak az egyes ember leikébe 
van bevésve és csak individualiter hat, de tévesen alkalmazzák az 
emberiség történelmére, amelyben igazi haladásról nem lehet szó. 
Amit haladásnak neveznek (könyvnyomtatás, telegráf, gőzfelhasználása 
stb.) csak egyes osztályoknak hajt hasznot, de a nép egyetemére ká
ros, pedig a munkások sorában több az erő és igazságszeretet, mint 
az előkelő osztályoknál. Az igazság szépség és jóság eszméi és érzelmei 
pedig függetlenek a fejlődéstől. így tulajdonképen lehetetlen a gyer
meket nevelni abból az egyszerű okból, mert a gyermek a harmónia, 
igazság, jóság eszményeihez közelebb áll, mint a felnőtt : az ideál 
tehát nem előttünk, hanem mögöttünk (a gyermeknél) keresendő.

Az ismertetett elveket Tolsztoj jásznája polyánai iskolájában 
igyekezett életbe léptetni. Ennek főelve a legteljesebb szabadság. El
vetik tehát az európai iskolákban szokásos rendet, a tanítás pontos 
megkezdését, a rendes ülést és állást (a tanulók oda ülhetnek, a hová 
nekik tetszik : székre, padra, asztalra, ablakkönyöklőre, esetleg a tanító
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hátára is !). Könyvet, füzetet nem hoznak magukkal, mert a házi 
foglalkozás teljesen ki van zárva. Az iskola ingyenes. A tanítás csak 
nyáron folyik, áprilistól október közepéig pedig szünetel a tanulóknak 
(körülbelül 40, három osztályban) a gazdaságban való elfoglaltsága 
miatt. A tanítás menete teljesen a tanulók kívánalmaihoz alkalmaz
kodik; az a leghelyesebb módszer, amellyel a tanulók meg vannak 
elégedve. Miután a nevelés egyetlen alapja a tapasztalás, egyetlen 
kritériuma pedig a szabadság, a népet kell megkérdezni, hogy mit 
kell tanítani ? A nép pedig elsó'sorban anyanyelvét, az egyházi szláv 
nyelvet és a számok törvényeit fogja kívánni, a többi ismeretet pedig 
szükség esetén fogja megszerezni. Hogyan kell tanítani ? Semmi esetre 
sem kényszerrel, mert ép a természetszerűség és minden kényszer
nélküliség a jó tanítás zsinórmértéke. A tanítás nevelő eleme a taní
tónak tárgya iránt való szeretetében, lelkes előadásában és a közte 
és a tanulók között fennálló benső viszonyban rejlik. Meg kell hagyni 
a népnek azt a szabadságot, hogy akkor és ott állítson iskolákat, 
amikor és ahol szükségét látja és olyan tanítókat alkalmazzon, aminők 
neki a legjobban megfelelnek. Olcsóbbá és szabaddá kell tenni az iskolát 
és berendezését illetőleg is lehetőleg nagy súlyt biztosítani a községnek.

Tolsztoj pædagogiai felfogásának a hiányai szembetűnőek. Egész 
általánosságban majdnem azt lehetne mondani, hogy ami benne jó, 
az nem új, ami pedig új, az túlzás. Hogy a főbbeket említsük, ilyen 
túlzás, hogy az iskola föltétien szabadságát kívánja, ami anarchiára 
vezetne; ilyen az, hogy a népre akarja bizni annak megállapítását, 
hogy mit és hogyan kell tanítani; ilyen túlzás, hogy a nevelésnek 
mint kényszerű behatásnak tulajdonképen minden formáját kárhoz
tatja és végül, hogy mindenkinek bölcs belátására akarja bizni, hogy 
mit és mennyit akar tanulni. De vannak találó észrevételei is, melyek 
igazsága elől el nem zárkózhatunk. így hogy a modern iskolák sok 
történeti terhet czipelnek magukkal a múltból, amely terhektől na
gyon bajos őket mentesíteni a sok előítélet és konzervatív irányzat 
miatt ; igazsága van, midőn rámutat az egyetemek elavult rendsze
rére, noha ez nem általános baj ; végül, hogy még egyet említsünk : a 
«szabad tanítás» fontosságának a hangoztatása. Ehhez hozzávesz- 
szük a népe iránt érzett rajongó szeretetét, mely annak képességei 
túlbecsülésére is készteti, de mindenkép megható, mert nem üres 
jelszó, hanem benső meggyőződés. Kiemeljük továbbá a gyermeki 
lélek finom ismeretét, mely iskolájának gyermekeivel folytatott kedves 
társalgásából tűnik ki (itt helyszűke miatt meg sem érinthettük). 
Mindezen okoknál fogva Tolstoj fejtegetéseit nem fogjuk érdeklődés 
és okulás nélkül olvasni.

Dr. Szelényi Ödön.



IRODALOM.

E . V eyss ier , D e  la  M e th o d e  p ou r l’e n s e ig n e m e n t  sc o la ir e  d e s  
la n g u e s  v iv a n te s . 2e édition. Paris. Belin Frères. 1905. X V I+204. 1.

Ez a munka tájékoztatóul kíván szolgálni a kezdő nyelvtaná
roknak, elmélkedésre akarja serkenteni őket, s egységes irányelvek 
megállapításával egyengetni óhajtja a módszeres eljárás egyöntetű
ségét.

Az előttünk lévő második kiadást még egy előszó előzi meg, 
mely az 1902-iki középiskolai reform óta az élő nyelvek tanításában 
hivatalosan elfogadott direkt módszernek előnyeit és hátrányait fej
tegeti. Túlzásoktól tartózkodva a nyelvnek szóbeli gyakorlása mellett 
az írásbeli gyakorlásnak, a fordításnak s a nyelvtannak is megfelelő 
teret kíván biztosítani. A szókincsnek három nagy csoportját külön
bözteti meg : a köznapi beszéd szókincsét (vocabulaire usuel ou 
courant), az irodalmi nyelvét (v. littéraire), végül a tudományos 
nyelv szókészletét (v. scientifique). E három közül a szellemi képzés 
szempontjából legfontosabbnak tartja az irodalmi nyelv szókincsét, a 
tudományos nyelvnek számtalan elágazásával, végtelen specializáló
dásával kapcsolatban pedig arra a következtetésre jut, hogy szűkebbre 
kell fogni a nyelvtanításnak sokat felölelő programmját.

Maga a mű négy részre oszlik. Az első azzal a kérdéssel fog
lalkozik, minő helyet foglal el s milyen szerepet tölt be az élő nyel
vek tanulmánya a középfokú oktatás egészében. A második rósz az 
élő nyelvek iskolai tanítása módszerének legáltalánosabb alapelveit s 
elméleti kifejtését adja. A harmadik a módszernek alkalmazásáról 
vagyis a gyakorlati eljárásokról értekezik, végül a negyedik a német 
nyelv és irodalom tanulmányának az erkölcsi és értelmi képzés szem
pontjából való nagy fontosságát tárgyalja.

Az egész munkán bizonyos józan egyeztető szellem, a szélső
ségek kerülése s a helyes középútnak folytonos keresése vonul végig. 
A szerző pl. védelmébe veszi a latin nyelvet, s kifejezi azt a meg
győződését, hogy a latin valamikor ismét nemzetközi nyelvvé fog 
válni. Az élőnyelvi tanítás céljának kitűzésében meg akarja egyez-
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tetni a hasznosság szempontját a nevelő v. úodaírni céllal, még 
pedig úgy, hogy a mindennapi nyelvet (langage usuel) tanítsuk az 
alsó fokon, a nagy írók olvasását pedig hagyjuk a felsőbb osztályokra. 
A szerző tudatában van annak, hogy igazi gyakorlati nyelvtanítás az 
iskolában, tömegtanítás mellett meg nem valósítható, mindazáltal 
úgy véli, hogy az olvasás, írás és beszéd hármas célja közül egyiket 
sem szabad elmellőznünk.

A módszer alapelveiről és elméletéről szóló résznek beve
zető soraiban erősen hangsúlyozza a szerző, hogy a nyelveket gyakor
lati úton lehet megtanulni. Az élő nyelv megtanulásának egyetlen 
biztos és gyors módja a külföldi tartózkodás. Az iskolai együttes 
oktatásnak a való élettől annyira elütő viszonyai között, már csak 
az óráknak csekély száma miatt is, teljesen lehetetlen valamely idegen 
nyelvre megtanítani. A középiskolában a növendékek csak tanulnak 
németül és angolul, de nem tanulnak meg. Az iskolának tehát tudnia 
kell magát korlátozni, a tanítandó anyagot bölcs körültekintéssel 
kiszemelni, s ennek megtanításában mesterkélt légköréhez képest a 
természetes eljárások helyett mesterséges eszközöket alkalmazni.

A fó'dolog az, hogy a módszer változatos és hajlékony legyen, 
ne pedig merev. A legalsó osztályokban a méthode maternelle aján
latos ; a középsőkben a nyelvtani, a felsőkben az irodalmi szempont 
az uralkodó. A legelső megtanulandó szóknak konkrétaknak és gyakran 
előfordulóknak kell lenniök. A beszédgyakorlatok a környező tá r
gyakra vonatkozzanak s a tárgyalt olvasmányok körül forogjanak, 
továbbá foglalják magukban a legközönségesebb társalgásbeli szólás
formákat. A középső osztályoknak a nyelvtani szerkezet megismerésén 
kívül főfeladata a szókincsnek alapos kibővítése és megszilárdítása. 
A beszédgyakorlatok itt is tovább folynak, de már nem állanak elő
térben. A legfelső fokon a jeles írók olvasása és magyarázása a cél.

A műnek a gyakorlat emberét leginkább érdeklő harmadik 
részében az eddig kifejtett módszeres elveknek gyakorlati alkalma
zását látjuk. Sióbeli gyakorlatok focim alatt külön-külön fejezetek 
szólnak a kiejtésről, az olvasásról, a leckéknek felmondásáról, a 
beszédgyakorlatokról, az anyanyelvből élő szóval való fordításról, a 
szóbeli elmondásról és a szövegek magyarázatáról. E fejezetekből 
emeljük ki a következőket: az idegen szónak kiejtése, legalább a 
kezdőfokon, mindig előzze meg a szónak leírását. Juttassunk a fülnek 
a nyelvi oktatásban nagyobb szerepet ; ne legyen a tanulók előtt a 
nyomtatott szöveg, hogy az idegen szóknak megértése ne a szem 
útján menjen végbe. 20—25 szónál, 8 nyolcszótagos verssornál, 4—5 
prózában írt sornál többet nem kell feladnunk. Bőséges útbaigazítá
sokat kapunk a beszédgyakorlatoknak tárgykörére vonatkozólag.



Ezeknek legfőbb kellékük az, hogy konkrétek, a tanulóknak élet
viszonyaiból, környezetéből vettek, a valóságon alapulók, ne pedig 
koholtak legyenek. A mindennapi társalgásban leggyakrabban előfor
duló szólásmódok közül a leginkább szükségeseket, mintegy 150—200-at, 
szintén meg kell tanítanunk. Az írásbeli gyakorlatok között az írásról 
és tollbamondásról, az írásbeli fordításokról, végül a szabaddolgoza- 
tokról s ezeknek különféle tárgyairól sok hasznos dolgot olvashatunk.

A két fejezetből álló negyedik részben a német nyelvi és iro
dalmi oktatásnak az erkölcsi és értelmi nevelésben való közreműkö
dését taglalja az író. Erősen hangsúlyozza, hogy az olvasmányok 
kiszemelésében elsősorban az erkölcsi szempontok az irányadók. (Nagyon 
ellenzi Heine olvastatását.) Úgy vélekedik, hogy az olvasókönyvek 
szerkesztőinek meg kell engednünk a szövegeknek megváltoztatását, 
mert a költői alkotás tisztelethentartásánál is előbbvaló a gyermek 
tisztelete. Igen elismerőleg nyilatkozik végül a német tudomány fejlett
ségéről, és hivatkozik arra a nagy haszonra, melyet a német nyelvnek 
birtokában lévők a német tudományos irodalomból meríthetnek.

Mint bevezető methodikus művet haszonnal olvashatják Veyssier 
könyvét mindazok, kik élő idegen nyelvek iskolai tanításával foglal
koznak. Dr. Nagy József.
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l i e v u e  In te r n a tio n a le  d e  l ’E n se ig n e m e n t . Szerkeszti Picavet F e
renc. Í17. évfolyam. 1907. 1., 2., 3., 4. szám.

A kereszténység történetéről a jelenkorban (97—115. 1.) Debi- 
dour A. a Sorbonne-on előadásokat tartott és megnyitó beszédében 
jelzi álláspontját ; célja nem a tényeket előadni, hanem birálni ; k i
színezi az albigensek, a hugenották, a c;misardok üldözését, elítéli 
Bossuet és XIV. Lajos politikáját és a keresztény Franciaország tö r
ténetében csak a türelmetlenséget látja; az egyház minden ellensége 
előtte jámbor, derék hazafi ; de következetlen, amikor magát és elv
társait a vallási közöny és hibrid liberalizmus képviselőjének mondja, 
mert fanatizmusuk a középkori egyházénál is mélyebb.

A spanyol tanévet megnyitó beszédében (Altamira B. 116— 121.1.) 
Jimeno Amalio közoktatásügyi miniszter, aki tanár volt, jellemzi a 
népoktatást és kifejti programmját. Az iskolákban sok kívánni való. 
Az elemi iskolák nagy részében nincs illemhely, egy tartomány 4-29 
iskolája közül 400-nak nincs viz-vezetéke, Albacetában 11 iskola 
csak az ajtón át kap világosságot és friss levegőt s 72-nok nincs 
deszkázott padlója ; az iskolák gyakran temetők, fogházak tőszomszéd
ságában vannak (nálunk a győri áll. főreáliskola) ; a szükséges építkezé-



sek költségeinek fedezésére a kormány függő kölcsönt akar felvenni, 
melynek kamatját az eddig bérelt iskolahelyiségekért fizetett két 
millió peseta fedezné ; az iskolák túlzsúfoltak, a tanítók fizetése 500 
peseta ; a m iniszter 600 p-ra szeretné emelni, de nincs fedezete ; a 
tanítóképzés emelésére Sant-Cloud és Fontenay-aux-Eoses mintájára, 
tanítóképzőket kiván szervezni. Eleicegui tanár a santiagói egyetemet 
megnyitó beszédében a gyógyszertanhallgatók tanulmányának reformjá
ról, Eodriguez Lopez Valladolidban az elemi iskolák fogyatkozásairól szólt; 
Eoman tanár Salamancában Montaigne és Eousseau tanai ellen kelt ki.

Beljame Sándort, az angol nyelv tanárát a párisi egyetem el
vesztette és utódja Legouis Emil megnyitó előadásában (jan. 17-én, 
122—139. 1.) m éltatta érdemeit; 1864-ben kezdte meg pályafutását a 
Louis le Grand liceumban és az angol tanítást Franciaországban meg
teremtette ; «Az angol írókról és közönségükről a XVIII. században» 
írt doktori értekezést, több angol költőt fordított, nagy szótárt, egy 
könyvet tervezett Shakespeare-ről Franciaországban, de terveit meg 
nem valósíthatta, az anyaggyűjtés és a tanári munkásság kimerítette 
idejét és erejét.

A középkori filozófiai rendszerek történeti és összehasonlító 
tanulmányozására (140—143. 1.) 1898-ban az Ecole pratique des 
Hautes Etudes-ön szervezett társaság a Sorbonne-ra áthelyezett elő
adásokkal kapcsolatban szélesebb körben tovább folytatja működését ; 
a választmány tagjai Picavet, Esmein, Prou, Alphandéry tanárok ; a 
társaság kiadja az egyetemen készült dolgozatokat, a doktori érteke
zéseket, nehány író műveit és havi folyóiratát.

A Port-Royal iskoláinak feloszlatását ismerteti Gazier A. (205— 
215. 1.) Hermant Godefroi « Mémoires » -j ainak (XXII. k. 7. f.) eddig 
kiadatlan elbeszélése nyomán, mely még Sainte-Beuve figyelmét is 
elkerülte ; a jezsuiták az első feloszlató rendeletet 1656 ban eszközöl
ték ki, de új iskolák nyíltak Chesnay-ban Berniéres birtokán (Ver
sailles mellett) és Saint-Jean des Trous-ban Dugué de Bagnols há
zában (Chevreuse mellett) ; ezek ellen áskálódott Annát páter (v. ö. 
Pascal л Provincialesь-ját), mig 1659 november 8-án a király elren
delte az iskolák bezárását és a rendelet végrehajtásával Daubray 
rendőrkapitányt és Eiantz ügyészt bízta meg ; Chesnay-ben hét ta 
nulót és két tan árt (Framery és Le Bon) találtak Bosque tiszttartó 
felügyelete alatt ; habár a tanításban nem volt kifogásolni való, a 
gyermekeket szüleikhez küldték, a tanárokat Párisba és az iskolát be
zárták ; Port-Eoyalban nem volt iskola, itt Duchemin Károly és 
Audilly Arnauld, a nagy Arnauld bátyja lekötelező udvariassággal 
fogadták őket, de dolguk nem akadt; Saint-Jean des Trous-ban csak 
két tanuló volt egy mesterrel és ezek is atyjuk házában ; de Annát
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páter és Ségnier kancellár őket is kiűzették és Bernay apát gyám
sága alá helyezték, aki őket vagyonukból ki akarta fosztani, csak 
Thaumas Claude és Villeroi herceg szabadította őket ki kezei közül; 
a jezsuiták Port Royal nyomát is örökre eltörölték állítólag az egy
ház és az állam érdekében.

A történelem tanítására vonatkozó eszméket (316— 322.1.) közöl 
Xenopol (Jassyból); a történelmet az egymást követő tények tudo
mányának tekinti, míg a természettudományokban azonos (vagy an
nak vett) tények ismétlődnek ; a tények sora eszmék alá foglalható 
és az események az általános eszmék nélkül meg nem érthetők ; a 
tanítás kezdetén, az elemi iskolában (?) a konkrét tényekre kell súlyt 
vetni, a középiskolában az okszerű kapcsolatban levő tények soroza
tára, míg az egyetem a történeti igazságok keletkezésére vet világot 
a források tanulmányozása, a történeti kritika révén.

Belgium állami egyetemeinek 1901., 1902., 1903. évekre vonat
kozó miniszteri jelentéséből bocsát közre nehány adatot L. Leclère 
(323., 324. 1.) ; a három év kiadása 9.761,822 franc Gaud és Liège 
egyetemein ; Liègeben esztétikára, művészettörténetre és egyptologiára, 
Gaudban a skandináv nyelvekre állítottak új tanszéket és mindkét 
helyen önállóan szervezték a földrajztanítását; Gaudban volt 95 ta
nár és 811 hallgató, Liègeben 101 tanár és 1671 hallgató tanéven
ként; 497 külföldi hallgató közül 52 francia, 76 olasz a többi orosz
és lengyel. Kari Lajos.

*
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P ä d a g o g isc h e  B lä tte r . Alapította Kehr К. Szerkeszti Muthesius К.
1907. évi folyam, 11. és 12. szám.

A novemberi (11.) számban: Welche Bedeutung hat die phi
losophische Propädeutik fü r  die Bildung und insbesondere für die 
Lehrerbildung ? c. alatt dr. Kerrl Tivadar folytatja a mult számban 
megkezdett fejtegetéseit. Ha Lehmann R. szerint a filozófiai oktatás 
a középiskolai tanításnak mintegy megkoronázása : ugyanez áll a 
tanítóképzőkre vonatkozólag is, sőt még fokozottabb mértékben, ameny- 
nyiben épen a nép nevelőjének van szüksége filozófiai képzettségre. 
Az ő kötelessége ugyanis, hogy a nép fiaiból jellemes férfiakat nevel
jen, tehát magának is erős jellemű férfiúnak kell lennie. Erős jellemű 
férfiú azonban dr. Wernicke A. szerint («Richard Wagner als E r
zieher») csak az lehet, kinek megállapodott világfelfogása van; helyes 
világfelfogásra pedig csak a filozófia taníthat. Tehát a filozófia taní
tása a tanítóképzőkben szükséges. Igaz ugyan, hogy a tanító — ha 
ugyan erre ideje marad — később is megszerezheti a filozófiai isme
reteket, de e tekintetben — a képzőben szerzett kellő alap nélkül —
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könnyen tévútra is kerülhet. Hogy a filozófia psedagogiai, főkép didak
tikai szempontból is mennyire szükséges, fölösleges bővebben fejtegetni.

Hogy a filozófiai tudományok közül a logikán és pszichológián 
kívül melyeket tanítsuk a középfokú iskolákban s a tanítóképzőkben, 
erre nézve eltérők a vélemények. Lehmann ß . pl. a két emlitett 
tudományon kívül az eszthetika és etbika tanítását kívánja, Eehmke 
a filozófia történelmének fonalán a filozófia főbb elméleteit és kér
déseit óhajtja ismertetni. De a főbaj nem a tudományágak kiválasz
tásában van, hanem a filozófiára képesített tanárok hiányában.

Amíg nem sikerül a filozófiát a tanítóképzőkben külön tárgyként 
szerepeltetni, az eddigi keretben is behatóbban kell tanítani s a taní
tásban az induktív eljárás mellett nagyobb gondot kell fordítani a 
dedukcióra is, m ert a filozófia nemcsak egyes esetekből von le álta
lános következtetéseket, hanem az általánosról is következtet a kül
világra ; a mikrokosmos (az ember) mintegy magának teremti meg 
a makrokosmost (a külvilágot)! Kívánatos továbbá, hogy a képzőkben 
használt filozófiai kézikönyvek tudományosabb jellegűek legyenek, 
mint a mostaniak. Különösen szükséges, hogy bizonyos filozófiai irányt, 
meghatározott világnézetet képviseljenek, s ne csak általános ismer
tetését adják a különböző irányoknak.

A képzőintézeti tantárgyak közül nem egy alkalmas filozófiai 
kérdések tárgyalására. A didaktika, melynek alaptudományául hely
telenül tekintik a pszichológiát, igen alkalmas ismeretelméleti kérdések 
fejtegetésére. A neveléstan, melynek alaptudománya az ethika, alkalmat 
ad az eudámonismus és altruismus, a determinismus és indetermi- 
nismus tárgyalására. A neveléstörténet tanítása el sem képzelhető az 
ógörög, a középkori keresztény, a humanista irányú s az újabb filo
zófia elveinek ismertetése nélkül. A vallástan, a német irodalom és 
a természettudományok tanítása is sokszor nyújt alkalmat filozófiai 
kérdések fejtegetésére.

A Fortbildungsschule und Volksschule c. cikkben Muthesius K. 
értekezik a nép- és szakoktatás egymáshoz való viszonyáról. A tovább
képző iskolákban sok a baj : a tanulók közömbösek iránta, a szülők 
és munkaadók kellemetlen tehernek tartják, amiért is a tanítók ügy
szeretete, fáradozása kárbavész. Ennek főoka a könyvnek, a nyomta
tott betűnek uralma, mely az egyénileg alakított élettől duzzadó taní
tást lehetetlenné teszi. A papír feltalálása — mondja Chamberlain — 
a gőzgép feltalálásáig feltétlenül az emberiség legfontosabb vívmánya 
volt, de amily áldásos általában a papír szerepe, oly vészthozóvá is 
lehet. 8 ilyen az iskolában. A papír uralmával összefügg a másik főok : 
az éles ellentét az iskola s az élet között, mely e két szó használatá
ban nap-nap után kifejezésre jut. Az «iskola» szó jelentéséhez a köz-
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használat egész önkénytelenül a mesterkéltnek, a természetellenesnek 
fogalmát fűzi — ellentétben az élettel. S ezen ellentétet épen azok 
érzik a legjobban, akik az igazi, a gyakorlati élet mezején fejtik ki 
tevékenységüket. A cikkíró az elmúlt nyáron találkozott ily gyakor
lati emberrel, ki, bár alig járt iskolába, önerejéből nagy iparművé- 
szeti gyártelepet alapított. «Minderre — mondá —• nem lettem volna 
képes, ha iskolákat jártam  volna». Két főiskolát végzett alkalmazott
járól pedig úgy nyilatkozott, hogy azok igen derék munkatársai, de 
hiányzik belőlük a természetes, helyes érzék, az iskola sokat ron
to tt rajtuk. Az ily nyilatkozatokat nekünk paedagogusoknak nem 
szabad megvetnünk, avagy fölényes mosollyal kísérnünk. Sőt kell, 
hogy felrázzák lelkiismeretünket s arra bírjanak minket, hogy okta
tásunk módszerét komoly vizsgálat tárgyává tegyük. Az életnek, nem 
az iskolának tanulunk — ez a paedagogusok jelszava Seneca óta, s 
mégis — mily kevéssé sikerült azt eddig megvalósítanunk. Nagyban 
érezte ezt Molitor Jakab, ki a XIX. század elején kiadott pædagogiai 
irataiban érdekesen fejtegeti az ellentétet az iskola s az élet között: 
a  gyermeket sok mindenre megtanítjuk, ami tőle messze fekszik, s 
elhanyagoljuk azt, ami közelfekvő ; az élet és az iskola közt nagy 
ür tátong; az iskola idegen világ, ahol a gyermek egész mást lát, 
m int a való életben ; nem is csoda tehát, hogy az iskolában tanúltak 
hamar elszállnak a gyermekifjú fejéből, am int az a való életbe átlép ; 
az iskolában a gyakorlaton kellene kezdeni s az elméleten végezni. 
Molitor, hogy az iskolát az élethez közelebb hozza, egy továbbképző 
iskola tervezetét készítette el, de, sajnos, a továbbképző iskolák kér
désében ma, 100 év után sem jutottunk túl a kezdőlépéseken. Ennek 
oka a belénk oltott felfogás, mely az általános képzést a szakkép
zéssel ellentétbe állítja. Az általános képzés árnyképe (Phantom) 
okozza azt, hogy az élet és valóság az iskolai tanításban üres absz
trakcióvá zsugorodik össze, s hogy az iskola és az iskola falain kivül 
pezsgő élet a gyermek előtt két teljesen különböző világnak tűnik 
fel. Ezért első sorban a saját pædagogiai nézeteinket kell megváltoz
tatnunk. Az (általánosan képző) falusi népiskolában a gyermeket 
mintegy légmentesen elzárjuk a szakképzéstől, s az elemi iskola 
elvégzése után a továbbképző iskolában a szakképzést állítjuk a tanítás 
kellő közepébe : ez a hirtelen átmenet nem lehet jóhatású. A gyer
mekkel már az elemi iskolában meg kell kedveltetnünk jövendő hiva
tását. A legtöbb falusi gyermek földmívelővé lesz, mint apja. Élet- 
körülményei erre utalják s e foglalkozás közepette nő is fel. Ezen 
életkörülményeknek megfelelő legyen az iskola is. Ápoljuk az isko
lában is a gyermek szeretetét jövendő hivatása iránt. A legerősebb 
érzelmek mindig azok, melyek az ember gyakorlati életcéljával össze-
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függenek. Ha ezeket ápoljuk, megnyerjük magunknak a gyermek 
bizalmát. Ne mondjuk, hogy így a hasznossági elv jut előtérbe. 
Az önfentartás ösztöne egoizmus ugyan, de egészséges egoizmus, m ert 
összefügg a hivatással, mely az emberi életnek mintegy középpontja. 
Tehát röviden : azt, amit mi pædagogusok általános képzésnek neve
zünk, legjobban akkor mozdítjuk elő, ha a hivatásbeli képzéssel szoro
san összekötjük. Ezen állítását a cikkíró Pestalozzi és Goethe műveiből 
vett klasszikus idézetekkel is megvilágítja. Végső következtetés : az 
általános és szakképzés szállóigéje, mely elvi különbséget tesz a kettő 
között, helytelen ; ezért a tanítónak alkalmazkodnia kell az élethez. 
Nagy feladat vár e tekintetben a tanítóképző intézetekre, melyeknek 
tantervében a theoretikus és elvont dolgok helyett a reálisat, a gya
korlatit kell előtérbe helyeznünk.

A Die geistliche Schulaufsicht c. cikk a Németország nép
iskoláiban dívó (protestáns) egyházi felügyelet jogosulatlan voltát fej
tegeti. — Dr. Reuter F. a szász képzőintézeti tanárok egyesületének 
f. évi szeptember havában tartott közgyűléséről számol be. A köz
gyűlés behatóan megvitatta az egyes tantárgyak tanításának fontosságát 
és módszerét s különösen a természettudományokra, a zenére, a rajzra 
és a testgyakorlásra óhajt nagyobb súlyt fektetni a tanítóképzőkben.

A decemberi (12.) számban a «Der landwirtschaftliche Unterricht 
am Lehrerseminarь című cikkben Müller usingeni tanár azt igyekszik 
bizonyítani, hogy a mezőgazdaságtannak, mint külön tantárgynak, 
tanítása a tanítóképző intézetekben fölösleges. Véleménye szerint a 
természettudományi (főkép az állat-, növény-, ásvány- és vegytani s a 
földrajzi) oktatás elegendő alkalmat nyújt a mezőgazdasági ismeretek 
(a talaj képződése és nemei, a növények táplálkozása, a kultúrnövé
nyek leírása, a növényi élet ellenségei stb.) közlésére. Tehát a taní
tónak tisztán természettudományi tanulmányai alapján is képesnek 
kell lennie arra, hogy a gazdasági továbbképző iskolában sikeresen 
taníthasson. M iként a falusi lelkész, kinek rendszerint földjei is vannak, 
maga is mezőgazdává lesz anélkül, hogy valaha mezőgazdaságtant tanult 
volna : úgy a tanító is, kinek sok esetben szintén önérdeke a gaz
dálkodás, könnyen kibővítheti mezőgazdasági ismereteit sajátmaga s 
a továbbképző iskola javára. Hiszen a tanítónak, ha nem földmivelők, 
hanem bányászok, erdei munkások, halászok stb. között működik, 
szintén képesnek kell lennie arra, hogy a népet a továbbképzésben 
vezesse, bár ő maga nem végzett bányászati, erdészeti, halászati stb. 
tanfolyamot, m iért ne lenne tehát képes a mezőgazdasági tovább
képzés vezetésére is különleges mezőgazdasági tanulmányok nélkül ? 
A tanítóképzőkben alaposan, tehát heti nagyobb óraszámmal, idő
hiánya m iatt nem taníthatjuk a gazdaságtant, heti 1—2 órán pedig
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egyáltalában nem érdemes tanítani, mert az ily felületes tanítás 
nem ébreszt kedvet és lelkesedést a tárgy iránt, hanem csak unalmat 
és elkedvetlenedést. A képzó'intózeti növendék figyelmét a sok tan
tárgy amúgy is annyira megosztja, hogy szinte csődé volna, ha még 
mellókszakért is tudna lelkesedni. Különösen a tényleges viszonyok 
közt, midőn a tanítóképzők mezőgazdasági fölszerelése és költségelő
irányzata oly szegényes. A cikkíró véleménye szerint a tanítóképző 
intézetek tantárgyainak számát apasztani kellene, s nem — m int 
újabban gyakran történik — szaporítani. Ezt szívleljék meg a refor
mátorok, kik majd ezen, majd azon tantárgynak nemzetgazdasági 
vagy szociális fontosságát «felfedezve», annak tanítását a képzőkben 
szükségesnek hirdetik. A tantárgyak ilynemű szaporítása csak túlter
helést okoz, gyakorlati haszna nincsen.

Persönlicher Unterricht im  Lehrerseminar c. alatt Volkmar 
frankensteini tanár értekezik az egyéniség érvényesülésének szük
ségességéről a tanításban. Általános tévhit a nagyközönség köré
ben, hogy az iskolai tanításnál a könyv a fődolog, a tanító csak 
felad és kikérdez. Mindenesetre tény, hogy minden tanítás alapja 
dologi, mert a tantárgy anyagát csupa megtörtént tény, ismeret, 
igazság avagy ügyesség alkotja, tehát maga a tantárgy egész anya
gával a tanító s tanítvány személyes vonatkozá- sain kívül álló 
dolog. S így a kézikönyv, mely a tanítás eme dologi alapját, az 
anyagot magában foglalja, az ő személytelen, merev alakjával m int
egy a tanító s tanítvány közé ékelődik. De már abban a követel
ményben is, hogy a tanító hivatásából kifolyólag a tanuló lei
kébe mintegy átutalja a tanítás anyagát, benne foglaltatik az egyéni 
együttműködés szükségessége. A tanító egyénisége érvényesül — a 
tankönyv merevségével szemben — már a tananyag kiválasztásában 
is, hiszen a tanító határozza meg, mit tart a könyvben fontosnak 
s kevésbbé fontosnak, s egy bizonyos osztályban, egy bizonyos értel
miségi fokon szükségesnek vagy elhagyhatónak. Minden pædagogus 
saját magán tapasztalhatta, hogy az anyag kiválasztásában évről-óvre 
biztosabbá s gyakorlottabbá lesz ; tanulmány és tapasztalat m ind
inkább tökéletesítik ebben a tanítót. Amit pl. tíz óv előtt fontosnak 
tartottam, ma talán, mint kevésbé fontosat, elhagyhatónak vélem. 
Bármennyire részletes is a tanterv, mégsem szabad a tanító kezeire 
béklyót raknia : az egyéniségnek, tanterv s tankönyv dacára is érvé
nyesülnie kell. Érvényesülnie kell már csak azért is, mert a tanításnak 
nem csak ismereteket kell közölnie, hanem nevelnie is kell, s így a 
tanítónak egyéni élete teljét kell a tanításba beleöntenie, hogy az a 
gyermekben gyümölcseit meghozhassa. Ez szükséges az elemi isko
lában, de még inkább a tanítóképzőkben, hol tanítói egyéniségeket
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kell képeznünk, ami egyéniségünk érvényesítése nélkül lehetetlen. 
Tehát ahol csak lehetséges, juttassuk egyéniségünket érvényre, még 
akkor is, ha ez néha-néha a tanítandó anyag mennyiségének rová
sára történik is. De nemcsak a tanár, hanem  a tanítvány egyénisé
gének is lehetőleg érvényesülni kell tanítás közben. Igaz ugyan, hogy 
osztálytanítás mellett nem állíthatunk minden egyes tanítványt a 
tanítás középpontjába, de mindamellett gondosabban kell e tekin
tetben eljárnunk, mint képzőinkben általában történik. Minden egyes 
tanítványunk belső életét (eddigi élettapasztalatát, erkölcsi Ítélőképessé
gét s értelmi felfogását) a lehetőség szerint meg kell ismernünk. Ehhez 
persze nagy tap in tat kell, mert ifjainkban mindenekelőtt bizalmat s 
az avval járó őszinteséget kell felébresztenünk s magunknak meg
nyernünk. Egyéniségünket végre még egy fontos követelmény szem
pontjából is kell érvényesítenünk : úgy kell irányítanunk a tanítást, 
hogy minden egyes tanítványunk hajlamainak megfelelően egy-egy 
kedves tantárgyában minél jobban kifejthesse tehetségeit; a fejlődő 
egyéniség képzésének nincs ennél hathatósabb eszköze. Nem egy kész 
ember köszöni bizonyos irányban való fejlődését tanítói ösztönzésének 
és irányításának. Summa summarum : jó tan tervek, megfelelő iskolai 
szervezet és czélszerű taneszközök a tanításnak fontos tényezői, de az 
egyéniség érvényesülése a legfontosabb !

A végzett növendékek volt iskolájuk iránt általában, s így a 
tanítók is a képzőintézet iránt, melyben tanulmányaikat végezték, 
vegyes érzelmekkel viseltetnek, részint a hála és öröm, részint a 
kellemetlen visszaemlékezés érzelmeivel.

M. Sch. elemzi ezen érzelmeket a Der Lehrer und seine alma 
mater című cikkében. Szerinte a következő kellemes érzelmeket 
ébreszti az intézet emléke a volt növendékben: 1. a hála érzelmét 
azon sok buzdításért, mellyel a tanárok a pálya s a tudomány szere- 
tetét benne ébren tartották, s ama szeretetért, mellyel örömében s 
bajaiban részt vettek; 2. a barátság érzelmét a volt iskola- s főkóp 
az osztálytársak iránt; 3. a kegyelet érzelmét ama intézet iránt, 
melyben első tanítási gyakorlataikat végezték, hisz épen ezek függnek 
leginkább össze hivatásukkal. Hogy e kellemes érzelmek mellett kelle
metlen érzelmeket is kelt az intézet emléke a volt tanítvány lelkében, 
annak okai: egy-egy volt tanár személyisége, ki nem a kellő módon 
vezette tanítványait ; továbbá a gyakorló iskola helytelen szervezete, 
mely a tanítási gyakorlatokat unalmasakká tette ; viszályok az iskola
társak között, s gyakran magának a községnek emléke is. A községek, 
melyebben tanítóképzők vannak, többnyire a forgalomtól félreeső 
kisvárosok, hol a növendékek minden művelődési eszköz és társa
dalmi érintkezés híjával vannak. Altenburger Adolf.
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XVI. nagy-gyűlés 1908 január hó 18-án.

Jelen vannak : dr. Finárzy Ernő elnöklete mellett Böngérfi 
János, Bozóky Endre, Bartoniek Géza, B ihari Mór, Berta Ilona, 
Dőri Zsigmond. Erődi Béla, Éltes Mátyás, Geöcze Sarolta, Gyulay 
Béla, Gyulai Ágost, Hegedűs István, Jancsó Benedek, Juba Adolf, 
Körösi Henrik, Körösi Sándor, Komáromv Lajos, Kiss Áron, Kovács 
János, Kemény Ferenc, Kerékgyártó Elek, Kármán Mór, Katonáné 
Thuránszky Irén, Leövey Sándor, Málnai Mihály, Medveczky Frigyes, 
Miklós Elemér, Nagy László, Négyessy László, Nagy Zsigmond, 
Pruzsinszky János, Sebestyénné Stetina Ilona, Sebestyén Gyula, 
Schack Béla, Szuppán Vilmos, Székely György, Somogyi Géza, 
Sretvizer Lajos, Szellő Sándor, Téglás Gábor, Tomcsányi János, 
Valter Gyula, Vangel Jenő, Varga Gyula, Varga Gyuláné, Varga 
Ilona, Weszely Ödön, Trájtler Károly (utóbbi mint jegyző). Ezeken 
kivül vendégek nagy számban.

I. Elnök hosszabb beszéddel nyitotta meg a Magyar Pædagogiai 
Társaság XVI-ik nagy-gyűlését, melynek címe : Újabb törekvések a 
didaktika terén. (Lapunk élén közöljük.)

II. Elnök előadja, hogy a kegyeletnek óhajt kifejezést adni a 
M. P. T., amidőn elhúnyt rendes tagja, Szász Károly fölött emlék
beszéd megtartását határozta el. Felhívja dr. Székely György r. tagot 
beszédének elmondására.

Székely György dr. r. tag fölolvassa emlókbeszédét Szász Károly 
fölött. (Folyóiratunk jövő számában közöljük.)

Elnök köszönetét mond az előadónak gondosan megszerkesztett 
emlékbeszédeért ; egyben tolmácsolja a Társaságnak mélyen érzett 
fájdalmát Szász Károly elhunyta fölött s részvétét jegyzőkönyvében 
megörökíti.

III. Elnök jelenti, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke, Berzcviczy Albert, társaságunk tiszt, tagja, levelet írt, mely
ben sajnálatának ad kifejezést, hogy a mai ülésen nem jelenhetett 
meg.
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IY. Gyulai Ágost titkár felolvassa a lefolyt társulati év tö r
ténetét.

Titkári je le n tés .
Tisztelt Társaság !
Midőn mint a Magyar Pædagogiai Társaság életének hivatalos 

krónikása kötelességszerűen fölemelem szavam, hogy Társaságunk 
1907. évi működéséről és állapotáról számot adjak, abban a remény
ben teszem ezt, hogy jelentésem adatai, ha nem regisztrálják is Tár
saságunknak s — amelyet képvisel — a magyar tudományos pæda- 
gogiának zajos és nagy eseményeit, mégis megnyugtató tudomásul 
fognak szolgálni annál a csöndes, komoly és becsületes tudományos 
munkánál fogva, melyről ez adatok szólanak, melyet Társaságunk az 
elmúlt esztendőben végezett s melynek — korunk mindinkább ala
kuló vonásaként — a paedagogia kérdései iránti általánosabb érdek
lődés fejlődése látszik hátteréül szolgálni.

Valóban, m intha mindinkább úgy állapodnék meg a magyar 
pædagogiai tudomány ügye, hogy az összes e körbe vágó kérdések és 
problémák, melyek künn az életben, valódi vagy képzelt szükséglet
ből iniciálva, zajjal alakulnak, forrongnak s heves csatákra adnak 
alkalmat, szépen elsimulva, leszürődve kerülnek Társaságunk meg
fontolt bírálata és ítélethozatala elé s itt öltenek tételes alakot a 
tudomány kritikájának világánál. Nem azt jelenti ez, hogy Társasá
gunk talán keresve keresi, hajszolja az aktualitásokat — hiszen ez 
ellenkeznék komoly tradícióival — hanem csak azt, hogy ezek sem 
kerülik el figyelmünket, s azt, hogy a paedagogia aktualitásai érez
vén Társaságunknak a napi események fölé emelkedő magasabb szín
táját s ebből eredő tekintélyét, itt keresnek erősségeket tételeik vég
leges megalakításához.

Ilyen módon illeszkedtek be Társaságunk elmúlt évi életébe 
mindazok a fontosabb kérdések és események, melyek a magyar ne
velés és tanítás munkásait s ez ügyek iránt érdeklődőket foglalkoz
tatták s ilyen módon szolgálnak Társaságunk 1907. évi életének h á t
teréül mindazok a pædagogiai mozgalmak, melyek — bár Társasá
gunk tulajdonképeni munkakörén kívül — a magyar pædagogiai köz
vélemény érdeklődését lekötötték.

Mindnyájunk élénk emlékezetében vannak még a Szabad tan í
tás pécsi kongresszusának eseményei, melyek óvatosságra intenek az 
iskolán kívüli oktatás nagyfontosságú kérdésének fölfogására nézve. 
E pædagogiai ügy fontosságát elsőrendűnek ismerte el a magyar ok
tatásügyi kormány is s ennek tulajdonítható, hogy a szabad tanítás 
ügyének tanulmányozásával több rendbéli szervét foglalkoztatja. Ilyen 
körülmények közt Társaságunk sem hagyhatta figyelmen kívül e ne-
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vezetes kérdést s azért iparkodott az e téren való feladatokat, távol 
minden politikai fölfogástól, tradícióihoz híven, csupán a tudomány 
eszközeivel kezelve tisztázni.

Szóhoz jutott Társaságunk elmúlt évi munkássága során a ne
velés- és tanítástan legújabb irányzata, a kísérleti alapra helyezkedő 
pædagogiai tudomány is, s e téren való néhány reális tételnek meg
vitatásával igazolván ez irányban való éber figyelmünket, fönntartot
tuk magunknak a jogot, hogy tudományszakunk tovaművelésének ez 
irányzatában megfelelő módon résztvehessünk.

Hasonlóképen Társaságunknak az élet mozgalmaival való kap
csolatát jelenti egyrészt, súlyának bizonyítékául szolgál másrészt múlt 
évi életének az a momentuma, hogy a Magyar Bókeegyesület eszméi 
egyik lelkes apostolának fölszólalásában Társaságunk itélőszéke elé 
hozta akciójának pædagogiai vonatkozásait s Társaságunk fölkarolva 
ez ügyet, pártolólag nyilatkozott a béke-propaganda tanügyi vonat
kozásairól, sőt e tételes megállapodásának a magas közoktatásügyi 
kormányhoz intézett fölterjesztésben is kifejezést adott.

Nem kevésbbé a Társaságunk ideáival való rokonságot jelenti 
az a nagyarányú fejlődés, melyen az Országos Tanszermúzeum és 
Pædagogiai Könyvtár intézménye az elmúlt évben újra keresztülment 
s mely mindinkább lehetővé tette egyrészt, hogy a magyar tanárok 
és tanítók a szemléltető oktatás legkülönfélébb eszközeivel megismer
kedve képezhessék magukat, másrészt, hogy az elméleti pædagogia 
művelői s Társaságunk tagjai — saját társasági könyvtár híján — 
hathatós segédeszközt nyerjenek tudós munkásságukhoz a tanszer- 
múzeum pædagogiai könyvtárában. A megnevezett múzeum elnöksége 
mindenkor szives előzékenységgel és szakértelemmel, Társaságunk 
tudományos céljaival egyezőleg, a folyóiratunkban megielent biblio- 
grafikus közlemények alapján, Társaságunk elnökének közbejöttével 
fejlesztette a könyvtárt s különösen annak ma már mintegy 170 hazai 
és külföldi folyóiratra kiterjedő részét s e részben nemcsak kapcso
latot tartott fönn Társaságunkkal, hanem egyúttal ezt, mint a szak- 
tudományunkat első sorban képviselő egyesületet, hálára is kötelezte.

Mindezek mellett a Társaság kebelén kívül végbement pæda- 
gqgiai vonatkozású mozgalmak közül örömmel tölthette el Társasá
gunkat az elmúlt évben az a nemes, főleg nemzeti irányú törekvés 
is, mely a magyar néptanítók anyagi helyzetének javítását célzó tör
vény meghozatalával új erőt öntött a magyar tanításügynek addigi 
mostoha sorsa m iatt némileg elernyedt több ezernyi munkásába s e 
tekintetben bizonyára szebb jövőnek s a magyar pædagogia ügyére 
nem jelentéktelen reményeknek lett forrásává.

Mindamellett a munkásságunk hátterét tevő kapcsolatok főiem-
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lítése után természetesen elmúlt évi életünk eseményei közül ezúttal 
első sorban azok érdekelnek bennünket, melyek tisztán Társaságunk 
kebelén belül, saját eszközeivel mentek végbe.

E tekintetben Társaságunk élete nem maradt el az előbbi évek 
munkája mögött, bár nem egy régi tervünk — egy évvel ezelőtt való 
jelentésem összegezte őket — még mindig nem lépett teljesen a meg
valósulás stádiumába. Munkaprogrammunk rendes szervei : gyűléseink, 
kiadványaink sikerrel működtek. Eléggé látogatott üléseket tartottunk 
s folyóiratunk is megfelelt hivatásának.

Üléseink — számszerint egy nagygyűlés, nyolc fölolvasó ülés 
és egy elnöki ülés változatos tárgysorral foglalkoztak. Fölolvasó 
üléseink napirendjén tudományos előadások szerepeltek, köztük egy 
tudományos tárgyról szóló elnöki beszéd, nyolc nagyobb, részben 
egész ülést betöltő értekezés, továbbá három előre kitűzött vitakérdés 
tárgyalása és négy fölolvasás nyomán keletkezett részletesebb vitat
kozás. Ezek mindegyike tudományos színtájon állva iparkodott né
hány pædagogiai probléma tisztázásához hozzájárulni. Egyéb ülésein
ken részben a Társaság ügyeire vonatkozó eszmecserék kerültek napi
rendre.

Fölolvasó üléseink tárgyai részletesen a következők voltak :
■Január 19-én: Fináczy Ernő előadása «Közoktatásügyi szemle» 

címen.
Február 16-án: Nagy László előadása «Az érdeklődés fejlődés

tanáról» és Kemény Ferenc «A békenapról® szóló indítványának 
megvitatása.

Március 16-án : Kemény Ferenc indítványának folytatólagos 
tárgyalása és Dóri, S. Zsigmond értekezése «A pædagogiai kisérlet 
értékéről».

Április 20-án : A pædagogiai kisérlet értékéről szóló vita foly
tatása, mely alkalommal Ranschburg Pál, a gyôgypædagogiai psycho- 
logiai m. kir. laboratórium vezetője, m int Társaságunk vendége, egész 
előadássá bővült fejtegetést adott elő.

Május 18-án : Kármán Mór szabad előadása «A magyar egye
temek kérdéséről».

Október 19-én : Waldapfel János fejtegetése «Az iskolán kívül 
való oktatás methodikájárób.

November 16-án: Kovács János fölolvasása «A polgári iskola 
szükségességéről».

Végül
December 21-én: Waldapfel János előadása «Az iskolán kívül 

való oktatás szervezete, tárgyai és módja» címen.
Mindez üléseinken Társaságunk rendes tagjai — az ismét meg-
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induló pædagogiai érdeklődés bizonyítékául — az előbbi évekhez ké
pest szorgalmasan vettek részt s havi gyűléseinket, legalább egyiket- 
másikat, a nagy közönség is érdeklődéssel kísérte.

Társaságunk munkásságának másik nevezetes részéről folyóira
tunk tanúskodik. A Magyar Pædagogia az elmúlt évben szerkesztő- 
változáson ment keresztül. Kovács János tagtársunk, ki nehéz körül
mények között vállalta el annak idején folyóiratunk szerkesztését s 
ritka kitartással és lelkiismeretes munkával folytatta azt hét éven 
keresztül, egyéb hivatásszerű nagy elfoglaltságánál fogva Társaságunk 
egyhangú köszöenete s szerkesztői érdemeinek jegyzőkönyvbe ikta
tása mellett visszalépett a szerkesztéstől. Múlt évi nagygyűlésünk is
mét jó kezekre, Társaságunk elnökének közreműködése mellett We- 
szely Ödön tagtársunkra, a Népmivelés című tanügyi folyóirat volt 
társszerkesztőjére bízta folyóiratunk szerkesztését. A Magyar Pæda
gogia e kettős gondozás mellett nemcsak megtartotta úgy terjedel
mét, mint kvalitásait, hanem iparkodott ismét gazdagodni és fej
lődni is.

A Magyar Pædagogia tartalma 1907-ben 41 munkatárs tollából 
került ki és következő adatokkal ismertethető : Az önálló értekezések 
száma 17 volt, köztük négy nagyobb, melj7ek mindegyike 3— 4 köz
leményre terjedt ; a hazai irodalmi műveket tárgyaló ismertetések 
száma 12, a külföldieké 22. Folyóiratunk ezenkívül kilenc nagyobb 
külföldi szakfolyóiratnak tartalmát kivonatolta részletesen 15 közle
ményben s újonnan indított gazdag rovatban nagyobbára pædagogiai 
jellegű magyar folyóiratról adott terjedelmesebb belföldi lapszemlét 
öt nagyobb közleményben ; két közleményben könyvészetét adta az 
1906. évi külföldi pædagogiai irodalomnak s egy terjedelmesebb köz
leményben az 1906. évi magyar pædagogiai irodalom teljes könyvé
szetét ; volt továbbá folyóiratunkban 17 kisebb és hat vegyes közle
mény ; ezenkívül az alapszabályok értelmében állandó rovatot tartott 
fönn a Társaság hivatalos közleményei számára. Ez adatokból kitű
nik, hogy folyóiratunk az elmúlt évben tudományos szemleszerű jel
legét az önálló értekezéseken kívül főleg kritikai rovatának gazdagí
tásával óhajtotta megállapítani s e tekintetben úgy a külföldi, mint 
a hazai pædagogiai szakirodalom ismertetésére még az előbbi éveké
nél is intenzivebb figyelmet fordított.

Folyóiratunk, mely a jelen nagygyűléssel meginduló esztendő
ben XVII. évfolyamába lép, hovatovább mind gazdagabb és becsesebb 
archívumává lesz az elmúlt évtizedek magyar pædagogiai irodalmá
nak s midőn ez egyrészt büszkeséggel töltheti el Társaságunkat, más
részt kötelességünkké teszi, hogy a nemsokára második évtizedét is 
betöltő, tehát 20 kötetre terjedendő folyóirathoz útbaigazító tárgy-
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mutatót készíttessünk. E nemsokára munkába veendő tárgymutató 
segítségével folyóiratunk bizonyára a tudományos kutatás előtt is 
megnyíló becses irodalmi forrássá fog válni.

Társaságunk szellemi életének e rendes nyilvánulásain kívül 
még egy adatról kell megemlékeznem, mely munkásságunkat új 
ponttal gazdagítja. György Aladárnak, Társaságunk elhúnyt tagjának 
hagyatékából jutottunk ahhoz a szerencséhez, hogy elmúlt évi nagy
gyűlésünk határozatából kifolyólag, Társaságunk fönnállása óta először, 
pályadíjat tűzhettünk ki egy magyar neveléstörténeti pályamunka 
jutalmazására, melynek témája «Gróf Brunswick Terézia életrajza, 
különös tekintettel a magyar gyermekkertek alapítása körüli érde
meire». E pályázat, melynek eredménye az 1909. évi nagygyűlésen 
fog kiliirdettetni, bizonyára szintén növelni fogja Társaságunk jó h ír
nevét. Yajha többször jutna Társaságunk, anyagi viszonyainak javu
lásával, abba a helyzetbe, hogy a pályázatok kitűzésének nemes eszkö
zével is szolgálhatná szaktudományunk művelését.

A Magyar Pædagogiai Társaság 1907. évi életének egyik szokott 
momentuma volt a nagygyűlésen megejtett tisztújítás, továbbá új 
erőkkel, új tagokkal való gyarapodása, mely örvendetes ténnyel szemben 
szomorú veszteségeink is voltak.

Az 1906. évi nagygyűlés a már említett szerkesztőváltozáson 
kívül Társaságunk régi tisztviselőinek megválasztása után még néhány 
új taggal gyarapította Társaságunk tisztikarát, midőn az előző évben 
megüresedett népoktatási alelnöki széket dr. Kiss Áron pædagogiumi 
igazgatóval s a szintén halálozás által megüresedett ellenőri tisztséget 
Böngérfi János polgári iskolai tanárral töltötte be.

1907. évi nagygyűlésünk továbbá az előbbi év folyamán meg
ürült rendes tagsági helyeket is betöltvén, egyhangú választás útján 
új tagokkal gyarapította sorainkat. Bendes tagtársainkká lettek : 
Mosdóssy Imre dr., Budapest székesfőváros kir. tanfelügyelője. — 
Vángel Jenő dr., a Pædagogium lelkes tanára, majd igazgatója, a 
budapesti tudományegyetem magántanára, az Országos Tanszermúzeum 
s pædagogiai könyvtár elnöke — továbbá Székely György dr., a sáros
pataki jogakadémián, majd a Pædagogiumon a filozófia és pædagogia 
rendes tanára, a budapesti tudományegyetemen a lélektan magán
tanára. Mindhármukat rendes tagsági minőségükben ezúttal is szíve
sen üdvözli soraink között Társaságunk.

Megnövekedett tagjaink száma 49 külső tagnak belépése által 
is, kiknek jelentkezésében újabban nemcsak a magyar népiskolai 
tanítói karnak, hanem a középiskolai tanárságnak Társaságunk törek
vései iránti érdeklődését és rokonszenvét is megállapíthatjuk.

E becses gyarapodásokkal szemben azonban szomorú vesztesé-
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geink is voltak. Igaz, hogy a halál nem pusztított kegyetlenül 
sorainkban, de azért mégis csak megkívánta áldozatait közülünk ez 
évben is. Az év közepetáján elvesztettük Nátafalussy Kornél drt, 
Társaságunk első évétó'l kezdve rendes és alapító tagtársunkat, a 
nagyváradi tankerület kir. főigazgatóját, kiben nemcsak Társaságunk 
régi tagját, hanem a magyar tudományosságnak egyéb téren is jeles 
munkását gyászoljuk. Bár elhunyt tagtársunk folyóiratunkat nem 
kereste fel cikkeivel s bár újabb időben a magyar premontrei rend 
múltjának egyháztörténeti kérdései foglalkoztatták őt, e jeles magyar 
tanítórend múltjának földerítésével s rendje néhány régi jeles iskolá
jának történetére vonatkozó korábbi munkáival mégis jó nevet biz
tosított magának a magyar pædagogia irodalmának történetében.

Alig néhány hete, kidőlt soraink közül Peres Sándor, tanítónő- 
képzőintézeti igazgató is, ki szintén alapítása óta volt tagja Társa
ságunknak s ki Társaságunk szorosan vett munkájának a legutóbbi 
időkig részese, s folyóiratunknak még az elmúlt évben is derék 
munkatársa volt. Az ő küzdelmes pályája, melybe a pædagogiai iro
dalmi munkásság 16 éves kora óta szorosan belekapcsolódott, kiváló 
példája annak, hogy a magyar néptanítói kar mily becses talentu
mokat rejt magában s gazdag irodalmi munkássága, melynek folyamán 
sok nevelésügyi cikke mellett, két pædagogiai folyóiratnak szerkesztésével 
s önálló és eredeti fölfogást tanúsító Neveléstanával bokros érdemeket 
szerzett magának, büszkeségére fog szolgálni a karnak, melyhez tartozott 
s jó hírét gyarapítja Társaságunknak, mely őt tagjai közé számította.

Midőn az elmúlt évben elhúnyt tagjaink emlékezetét kegyele- 
tesen megújítom, egyúttal indítványozom a t. nagy-gyűlésnek, iktassuk 
jegyzőkönyvbe elvesztett társaink elhúnyta fölött érzett fájdalmunkat.

Tagjaink sorából való veszteségeinkhez tartozik továbbá két külső 
tagunkuak elhalálozása és 21-nek kilépése is. Minthogy azonban ezzel 
szemben külső tagjaink száma 49-cel gyarapodott, e tekintetben nem 
kell Társaságunk anyagi és szellemi hanyatlásától félnünk.

Anyagi ügyeinkről Társaságunk pénztárosa részletes jelentést 
fog a t. nagygyűlés elé térjeszteni. Azért e tárgyról csak röviden 
kivánok szólani. A pénztárosi jelentésből kitűnik, hogy Társaságunk 
anyagi ügyei konszolidáltaknak mondhatók. Ez előnyös helyzetnek 
oka természetesen az, hogy Társaságunk m int eddig, úgy az elmúlt 
évben is több oldalról érdeklődést bizonyító anyagi segítségben részesült. 
Alapítványaink összege is gyarapodott Vángel Jenő r. tagnak 100 
koronás adományával s a Társaság folyó anyagi ügyeinek zavartalan 
alakulását biztosították a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr 
őnagyméltósága és a M. Tud. Akadémia elnöksége is, az előbbi 2000, 
az utóbbi 400 korona évi segély utalványozásával.
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E segélyösszegek anyagi értéke mellett azok erkölcsi jelentőségét 
is kiemelve indítványozom, bízza meg a t. nagygyűlés az elnökséget, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi Minisztériumnak és a M. Tud. Aka
démiának ezen támogatásért, utóbbinak egyúttal az akadémiai ülés
teremnek üléseink számára való átengedéséért a t. Társaság köszö
netét tolmácsolja.

Kérem a t. Társaságot, hogy a jelentésem során előadott indít
ványaimat elfogadni s jelentésemet tudomásúl venni szíveskedjék.

Budapesten, 1908. január 18-án.
Dr. Gyulai Ágost.

Elnök kijelenti, hogy a nagy-gyűlés tudomásul vette a titkár 
évi jelentését s köszönetét mond a körültekintő és mindenre kiter
jedő munkálat elkészítéséért. Egyúttal megköszöni úgy a tisztikar 
minden egyes tagjának, valamint Weszely Ödön szerkesztőnek fá
radságos munkáját.

Y. A pénztárvizsgáló-bizottság nevében Bong ér fi. János ellenőr 
fölolvassa a megejtett vizsgálatról szóló jelentését, melynek értelmében 
a pénztári kezelés a legnagyobb rendben találtatott.

A Magyar Pædagogiai Társaság 1907. évi zárószámadása.

Bevétel. K o r . f i l l . K iadás. K o r .  f i l l .

Készlet 1906-ról .... _.. 93 98 Nyomtatványokra 372 06
Hátralékokból 1837 1 0 írói és szerk. tisztelet-

Folyó évi tagdíjakból 206 _ díjakra .... ... _. .... 2038 —
Titkári tiszteletdíjra .. 400 —

Alapítványok kamataiból 95 28 Pénztárnoki tiszteletdíjra 400 —
Tiszteleti és rendes tagok Jegyzői tiszteletdíjra 200 —

adományaiból _ 60 — Szolgáknak _.. ._ 60 —
Segély a)  a vallás- és köz- Hirdetésekre _  ' _  _ 76 40

oktatásügvi miniszter- Ügykezelési költségek (le-
velezés, bélyeg, pénz-

tói 2000 — behajtás, intés stb.) ... 173 56
Segély h)  a Magyar Tud. Külföldi folyóiratokra _ 79 —

Akadémiától.._ .... _.. 4-00 — Összesen : •3799 02
Összesen : 4-692 36 Készlet 1908-ra _  „ 893 34

4692 36

Budapest, 1907 december 31-én.

Böngérfi János s. k., Dr. Gyulay Béla s. k.,
e l l e n ő r .  p é n z t á r o s .
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A pénztári könyveket 1907 jan. 1-től 1907 dec. 31-ig átvizs
gáltuk, úgy a bevételeket, mint a kiadásokat az okmányokkal és tag
sági könyvekkel egybehasonlítottuk és megegyezőknek találtuk. A ki
mutatott 893 К 34 fill, pénztári készlet készpénzben és a 2750 К 
alapítványtőke egy Pesti Hazai Első Takarékpénztár-egyesület és egy 
Pesti Magy. Keresk. Bank betétkönyvecskéjében, 100 К pedig egy 
4%-knl kamatozó 23921 sz. járadékkölcsön kötvényben (1907 dec. 1-én 
lejáró egy szelvénnyel), úgyszintén György Aladár pályadij címén 200 К 
a Pesti Magy. Keresk. Bank 31083 sz. betétkönyvecskéjében előttünk 
bemutattatott. Ezek alapján a pénztárnoknak a fölmentvény t megadni 
kérjük.

Budapest, 1908 január hó 15-én.
Па,dó Vilmos s. k., Dr. Zsongná Samu s. k.,

s z á m v i z s g á l ó  b i z o t t s á g i  t a g .  s z á m v i z s g á l ó  b i z o t t s á g i  t a g .

A nagy-gyűlés a jelentést tudomásul vette, Gyulay Béla pénz
tárosnak a fölmentvényt megadja, buzgó munkájáért pedig köszönetét 
szavaz. A jövő évi pénztárkezelés megvizsgálására ismét Rádió Vilmos 
és Zsengcri Samu r. tagokat küldi ki.

VI. Gyulay Béla pénztáros bemutatja a jövő évi költségelő
irányzatot.

A Magy. Pædagogiai Társaság 1908. évi költségelőirányzata.
B e v é te l .  Kor. au.
Készlet 1907-ről  .......  893 34
Hátralékból _  _  „  1300 —
Folyó évi tagdíjakból _  200 —
Alapítványok kamataiból 95 — 
Tiszteleti és rendes ta

gok adományaiból _  50 —
Segély a) a vallás- és köz- 

oktatásügyi miniszter
től___ ___ _  _  _  2000 —

Segély b) a M. Tud. Aka-

K iadás. Kor. au.
Nyomtatványokra .... 600 — 
írói és szerk. tisztelet-

díjakra _  _  _  .... 2500 —
Titkári tiszteletdíjra 400 —
Pénztárnoki tiszteletdíjra 400 —
Jegyzői tiszteletdíjra _ 200 —
Szolgáknak .... _ 60 —
Hirdetésekre „  ._ _. 80 —
Ügykezelési költségekre 200 —
Vegyes kiadásokra, elő-

fizetésekre .._ ......... 186 —

Tárgymutatóra _  .._ 300 —
Összesen : 4926 —

Készlet 1909-re 12 34
4938 34

démiától _  _  „  400 -
Összesen : 4938 34

Budapest, 1908 január 7-én.
Az elnökség nevében

Dr. Gyulay Béla s. k.,
p é n z t á r o s .
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A nagy-gyűlés a költségelőirányzatot egyhangúlag elfogadja.
VII. Elnök jelenti, hogy két rendes tag, Nátafalusy Kornél és 

Peres Sándor elhúnytak. Indítványozza, bízassák meg az elnökség, 
hogy elhúnyt rendes tagtársaink emlékének megörökítésére vonatko
zólag intézkedés történjék. A nagy-gyűlés az indítványhoz hozzájárul. 
Ugyancsak elfogadja az elnök abbeli javaslatát is, hogy az ily módon 
megüresedett két rendes tagsági helyre a jövő nagy-gyűlésen az 
elnökség javaslatot tegyen.

VIII. Az elnökség indítványára a nagy-gyűlés egyhangúlag és 
lelkesedéssel megválasztja tiszteleti tagnak gróf Apponyi Albert m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztert.

A nagy-gyűlés véget ért.

B e k ü ld ö tt  k ö n y v e k .

Egészség-Naptár. Közhasznú tanácsadó az egészségtani ismeretek népszerű
sítése céljából. Szerkeszti Márton Sándor dr. 1908. Hatodik évfolyam. 
Ára 1 К 20 f.

Dr. Rauschburg Pál : A gyermeki elme ép és rendellenes működése, 
egészségtana és védelme. Második, lényegesen bővített és átdolgozott 
kiadás. Két m elléklettel és 32 szövegképpel. Budapest, 1908. Athenæum. 
Ára 6 K.

Dr. Веке Manó: Bevezetés a differenciál- és integrál-számításba. A Nép
szerű Főiskolai Tanfolyam 1906. évi II. sorozatában tarto tt előadások. 
Népszerű Főiskola Könyvtára. Budapest, 1908. Franklin-Társulat. АгаЗ К. 

Grátzer Pius : Ifjúsági kalauz. Második kiadás. Az esztergomi főegyház- 
hatósági és rendlőnöki engedélylyei. Esztergom, Buzarovits G. 1908. 
Ára 40 fillér.
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(Olvastatott a M. P. Társaság 1908. jan. 18-án tartott közgyűlésén.)

Tisztelt Közgyűlés!
Az energia megmaradásának törvénye nemcsak a természetnek 

a világában, hanem a szellemi életben is érvényesül. A tudós könyvei
ben, az író és költő irataiban és költeményeiben, a művész műveiben, 
a technikus a technika alkotásaiban hagyja az utókorra szellemének 
kincseit s ezek megmaradva, nemzedékről-nemzedókre szállanak akkor 
is, mikor már földi alakjaik nincsenek szemeink előtt, szavaik elhang
zottak és hangjukat elnyelte az idő méhe, mint a távolság. Azonban 
ha valaki mint hivatásos nevelő csendesen és zajtalanul működik a 
lélek mélységeiben, vagy a társadalom kulturális aknáiban és tárnái
ban, ha ennek mélyebb rétegeiből bányász módjára hoz fel kincseket, 
vagy mint vezérlő tanügypolitikus az egész társadalmat irányítja, 
vezérli, bár milliók életére és sorsára van is döntő befolyással ; vagy 
ha mint lelkész a sors és élet csapásai által sújtott boldogtalanok szí
vét nyugtatgatja, a boldogokat őriző pásztor módjára óvja, gondozza: 
az ilyen lélek és társadalomépítő tevékenység, az ilyen kedélyképző, a 
valódi civilizáció szolgálatában álló működés, amint természeténél fogva 
nem vezet gyorsabb és feltűnőbb eredményekhez, épúgy látható külső 
jelekben kevésbbé tükröződik és az emberi természet gyarlóságánál fogva 
könnyen feledésbe borulhat. Szász Károly is mint író, mint költő és 
műfordító ól a köztudatban, csak kevesen eszmélnek arra, mily jelenté
keny tényező volt ő közoktatásunk újabb fejlődésében.

Az idő vén fája egyre hullatja levelét, a társadalom életében is 
új nemzedék lép a régi kidőlt helyére s ez az élő és mozgó nemzedék 
rétegként — miként földünk geológiai alakulásánál történt -— eltakarja 
és beborítja a régit : de jön a történettudós és mint a geológus félre- 
lebbenti azt a fátyolt, mely a régit, az elmúltat eltakarja szemeink 
elől s a régi ismét újjá lesz, a halott élővé s a láthatatlan láthatóvá. 
Bizonyára Szász Károly is megtalálja majd a maga történetíróját. Ma 
még ez utóbbi állítás csak részben illik reá, hisz alig múlt két éve, 
hogy elköltözött az élők sorából s reá még élénken emlékezünk.

Marjyar Paedayogia. XVI í. 3. ü



1 3 0 TANULMÁNYOK.

Szinte magunk előtt látjuk egész földi alakját, egyszerűen nemes 
és méltóságteljes megjelenését, erőtől és egészségtől duzzadó közép- 
nagyságú termetét, komoly, önérzetes, de jóságtól sugárzó tekintetét, 
boldog megelégedésről és őszinte szeretetről beszélő szelíd kék szemeit ; 
szinte halljuk lelkesedéstől rezgő, vagy a gyöngédebb érzelmektől 
lágyuló érces hangját, amint az Akadémia vagy a Kisfaludy-társaság 
asztala mellett mondja el emlékbeszédét, szavalja el ódáját, vagy 
olvassa fel családias érzelmektől bensőségteljes költeményeit, vagy mint 
pap és püspök a kálvintéri templom szószékéről inti, feddi, oktatja és 
vigasztalja a maga híveit. Azonban Szász Károly közoktatásügyünk 
legújabb történetében is jelentékeny helyet vívott ki magának s emel
lett társaságunknak is — melynek élete a hetvenes évek végén leg
alább egy időre szünetelni volt kénytelen — lelkes híve és pártfogója 
volt. A pædagogiai társaság nemes kötelességet teljesít, mikor eme 
kiváló férfiúnak a magyar tanügy terén kifejtett érdemdús, de sokak 
előtt homályban lévő, vagy legalább is halványulni kezdő működésé
ről megemlékezni, helyét a magyar tanügy történetében kimutatni 
elhatározta s e feladat teljesítését avatottabb kéz és tapasztaltabb 
elme helyett az én szerény erőmre ruházta.

*

Szász Károly Erdélyben, Nagy-Enyeden született, hol atyja e 
híres református iskolának tanára. Atyja kiváló tudós-tanár, író és 
szónok s mindezen tevékenységi hajlamokat a fiú örökli és csakhamar 
apja nyomdokaiba lép. Korán, még 1848 előtt feltűnik költeményeivel, 
de a költészet mellett a budapesti egyetemre kerülve, a mathematiká- 
val is buzgón foglalkozik. Majd a szabadságharc leveretése után Gö- 
mörben a Szentmiklósy-családnál nemcsak mint nevelő foglalkozik, 
hanem a lelkészi pályára is készül s 1851-ben kitűnő sikerrel teszi le 
a papi vizsgálatot. Még ugyanez évben tanári meghívást kap Nagy- 
Kőrösre s az itt való rövid tanárkodás szerzi meg neki Arany János
nak s a többi mind híres tanároknak a barátságát. Azután több helyen 
mint lelkész szolgálja az egyházat és kiváló szónoklatai révén oly hírre 
és közkedveltségre tesz szert, hogy az alkotmányos élet helyreállásá
val 1865-ben a fülöpszállási kerület országgyűlési képviselőjévé válasz
totta. Az országgyűlésen tehetségével magára vonja b. Eötvös József 
miniszter figyelmét, ki 1867-ben maga mellé hívja osztálytanácsosnak 
a protestáns ügyek vezetésére. 1869-ben pestvármegyei tanfelügyelőnek 
nevezi ki. 1872 április 4-ikén azonban Halasra költözik, hogy özve
gyen maradt anyósát támogathassa, miután sikerült neki magát előbbi 
állásában, a jászkunsági kerületbe áthelyeztetni. Azonban Szász Károly 
tanügyi munkásságának legjelentékenyebb és legállandóbb része az
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1872— 83-iki időszakra esik. Trefort minisztersége kezdetén, 1872-ben, 
még jászkunsági tanfelügyelő. Azonban a miniszternek szüksége van itt 
bent a minisztérium kebelében egy olyan folyton kéznél lévő taná
csosra, ki az autonom felekezeti egyházi és iskolai ügyekhez alaposan 
ért, másrészt képes neki bizonyos hírlapírói szolgálatokat is végezni ; 
azért már 1874-ben behívja s mint osztálytanácsost megbízza az Y. és 
VI. ügyosztályokban tárgyalás alá kerülő görög keleti szerb, mindkét 
felekezeti protestáns és zsidó ügyek intézésével. 1878-ban Mészáros 
Ferenc miniszteri tanácsos halála szükségessé tette, hogy Szász Ká
roly a III-ik ügyosztályt vegye át, melynek körébe tartoztak a kir. 
tud. egyetemek, a műegyetem és reáliskolák, úgy azonban, hogy az 
összes közép- és főiskolai ügyeket érintő elvi kérdéseket egy a III.
IV., VI. és VII. ügyosztályokból alakított bizottság Tanárky Gedeon 
államtitkár elnöklete alatt tárgyalta és készítette elő a miniszteri dön
tésre. Később azután Szász Károly döntő befolyást gyakorolt nemcsak 
a felsőiskolai, hanem a középiskolák sorsára is. 1884-ben, Török Pál 
halála után, ő lett a dunamelléki egyházkerület püspökjelöltje, miután 
miniszteriumbeli működése alatt is sűrűn végzett egyházi funkciókat. 
A többek között 1884 januárban ő mondott gróf Káday Gedeon volt 
honvédelmi miniszter felett halotti beszédet, mellyel rendkívüli hatást 
gyakorolt.

Trefort rendkívüli módon szerette Szászt és ragaszkodván hozzá, 
váltig marasztgatta. Szász jól érezvén magát eddigi hivatalában, Tre
fort oldala mellett, váltig habozott, annyival is inkább, mert korteske
dések в mindenféle mende mondák indultak meg a püspökválasztás 
körül. De döntő hatással volt reá Tisza Kálmán fellépése, kinek sike
rült meggyőznie Szász Károlyt, hogy a püspöki szélesebb hatáskörben 
több módja és alkalma lesz egyháza és hazája ügyeit szolgálni, s azért 
a gondviselés újmutatását követnie kell s kötelessége a püspöki széket 
elfoglalnia. így vált meg Szász Károly a minisztériumtól és hivatalosan 
az oktatásügytől, anélkül, hogy azt tovább szolgálni megszűnt volna.

íme, ez a Szász Károly tanügyi pályájának külső története. Lás
suk ennek belső tartalmát és fejlődésének történetét.

*

Sokan még napjainkban sem hajlandók tekintetbe venni és elis
merni a társadalomnak némileg, mint szellemi organizmusnak ama 
törvényét, hogy minden mélyebb szellemi fejlődés, társadalmi átalaku
lás időt igényel és csak lassan, lépésről-lépésre haladhat előre. Az egy
séges magyar nemzeti állam és társadalom kiépítésének eszméje a leg
nagyobb magyartól, Széchenyitől, származott, de ezen munkálkodott 
gigászi erővel az egész XIX. század Magyarországa : amint mondani

9 *
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szoktuk, századok mulasztásait pótoltuk néhány évtized alatt. Miután 
Kazinczy már a század elején megújította nemzeti nyelvünket és iro
dalmunkat, Széchenyi, báró Eötvös és Kossuth alkotmányunkat, politi
kai szervezetünket: az alkotmányos élet helyreállásával, melyet Deák 
bölcsességének köszönhetünk, ezeket a természeti törvény szükség
szerűségével nyomon kellett követnie nemzeti közoktatásügyünknek, 
iskolai intézményeinknek, mint az irodalom, politika és tudomány 
mellett a műveltség leghatalmasabb tényezőinek a kiépítése, illetőleg 
megfelelő átalakítása. S voltak még 1867 után is nagy embereink, kik 
a korszellem szavát megértették. Ilyen volt báró Eötvös József, ki 
égetően sürgősnek tekintvén a közoktatásügy reformját, 1868-ban meg
csinálta a népiskolai törvényt, egyéb reformjainak megvalósításában 
azonban 1871-ben bekövetkezett halála megakadályozta. Л nagy rnü 
örökségképen Trefort Ágostonra szállt s ma már a tárgyilagos igaz
ság álláspontjáról mondhatjuk, hogy e feladat a maga emberére 
talált.

Szász Károlyt pædagogiai hivatása közvetlen érintkezésbe, belső 
szellemi közösségbe állítá Magyarországnak akkori (1872—1888) köz- 
oktatásügyi miniszterével, Trefort Ágostonnal, azzal a Treforttal, 
kihez fogható eszmékben, újító törekvésekben époly gazdag, az egész 
magyar társadalomnak, épúgy mint a kultúra egyes munkásainak 
szükségleteit, érdekeit, irányait átértő, átérző — a modern európai 
kultúra haladását és a kor kívánalmait annyira ismerő és azoknak 
nemzeti szellemű átplántalását oly buzgón akaró és végül annyi 
sikereket felmutató — közoktatásügyi minisztere eddig még nem volt 
Magyarországnak. Viszont Trefort keresve sem találhatott volna még 
egy oly egyéniséget, mint a Szász Károlyé volt, ki annyira át lett 
volna hatva a nagy időknek és a nagy embereknek, egy Széchenyinek, 
Kossuthnak és különösen a 70-es években «a nagy, igazláió Deáknak 
éltető szellemétől», aki amit az erőnkben való elbizakodottság koc
kára tett vala, eszéllyel és mérséklettel ismét visszaszerezte ; a nemze
tet még egyszer visszaadta magának, megnyitotta előtte a tevékenység 
és a nemzeti haladás sorompóit s ezt mondá: «Magad ura vagy ismét, 
dolgozzál és haladj a megnyílt úton» ; ki annyira át lett volna hatva 
a b. Eötvös József szellemétől, ki mintegy jelszóul ismételte gyakran, 
hogy Magyarország fenmaradása s a magyar nemzet léte csak kultú
ránk kérdése, és végül kit annyira áthatott volna a Trefort szelleme, 
kit a gondviselés épen alkalmas időben állított közművelődési ügyeink 
élére, hogy a b. Eötvös örökségét átvegye ; s aki a biztosított és napról- 
napra jobban megszilárduló közjogi állás talaján — annak előnyei fel- 
használásával közművelődési ügyeink vezérletét erős kezébe ragadva — 
ez érdekben egymaga többet tett, alkotott, kezdeményezett és lendített,
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m int bárki más e hazában ; ki mintegy megtestesülése annak a leg
újabb korszaknak, a magyar nemzet történeti fejlődésében, melynek 
jellege és feladata: a küzdelmek után a m unka  és az alkotás». 
(L. Szász K. Emlékbeszód Trefort Ágostonról.)

íme, körülbelül ezeket írja Szász Károly, 1886-ban, már mint 
püspök, volt miniszteri tanácsos, a még ekkor életben lévő miniszter 
Trefortról, nem úgy, mint a tanítvány a mesterről, sem nem úgy, mint 
a magas állású bár, de alárendelt hivatalnok a maga még magasabb 
állású főnökéről, hanem úgy, mint a barát a barátról, kivel egy lélek 
két testben, kivel valóban osztozik eszmékben, gondolatokban ; tépelő- 
déseiben épúgy, mint sikereiben ; az akadályok véletlen felmerülésével 
keletkezett aggodalmaiban, mint végül ezeknek sikeres elhárítása, 
legyőzése feletti örömében s terveinek megvalósulásában, mint meg
hiúsulásában egyaránt.

Valóban, Trefortot senki jobban nem értette meg és épen ezért 
senki jobban és igazabban nem tudta méltányolni, senki jobban és 
igazabban nem tudta szeretni, mint Szász Károly. Jellemző erre nézve 
az a találkozás, amely közöttük történt Budán, körülbelül 1869-ben, 
a régi országházban, ahol akkor a vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumon kívül a közlekedés- és közmunkaügyi is el volt helyezve s 
egy lépcső vezetett a báró Eötvös és gr. Mikó minisztériumába. E lép
csőn találkozott egy napon Szász Károly, hivatalába menve, Treforttal, 
ki akkor még nem volt miniszter. E  két minisztériumhoz vezető köz
ponton megállva, Trefort így szólt hozzá : «Barátom, e két ajtó mögött 
fekszik Magyarország jövője. Iskolák és vasutak ! ime, jövőnk pro- 
grammja, ime, haladásunk két mozdonyai» *

És az a belső szellemi közösség, mely közöttük létrejött — nem 
a külső, hivatalos érintkezésen alapult, hanem gondolataiknak, érzel
meiknek, szóval lelkületűknek rokonságán és eszményi lelkületűk har
móniájából, hazaszeretetük lángoló tüzéből, nagy szellemüknek találko
zásából folyton táplálkozott és egyre erősbödött. S mennyire jól érezte 
magát Szász Károly Trefort közelében, mennyire megfelelt hivatása és 
hivatala eszményi lelkületének, papi és költői természetének, mennyire 
tudta érteni és érezni hivatalából folyó hivatásának jelentőségét és 
magasztosságát, mutatják saját vallomásai. 1882 január 15-ikén így ír : 
«Csak közelebbről mondá nemzetünk egy kitűnő fia, közoktatásügyünk 
mai vezére, kinek nevéhez s tíz évi kormányzásához közművelődési 
haladásunk annyi nagy alkotását fogja kötni hazánk történelme s kihez, 
hogy jó sorsom engem is közel hozott, az életünket intéző gondvise
lés iránt a legmélyebb hálával emlegetem». (Nemzeti Nőnevelés, 1882.

* Trefort életrajza 18. lap.
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jan. 10-ib lap.) Ugyanez évben a Vasárnapi Újság számára összes költe
ményeinek két kötetben megjelenése alkalmából közölt önéletrajzában 
így nyilatkozik hivatalos állásáról : «Hivatali elfoglaltatásom teljesen 
megfelelt lelkem irányának s alkalmat nyújtott nekem a közoktatás 
ügyének szolgálni s a közművelődés legfőbb érdekeit — csekély tehet
séggel bár, de a nemzet jövőjébe vetett erős hittől táplált buzgósággal 
előmozdítani».

Igen, a nemzet jövőjébe vetett erős hit, a saját hivatása által 
táplált lelkesedés, meg a hazaszeretet szent tüze sarkalták arra a rend
kívüli munkásságra, amelyet az irodalom, a tanügy, az egyháztársada
lom terén oly szívós és ernyedetlen szorgalommal kifejtett, amilyenre 
csak a szívós természetű, tősgyökeres és tetőtől-talpig egészséges szé
kely faj képes.1 Munkásságának nemcsak nagy terjedelmét, hanem 
hosszú tartamát is csodálva szemléljük s valóban nem tudjuk meg
állapítani, vájjon a kezdetnél -— mikor 1848-ban lirai költeményekkel 
fellép, vagy a vége felé, mikor 1898-ban a Dante költeményének mély
séges és magasztos világnézetébe mélyed — tanusított-e bámulandóbb 
lelkesedést, vagy e két határpont közé eső időben szívósabb kitartást ! ?

A közoktatásügyi miniszter, Trefort és tanácsosa, Szász Károly, 
méltók voltak egymáshoz és érdekesen és jól kiegészítették egymás 
működését. Az élénk temperamentumé, izgékony elméjű Trefort foly
ton új meg új eszméket termelt, terveket kovácsolt, kezdeményezett, 
buzdított és lelkesített : az eszméket érlelni, azoknak tollal és szóval 
propagandát csinálni, a kivitel módozatai felett gondolkodni, azokat 
a megvalósulásra előkészíteni, a közvéleményt azoknak megnyerni, az 
akadályokat elhárítani : a Szász Károly feladatai közé tartozott,2

Eklatáns és jellemző például szolgál a mondottakra nézve a 
középiskolai törvény keletkezésének és megvalósulásának érdekes 
mozzanatokban gazdag története, melyet röviden elő kell adnunk,

1 A család, melyet ma már m egszoktunk úgy idézni, m int példát 
arra, hogy m iként öröklődik az irodalmi és kulturális tevékenység irántj 
hajlam — nemzedékről-nemzedékre — egész a XVI-ik századig, vagy még 
tovább viheti vissza származását. Szász Pál szemerjai ref. pap ősi székely 
jogon alapuló nemességét I. Bákóczy György erősíti meg és ád neki 
nemes levelet.

2 Szüry Dénes 1874—1878-ig m int m iniszteri titkár dolgozott mel
lette és közvetlen tapasztalat alapján írja  : «A szüntelen alkotni vágyó, 
tervezgető m iniszter csak ő hozzá fordult, ha valamely kérdésnek gyors 
kidolgozását óhajtotta. Szász azonnal hangolódott a munkára s az eszme 
alapos czikkben kifejtve, még aznap olvasható volt valamelyik esti lap 
hasábjain.» L. V asárnapi üjság 1892. évfolyam és Szüry Dénes «Rajzok» 
című kötetében «A savniki parkban» című emlékezését.
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hogy tisztán láthassuk és valóban méltányolhassuk Szász Károlynak 
e tekintetben szerzett érdemeit !

*

A nemzetünk történetében oly siralmas Bach-korszakban adták 
ki az ú. n. Organisationsentwurfot, mellyel a bécsi kormány erőszakos 
módon akarta az egész magyar tanügyet osztrák kaptafára húzni, 
annak megfelelő módon berendezni és elnémetesíteni. Ez felvillanyozta 
a kedélyeket, élénkebb és komolyabb közéleti tevékenységre sarkalta 
az elméket a magyar közoktatásügy terén is. S míg ez a munkásság 
kezdetben csakis az osztrák rendszer ellen való állásfoglalásra szorítko
zott, mely negativ munkásságban különösen a protestánsok jártak elől, 
egyúttal saját egyházi és iskolai autonómiájukat is védelmezve : az 
alkotmányos élet hajnalhasadásával a lelkes működés a tanügy terén is 
az alkotások terére lépett, tanügyünk renaissance-a előkészíttetett 
1861-től 1871-ig, mely évtized alatt sűrűn jelennek meg gimnáziu
maink újjászervezésére vonatkozó munkálatok, a Lutter Nándor által 
kiadott füzettől (1862.) kezdve egész a Pauler Tivadar által 1871-ben 
kiadott és rendeletileg életbeléptetett tantervig. Kármán Mór vissza
pillantva gimnáziumi tantervűnk történetére, jól jellemzi e korszakot. 
E tíz óv minden második évében nemcsak új tervezettel találkozunk, 
hanem mindenik terv, anélkül, hogy behatóbb megvitatás tárgya lett 
volna, egyenest alkalmazást is nyert. Megsínlették e folytonos válto
zást tanárok és tanulók egyaránt. A tanítás módszerében elölt az m in
den tradíciót, a tanítványok nevelésében hiányzott minden folyto
nosság.1

A Pauler Tivadar által rendeletileg életbeléptetett tanterv sem 
volt egyéb, mint amaz idegen, osztrák tantervnek egyszerű másolata. 
Akadtak ugyan, kik védelmére keltek ennek,2 de hogy az alkal
matlan voltáról való felfogás a köztudatba is átment, mutatja, hogy a 
reáliskolák 1873. és 74-iki reformjával összekapcsolták a gimnázium
nak a reformját is úgy tantervileg, mint a törvényhozásban.

Trefort, mielőtt az 1873-iki törvényjavaslatot benyújtotta volna, 
azt alaposan előkészíteni és megvitatni szándékozván, szakfórfiakból 
álló enquetteket, konferenciákat tartott. Tanügyünk renaissanceát 
ezektől a mozgalmaktól számíthatjuk. Míg megelőzőleg minden üdvös
séget egyedül a tantervtől vártak, most a tanárképzésre s a tanítás 
methodusának megteremtésére fektetik a súlyt és felállítják e célból 
az egyetem mellett a középiskolai tanárképző-intézetet. — Oktatás-

1 L. Magyar Tanügy. 1883. 331. lap.
2 Klamarik János, Magyar Tanügy 1872. évfolyamában.
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ügyünk csak most tűnik fel az emberek előtt szerves egésznek, csak 
most kezdenek az egyes részeknek egymáshoz és az egészhez való 
viszonyáról öntudatosan elmélkedni; csak most kezdenek tekintettel 
lenni úgy a tudományok rendkívüli haladásával karöltve járó, Európá
ban mindenütt s így nálunk is jelentkező és kielégítésre váró újabb 
és újabb kulturális szükségletekre, mint a mi speciális viszonyainkra 
és nemzeti kívánalmainkra egyaránt. A modern tudományos pædagogia 
elvei hatják át közéletünket s hivatva lesznek egész közoktatásügyünk
nek az átalakítására.

Közoktatásügyünknek e renaissance-korszakát 1872 szeptemberé
től, azaz Trefort közoktatásügyi miniszterségének kezdetétől, egész 
1883-ig, a középiskolai törvény életbelépéséig számíthatjuk. E kornak 
a vezetője, lelke, főhőse maga Trefort. De mellette a lelkes, buzgó 
tanügyi férfiak egész rajával, még ma is élőkkel, vagy már holtakkal, 
hivatásos tanítókkal, államférfiakkal, tanügyi adminisztrátorokkal, 
tudósokkal; egyházi és világi emberekkel, protestánsokkal és katholi- 
kusokkal, fővárosiakkal és vidékiekkel egyaránt találkozunk, kik vala
mennyien érzik a vezérrel, Treforttal együtt, hogy Magyarország léte, 
kultúrájának kérdése, hogy a középiskolák rendezésének kérdése nem
csak aktuális, hanem országos érdek, melyhez hozzászólani nemcsak 
a tan- és szakférfiaknak, hanem minden ahhoz értő, igaz magyarnak 
joga és kötelessége, melyre nézve «a felekezeteknek is ki kell lépniök 
tartózkodó helyzetükből és színt vallaniok, mielőtt még közoktatási 
rendszerünk ez irányban is országgyűlésileg állapíttatnék meg».* 
E mozgalom sok becses pædagogiai tanulmányt szült. Egyike a leg
jobbaknak a Salamon Ferencé, Közoktatásügyünk reformja címmel, 
mely legélénkebben ád kifejezést annak a köztudatnak, melynek 
figyelme egészen a középiskolák felé fordult: «Egész figyelmünket 
fordítsuk gimnáziumainkra, reáliskoláinkra s hozzá veszem a polgári 
iskolákat is. A nemzet irányadó osztálya egészen itt nevelkedett eddig 
s itt fog nevelkedni ezután is, s amily irányt vett az ember itt, több
nyire megtartja egész életében. Az ember testi-lelki fejlésének leg
fontosabb éveit tölti a középiskolában. Magyarország sorsa még m in
dig a nagy- és középbirtokos osztály és intelligenczia kezében van. 
A gimnáziumban van köznevelésünk politikai súlypontja is s vele a 
magvar nemzetiségéi). (L. u. o. bevezetés Xl-ik lap.)

íme, a magyar tanügy renaissanceának bajnokai egyformán érzik 
a közoktatásnak általában és ebben a középiskolai oktatásnak különö
sebben óriási jelentőségét s valamennyien a reformot sürgetve, szóla-

• L. Szinnyei Gerzson : Vélemény a gimnáziumi e/ervezkedés ügyé
ben. 1873.



nak hozzá annak kérdéseihez. Tekintsük most már meg, mind része 
volt Szász Károlynak ebben a mozgalomban, minők nézetei a magyar 
középiskolára nézve és minő érdemeket szerzett az 1883-iki közép
iskolai törvény létrejötte körül ? !

*

Szász Károly konciliáns, békítő és engesztelő lelkületénél fogva 
nem a radikális változtatásoknak, nem a végzetes áramlatoknak, hanem 
a józan, mérsékelt haladásnak a középuton járó, de nem csökönös és 
merev konzervativizmusnak volt az embere mint minden téren, úgy a 
közoktatás terén is. Szükségét látta annak, hogy középiskoláink refor
máltassanak a tudomány haladása és a kor igényei által követelt mó
don, de óvatosan tartózkodott a végletektől. Nem tartozott sem azok 
közé, kik a latin és a klasszikus műveltségen felépülő gimnáziumban 
keresték az egyedüli üdvösséget, túlbecsülve a latin nyelvnek formai
lag képző erejét és pædagogiai jelentőségét, sem azok közé, kik a latin 
nyelv teljes kiküszöbölésével, a Comte és Spencer utilitaristikus elvei 
szerint, a modernnyelvek és a természettudományok alapján akarták fel
építeni az egységes középiskolát. Ő elvben a kettős iránynak a híve, 
amelynek a mai gimnázium és a reáliskola felel meg, kielégítvén a kor 
kettős igényét s előkészítvén amaz a tudomány-, emez a műegyetemre. 
No zúgolódjunk azon elv miatt, mondja Jendrásikkal folytatott polé
miájában, melyen újábbkori közoktatásunk a legalsó foktól a legfel
sőbbig sarkallik s mely a humán- és reáliránynak összefoglalásában 
s egymással való kölcsönös kiegészítésében áll>

A korszellem egyszerre fellépett a reáliák követelésével s meg
teremtette a reáliskolát. Ámde a gimnáziumot sem lehetett többé a 
régi 48 előtti táblabírói, csakis latin iskolára visszavinni. Tehát a meg
változott korszellem s a társadalom újabb szükségletei követelték a 
gimnáziumnak is reformálását. Mily mély sociálpsedagogiai bölcsesség 
rejlik abban, amit Szász Károly 1883-ban ír s amivel egyszersmind 
védi az új gimnáziumot Jendrássik támadásaival szemben. «Valóban, 
csak vissza kell emlékeznünk, mily képzettséggel léptünk mi, a régi 
gimnázium növendékei, ezelőtt harminc, vagy annyi évvel az egyetemre. 
Tudtunk latinul, jobban, mint a maiak, még tán beszélni is ; a klasszi
kái oktatás emlőjén kétségkívül jobban megizmosodott szellemünk, 
mint a mai enciklopédikus gimnázium annyi tantárgyán. De aztán 
ez volt jóformán minden. A mathematikában és a históriában, sőt 
jegyezzük meg, még a görögben is, jóval hátrább voltunk, mint a mai 
maturálók ; egyebekben, jelesen a természeti tudományokban, a föld
rajzban s a modern nyelvekben, képzettségünk alig volt több a semmi-
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nél, legfölebb a diszciplínák neveinek az ismeretével kelle beérnünk. 
Határozottan meg vagyok győződve, hogy semmiféle miniszteri omnipo- 
tencia sem rendelhetné el az egykori gimnázium visszaállítását. Em 
bereknél, még a leghatalmasabbaknál is, erősebb a korszellem s annak 
helyes vagy helytelen áramlatai.• (L. u. o. 20. lap.)

Szász Károly humanisztikus neveltetésének és eszményi lelkületé- 
nek megfelelőleg az utilitarizmussal vagy a didaktikai materializmus
sal szemben azon pædagogiai iskolához tartozik, melyet ideális vagy 
liberális irányzatnak szoktunk nevezni. Azért az iskolában is nemcsak 
olyan ismeretanyaggal kívánja megtömni a gyermek értelmét, melynek 
az később az életben hasznát vegye, hanem kiváló súlyt kiván helyezni 
a formális képzésre is, az elme gimnasztikájára, a természettudományok 
mellett a nyelvekre és a mathematikára is. «A nyelvek és a mathe- 
matika képző erejét ma már mindenki elismeri s mivel a középiskola 
feladata nem a nagytömegű tudomány-anyagok betömése a fiatal 
elmébe, hanem az elme és Ítélet képzése, azért sem a nyelvek (a gim
náziumban a latin és görög, a reáliskolában a francia és német), sem 
a mathematika terjedelméből és beható műveléséből nem engedhetnénk 
semmit, sőt azokat •—■ a többi rovására — lehetőleg még terjedelme
sebbé s behatóbbá kell tennünk.» (L. u. o. 25. lap.)

Hogy Szász Károly egyaránt tudta becsülni és értékelni úgy a 
humánus műveltséget adó gimnáziumot, m int a reáliákon és a modern 
nyelveken építő reáliskolát, annak okát nemcsak az ellentéteket min
dig összeegyeztetni, kibékíteni törekvő lelkületében, hanem széleskörű, 
valóban enciklopédikus értelmi készültségében is kell keresnünk. Nem
csak a klasszikus nyelvekben és irodalmakban jártas, hanem a modern 
nyelvekben is ; nemcsak mély és alapos történettudományi, theologiai 
és filozófiai ismeretei vannak, hanem a mathematikában is kiváló jár
tasságra tesz szert. Ez képesíti őt arra, hogy Nagy-Kőrösre 1851-ben a 
magyar nyelv és irodalmi tanszékre választatván meg, azonnal áten
gedje e tanszéket Arany Jánosnak és ő a mathematikait töltse be. 
Innen van, hogy a maga magasabb és szélesebb körű álláspontjáról 
nem egyszer élesen sújt le a kizárólagos szakembereknek tévedéseire 
és túlzásaira, azokra a végletes nyilatkozatokra, melyekre hol a huma
nisták, hol a reálisták ragadtatták magukat. így tagadja a klasszikus 
nyelveknek egyedüli képző formális erejét s a klasszikus irodalomnak 
pótolhatatlanságát. «Határozottan merem tagadni, hogy a formális kép
zésre való erő a klasszikái stúdiumok kizárólagos kiváltsága volna s a 
modern nyelvek és a mathematika ne bírnának szintoly képző erővel.*

* A középiskola némely vitás kérdéseiről. Budapesti Szemle. 1882. 
31. kötet, 26. lap.
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A klasszikus ókor remek alkotásait senki sem becsülheti többre, mint 
e sorok írója, ki a görög és római irodalom oly ismeretével dicseked
hetik, melyre kevés filológus tesz szert ; de az a nevetséges, önhitt 
céhbeli korlátoltság, mely görög és latin nyelvismereteinek magaslatá
ról szánalommal tekint le azokra, kik Aristophanest Arany Jánosnak 
és Sophoklest Csiky Gergelynek fordításából ismerik, ez ma már oly 
anachronizmus, melyet sem az irodalom története, вет a mai művelt
ségi állapotok nem indokolnak.»*

Szász Károly ezt öndicsekvés nélkül, önérzettel mondhatta magá
ról. О nem volt alkotó, eredeti szellem, sem korszakalkotó író vagy 
pcedagogus, e tekintetben sokan kortársai között is felülmúlhatták őt, 
de lelkületének nemességére, hitének, hazaszeretetének hűségére és 
őszinteségére nézve senki felül nem múlta, látókörének és értelmi ké
szültségének szélességére és mélységére, ismereteinek gazdagságára 
nézve meg senki meg nem közelítette magyar művelődésünk újabbkori 
történetében.

A középiskola reformjának eszméje 1871-től egész 1883-ig sok 
vajúdáson ment át s annak megvalósítása szinte legyőzhetetlen aka
dályokba ütközött. Először Trefort 1873 június 28-ikán nyújtotta be 
a javaslatot s 1874 február 9-ikén került a közoktatási bizottság jelen
tése a ház asztalára s az osztályokhoz utasíttatván, a központi bizott
ság jelentése május 17-ikén terjesztetett be a képviselőházba. A jelentés 
azonban nem került napirendre. Megállapították, hogy a törvény végre
hajtásához nincs az államnak elegendő anyagi ereje s amint Trefort 
mondja, a javaslat relegáltatott jobb időkre.

1875. és 1880-ban Trefort újra beterjesztette a javaslatot. Előbbi 
esetben a kiegyezési kérdések tárgyalása miatt azt nem is tárgyalták, 
utóbb a «felekezeti féltékenység a protestánsok részéről és a választási 
féltékenység érdekei találkozván», az a napirendről levétetett.

Új országgyűlési cyklus következvén, Trefort 1881 okt. 6-ikán 
a javaslatot benyújtotta s miután a protestánsok óhajtásaikat és 
aspirációikat egy terjedelmes füzetben kifejtették, amelyeket a köz
oktatási bizottság teljes egészükben figyelembe vett és méltányolt, 
joggal remónylhette annak elfogadását. Azonban a dolog váratlan for
dulatot vett s a javaslat most meg a katholikus tanulmányi alap kér
désén bukott meg.

Trefort azonban kijelentette, hogy a javaslatot újra be fogja 
terjeszteni s felszólította a katholikus egyház vezető férfiait, hogy a 
protestánsokhoz hasonlóan fejtsék ki álláspontjukat, kívánságaikat. 
Haynald Lajos kalocsai érsek fejtette ki a katholikusok álláspontját

U. o. 479. lap.
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híres memorandumában, melynek téves állításait Szász Károly helyesb- 
bítette egy a Budapesti Szemlében megjelent cikkében. Azután Fraknói 
Vilmos széles históriai alapon igyekezett a katbolikusok álláspontjá
nak érvényt szerezni, a melyre Szász Károly szintén egy terjedel
mesebb cikkel válaszolt, kifejtvén, hogy a katholikus egyháznak 
hierarchikus szervezeténél fogva nem lehet a protestánsokéval azonos 
autonómiája, amelyre különben sincs a katholikus egyháznak szük
sége. A vita hevesen és nagy szenvedélyességgel folyt s úgy látszott, 
hogy a középiskolának oly égető reformja a két malomkő között meg
őrlődik, a két felekezet közötti harcban ismét hajótörést fog szenvedni. 
Hiába hangsúlyozta már előbb Trefort, hogy nincs szoros összefüggés 
a protestáns egyházak autonómiája és a középiskolák reformja között, 
most már a katholikusok is feltámadtak s a középiskolai törvény- 
javaslathoz kötötték egyházi autonómiájuknak is a reformját, illetőleg 
megvalósítását. Az állam és egyház egymáshoz és az iskolákhoz való 
viszonyának kérdése elől nem lehetett többé kitérni s e tekintetben a 
minisztérium részéről — bár nem nevezve meg magát — Szász Károly 
vette fel a harcot. Alapos és mélyreható tanulmányait világosan és 
könnyen érthető módon közölte említett cikkeiben s teljesen meg 
vagyunk győződve, hogy Szász Károlyt illeti az oroszlánrész abban, 
hogy a középiskolai törvény elé mindkét keresztyén felekezet részéről 
gördített akadályok elháríttattak.

Szász Károlynak azonban nemcsak a katholikusokkal kellett 
megvívnia, hanem a saját protestáns egyházának vezető embereit is 
meggyőznie álláspontjának helyességéről. Nem méltányolhatjuk eléggé 
Szász Károly rendkívül nehéz helyzetét és annak a feladatnak nagy
ságát, melyet a gondviselés vállaira rovott, ha némi bepillantást nem 
vetünk azokba a mély történelmi hagyományokon alapuló lélektani 
motívumokba, melyek a protestánsokat ez ellentállásra késztették. 
A protestantizmusnak egyik legfőbb elve, hogy az iskola az egyház 
testéhez tartozik, az ennek veteményes kertje; hát hogy kívánhatták 
volna, hogy az iskolák rögtön leszakadjanak szülőanyjuknak, az egy
háznak testéről s azt hűtlenül cserben hagyva, rögtön az államnak 
kebelére dőljenek. Az az eszme, hogy az oktatásügy elsősorban és 
főképen állami feladat s az állam érdekét van hivatva kielégíteni és 
szolgálni, hogy az egyháznál előbb való az állam, a haza — csak 
lassan verhetett gyökeret a köztudatban protestánsoknál és k a t o 
likusoknál egyaránt.

Aztán a protestánsok vérrel vívták ki egyházi és iskolai autonó
miájukat, melyet létezésük alapfeltételének éreztek és éreznek ma is 
az ex offo katholikus államban. Iskoláik nemcsak a protestantizmus
nak, hanem a magyarságnak is voltak a védő bástyái századokon
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keresztül. Ez iskolák és a protestáns egyház állották útját a bécsi 
udvar katholizáló és germanizáló törekvéseinek. 1867 után az alkot
mányos éra beállásával felelős kormányunk magyar is, liberális is, 
melytől épúgy távol áll a katholizálásnak, mint a germanizálásnak a 
szándéka. De erről meg kell győzni a protestáns magyarságot, melynek 
lelke mélyén még ott szunnyad a közös kormány, a katholikus miniszter 
iránti bizalmatlanság, különösen a protestáns autonómiát illetőleg. 
A feladat, amelybe Szász Károly egész lelkét beleöntötte, az volt, hogy 
meggyőzzék a protestánsokat egyrészt, hogy iskoláik elmaradtak a 
kortól, nem képesek a megváltozott viszonyok között azon magasabb 
igényeket kielégíteni, melyeket a haza, a korszellem, az állam tőlük 
méltán elvár, az állam főfelügyeleti jogának törvény által biztosítása 
csak kevéssé sérti autonómiájukat, de biztosítja számukra a korszerű 
haladást s az államsegély igénybevétele esetén azt, hogy a kor köve
telményeinek megfelelőleg berendezkedhessenek és az állami iskolákkal 
a versenyt sikerrel fölvegyék. A haladás szelleme végre 1883-ban 
győzött a hagyományokon, a hazaszeretet érzése felülkerekedett a 
felekezeti öntudaton, s Trefort javaslata annyi balszerencse és oly sok 
viszály után végre törvény lett, amiben Szász Károlynak az érdeme 
nem az utolsók között áll.

Trefortot kiváló politikai érzék és finom emberismeret vezette 
abban, hogy Szász Károlyt hívta be minisztériumába. Szász részint 
irodalmi, papi és tanári működésénél, részint írói és társadalmi össze
köttetéseinél fogva már a 70-es években nagy tekintélynek és befolyás
nak örvendett protestáns körökben. Származásánál, neveltetésénél fogva 
protestáns hithűségéhez, mély vallásosságához a kétség árnyéka sem 
férhetett. Benső baráti viszony fűzte Tisza Kálmánhoz, Zsedényi 
Edéhez, Ballagi Mórhoz és Zsilinszky Mihályhoz, a Bádayakhoz, a 
protestáns egyház vezető embereihez épúgy, mint Tompához, Salamon
hoz ; Arany Jánoshoz és Gyulai Pálhoz, kik mint egyúttal protestáns 
tanárok, a közoktatás ügyéhez is alaposan értettek. Népszerű volt 
fent és lent és csak ez tette reá nézve lehetővé, hogy a középiskolai 
törvénnyel szemben felmerülő protestáns aggodalmakat eloszlassa s 
a kedélyeket megnyugtassa. Neve és szava nagy súllyal esett a mér
legbe, mert a protestánsok tudták, érezték, hogy vérükből való vér, 
csontjukból való csont.*

* A dunamelléki egyházkerület 1878-iki gyűlésén szintén állást 
foglalt Trefort azon rendelete ellen, mely a magánvizsgálatokkal való 
visszaélést óhajtotta megszüntetni. E gyűlésről a protestáns egyházi és 
iskolai lapban megjelent tudósitás jellemzi a protestáns közvéleményt: 
A '«tisztelt olvasó tudja, hogy mi protestánsok mily féltékenyen ragasz-
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Azonban bármily erős is volt Szász Károly hithűsége, vallásos
sága, az felette állott mindenféle felekezeti elfogultságnak és türel
metlenségnek. Lelke mindenütt és mindenben, úgy bent, mint kunt 
a közéletben, az érzelmek, mint a törekvések, a jogok, mint a köte
lességek terén a harmóniára, az egyetértésre törekedvén, emberszere- 
tétét nemcsak a katholikusokra, hanem a zsidókra is kiterjesztette. 
Nem azt nézte, hogy kinek milyen a hite, hanem mindenkiben a 
hazának a fiát, az államnak a polgárát látta, aki szeretetére és szol
gálatára egyformán számot tarthatott. Ha a megüresedett közép- vagy 
főiskolai állások betöltésénél ajánlatát érvényesítette, mindig a tá r
gyilagos igazság szerint döntött és nem felekezeti szempontok 
szerint.

És nem egy vallása miatt üldözött, mellőzött értékes embernek 
szolgáltatott elégtételt és szerzett hivatalt. Mert bámulatos érzéke volt 
ahhoz, hogy az emberekben, különösen fiatal emberekben megérezze 
a tehetséget és nem egynek megjósolta a szép jövőt és sohase csaló
dott. Kiváló jó szive és emberszeretete minden egyes hivatali tényke
désére rányomta bélyegét. Szász Károlynak nem csekély érdeme van 
abban, hogy Trefort alatt a kultúrharc egyáltalában nem fenyegotte 
társadalmunkat. A mily lelkesen köszönti a katholikusoknak egyházi 
szervezetüknek megfelelő autonómiára irányuló törekvéseit, ép oly 
keményen Ítéli el az antiszemitizmust. «Mily haladás volna hazánk
ban s mily átalakulásokat rejtene méhében egy oly eszme, mint a 
katholikus autonómia, ha valósulhatna ! S pedig hogy valósulhasson, 
azt elsősorban maguktól a katholikusoktól kell függővé tenni. Mint 
protestáns, ki az autonómia áldását élvezem, önzetlen testvéri indu
lattal üdvözölném, mint hazafi a nemzeti egység és erő egyik leg
erősebb forrásának tekinteném annak valósulását, még első szárny- 
próbálgatásában is. » Ugyanott mondja : Oly nagy súlyt helyezünk a 
polgári jogokat már 1867 óta élvező zsidóság szabad vallásgyakorlati 
jogának, a recepció alakjában törvénybe iktatására, hogy azzal szemben 
netalán még létező vallási aggályainkat is készséggel elhallgattatjuk. 
Szerencsésen átestünk az antiszemitizmus lázán, mely amily esztelen, 
oly keresztyéntelen is volt s magyar józaneszünknek, mint szabad- 
elvtíségünknek valódi gyalázatára vált. Hogy a hazafias és magyarosodó 
zsidóságot a vallásszabadság kötelékével szorosabban is hazánkhoz és 
nemzetünkhöz csatolni: magunk iránt s irántok egyenlően köteles

kódunk önkorm ányzati jogainkhoz, azonban az utóbbi tíz év alatt nem 
aggódtunk, hiszen vérünkből való férfiak ültek és ülnek a kormányon, 
kikről tudtuk, hogy csak javát akarják nemzetünknek.»
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Bégünknek, hazafiúi s emberi kötelességünknek tartjuk (1. «A protestáns 
egyház viszonya a társadalmi kérdésekhez» című müvét).*

*

Szász Károly 1861-ben Arany Szépirodalmi Figyelőjében kritikai 
és esztétikai polémiába keveredett azon kérdést illetőleg, hogy milyen 
viszony van az író és ember, a művész azon Énje, mely műalko
tásaiban tükröződik és az ő valóságos Énje között. Gyulai Pál és 
Salamon Ferenc azon szerintünk is helyesebb nézetnek adtak kifeje
zést, hogy az igazi költőben e kettő közel áll, sőt összeesik, egységet 
és harmóniát alkot ; Szász Károly és Szemere Miklós ellenkezőleg 
azt vitatták, hogy ez két különböző dolog. Nekünk nem lehet célunk 
e vitát ismertetni s a két álláspont védőinek érveit felsorolni, annyit 
azonban megállapíthatunk, hogy Szász Károly a vita hevében ez 
alkalommal letért az általa mindenütt követett középútról s némi 
végletbe sodródott. Felfogása, mely szerint «sok nemes lélek könyvé
ben van fonák erkölcstan és sok gazember írt már becses, tanulságos, 
lelkesítő könyvet, tehát a műből az író egyéniségére, erkölcsi jel
lemére következtetni — hibás — ; lagkevésbbé illik az ö saját költői, 
tanügyi és társadalmi működésére. Nem, mert Szász Károly sokoldalú 
működésének minden hajtására, még a legkisebbre is rányomta a 
maga nemes és eszményi lelkűidének, erkölcsi jellemének bélyegét. 
Nem, mert ő lelketlenül, gépiesen semmit sem tudott végezni. A kettős 
énnek az elmélete, mely különben is gyökerében hibás és bizonyos 
pathologikus vagy kivételes állapotra mutat, nemcsak Szászra a 
költőre, de Szászra a paedagognsra sem illik. Ká is elmondhatjuk, 
mit Rousseau mondott a XVIII-ik századbeli materialista Helvétiusra : 
«Hasztalan törekszel elméleteddel magadat alacsonyítani, műveid és 
egész szellemed elved ellen tanúskodnak és meghazudtolják tanaidat. »

Szász Károly az egyéni és társadalmi szabadságnak az elvét 
szivében hordozván, természetszerűleg magával vitte azt a közoktatás-

* Érdekes Szász véleménye a vegyes házasságról: «Jó alkalmam 
nyílnék itt azt fejtegetni, s érvekkel tám ogatva bizonyítani is, hogy vegyes 
vallású országban, hol a különböző vallású honpolgárok mégis egymásra 
s kölcsönös türelemre és békés együttélésre vannak utalva: a vegyes 
házasságok s az ezekből származó gyermekek különböző vallást valló 
neveltetése, a szülők, gyermekek, testvérek benső viszonya, az annyira 
kívánatos vallási türelemnek a legjobb iskolája s inkább üdvös, m int 
káros, a Krisztusban való egyezségnek és békességnek ápolására.»

A protestáns egyház legutóbb ta rto tt zainata ettől teljesen eltért. 
Tanárainak ma m ár nem engedi meg a vegyes házasságot, a mi retrograd 
irányzatra mutat.



1 4 4 TANULMÁNYOK.

ügyi minisztérium bureaujába is. Bár örömmel látta a tudományos 
pædagogiânak a térfoglalását hazánkban, lelkesedve szemlélte isko
láinknak javulását, szaporodását, tanrendszerünknek egységesítését, de 
óvásként emelte fel 1893-ban szavát, hogy az uniformizálás terén ne 
csapjunk a végletekbe s a paragrafusok erdó'ivel ne üssük agyon az 
individualitásnak a szellemét. Ekkor már nemcsak az 1883-iki közép
iskolai törvény, hanem az azt módosító 1890-iki XXX-ik törvénycikk 
is életbelépett a görög nyelv kötelező voltának lazításával : az e tö r
vények végrehajtása iránti szabályrendeletek, módszeres utasítások 
egész halmaza keletkezett. Szász Károly a módszer tekintetében is 
meg akart maradni a józan középúton. Mint az egyén szabadságának 
a híve, bár nem volt barátja a régi naturalizmusnak, az etlöl-eddig- 
féle slendrián, módszernélküli tanításnak, de viszont a módszeresség
nek a túlhajtásaira is rámutatott. Klamarik Jánosnak «a magyar- 
országi középiskolák újabb szervezete» című ismert könyvét bírálván, 
bölcs pædagogiai felfogásának ád kifejezést a következőkben: «Mint 
azelőtt jogásznép voltunk, ma bürokratanóp vagyunk s a bürokrácia 
tulajdona, hogy a «mitte sapientem, et nihil ei dixeris» régi elvét 
eldobva, semmit sem bíz az egyénre, annak belátására és szabad 
kezére, hanem mindenre szabályrendeletet és részletes utasítást ád s 
a szakaszok sűrű hálójába vagy megfogja és megfojtja, vagy belőle 
teljesen kizárja az egyéniséget s a szabad munkálkodást. Ez amily 
jó arra, hogy kényszerítse a hanyagokat, vezesse és gyámolítsa a 
gyöngéket, ép oly bizonyosan vezet az önálló szellemek в jeles tehet
ségek lenyűgözésére. Mikor mi középiskoláinkat végeztük : akkor is 
voltak jeles, sőt kitűnő tanárok is, ily kötött útmenet és ily szabatos (?) 
utasítások nélkül. Ha valahol, a tanításban kellene az egyéniség sza
badabb fejlődését előmozdítani inkább, m int korlátozni, vagy elfojtani 
s ki dönti el, vájjon az egyetlen helyes, vagy bár csak leghelyesebb-o 
az a módszer, melyet épen ezek az utasítások parancsolólag elő
írnak» (1. Budapesti Szemle 1893. 74-ik kötet, 141-ik lap).

Szász Károly lelkét annyira áthatotta a szabadság eszméje, hogy 
épúgy híve a sajtó-, a gondolat-, a polgári szabadságnak, mint a tan 
szabadságnak, sőt ezt még a népiskolákra is kiterjeszteni óhajtotta. 
«Nemcsak egyházi autonómiáról szólunk, hanem társadalmiról is. 
A szellemi élet mezején az állami gyámkodásnak minél kevesebb tért 
engedni, a gondolatszabadság oly követelménye, melyet visszautasítani 
akarni, mai napság legalább is vakmerőség volna. Az iskolának bizonyos 
határok között szabadon kell fejlődni. A merev egyformaság megöli 
az iskolát. Minden népiskolában egy tanrendszer, egy tankönyv, egy 
órafelosztás, egy előadási modor . . .  valódi spanyol csizmába szorítása 
volna a szellemnek. Minden raliu educationis, ha követelőleg lép föl,



nyűg, mely minden szabad fejlődést eleve lehetetlenné tesz. Nyissatok 
szabad versenyt a tankönyveknek, nyissatok tért a nemzetiségi, helyi 
és végre a tanítói egyéniségeknek, mindenek felett pedig képezzetek 
tanítókat, kik egyéniségüket érvényesíteni bírják, s mindent meg
tettetek, mit tőletek az ügy követel (1. Pesti Napló 1867., aug. 7. 
A népnevelési egyletekről, két cikk Szász Károly aláírásával).

Imé tanügyi felfogása is mily szorosan és szervesen összefügg 
az ö egyéniségével ! Működése, bármily szerte ágazó legyen is az, 
egy gyúpontba fu t össze s azon egységes harmóniába olvad, melynek 
alig akadunk párjára. A protestáns ember a tanügy terén is az 
autonómiának a híve, középiskolai oktatásügyünk felvirágzását a tanár
képzés javításától, az egyetemi oktatás tökéletesítésétől várja ; elve az, 
hogy a tanítói működéshez is «ember kell a gátra», melyet az utasí
tások és módszerek meg nem teremthetnek. 8 amint a hit terén, 
mint theologus nem az orthodoxiának és a merev dogmáknak a híve, 
itt a pmdagogiában is ellensége a dogmáknak és a tekintélyeknek.

Igen, a tanítás sikerét nem annyira a methodus, mint inkább 
a tanító egyénisége és erkölcsi jelleme állapítja meg. Ez az a szilárd 
alap, melyre biztosan lehet és kell építeni. S mily szépen megrajzolja 
a tanító kópét azon lelkes szózatban, melyet 1884-ben a Néptanítók 
Lapjában újévkor intézett a magyar tanítósághoz. Az egységes magyar 
társadalomnak a megteremtését a néptanítók által felkeltett és meg
gyökereztetett emberszeretettől várja s a néptanító hivatását e tekin
tetben még a mai szocialpædagogus se fejtheti ki jobban és találóbban. 
«Az általános emberszeretetet már az iskolában kell a gyenge gyermeki 
szívbe csepegtetni ; hogy majd az életbe kilépve, az emberben csak 
az embert lássák, akit — mint felebarátot s egy Isten gyermekét — 
szeretniük kell ; hogy még mielőtt magok az életbe kilépnének is, 
szülőikre is jótékonyan hasson gyermekeik emberszerető indulata s a 
szülők tanuljanak gyermekeiktől. így a tanító, a gyermek által köz- 
vetőleg a szülők s az egész nép oktatója és nevelője lehet, mert az 
általa az iskolában elhintett jó mag esetleg a családi kör talaján fog 
kikelni. Ha némely jelenségeket, melyek hazánkban csak a legközelebb 
lefolyt évben is fölmerültek, figyelemmel szemügyre veszünk, meg kell 
győződnünk, hogy e sajnos jelenségek csakis az általános emberszeretet 
hiányában gyökereznek — abban, hogy ember és ember között különb
séget teszünk és pedig nem belső értéke, hanem esetleges külső körül
ményei miatt : a paraszt vagy polgár gyűlöli az urat, csak azért, mert 
kabátban já r; a keresztyén gyűlöli a zsidót, csak azért, mert Jehová- 
nak hívja istenét!»

íme Szász Károly egész helyesen már húsz évvel ezelőtt a nép
tanítóktól várta a szociális kérdés megoldását.
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Végül még Szász, akárcsak Pestalozzi, a testi nevelés és a kéz
ügyesség tanításának fontosságát köti a tanítók szivére. « A föld 
termése, a hegyek érce, a gyárak munkája, még mind nem elegendő 
a nemzet jólétének az előidézésére s biztosítására : egészséges nép, 
ez az államok igazi ereje. A test tisztasága, ügyessége, gyakorlata 
pedig az egészség forrásai s föltételei. Szoktassa a tanító tisztaságra 
növendékeit, ne tűrje el a tisztátalanságot, gyakorolja a testet, az 
izmok erősítése (testgyakorlat, torna) és a kézi munka (ügyességek, 
házi ipar) által és épen annyit tett növendékei javára és a haza 
boldogságára, m int az elme gyakorlása a tanítás által.» íme mily mély 
szocialpædagogus és kulturpolitikus volt Szász Károly.

Azonban Szász Károly nemcsak a nép- és középiskolai üggyel, 
hanem a főiskolák és egyetemek ügyével is behatóan és tüzetesen 
foglalkozott, m int amelyek különben is ressortja körébe tartoztak. 
Még 1876-ban sürgeti, hogy vagy a budapesti, vagy a kolozsvári egye
temmel kapcsolatban az állam protestáns fakultást létesítsen. Egyik 
cikkében így ír : «Megengedve, hogy a lelkészképzés és a lelkészi jogo
sítványok kiadása a felekezetek jogköréhez tartozik, nem kell elfeled
nünk, hogy a theologiának, mint tudománynak önálló művelése sokkal 
inkább biztosítva van az egyetemen, épen mert állami intézet, m int 
a felekezetek kezében s a konfessziókhoz mereven kötött felekezeti 
szemináriumokon. »

Szász Károly minden szépért, jóért lelkesülő rendkívül fogékony 
elméjénél fogva lelkes barátja volt a harmadik egyetemnek, melynek 
eszméjét Trefort 1878-ban komolyan akarta megvalósítani s a végre
hajtó bizottságba Szász Károlyt is kinevezte. Utolsó hivatalos tanügyi 
műve Szász Károlynak azon részletes jelentése volt, melyet a bécsi és 
a többi osztrák egyetemeken a szemináriumi oktatás tanulmányozása 
végett tett útjáról készített. A legnagyobb szorgalommal látogatta 
Szász az egyes jogi és filozófiai szemináriumokat, részletesen előadja 
úgy azoknak szellemi, mint anyagi állapotát. Ez utóbbira nézve érde
kesen jegyzi meg : «A szemináriumok az osztrák egyetemeken szabály - 
szerűleg díjtalanok s a tanárok remuneraciót kapnak az államtól. 
A bécsi egyetemen is így van a bölcsészeti tarban, de a jogiban a 
rendes (heti óra után 1 frt 5 kr.) tandíjt fizetik a hallgatók a szemi
náriumban is (ami rájuk nézve nagyon jó, de a tanárra nézve nagyon 
kevés, annyi mint semmi).»* Szász Károlynak ez a megjegyzése is azt 
mutatja, hogy ő a tanárság anyagi érdekeinek is lelkes szószólója volt 
a minisztériumban.

* 1883 novemberben kelt okmány. Trefort Szászt Bécsbe küldi 
tanulmányútra, jelentésének vázlata az irat hátán van.
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Az a kép, melyet Szász Károlyról, mint emberről és különösen 
mint psedagogusról akarunk megrajzolni, nagyon is hiányos lenne, 
lia meg nem emlékeznénk arról, hogy mily fontosnak tartotta a 
nőknek képzését és a gyermekek lelki táplálékául szolgáló gyermek
irodalmat. Mindkét téren igyekezett alkotni, buzdítani, jó példával 
előljárni, irányítani, másoknak a lelkét megtermékenyíteni. S ez is 
mutatja lelkének nagyságát, szimpathiájának, emberszeretetének széles 
terjedelmét. A m int a költészetben bámulatos résztvevő tehetséggel 
bele tudja magát élni a legkülönfélébb, legjellegzetesebb köttök eszme- 
és érzésvilágába, úgy tudja magát beleélni a nők lelki világába s 
úgy tud leereszkedni и gyermekek színvonalára. Amit 1882 január 
15-ikén a nőképzésről a Nőképző-egyesület házának felavatása alkalmá
val mondott és megírt, az a legjobbak közé tartozik, amit e tárgyról 
nálunk a pædagogiai irodalom felmutathat. S erre való nézetében is 
eltalálja a helyes középútat. Míg egyrészt küzd azon társadalmi elő
ítélet ellen, mintha a nőnek egyedüli hivatása a férjhezmenés és az 
anyaság volna s míg új pályatereket óhajt a nők számára megnyitni, 
másrészt elismeri, hogy férfi és nő között mindig meglesznek a ter
mészet által emelt különbségek, azért társadalmi funkciók tekinteté
ben e nemi különbségnél s női természeténél fogva a férfival egyenlő 
nem lehet ; testi ereje, alkotása s abból folyólag hivatása ezt nem 
engedheti. Azért teljesen egy nézeten van e tekintetben miniszterével 
Treforttal, ki lelkesen karolja ugyan fel a különböző női ipari és 
kereskedelmi iskolákat, nagy gondja van az Erzsébet nőiskolára, de a 
nőket egyetemekre nem bocsátja, mert bírák, ügyvédek, orvosok, 
törvényhozók úgy sem lehetnek. «Eltekintve a dolog elvi oldalától, a 
zürichi studentinek s az orosz nihilista kisasszonyok engemet arra 
nem buzdítanak», mondja Trefort.

Hogy mily bensőségteljes volt Szász Károly családi élete, 
mennyire szerette gyermekeit, kikkel az isteni gondviselés bőven 
megáldotta, mutatják azok a versek, melyeket azok számára írt. A jó 
gyermekek könyve és a Gyermek-élet című könyveit már vejével, 
Vargha Gyulával együtt írta és 1882-ben adta ki. Jól mondja a könyv 
egyik bírálója : «E gyermekversikék, dalok, imácskák, játékok, a 
gyermekélet változatos jelenetei a legjobbak közé sorolhatók, amit e 
nemben nemcsak a magyar, de a külföldi irodalom is felmutathat, 
őszinteség, keresetlenség, üde naivság jellemzi ezeket és látszik rajtuk, 
hogy nem képzeletből, de közvetlen benyomások és tapasztalatok után 
íródtak. »

A tanári tapasztalat és foglalkozás szülte végül Szász Károly- 
nak tankönyvírói működését. Nemes idealizmusát, könnyed, világos, 
logikus felfogását, ugyancsak könnyed, eleven és ékes stílusát tan

ít)*
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könyveiben is élvezhetjük. Legnagyobb szolgálatot tette a tanügynek 
a Versszavalás kézikönyvével, hol elméleti kitünően szerkesztett vers
tana után szavalásra alkalmas költeményekből egy chrestomathiát 
szerkesztett, mely 1861-ben egész napjainkig valódi szükségletnek tett 
eleget. Különösen a protestáns iskolákban, az önképző-körökben hasz
náltatott s nem egy benne felkarolt költemény ennek a könyvnek 
köszönheti az országban való elterjedését és mint szavalásra alkalmas 
darab a maga dicsőségét. Szász Károly ezzel az egy tankönyvével 
többet tett az esztétikai Ízlés és a művészeti érzék fejlesztése tekinteté
ben, mint mások kötetekre menő versekkel.

Mint lelkiismeretes fró sújt le azután 1883-ban a lelketlen 
tankönyvgyártókra. «Tanrendszerünk örökös változásával — írja ő — 
új meg új tankönyvek ezrei árasztják el a könyvpiacot. A közoktatási 
tanács nem győzi már bírálni. Fiatal, még kezdő tanárok, alig kerülve 
ki az iskolából, azonnal nagy mohósággal adják magukat a tankönyv
írásra. Öt-hat könyvből összetákolnak egy hetediket, mely valamennyi 
eredetijénél rosszabb. De azért találkozik egy tanártestület, ha más 
nem, az, melynek a szerző (?) is tagja, mely azt fölvételre ajánlja. Egy 
német miniszteri rendelet megtiltotta a tanároknak a tankönyvgyártást 
s fegyelmi vizsgálattal fenyegeti az oly tanárt, ki rossz tankönyvet ír. 
Első tekintetre zsarnoki, cenzuraszagú intézkedés. Pedig ha jól meg
tekintjük : mit lehet tenni az oly tanárral, ki egy rossz tankönyvvel 
maga dokumentálja, hogy szakában járatlan, tán épen tudatlan s 
idejét mégis, önképzés és tanulás helyett, merő pénzkeresetből arra 
fordítja, hogy tudatlanságát nyomtatott lapokra szedve, terjessze a 
maga és tanártársai növendékei körében.»

Tisztelt közgyűlés 1 íme mily gazdag és változatos a Szász Károly 
tanügyi pályája. De ennek a pályának valamennyi mozzanatán, ennek 
a működésnek valamennyi tényén, úgy a nagykőrösi tanárén, a pesti 
és jászkúnsági tanfelügyelőén, mint a miniszteri tanácsosén és a refor
mátus püspökén ott ragyog az ő lelke ; s fényt, derűt és világosságot 
árasztva : egységbe, harmóniába olvasztja az egyes részeket. Egy 
nyitott könyv a Szász Károly élete, benne semmi rejtély, semmi 
homály, semmi árnyék; nincsenek benne magasra vívó szenvedelmek, 
kibékíthetlen ellenmondások, de van benne annál több szeretet, mele
gítő, boldogító, áldást árasztó és annál több tiszta erkölcs, imponáló 
és tiszteletet ébresztő. Igen, a Szász Károly nemes egyénisége áldást 
árasztott mindazokra, akiket jó sorsuk közelebbi vagy távolabbi érint
kezésbe juttatott vele. Élete áldás volt családjára, egyesekre és egész 
magyar közmíveltségünkre egyaránt. Lelkében megtestesülve látjuk 
azt, amit a nagy görög bölcs, Platon mondott az erényről : hogy 
az a lélek rendje, egészséges állapota, mértéke, békéje és har-
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moniája. Ezenkívül a Szász Károly .szive sokat és sokakat felfoghatott 
magába és teljesen boldog volt. Egy ilyen szép és valóban erényes 
életre tekinteni, annak emlékét őrizni, azzal foglalkozni érdemes, 
mert bármily körülmények között is fölemel, nemesít és megvigasztal 
bennünket. Áldás volt élete, áldott legyen emlékezete.

Dr. Székely G yöbgy.

A POLGÁRISKOLA SZÜKSÉGESSÉGE.

IL*

Pædagogiai természetű ellenvetés a polgáriskolák szükségessé
gével szemben ritkábban szokott felvettetni. Ilyennel foglalkozott e 
cikk I. része. Rendesen társadalmi szempontokkal hozakodnak elő a 
polgáriskola ellenzői. Egy pár ezek közül, a gyakori hangoztatás foly
tán, már jelszóvá kristályosodott a következő alakban : «Nem kell 
hivatalnokképző iskola !» — « Nem kell a müveit proletárok számát 
szaporítani ! » —Az ilyen természetű ellenvetésekkel kivánok ebben 
a részben foglalkozni.

Egyelőre szintén a hivatalnokellenes álláspontra helyezkedve, 
tekintsük igaznak a tételt, hogy,, nem kell hivatalnokképző iskola ! 
De akkor is : nem méltányos ebből különleges polgáriskolaellenes 
argumentumot faragni. Eddigelé épen a polgáriskola a legkevésbé 
hivatalnokképző iskolánk ; mert hiszen növendékei (mindig a teljes 
polgáriskolát értve) egyenesen ki vannak zárva azokból a hivatalnoki 
állásokból, amelyekre középiskoláink és a kereskedelmi iskola puszta 
érettségije már utat nyit. A mikor a polgáriskola ennek a nyilván
való igazságtalanságnak a megszüntetésére törekszik, ezzel csak az általa 
adott műveltség színvonalának a méltányos értékelését követeli, azon 
az alapon, hogy ő is ad annyi műveltséget, amennyivel valaki kis 
hivatalnok lehet. Ugyanezen az alapon qualifikálnak középiskoláink 
is kishivatalnoki állásokra, nem pedig azért, mintha valami szakszerű 
hivatalnok nevelést adnának. Sőt ugyanezen az alapon kapták meg 
a qualifikáló jogokat kereskedelmi iskoláink is, amelyek bár — ha 
nem játszunk a szavakkal szakiskolák, de mert az a százféle hiva
talnok, a kiről itt szó van, még sem mind kereskedő, világos, hogy 
nem az általuk adott szakképzettség, hanem tanítványaiknak álta
lános műveltségi színvonala honoráltatott ama jogok megadásával.

* Az I. rész megjelent a M. Psed. f. évi januári füzetében.
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A polgáriskola sem akar arra a lehetetlen feladatra vállalkozni, hogy 
százféle kishivatalnoki pályára szakszerűen neveljen, tehát, hogy 
hivatalnokképző iskola legyen, de tudván, hogy a teljes polgáriskolá
tól adott műveltség is elegendő qualificatió a kishivatalnoknak, köve
teli ezen a területen az egyenlő jogot, mert «minden jogosítás 
jogszerű tartozéka azoknak a tanulmányoknak, amelyek az illető jogo
sítás szükségleteit kielégítik»,* nem pedig csak a kiválasztottak pri
vilégiuma.

Ma úgy áll a dolog, hogy a közép- és a kereskedelmi iskolák 
privilegizált helyzetben vannak a teljes polgáriskolával szemben, mert 
csupán ettől vannak megtagadva azok a jogosítások, amelyeknek szük
ségleteit pedig ő is kielégíti. Mert miféle jogosításokról van szó ? 
Olyanokról, amelyeket nemcsak a 8 osztályú középiskolák, hanem 
a 7 osztályig terjedő kereskedelmi iskolák, a 7 osztályos osztrák reál
iskolák, sőt a régebben 6 osztályos reáliskolák is megadtak. A leg
értékesebb jogosítást : az egyévi önkéntesség kedvezményét megadja 
Németországban már a középiskolák 6. osztálya is, amikor a tanulót 
még 3 év választja el a 9 osztályos középiskola érettségijétől. Ez 
utóbbi jogosításnak megtagadása egymagában elég arra, hogy a pol
gáriskolákra utalt tanulókat a privilegizált iskolákba kergesse át. Mert 
ha valaki nem lehet hivatalnok, az még a kisebbik baj s annak, aki nem 
is akart lenni, egyáltalában nem is baj ; de a 3 évi katonai szolgálat 
baj minden épkézláb fiatal embernek, el nem kerülhető súlyos bün
tetés, összemérve azokkal, akik hasonló iskoláztatással csak egy évig 
kötelesek katonáskodni. Nem kell bizonyítgatni, hogy a hároméves 
katonai szolgálat milyen nagy mértékben hátráltató az illetőnek nem
csak gazdasági, hanem kulturális előrehaladásában is. Mondják ugyan, 
hogy a katonai szolgálatnak is van nevelő hatása, de ha van is, ez 
csak a teljesen neveletlenekre szorítkozhatik, lévén ez a nevelés is 
több mint a puszta semmi. Hanem tanult embernek a három évi 
legénységi szolgálat minden inkább lehet, mint iskola. Az általános 
katonakötelezettsóggel egyidejűleg minden állam behozta az egyévi 
önkéntesség kedvezményét is, tanult elemeinek s ezzel a saját kul
túrájának védelmére. Természetes, hogy a hadvezetőség, mint az egy
oldalú katonai érdek képviselője, nem rokonszenvez az ilyen kedvez
ményekkel. Beszélték, hogy nálunk is a közös hadügyministérium 
ellenzésén múlt volna a polgáriskoláknak már előkészített reformja ; 
az ellenezte volna az önkéntességi jog megadását a teljes polgár
iskolákat végzett tanulók számára. El lehet hinni. Nemcsak azért, 
mert a hadügyminiszterek nem szivesen látják a szaporodását az

* Idézve a M. Paed. 1906. évf. 634. lapjáról, az X+Y jelzésű cikkből.
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olyan hadköteleseknek, akiknek jogaik is vannak, hanem abból a 
komolyabb okból is, hogy a legénységi állományba kényszerített tanult 
elemekből egészíthessék ki altiszti karukat. Hiszen szivesen szednék 
ők káplárjaikat akár a philosophise doctorok közül is, s egy lanyhán 
erőltetett javaslatra nem fogják azonnal két kézzel adni a kedvez
ményeket. De lehetetlen, hogy a kulturális ügyek képviselőjének ha tá
rozott követelésével szemben is meg tudják védelmezni tarthatatlan 
álláspontjukat. Az a törekvés, hogy minél kevesebb ember részesüljön 
az egyévi szolgálat kedvezményében, vagy azt foglalja magában, hogy 
minél kevesebben jussanak el a tanultságnak addig a fokáig, amelyet 
ez a jog megillet, és akkor ez a törekvés kultúra ellene», - vagy 
pedig azt, hogy a jogot nem kapja meg mindenki, akit megillet, és 
ez jogellenes. Az a legrosszabb, hogy az alternatívának mind a két 
ága érvényre jut a polgáriskolákkal szemben: jogellenes a megillető 
jogosítások megtagadása, és kulturaellenes az, hogy ez a megtagadás 
meggátolja a polgáriskola felvirágzását.

Egy kissé mintha eltért volna ez a fejtegetés a hivatalnokképzés 
témájától, mert hiszen az önkéntesi jog követelése csakugyan nem 
sorolható a hivatalkeresés rovatába. De az eltérés csak látszólagos, 
mert a teljes polgáriskola legnagyobb bajában : a jogosítások h iányá
ban együtt szerepel a hivatalnoki qualificatiók megtagadásával az 
önkéntességi jog hiánya, mely utóbbi nem a kisebbik része a sérel
meknek. Természetes, hogy a qualificatiók hiánya lévén az egyik 
főbaj, ennek a súlyos jogtalanságnak a leküzdésére irányult a reform- 
mozgalom igen jelentékeny része. Szükségképeni volt a qualifikatiók 
gyakori emlegetése, s ez némileg megmagyarázza, hogy a reform- 
mozgalom felületes megitélői ezzel azonosították az egész mozgalmat ; 
annak gyakori bizonyítgatását, hogy a teljes polgáriskolai műveltség 
elegendő képzettség a kishivatalnoknak, úgy értelmezték, hogy a pol
gáriskola hivatalnokképzésre akar vállalkozni. Ha talán az elmon
dottak megfontolásával rájönnek arra, hogy ez a mozgalom nem 
egyéb, mint a jogtalannak törekvése az egyenlő jogosításra, hogy a 
jogosítások megszerzésére törekvő polgáriskolát ez a törekvése épen 
úgy nem teszi hivatalnokképzővé, m int ahogy nem azok a jogosítás
nak már birtokában levő többi iskolák, akkor talán elejtik a hiva- 
talnokkópzós vádját, vagy legalább megszűnnek azt különlegesen épen 
csak a polgáriskola ellen alkalmazni.

Elesvén a hivatalnokképzés vádja, módosulnia kell a jelszónak 
is. Ha nem mondhatják többé, hogy : nem kell hivatalnokképző iskola, 
akkor kénytelenek lesznek álláspontjukat őszintébben föltárni és úgy 
fejezni ki, hogy: nem kell több olyan iskola, amelynek műveltségi 
színvonala eléri a kishivutalnok szükségletét. Ebben az alakban
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azután azonnal rá  lehet ismerni, hogy ez a mondás édes testvére a 
másiknak, amelyik a művelt proletárok szaporításától fél. Testvérek
a kulturaellenességbén.

Mert micsoda veszedelmek származhatnak abból, ha több lesz 
a művelt emberünk, mint ma ! Még többen fognak hivatal után járni, 
pedig már most is több az aspiráns mint a hivatal, több az ember 
mint a fóka. H a kevésbé szaporodik a hivatalok mint a hivatalra 
képes műveltek száma, akkor mi történik ezek kint rekedt részével? 
Mi más, mint hogy elzüllik, proletárrá lesz ! így hangzik a szokásos 
sopánkodások egyik csoportja. Egy másik, ezzel közös forrású, de 
mégis ellentmondó, az, hogy a művelt elemek mind hivatalba tódul
nak és nagyon kevesen keresik közülök a produktív pályákat.

Hogy az úgynevezett produktív pályákra is jusson a hivatal
képesség színvonaláig tanult ember, annak épen csak az lehet az 
egyetlen módja, hogy több legyen a tanult ember, mint a hivatal. 
Ha most pl. évenként ötezrével nyelik a hivatalok a művelt ifjúságot, 
akkor ontsa az iskola évenként tízezrével a succrescentiát. Akkor 
azután az az ötezres többlet kénytelen lesz a hivatalon kivül keresni a 
boldogulást. Keresi ott, ahol megtalálhatja, s ha megtölti a ma meg
levő produktív pályákat, keres és tör magának még új pályákat is.

Hanem addig, amíg csak annyi, vagy nem sokkal több a ké
pesített ember m int a hivatal, addig hiába prédikáljuk nekik, hogy 
ne tóduljanak a hivatalokba. Nagyon sok ember van ugyan, aki nem 
fél a munkától, de nagyon kevés, aki ne irtóznék az életgondoktól. 
A hivatalkeresés nem munkakerülés, hanem menekülés az életgondok
tól. Az egész életre biztosított munka és kereset az, ami a hivatalhoz 
vonz. A mig valakinek módjában van a biztost választani, addig 
nem fog a bizonytalan után nyúlni. Nem számolnak az emberi te r
mészettel azok, akik rábeszéléssel akarják arra  birni az ifjúságot, hogy 
mondjon le a biztos állásról s keresse az esetleg fényesebb sorsot a 
bizonytalanban. Elhiszi nekik, de mindenik azt mondja, hogy; kezdje 
a szomszédom, én megelégszem ezzel az üresen álló hivatalocskával. 
De ha a hivatalkereső nem talál több betöltetlen hivatalt s a temér
dek versenyző reményt sem hagy neki, hogy találhasson, akkor bírja 
rá a legszebb rábeszélésnél is megindítóbb kényszerűség arra, hogy 
más kereset u tán  lásson, hacsak nem akar lefekünni és meghalni, -— 
amit igen kevesen fognak akarni. Ott van a zsidók példája, akik ki 
lévén zárva m inden «biztos» életmódból (hivatal, földbirtok, stb.), 
úrrá lettek a «bizonytalan»-ban : a világ mobilis javaiban. Igaz, hogy 
ma már önként sem vállalják a «biztos» életpályákat, de az első ok, 
ami őket a bizonytalan felé terelte, a kényszerűség volt. Nekünk is 
enyhülni fog a bizonytalanságtól való félelmünk, ha a hivatalból kint



rekedtek mind nagyobb számának a boldogulása demonstrálni fogja, 
bogy a bizonytalan nem olyan nagyon kockázatos, mint messziről 
véltük s ez a megismerés majd önkéntes vállalkozókat is visz a 
bizonytalanra. De a folyamat első megindításához okvetetlen szüksé
ges a kényszer. Ez pedig nem megy máskép, mintha kétszer, három
szor annyi a hivatalra képesített ifjú, mint a hivatal.

Ezzel szemben mit jelent az az álláspont, amelyik ezen a téren 
a túltermeléstől fél ? Amelyik azt akarná, hogy az iskolák épen csak 
annyi művelt ifjat neveljenek, amennyi a betöltendő állások szükség
lete, nehogy az állás nélkül maradók proletárrá legyenek. Ez nem 
egyéb, mint a szellemi egy gyermekrendszer. A mint a parasztgazda 
fél tőle, hogy a második s a többi gyermeket nem tudja majd bele
ültetni a készbe, úgy fél ez a nemzetgazda attól, hogy olyan művelt 
emberek is akadjanak, akiket az állam s a hatóságok nem tudnak 
kész kenyérrel ellátni. Nem egyéb, mint a numerus clausus általá
nosítása, kiterjesztése az összes intelligentiára. Tudvalevő, hogy a 
numerus claususból senki másnak haszna nincs, mint aki benne van. 
Közgazdasági hatásában a zárt szám épen az, ami a monopólium : 
gátja a fejlődésnek. Amit szép szóval egyensúlynak neveznek, nem 
az, hanem stagnálás. Ha társadalmunkban nincs meg az erőtöbblet 
s az ebből eredő feszültség, akkor nemcsak hogy nem terjeszkedhetik, 
hanem elfoglalt helyét sem tarthatja meg a környező, s fejlődésükben 
a mi kedvünkért meg nem állapodó társadalmakkal szemben.

Érthető, ha a numerus claususban belefoglaltak, vagy a mono
póliumok birtokosai félnek a korlátok lerontásától. így pl. érthető, 
hogy a jogosítások birtokában levő iskolák nem nagyon lelkesednek 
a jogosításoknak a polgáriskolákra való kiterjesztéséért. De ez nem 
a közérdek álláspontja.

A legkülönösebb aggodalom az, hogy a melyik iskolázott ember 
nem kap hivatalt, abból okvetetlenül proletár lesz. Úgy látszik, hogy 
az aggodalmaskodók nem tudják a dolgot máskép képzelni, mint 
hogy az iskola munkakerülőt nevel, vagy olyan élhetetlent, aki nem 
való egyébre, mint hogy bedugjuk egy hivatalba, nyugtát írni. Nehány 
éve gyakran emlegették egy kultuszminiszterünk mondását, aki az 
iskolai élhetetlenség példájául azt hozta fel, hogy az ő érettségizett 
fia nem tudta hogyan kell vasúti jegyet váltani. És a legcsudálato- 
sabb, hogy a proletarságról s az élhetetlenségről szóló meséket gyak
ran még tanítással foglalkozók is utána mondják.

A ki dolgozni akar és tud, az nem lehet proletár. Az iskola 
pedig kemény munkával — a kapálásnál is keményebb munkával — 
épen a munkaképességre és a kötelességtudásra nevel. Proletár lehet 
valaki, de nem azért, mert iskolázott, hanem jóllehet iskolázott. Aki
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proletár hajlamokkal született, az iskolázás nélkül még biztosabban 
azzá lesz.

Az élhetetlenség, vagy bővebb körülírással : az a mulasztása 
az iskolának, hogy nem teszi kész kenyérkeresővé a tanítványt, egy
általában nem mulasztás. Az iskolának nem az a feladata, hogy 
kenyeret adjon, hanem hogy műveltséget adjon : az értelem, az er
kölcs, a test összhangzatos kiművelésével derék embert neveljen. 
A vasúti jegy váltásának hiányzó tudományát egyetlen jegy váltásával, 
tehát két percnyi tanulmánnyal kipótolhatja az érettségizett ifjú. de 
azokat a lelki erőket, amelyeket az érettségiig terjedő iskolázás benne 
kifejlesztett, ki nem pótolhatná az egész hátralevő élete sem. Csak 
az iskola feladatát nem ismerő képzelheti, hogy az iskola mindent 
olyan készen megtanítson, hogy aztán az életben semmit se kelljen 
tanulni, holott m indent az életben kell megtanulni, de az iskola ké
pesít rá, hogy mindent meg tudjunk tanulni. Az iskolát kenyérkeresővé 
nevelő intézménnyé tenni az iskola és a műveltség csődjét vonná 
maga után. A műveltség csődje pedig a gazdasági csődöt. Elég talán 
tudnunk azt, hogy a műveletlen nemzetek mindenütt a művelteknek 
gazdasági zsákmányai s hogy a műveltség gazdasági erő akkor is, 
amikor nem váltható be közvetlenül aprópénzre vagy kenyérre.

Aki fél a műveltek számának növekedésétől, aki azt hiszi, hogy 
már is igen sok a művelt magyar ember, vagy hogy ebből az igen 
sok egyáltalában lehetséges ; vagy aki nem tartja jogosultnak az olyan 
iskolát, amelyik tanítványait nem neveli kész kenyérkeresővó, — az 
természetes, hogy nem fogadja el a polgáriskola szükségességét, az 
olyan iskoláét, amelyik a 17 éves korig sem tanít még semmi mes
terségre, sem pedig a tudományos szakpályákra nem készít elő, csupán 
azt tűzi célul, hogy tanítványai örökölt szellemi és anyagi javaikat 
majd jobban tudják értékesíteni a maguk és a köz javára. Az nem 
ismerheti el elegendő célnak azt, amit Csengery úgy fejez ki, hogy 
«a polgári iskola hivatva van nagy községeink jobb módú, túlnyomóan 
magyar középosztályát tömegesen az általános műveltség magasabb 
színvonalára emelni».1 Az nem fog örvendezni tudni azon, ami 
Csengeryt örömre hangolta, hogy a polgáriskolák új rétegeket vontak 
be a magasabb művelődés körébe.2

Nagyközségeink jobb módú, túlnyomóan magyar középosztálya! 
A nagy Alföldnek számos 30,000-es nagyközsége, ezrekre menő kis- 
és középbirtokos magyar családjával, akik együttvéve a magyarság 
törzsét alkotják, de mindeddig inkább csak a fizikai, mint a kultu-

1 Cs. «A polgári iskolákról.» Olcsó Könyvtár 241—244. sz. 104. lap.
2 ü .  o. 99. 1.
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rális erejét növelve a nemzetnek. Akikért Arany és Petőfi lelkesedett, 
de akik nem lelkesednek Aranyért és Petőfiért, mert nem ismerik 
őket. Láttam közöttük olyan nagyközséget — 25,000 lakossal ! 
amelyiknek legmagasabb iskolája egy csonka polgáriskola s azzal is 
egy fiatal tanár vállalkozó szelleme ajándékozta meg őket. Amikor 
aztán helyükbe volt vive az iskola, meg is töltötték szépen. Ez az 
osztály nem vágyakozik hivatalba, a maga szabad pusztáját, a szabad 
birtokos életét föl nem cseréli semmiféle irodáért. Erről az oldalról 
tehát nem hat rá olyan inger, amely hagyományos kulturátlanságából 
az iskolához vonzaná. De vigyük helyébe az iskolát s adjuk meg 
neki az önkéntességi jogot, s jósló tehetség nélkül is megmondhatjuk, 
hogy azért az egy kedvezményért már megtölti az iskolát. Ha az
után egy ilyen műveltségű nemzedék kerül a mostaninak helyébe, 
akkor nem fordulhat elő az, aminek több ilyen 25—30,000 lakójú 
községben tanúja voltam, hogy a város egyetlen polgári leányiskolá
ját évfolyamonkint csak 10—12 tanuló látogatta, felerészben a kis
számú városi tisztviselő, felerészben a város zsidó szatócsainak a 
leányai. — Ez a tulajdonképeni magyar polgári osztály, mert némc-t 
fogalom az, hogy a polgárnak okvetetlen iparosnak vagy kereskedő
nek kell lennie ; ahol a lakosság főfoglalkozása a földmívelés, ott 
ebből a feglalkozási ágból kerül ki a polgárságnak is jelentékeny 
része. Ennek a tősgyökeres magyar polgárságnak művelt polgársággá 
való nevelésére a legalkalmasabb a polgáriskola.

Lehetne ugyan arra is gondolni, hogy itt túlnyomóan a jómódú 
gazdák gyermekeiről, tehát egyféle foglalkozásról lévén szó, cél
szerűbb volna neveltetésükről a megfelelő szakiskola által gondos
kodni. De ennek a módnak sem kivihetősége, sem sikere nem látszik 
valószínűnek. Nem valószínű, hogy minden ilyen nagy alföldi község
ben közép- vagy magasabb fokú gazdasági tanintézetet lehessen 
állítani. Mert ilyenekről volna szó, mivel a gazdasági ismétlő iskolák 
még csak a kényszeriskolázás régiójába tartozó csekélyebb műveltségi 
igényeket elégíthetik ki. Az sem valószínű, hogy a szóban levő gazda 
osztály egy nem helyben levő gazdasági szakiskola több éves tanfolya
mára elküldje fiait. Az a meggyökeresedett felfogása, hogy az ilyen 
iskolák csak az uradalmak leendő tisztjei, esetleg birtokosai számára 
valók, ő pedig fiát a maga birtokának örökösévé akarja nevelni. 
Hagyományos meggyőződése, hogy erre elegendő s egyúttal a legjobb 
mód, ha fiát a maga gazdaságában növeli fel. Erre pedig megmarad 
az alkalom a helybeli polgáriskola mellett is, amelyik mellett meg
marad a fiú az apai gazdaság folytonos szemléletében, megismerheti 
az egész ú. n. «üzemet». Ezzel az ismerettel már képes lesz folytatni 
az apai gazdaság gondozását ott, ahol az apja elhagyta. De hogy
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jobban folytassa, hogy belátásból eredő fogékonyságnál fogva tért 
engedjen a nagyobb intensivitásnak, annak az az előföltétele, hogy 
kiműveltebb intelligenciája legyen. Ezt pedig nagyobb és teljesebb 
mértékben megszerzi a teljes polgáriskolában, mint akár a kötelező 
népiskolában, akár a felében-harmadában kijárt gimnáziumi osztá
lyokban, amelyből állott s áll nagyrészt m a is ennek az osztálynak 
az iskolázása. Ha aztán a minden ilyen nagyközségünkben működő 
polgáriskolák ezt az osztályt «tömegesen az általános műveltség m a
gasabb színvonalára# emelték, akkor ez a müveit tömeg maga fog 
gondoskodni a közös szakmában való nagyobb boldogulásáról. Való
színű, hogy akkor sem szakiskolákkal, hanem  a helyzetének jobban 
megfelelő, községenként szövetkezeti úton szervezett kísérleti és m inta
telepekkel.

Másik csoportja nagyközségeinknek a perifériák városai. Ezek
ben már túlnyomó az ipari és kereskedelmi foglalkozás, bár alig van 
olyan magyar város, amelyikből a gazdálkodó osztály hiányzanék. 
Az önálló iparosnak és kereskedőnek szintén az a szokása, hogy fiát 
a maga műhelyében vagy kereskedésében neveli utódjává. Hogy eme 
szokásában megmaradva is, műveltebb utódot állíthasson maga helyett, 
erre is a legkedvezőbb alkalmat adhatja neki a helybeli polgáriskola. 
Mert minden városban kereskedelmi szakiskolát, és a városban űzött 
mindenik iparágnak szakiskoláját nem lehet felállítani. Az általános 
irányú polgáriskola megadja azt, ami ezeknek az elemeknek közös 
szükségletük a műveltségből, a különleges pályára szóló nevelést pedig 
megadja az apai műhely, vagy az apai üzlet.

Ma már elismert igazság az, hogy a kisebb önálló gazdák és 
iparosok csak a szövetkezés útján tarthatják fenn versenyképességüket 
a nagytermeléssel szemben. A szövetkezés szükségességének belátása, 
a szövetkezetek szervezése és vezetése m ind kiműveltebb intelligenciát 
követel meg, m int a mennyi az erre utalt osztályokban ma feltalál
ható. Még pedig nem elég, ha csak az egy-két hivatalosan elfoglalt 
vezető, az esetleg idegenből került jegyző, tanító, pap bír errevaló 
tanultsággal, hanem minél többen a szövetkezeti tagok közül is. 
Ilyenekkel telíteni nemcsak a nagy, hanem a kisebb községeket is, 
szintén erős közgazdasági érdeke az államnak és a társadalomnak.

Nem utolsó szempont az sem, hogy ha már a választó jog  
kiterjesztését nem előzte meg elegendő mértékben a műveltségnek 
szélesebb körökben való elterjesztése, legalább utólagosan pótoljuk a 
pótolhatót. Lássunk utáDa, hogy neveljük leendő urainkat -—■ amint 
az egyszeri angol államférfiú mondta. Nagyon szép dolog a felnőttek 
oktatásáról gondoskodni, s nem is remélhető, hogy valaha egészen 
fölöslegessé váljék a nevelésnek ez a surrogatuma, de a nevelésnek
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igazi ideje és lehetősége mégis ott van az iskoláztatás korában, a 
a lelket átható műveltséget az iskolában lehet és kell megalapozni.

Az eddig fölsoroltakban igyekeztem egy kissé részletesebben 
körülírni azt, am it Csengery mint nemzeti szükségletet egyetlen mon
datba foglalt : nagyközségeink jobbmódú, túlnyomóan magyar közép- 
osztályát tömegesen az általános műveltség magasabb színvonalára 
emelni 1 — amit ő az előtt a nemzedék előtt, amelyik a kötelező 
népoktatást is törvénybe iktatta, úgy látszik nem tartotta szükséges
nek bővebben körülírni. A jobban kiművelendők eddig fölsorolt 
«tömegében» még mindig hiányoznál; a hivatalnokok. Nem azt jelenti 
ez, hogy ezen elemek iskolájának tehát nem is kell megadni a qua- 
lificatiós jogokat, mert ami megilleti, azt nem lehet és jogállamban 
nem is szabad megtagadni tőle, de annyit mindenesetre jelent, hogy 
erre az elemre nézve a qualificatiós jogok közül csak az önkéntességi 
jognak lesz reális értéke, a hivatalok legkevésbé ennek az elemnek 
a tódulásától félhetnek.

Természetes azonban, hogy a felsorolt elemek számára szerve
zett iskola helyet ad azoknak is, akiket Isten nem áldott meg saját 
gazdasággal, műhellyel vagy üzlettel. A tekintélyes számú műveltebb, 
de nem épen diplomás alkalmazottról van szó, aki szintén arra törek
szik, hogy fiának legalább a magáéhoz hasonló existentiát biztosít
son. De mert tőke hiányában fia is rendszerint csak mint alkalma
zott alapíthatja meg existentiáját, azért reá nézve reális értékű a 
qualificatióknak ama másik csoportja is, mely a hivatali állásokra 
vonatkozik. Eddig is megkereste, a maga megerőltetésével is, ezeket 
a jogosításokat ott, ahol megtalálta : a drága középiskolákban s a 
még drágább kereskedelmi iskolákban. Őneki haszna, a társadalomnak 
pedig semmi kára benne, ha ezután megkapja kevesebb áldozattal 
a polgáriskolában is.

Amelyik azután ezek közül nem kap alkalmazást, az neki 
kétségtelen kára, legalább mindaddig, amíg más utat nem tör magá
nak a megélhetéshez, de ez a kár elenyésző semmiség ahhoz az 
óriási csapáshoz képest, amely az államot és a társadalmat érné, ha 
a szükséges állások betöltéséhez nem állana elegendő, sőt fölös 
számú alkalmas ember a rendelkezésére. Nem a sok hivatal és 
a sok hivatalnok a csapás, mert az társadalmi és állami szükség
let, még pedig folyton növekedő szükséglet, hanem csapás volna 
az alkalmazhatók hiánya. Mondják, hogy vannak sinecurák is, — ón 
még soh’sem láttam -— de ha vannak, bizonyos, hogy nem az itt 
szóban levő elemek számára termettek; a sinecurák kicsikarásához 
valamivel több befolyás kell, mint amennyivel a polgáriskolák közön
sége rendelkezik. Azt elhiszem, hogy pl. ügyvéd több van, mint a
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hányán ügyvédi uraságban szeretnének megélni, de azt nem tudom 
elhinni, hogy az összes alkalmazotti állások valami számbavehetőleg 
nagyobb számmal volnának nálunk, mint az alkalmazható művelt 
egyének, mert akkor nem történhetnék meg az, hogy az egyik igen 
szép alkalmazási kört : a katonatiszti pályát átengedje a magyar 
intelligencia az osztráknak meg a hazai granicsárságnak. Tudom, hogy 
vannak ennek a szép pályának reánk nézve tövisei is, amelyek miatt 
talán csak utoljára szánná rá magát a magyar ifjú (vagy az apja), 
de utoljára mégis csak rá kellene magát szánnia, ha már nem találna 
állást a polgári pályákon. De úgy látszik, hogy mégis csak talált eddig- 
elé. Különben, ha olyan sok állás és foglalkozás nélküli művelt em
ber futkosna Magyarországon, kellene velük olykor találkozni is. Én 
ilyent még nem láttam, ellenben — fájdalom — nem egyet olyant, 
akinek kevesebb műveltsége volt, mint a mennyi állásához vagy hely
zetéhez illett volna.

Nagyon sok tér van még Magyarországon a műveltség terjesz
kedéséhez általában, és nagyon sok olyan terület, amit még ezután 
kell a magyar műveltségnek elfoglalni, amíg elmondhatjuk, hogy 
legalább idehaza minden téren teljesen a magunk urai vagyunk. 
Csak ha már itthon minden helyet elfoglaltunk, akkor lehet majd 
fölöslegről beszélni. De akkor is csak a házi szükséglet szempontjából. 
A kifelé való terjeszkedés szempontjából ez a fölösleg szükségletként 
szerepel. A kifelé való gazdasági terjeszkedéshez nem elég a nap
számos, még a Balkánon sem ; ahhoz tágasabb látókörű, műveltebb 
elem kell, amelyik meg tudja látni s föl tudja használni a boldogulás 
sokféle kinálkozó módját. E mellett ez az elem még arról is bizto
sítékot nyújt, hogy a kiműveléssel megerősített, öntudatos nemzeti 
érzülete nem enged olyan könnyen az elnemzetietlenítő hatásoknak.

A felsőbb műveltségű réteg hazánkban is eléri a nyugateurópai 
színvonalat mind arányszámában, mind műveltségének intensitásában ; 
kellő succrescentiájáról jól szervezett, zavartalanul fejlődő iskolák 
gondoskodnak. Az alsóbb műveltségű nagy réteg nevelése felől sem 
kell aggodalmaskodnunk, mert a törvénytől számára megkövetelt 
iskolaszervezet a végrehajtó hatalom részéről állandó és folyton nö
vekedő gondoskodás tárgya, aminek folytán állandóan erős fejlődést 
mutat. Az összekötő, középműveltségű réteg sem számban, sem szín
vonalban nem éri el azt a mértéket, amelyik a nemzet kulturális 
organismusának egészséges voltához szükséges volna. Ez a hiány beteg
sége az egész organismusnak. Érzi ezt mindenki, aki kulturális álla
potainkat figyelni szokta. Ennek az érzésnek egy-egy erősebb roha
mában megfogamzott olykor a jó szándék, hogy a hézag kitöltésére 
hivatott polgáriskolát, mely annak idején jól volt concipiálva, de csak
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félig-meddig megcsinálva, egészen megcsinálja, az életnek azóta is 
változott viszonyaihoz hozzáalkalmazva, hatásának teljes kifejtésére 
képesítse. Fájdalom, a jó szándék soha sem tudott a magvalósulásig 
izmosodni. Talán a Csengery erős meggyőződése hiányzott az inté
zőkben. így van azután, hogy bár a polgáriskola reformja két év
tized óta folytonosan a küszöbön van, de a küszöbön átlépni nem 
tudott. Dr. K ovács J ános.

REFORMTÖREKVÉSEK A MATHEMATIKAI OKTATÁS
TERÉN.

$

(Harm adik közlemény.)

I I .  rész. (Folytatás). B ib lio g r á fia .

Dickson : Graph, methods in Trigonometry (Am. Math. Monthly. 1905.) 
Discussion on proposed improvements in the teaching of Elementary 

Mathematics. (Edinbourgh-Proceed. Math. Soc. XX. 1902.)
— of reform in teaching of Mathematics. (Math. Gazette. II. 1902.) 
Düsing K. : Lehrgang der Anfangsgründe der Difi.- und Int.-Rechn.

An den höh. Maschinenbauschulen. (Technik und Schule. I. 1907.) 
Ebner und Schälke : Infinitesimalrechnung im Unterricht. (Unterrichts

blätter. X. 1904)
•♦‘Enquête sur la méthode de travail des matématiciens. (L’Enseign. 

math. VII. és VIII. köt.)
^Enquête sur l’enseignement de la Géométrie. (La Revue de Fens, 

des Sciences. I. 1907.)
Fehr H. : Der Functionsbegriff im mathematischen Unterricht der 

Mittelschule. (Vortrag +  Discussion.) (Verhandlungen der Vereini
gung der Mathematiklehrer an schweizerischen Mittelschulen. 1905.)

— La notion de fonction dans l’enseignement math, des écoles mo
yennes. (L’Ens. math. VII. 1905.)

*Forsyth (edited by) : Discussion on the teaching of Elementary 
Mechanics. (British Association, Meeting at Johannesburg. 1905. 
London. Macmillan and Co. 1906.)

Frank H. : Die Infinitesimalrechnung auf höheren Lehranstalten.
(Monatschrift für höhere Schulen. П. 1903. IV. 1905.)

Franz : Infinitesimalrechnung im Unterricht. (Unterrichtsblätter. X.
1904.)
Zur Frage des Unterrichts in der Infinitesimalrechnung an den 
höheren Lehranstalten. (Unterrichtsblätter. X. 1904)
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Fries I. : Wie kann der mathematische Unterricht den geographischen 
unterstützen? (Programm. Olmütz. 1892.)

Fröhlich K. : Az alsófokú számtautanításban eszközölhető redukciók. 
(Reformbizottság 1907. II. 5. ülésének jegyzőkönyve. O. T. K. XL. 
1907. 537—539 о.)

Goldziher К. : Kereskedelmi és gazdasági ismeretek tanítása a közép
iskolában. (Kereskedelmi Szakoktatás. XV. és XVI. 1907.) 

Göbelbecker L. F. : Das rechnerische Sachprincip in seiner histor.
Entwickelung. (Wiesbaden. O. Nemricli. 1901.)

Grobe : Die Differentialrechnung auf der Schule. (I. Jahresb. des Gross- 
herzogl. Progymnasiums zu Pforzheim. 1877.)

Haacke C. : Entwurf eines arithmetischen Lehrganges für höhere 
Schulen. (Leipzig. Teubner. 4905.)

Halsted G. B. : The teaching of Geometry. (Educational Review. 
New-York. 1902.)

^Handbuch für Lehrer höherer Schulen. (Leipzig und Berlin. Teubner.
1906.) Müller II. : Rechnen und Mathematik.

Hayashi T.: Graphic solution of the Cubic and Quartics. (Vacca meg
jegyzésével; Nature. LXIU. 1900 1.)

Hermes : Geschwindigkeitslehre in der Schule. (Jahresb. des Real- 
gymn. zu Osnabrück. 1901.)

Hocevar Fr. : Über den arithmetischen Unterricht im Obergymnasium. 
(Zschr. Österr. Gymn. L H  1901.)

*— Sind die Elemente der Infinitesimalrechnung an den Mittelschulen 
einzuführen oder nicht ? (Zschr. für das Realschulwesen. XXXI. 
1906. és Jahresber. der D. M. V. XV. 1906.)

Hogben G. : Notes on the teaching of Elementary Mathematics with 
special reference to Geometry. (Reports Australian Association X.
1905.)

*IIolzmüller G. : Is t es möglich und wünschenswert die Differential- 
und Integralrechnung in den Lehrplan der höheren Schulen auf
zunehmen ? (Monatschrift für höhere Schulen. II. 1903.) 

Holzmüller és Gotting vitája. (Jahresber. der D. M. V. XIV. 
1905.)

Hőfler A. : Das Mathematische im physikalischen Unterricht. (Zschr, 
für phys. und chem. Unt. XVIII. 1905.)

Hornbrook A. R. : Laboratory Method of teaching Mathem. (New- 
York. 1895.)

Jung I. : Zur Behandlung der Versicheruugslehre im Unterricht.
(Zschr. für math, und naturw. Unt. XXXIV. 1903.)

Jackson Ch. S. : The slide rule and its use in teaching logaritms. 
(Math. Gaz. II. 1903.)
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Junge G. : Die unpraktische Schulmathematik. (Pädag. Archiv. XLIX. 
1907.)

Kcwitsch G. : Höhere Analysis in der Schule. (Unterrichtsblätter. XI.
1906.)

Kiepert L.: Lebensversicherungsrechnungen im Unterricht. (Unterrichts- 
blättcr. V. 1899.)

Koch W. : Zur Methode im geometrischen Unterricht. (Programm. 
Solan. 1906.)

Kranke F. : Das Linearzeichnen in der Realschule. (Progr. Stadt. Ober
realschule zu Graudenz.)

*Krug : Die niedere Analysis auf der Unterstufe des Realgymnasiums.
(Programm des königl. Realgymn. zu Stuttgart. 1902 3. és 1906.) 

Lanner : Neuere Darstellungen der Grundprobleme der reinen Math.
im Bereiche der Mittelschule. (Berlin. O. Salle. 1907.)

Leman G.: Sur l’enseignement de l’Analyse infinitésimale. (Gand.
F. Meyer van Loo. 1901.)

Lennes: The Graph in the High-School Math. (School Review. 1906.) 
Lesser О.. Die Infinitesimalrechnung im Unterricht der Prima. (Ber

lin. Salle. 1906.)
*— Die Entwickelung des Functionenbegriffs und die Pflege des func- 

tionalen Denkens im mathematischen Unterricht unserer höheren 
Schulen. (Frankfurt а. M. Gebr. Knauer. 1907.)

Muksay Zs. : A függvények szélső értékeinek meghatározása (Schellbach- 
féle módszer. Középisk. Math. Lapok. II. 1894.)

Martin P. : Der Anschauungsunterricht in der Raumlehre nach Form en
gemeinschaften. (Berlin. Gerdes u. Hödel.)

— u. Schmidt 0. : Soll die Raumlehre im Anschluss an einheitliche 
Sachgebiete behandelt werden ? (Dessau u. Leipzig. Kahle’s Ver
lag. 1896.)

Méray Ch. : justification des procédés et de l’ordonnance des «Nou
veaux Éléments de Géométrie». (L’Ens. math. VI. 1904.)

Mikola S. : A fizika szerepe az alsóbbfokú számtantanításban. (Reform- 
bizottság. 1907. II. 26. ülésének jegyzőkönyve. O. T. K. XL. 1907.
650 — 652 о.)

Milarch : Der Differentialquotient im mathematischen Schulunterricht.
(Jahresber. Stadt. Gymn. und Realgymn. Bonn. 1907.)

*Moore E. H. : The cross-section paper as a mathematical instrument.
(School Science and Mathematics. 1906.)

Myers : The Laboratory Method in the secondary school (School Review
1903.).

Niizsche 0. : Die Behandlung der versicherungsmath. Aufgaben im 
Unterricht. (Lehrproben u. Lehrgänge 1907.)

Magyar Paedagogia. XVII.  S.
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Nonne Th. : Zinseszinz und Bentenrechnung m it Hilfe graphischer 
Darstellung. (Berlin. E. Eisenschmidt. 1903.)

Oblätli R. : A mathematika tanítása a VII. osztályban. (Gyakorlati 
Pædagogia. III. 1907.)

Otti : Les tables de logarithmes à quatre décimales et la division 
décimale de l’angle dans l’enseignement des écoles moyennes. 
(Schweiz. Pädag. Zschr. 1906.)

Pearson К. : The application of Geometry to practical life (Nature, 
1891.).

Pèch A. : A grafikus módszerek alkalmazásáról a mathematikai taní
tásban. (Eeformbizotttság 1907. IV. 27. ülésének jegyzőkönyve.
0. T. K. XL. 1907. 812.— 814. о.)

Pen-у J. : A course of Elementary Mathematics. (School World. Lenyo
matva Englands neglect of Science c. műben. 1900.)

*•— (edited by) : Discussion on the theaching of mathematics. (British 
Association, Meeting at Glasgow. 1901. London. Macmillan and 
Co. 1902.)

Pratt A. : Calculation by Geometry (Pract. Teacher 1903.). 
Pringsheim A. : Uber den Zahl- und Grenzbegriff im Unterricht.

(Jahresber. der D. M. V. VL 1898.)
Quossek K. : Die Entwickelung des Punktionsbegriffs und die Pflege 

des funktionalen Denkens im Mathematikunterricht unserer höh. 
Schulen. (Zschr. für lateinlose höh. Schuler XVIII. 1907.)

Rados I. : A geometriai tárgyak tanítása. (Eeformbizottság 1907. no- 
vemb. 27. ülésének jegyzőkönyve. O. T. K. XLI. 1907. 398 400. o.) 

+Rátz L. : A függvónyfogalom módszeres kiépítése, bevezetés az infini- 
tesimális számítás elemeibe. (Eeformbizottság 1907. V. 21. ülésének 
jegyzőkönyve. O. T. K. XLI. 1907. 118— 122. o.)

Richter 0. : Das geometrische Zeichnen in der Eealschule. (Beil, zum 
Jahresber. der Eealschule zu Leipzig. Ostern. 1901.)

— Neue Elemente der Geometrie. (Neue Jahrbücher. XVI. 1904.) 
Roubaudi C. : Le programme de dessin graphique dans le Premier

Cycle B. des Lycées et Collèges. (La Eevue de l’Ens. des Sciences.
1. 1907.)

Rusell R. : The teaching of Euclid. (Math. Gaz. II. 1902.)
Saxelby F. M. : Experimental Mathematics. (Nature. LXVI. 1902.) 
Schacht I. : Die Ausbildung des räumlichen Anschauungsvermögens 

im mathematischen Unterrichte des Gymnasiums. (Jahresbericht 
Marien-Gymnasium. Posen. 1903.)

— Ein neuer Lehrgang für den Unterricht in der Baumlehre der 
höheren Lehranstalten. (Jahresber. Marien-Gymnasium. Posen.
1906.)
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Schmidt A. : Beiträge zum math. Unterricht. (Programm des Prinz- 
Heinrich- Gymn. Schöneberg.)

*Schmidt W. : Wie gewinnen wir für die Behandlung des Funktions
begriffs Platz im math. Unterricht. (Beilage zum Programm Nr. 
595 des Kealgymn. in Düren. 1906.)

Schröter : Die bekannteren allgem. Methoden zur element. Bestimmung 
der Maximi u. Minimi von Functionen einer veränderlichen Grösse. 
(Jahrbuch des Pädagogiums zum Kloster U. L. Frau. Magdeburg.
1904.)

Schülke A. : Die Behandlung von Dach- und Brückenconstructionen 
im Unterricht. (Zschr. für phys. und chem. Unt. XIV. 1901.)

— Lebensversicherungsrechnungen im Unterricht. (Unterrichtsblätter. 
IX. 2. 1903.)

— Infinitesimalrechnung im Unterricht. (Unterrichtsblätter. X. 1904.) 
*— Differential- und Integralrechnung im Unterricht. (Beilage zum

Jahresbericht 1907. der kgl. Oberrealschule auf der Burg in 
Königsberg i. Pr.)

— Differential- und Integralrechnung im Unterricht. (Phys.-ökon. 
Ges. zu Königsberg. XLVII.)

*— Besprechung vierstelliger Logarithmentafeln. (Zschr. für math, 
und naturw. Unt. XXVI. 1895.)

Schütte Fr. : Anfangsgründe der darstellenden Geometrie für Gymna
sien. (Progr. des Realgymn. zu Düren és Leipzig. Teubner. 1906.) 

*Schwarz A. : Der geodätische Kursus der Oberrealschule an der 
Waitzstrasse in Kiel. (Programm der Oberrealschule an der Waitz- 
strasse. Kiel. S. 1906.)

*Seeger H. : Bemerkungen über die Abgränzung und Verwertung des 
Unterrichts in den Elementen der Infinitesimalrechnung. (Pro
gramm des Realgymn. Güstrow. 1894.)

Sellenthin R. : Lehrgang der Linearperspective für höhere Lehranstal
ten. (Beil, des Jahresber. der Oberrealsch. zu Elberfeld. 1903.)

— Methodischer Lehrgang des Linearzeichnens für höhere Lehran
stalten. (Beilage des Jahresber. der Oberrealschule zu Elberfeld.

1904.)
Sieber A. : Graphische Lösung höherer algebraischer Gleichungen.

(Schweizerische Bauzeitung. XXXII. 1901.)
Simon M.: Diadaktik und Methodik des Rechen- und Mathematik- 

Unterrichtes. (Baumeister-iéle Handbuch-ban 1895.)
Szabó G. : A mathematika és fizika vonatkozásai. (Reformbizottság

1907. II. 26. ülésének jegyzőkönyve. O. T. K. XL. 1907. 652—4. о.) 
Szabó P. : A stereometria tanítása a VH. oszt.-ban. (Gyakorló-főgymn. 

1904/5. értesítője.)
11*
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Szíjártó M. : A graphikai módszerek. (Orsz. Nőképző Egy. Leány- 
gymnáziumának 1904/5. értesítője.)

Szirtes I. : Az ábrázoló geometria helye az egységes középiskolában. 
(Magy Pædag. III. 1894.)

Tannery J.: L ’enseign. de la Géométrie. (Eev. Pédag. 1903.)
Taylor F. G. : An introduction to the practical use of logarithms.

(London, Longmans Green & Co. 1901.)
*Tesar L. : Zur Frage der Behandlung der Infinitesimalrechnung im 

Mittelschulunterricht. (Zschr. für das Realschulwesen. Wien. XXX.
1905.)

Tliaer A. : Differentialrechnung auf Realanstalten. (Monatschr. für 
höh. Schulen. III. 1904.)

*1ke Teaching of Mathematics (Siddons, Muirhead, Langley, Godfrey 
etb. cikkei a Mathem. Gazette 1902 stb. évfolyamaiban ; Perry, 
Forth, Jackson, Ward, Heaviside, Stromeyer, Woollen cikkei a Na
ture 1900 1906. évfolyamaiban.)

Thieme J. : Zur Infinitesimalrechnung an Realanstalten. (Zschr. für 
math, und naturw. Unterr. XXXIII. 1902.)

Thomsen H. I. : Graphical solution of cubic and quartic equations. 
Nature. LXX. II. 1905.)

Treutlein J. P. : Zur Frage der geometrischen Anschauungslehre.
(Südwestdeutsche Schulblätter. XXIV. 1907.)

Vogt If. : Der Grenzbegriff in der Elementar-Mathematik. (Progr. kgl.
Friedrich-Gymnasium. Breslau. 1885.)

Vollprecht 11. : Das Rechnen eine Vorbereitung zur allgemeinen Arith
metik. (Leipzig. Teubner. 1902.)

Vose G. : A graphic method for solving certain questions in Algebra 
and Arithmetics. (New-York. Nostrand. 1902.)

* Waldapfel J.: Grafikus metódusok a gimnáziumi math, tanításban. 
(W ormell : Plotting of Graphic Mathematics c. műnk. átdolgozása. 
Gyak. Főgimn. Értesítő. 188 8 79.)

Wallis : Note on the graphic solution of simultaneous equations in 
three unknowns. (London, Educational Times. LVII. 1904.) 

Weinmeister Ph. : Unendlichkeitsrechnung in der Schule. (Zschr. für 
math, und natw. Unt. XXXVIII. 1907.)

Weise : Zur gegenwärtigen Lage des Unterrichts in der zeichnenden 
Stereometrie. (Zschr. für lateinlose höh. Schulen. 1904.)

*Winter J. : A számtáblázatokról. (Reformbizottság 1907. Ш . 19.
ülésének jegyzőkönyve. 0. T. K. XL. 1907. 668—671. о. 811—2. о.) 

Woodruff: Teaching of Element. Algebra from the standpoint of the 
teacher of Physics (School Review 1904.)

Young J.W. A. : What is the Laboratory Method? (School Science 1903.)
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Ziegler : Die socialpädagogischen Beziehungen des arithmetischen 
Unterrichts. (Pädagogische Abhandl., Bielefeld. A. Hellmich, 1901. 
Ugyanott, ugyané tárgyról Barwerl munkája : Neue Folge. VII. 2.
1902. )

3. A  k ü lfö ld i re fo rm tö rek v ések  tö rtén e té t  és e r ed m én y e it  
ism er te tő  d o lg o za to k  (országok szerint.)

a) Amerika : Egyesült Államok.

Folyóiratok : ■•‘School Science and Mathematics. — The School Review.— 
Science, New series. — - Educational Times. — Educational Review.

*

Report of the Committee of Ten. (Bull, of the U. S. Bureau of Edu
cation, American Book Company. 1893.)

The Report of the Committee on College Entrance Requirements. 1899. 
Report of the Committee on the correlation of Mathematics and Phy

sics in secondary schools. (Appendix.)
Report of the Comittee of the Am. Math. Soc. (Bull, Am. Math. Soc.

1903. )
Proceedings of Central Association. (1903.)
Collins ; Sur la méthode d’enseigner en Amérique. (L’Ens. math.

VIII. 1906.)
Harms P. : Geometry in the Grammar School.
Klein-Schimmaek : Der math. Unterricht an den höheren Schulen.

(Leipzig. Teubner. 1907. 42—43 o.)
Osgood W. F. : The Calculus in our Colleges and Technical Schools.

(Bull. Am. Math. Soc. XIII. 1907.)
*Smitli D. E. : L ’enseignement des Math, aux États-Unies. (L’Ens. 

math. Ш . 1901.)
Verbesserung des math. Unterrichts in Nordamerika. (Jahresb. der

D. M. V. XII. 1904. 348—9.)
+Young J. W. A. : Die Reformbewegung im math. Unterricht in den 

Vereinigten Staaten Nordamerikas. (Jahresb. d. D. M. V. XV. 1906.) 
*— The Teaching of Math, in the elementary and the secondary 

school. (American Teachers Series. New-York. Longmans. 1907.)

b) Anglia.

Folyóiratok : '•‘The Mathematical Gazette. — ■•‘Nature. — School 
World. — Journal of Education.

*
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Raports of Mathematical Association. (Math. Gazette. 1902.)
The teaching of Elementary Mathematics. (Raport of the Committee 

of the Mathematical Association. 1902. London. G. Bell & Sons. 
1903.)

The Elements of Geometry. (Committee appointed by the Association 
for the improvement of Geometry. London. Sonnenschein.)

•^Discussion on the teaching of Mathematics, (edited by Perry.) Bri
tish Association, Meeting at Glasgow. 1901. (London. Macmillan 
& Co. 1902.)

•»‘Discussion on the teaching of Elementary Mechanics (edited by 
Forsyth) : B ritish Association, Meeting at Johannesburg. 1905. 
(London. Macmillan & Co. 1906.)

■»‘The Report on the teaching of Geometry. (Math. Gaz. 1902. és Na
ture. LXYI. 1902.)

'»‘The teaching of Mathematics in Public Schools. (Letter to the Bri
tish Association.) (Nature LXVI. 1902.)

Balog M. : Az angol iskolák fizikai gyakorlatairól. (Előadás a buda
pesti kör 1907. П. 19. ülésén. O. T. K. XL. 1907.)

*Fricke ti. : Uber Reorganisationsbestrebungen des math. Elementar
unterrichts in England. (Jahresber. der D. M. Y. ХШ. 1904.)

*Marotte F. : L’évolution actuelle de l’enseignement mathématique en 
Angleterre et en Allemagne. (Bull, des Sciences Math. XXIX. 1905.)

Mikola S. : Reformmozgalmak a mathematikai tanítás terén Angliá
ban. (O. T. К. XXXYII. 1903.)

*Perry J. : Englands neglect of Science. (Összegyűjtött beszédek és 
értekezések. London. Fisher Unwin. 1900.)

e) Ausztria.

Folyóiratok : Österreichische Mittelschule. — Zeitschrift für das Real- 
sohulwesen.

*

Lehrpläne und Instructionen für den Unterricht an den Gymn. in 
Österreich. (Wien. Schulbücher veri ag. 1904.)

Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich 
im Anschluss an einen Normallehrplan. (Wien. Schulbücherverlag.)

Yorschläge des von den Wiener Vereinen «Realschule» und «Mittel
schule» eingesetzten Sonderausschusses (Wien Österreichische Mittel
schule. XIX. 1905.)

Czuber E. : Die Frage der Einführung der Infinitesimalrechnung in den 
Mittelschulunterricht vom österreichischen Standpunkt. (Zschr. für
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das Realschulwesen. XXX. 1905. Még megjelent Jahresb. der D. M. V. 
XV. 1906.)

*-Hőfler A.: Vorschläge zu einer zweckmässigen Umgestaltung des math. 
Unterrichts an den österreichischen Gymnasien und Realschulen. 
Im Aufträge der deutschen Mittelschule in Prag. (Zsclir. für math, 
u. naturw. Unterr. XXXVII. 1906.)

— Über die Verteilung des math. u. naturw. Unterr. (Österr. Mittel
schule. III. 1888.)

*Marotte F. : L ’enseignement des sciences math, et phys. dans l ’en
seignement secondaire des garçons en Allemagne 2. fej. (Musée 
Pédagogique kiadványa. Nr. VII. 1905.)

Otto S.: L ’ens. math, au gymn. autrichien. (L’ens. math. IV. 1902.) 
*Zahradnidek K. : Über die Frage der Verwendung der Infinitesimal

rechnung beim Unterricht in der Math. u. Physik an den öster
reichischen Mittelschulen. (Österr. Mittelschule. XIX. 1905.)

* Zur Frage der Einführung der Infinitesimalrechnung an den österr. 
Mittelschulen. (Programm der Wiener Staatsrealschule des II. Bez.
1905. és Österr. Mittelschule. XX. 1906.)

d) Dánia.
Folyóirat : Nyt Tidskrift.

¥

Undervisningen i. Gymnasiet. (Nyt Tidskrift. XVII. 1906.)
Gymnasiets og Realklassens Matematikunderwisning. (1906. dec. 1-én 

kiadott legújabb rendeletek és utasítások. Nyt Tidskrift. XVII.
1906. )

T. Bonnesen : Matematikken i Gymnasiet. (Nyt Tidskr. XVI. 1905.)

e) Franciaország.

Folyóiratok : ■»‘L ’Enseignement mathématique. (Luisant-Felír.) — '»‘La 
Revue de l ’enseignement des Sciences (Marotte.) (L. Magyar Pæda- 
gogia. XVI. 1907.)

■»‘Plan d’études et Programmes de l ’enseignement secondaire Paris. 
(Vuibert et Nony, Hachette vagy Delalaine-féle kiadás): 1902-iki 
tanterv, utasításokkal és az ezeket követő kiegészítő rendeletekkel.

■»‘Plan d’études et Programmes de l’enseignement dans les Lycées et 
Collèges. (Paris, Hachette.)

Programme de la Classe des Mathématiques Spéciales.
Programmes des Examens du nouveau baccalauréat de l’enseignement 

secondaire. (Paris. 1902.)
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Leygues: Lettre au Président de la Commission de l’enseignement de 
la Chambre des Députés.

Liard L. : Hivatalos Cireulaire-k. (Lenyomatva a Revue de l’enseigne
ment des sciences. I. 1907.)

La recente riforma degli studi secondari in Francia deli 30 magio
1902. (Periodieo di Matematica XXI. 1906.)

Blutel E. : La réforme des programmes d’admission aux Grandes Éco
les en 1906. (La Revue de Tens, des Sc. I. 1907.)

Grévy A. : Examens et examinateurs. (La Revue de Tens, des Sc. I.
1907.)

Jacobs F. : Die Reform des höheren Unterrichts in Frankreich im 
Jahre 1902. (Beil, zum Jahresber. der Oberrealschule in Metz.
1903. )

*Klein F. : Über eine zeitgemässe Umgestaltung des math. Unterrich
tes an höheren Schulen. IY. fejezet. (Leipzig u. Berlin. Teubner.
1904. ) Rövidebben a Klein-Schimmack-féle mű 40—42. о.

Krollik H. : Die Neugestaltung des französichen Unterrichtswesen«
im XX. Jahrhundert, insbesondere auf dem Gebiete der höheren 
Schulen. (Zschr. für lateinlose höh. Schulen. XVIII. 1907.) 

*Lietzmann W. : Arithmetik und Algebra in den höheren Schulen 
Frankreichs. (Zschr. für math, und natw. Unt. XXXVII. 1906.' 

Marotte F. : Les récentes reformes de l’enseignement des Mathéma
tiques dans l’enseignement secondaire français. (Jahresber. der D. 
M. V. XIH. 1904.)

Pierpont I. : Mathematical instruction in France. (Bull. Am. Math. 
Soc. VI. 1900.)

Vuibert H. : La réforme de l’enseignement secondaire. (Paris. 1902.)
— La réforme de l’enseignement secondaire expliquée aux familles. 

(Paris. Nony. 1907.)
Young J. W. A. : Current tendencies in Secondary Mathematics in 

France. (School Science and Mathematics. VII. 1907.)
— Some recent French views on concrete methods of teach. Math. 

(School Rev. 1905.)

f) Hollandia.

Folyóirat : Wiskundig Tijdkschrift. — Weekblad woor Gymnasiaal en 
Middelbaar Onderwijs. (Különösen III. évf. 1907.)

*

^Rapport van de Commissie belast met het onderzoek naar de wen- 
schelijkheid en mogelijkheid van de invoering der eerste beginselen
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van de hoogere Analyse of de middelbare school. (Namens de 
Commissie : C. A. Cikot, Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbar 
Onderwijs III. 1907.)

Cardinaal J. : L ’enseignement mathématique en Hollande (L’Ens. 
math. П. 1900.)

Déliai over de invoering van de Infinitisimalrekening op de middelbare 
scholen. (Wiskundig Tijdkschrift. II. 1905'6.)

Cikot C. A.: Jets over vereenvoudiging van het elementair onderwijs 
in Meetkunde. (Wiskundig Tijdkschrift. II. 1905 6.)

Thijn A. : Het onderwijs in de eerste beginselen der Algebra. (Wis
kundig Tijdkschrift. II. 1905/6.)

g) Németország.

Legfontosabb folyóiratok :
■^Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unter

richt.
■»“Jahresberichte der Deutschen Mathematischen Vereinigung. (D. M. V.)
■»“Zeitschrift für physikalischen und chemischen Unterricht.
■»“Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften.
Natur und Schule.
Zeitschrift für lateinloso höhere Schulen.
Monatschrift für höhere Schulen.
Jahresbericht über das höhere Schulwesen (jelentések, tankönyvössze

állítások).
*

Lehrpläne und Lehraufgaben für die höheren Schulen in Preussen. 
(Halle a. S. 1901. Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. To
vábbá: Berlin. Cotta. 1903.)

■*“ Lehrpläne und Lehrgänge für die Oberrealschulen des Staates. Ham
burg. 1904.

Lehrpläne der Handelsschule (Oberrealschule) in Bremen. 1904.
* Lehrpläne und Lehraufgaben der Oberrealschule an der Waitzstrasse 

in Kiel. (Beilage zum Jahresber. 1906.)
Lehrplanentwurf des Gymn. Augustum zu Görlitz (Programm. 1906.)
Lehrplan für die Oberrealschulen in Württemberg, Baden u. Hamburg. 

(Zschr. für lateinlose höh. Schulen. XVII. 1900.)
Organisation und Lehrplan der künftigen Oberrealschule in Bayern. 

(Zschr. für phys. und chem. Unt. XX. 1907.)
Zeitgemässe Umgestaltung des math, und natw. Unterrichts am huma

nistischen Gymnasium in Bayern. (Natur und Schule. V. 1906.)
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Die neuen Lehrpläne für die höheren Lehranstalten Württembergs 
(vom 19/VII—25/VIII. 1904.) (Zschr. für lateinlose höh. Schul. 
XVII. 1906.)

Verhandlungen der 32. Versammlung deutscher Philologen und Schul
männer. (Leipzig. Teubner. 1878.)

Verein deutscher Ingenieure :
Bericht zur Frage des für höhere wissenschaftliche Laufbahn vorbe

reitenden Schulunterrichtes. (1886. 1904, 1905.)
Aussprüche des Ausschusses für Hochschul- und Unterrichtsfragen.

(Zschr. des Vereines Deutsch. Ing. L. 1906.)
Versammlung zur Beratung von Hochschul- und Unterrichtsfragen 

(12/13. IX. 1904. in München.)
Aussprüche über Hochschul- und Unterrichtsfragen. (Zschr. für 

math. u. natw. Unt. XXXVIII. 1907 és Zschr. des Ver. D. Ing. 
LI. 1907.)

Zur Keform des math. Unterrichtes. (Beschlüsse der mathemat. Sec
tion der naturwissenschaftlichen Gesellschaft «Isis» in Dresden.) 

Verhandlungen über Fragen des höheren Unterrichts. Berlin 6—8. 
Juni. 1900. (Halle a. S. Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 
1901.)

Bericht über die 48. Versammlung deutscher Philologen und Schul
männer in Hamburg.

* Verhandlung en der Naturforscher-Versammlung über den naturw. 
und math. Unterricht an den höh. Schulen. Herausgegeben von
A. Wangerin. Verhandlungen der Ges. deutscher Naturforscher u. 
Ärzte. 1904— 1907. Leipzig. C. F. C. W. Vogel.)

Bericht der Unterrichtscommission der G. D. N. u. Ä. (Zschr. für 
höh. lateinlose Schulen. XVHI. 1907.)

*Reformvorschläge für den math. u. naturw. Unterricht. Herausgegeben 
von A. Gutzmer. (Leipzig und Berlin. Teubner. 1905, 1906, 1907.) 

Protokoll der Stuttgarter Versammlung vom 16/20. 1906. (Jahresb. 
der D. M. V. XV. 1906.)

Verhandlungen der Direktoren-Versammlungen in den Provinzen des 
Kgr. Preussen (LXXHL, LXXV. Berlin 1907.)
Besprechung von Vertretern der angewandten Mathematik in Göt
tingen 22/3. HI. 1907. (Jahresb. der D. M. V. XVI. 1907).

Die Stellungnahme des Vereins deutscher Ingenieure zu den gegen
wärtigen Fragen des Unterrichts und der Schulorganisation (Zschr. 
für lateinlose höh. Schulen. XVIII. 1907.)

Ahrendt H. : Bericht über die XII. Hauptversammlung des Vereins 
zur Ford, des Unt. in Math. u. Phys. (Zschr. für math. u. natw. 
Unt. XXXIII. 1902.)
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Bernstein J. : Über den math, und natw. Unterricht in den höheren 
Lehranstalten. (Zschr. für math. u. natw. Unt. XXXHI. 1902.)

Bohle G. : Die Eeformbestrebungen im math. Unterricht und die neue
sten Lehrpläne und Lehraufgaben für die höheren Schulen in 
Preussen. (Zschr. für lateinlose höhere Schulen. XIII. 1901.)

* Bor char dt P. : Angewandtes Eechnen in der Sexta. (Essen. 1901.)
Brocke K. : Die Frage der Neugestaltung des math. Unterrichtes und

die Strassburger Vorschläge von 1895. (Zschr. für math, und natw. 
Unt. XXXVIII. 1907.)

Cobb : Personal observations in the teaching of Mathematics in Prus
sia. (School Science and Math. VII. 1907.)

Dietz C. : Aufgaben, Ziele, Berechtigungen der Oberrealschule in Bre
men. (Bremen. 1907.)

Gercken W. : Das mathematische Lehrpensum für die Prima der 
Bealanstalten. (Blätter für höh. Schulwesen. XXI. 1904.)

Goldziher K. : Klein Felix pædagogiai törekvései. (O. T. К. XXXIX. 
1905/6.)

— Beformtörekvések a reális tárgyak oktatása terén. (O. T. К. XXXIX. 
1905/6.)

Heckscher I. : Eeformforslag for undervisningen i Mathematik i Preus- 
sen. (Nyt Tidskrift. XVII. 1906.)

Holzmüller G. : Schellbach und seine Stellung zur Frage der Differen
tial- und Integral-Bechnung auf höheren Schulen. (Unterrichtsblät
ter. XII. 1902.)

Hofier A. : Bemerkungen zu den Berliner Verhandlungen über Fragen 
des höher. Unterrichts. (Öst. Mittelschule V. 1891.)

Jansen K. : Die Vorschläge der G. D. N. u. Ä. zur Eeform des math.- 
naturw. Unterrichts. (Monatschrift. V. 1906.)

Klein F. : Bemerkungen im Anschluss zur Schulconferenz. 1900. (Über 
den math. Unt. an höheren Schulen c. megjelent a Jahresber. der 
D. M. V. XI. 1902. Újra lenyomatva a Klein-Riecke : Neue В iträge 
stb. c. munk.)

Lietzmann  IV. : Stuttgarter Vorschläge der Unterrichtscommission. 
(Math, naturw. Blätter. IV. 1907.)

Loriu G. : La riforma della Scuola Medie in Germania. (Eivista L i
gure. Genova. 1906.)

*Marotte F. : L'enseignement des sciences math, et phys. dans l’en
seignement secondaire en Allemagne. (Conférences du Musée Péd.
1904.)

*— Lévolution actuelle l’enseignement mathématique en Angleterre 
et en Allemagne. (Bulletin des Sciences Math. XXXIX. 1905.)

* L ’enseignement des sciences math, et phys. dans l’enseignement
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secondaire des garçons en Allemagne. (Musée Pédag. kiadványa. 
Nr. VII. 1905.)

Most : Der mathematische Unterrichtsstoff und das mathematische 
Bildungsgebiet in den oberen Klassen des Realgymnasiums und 
der Oberrealschule. (Wiss. Beilage zum Jahresberriclit 1901 des 
Bealgymasiums zu Coblenz.)

Müller H. : Die Mathematik auf den Gymnasien und Realschulen. 
(Leipzig. Teubner. 1906.)

Myller A. : Incercari de reforma a invátámintului matematic ín Ger
mania. (Revista de Filosofie çi Pédagogie, Bucuresti I. 1906.)

* N  all I M. : Die preussischen Lehrpläne für den math. Unterricht am 
Gyinn. und die Vorschläge der Breslauer Unterrichtscommission. 
(Jahresber. der D. M. V. XV. 1906.)

— Die Gestaltung der Lehrpläne an den höheren Schulen bei Annahme 
der von der Unterrichts-Commission der deutschen Naturforscher- 
sammlung gemachten Vorschläge. (Neue Jahrbücher. XVIII. 1900.)

— Zur Frage des math. Lehrpensums in der Prima der realistischen 
Lehranstalten. (Zschr. für lateinlose höh. Schulen. XVIII. 1907.)

— Die Reformvorschläge der Unterrichtscommission der deutschen 
Naturforscherversammlung. (Preussische Jahrbücher. 1907.)

Nodnagel : Das höhere Schulwesen im Grossherzogtum Hessen. 1903.
Noodt : Wie lassen sich die Meraner Vorschläge über die Reform des 

mathematischen Unterrichtes an höheren Schulen für den geome
trischen Unterricht an den Lyceen verwerten? (Frauenbildung. V.
1906.)

Puhl F. : Die Entwickelung des math. Unterrichts an unseren höhe
ren Schulen II. rész. (Progr. des Stadt. Realgymn. zu Charlotten
burg. 1899.)

L’insegnamento della Matematica nelle Scuole Medie delle Germania. 
(Pietzker nyomán.) (Il Bolletino di matematiche e di scienze fisiche 
e naturali. Bologna. I. 1902.)

Pietzker F. : Der exaktwissenschaftliche Unterricht in der Schulreform- 
Bewegung. (Unterrichtsblätter. IX. 1903.)

— Bericht über den Stand der Arbeiten der von der Breslauer Natur
forscherversammlung eingesetzten Unterriclitscommiseion. (Unter
richtsblätter. XI. 1905.)

— Die Vorschläge der Unterrichtscommission der G. D. N. u. Ä. für 
die Reform des math. Unterrichts. (Südwestdeutsche Schulblätter. 
XXIV. 1907.)

Quossek K. : Zu den neuen math. Lehrplänen. (Monatschrift. V. 1906.)
— Die Realschule und die neuen Lehrpläne (Zschr. für lateinlose 

höhere Schulen. XVIII. 1907.)
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Qи essek K. : Die Vorschläge der Unterrichtscommission der Gesellsch. 
D. N. u. Ä. zur Umgestaltung des math. Unterriohts. (Zsohr. für 
lateinlose höh. Schulen. XVII. 1906.)

Rados I. : Poroszországban jelentkező újabb törekvések a mathemat.
tanítás terén. (O. T. К. XXXVIII. 1905.)

Richter A. : Die Reform des math. Gymnasialunterrichtes durch die 
Unterrichtecommiseion der Ges. Deutscher Naturforscher u. Ärzte. 
(Zschr. für math, und natw. Unt. XXXVII. 1906.)

*Schotten H. : Welche Aufgabe hat der math. Unterricht auf der deut
schen Schule und wie passen die Lehrpläne zu dieser Aufgabe? 
(Verhandl. des III. internat. Math. Congr. in Heidelberg. Leipzig. 
Teubner. 1905.)

— Der math, und naturw. Unterricht an den sechsklassigen Realschu
len. (Zschr. für math, und naturw. Unt. XXXVII. 1906.) 

Schröder J. : Verhandlungen beim Göttinger Ferienkurs (Ostern 
1906.) über die Reform des math. Unterrichtes an höheren Schu
len. (Zschr. für math. u. naturw. Unterricht. XXXVII. 1906.) 

Schulze E. IV. : Die Reformbestrebungen in der Methodik des geo
metrischen Anfangsunterrichts und die neuen preussisclien Lehr
pläne vom Jahre 1901. (Zschr. für das Gymnasialwesen. LV. 1901.) 

Schumann E. : Die höhere Mathematik in den württembergischen Ober
realschulen. (Zeitschr. für math, und naturw. Unterricht. XXXIII. 
1902.)

Seec/er H. : Stellung des hiesigen Realgymn. zu einem Beschlüsse der 
letzten Berliner Schulconferenz. (Progr. Realgymn. Güstrow. Nr. 
649. 1891.)
— Uber die1 Stellung des hiesigen Realgymn. zu dem Erlass des 
preuss. Unterrichtsminist, von 1892. (Progr. Realgymn. Güstrow. 
Nr. 658. 1894.)

Simon M. : Zu den Klein-Gutzmerschen Vorschlägen. (Südwesdeut- 
sche Schulblätter XXIV. 1901 ; u. o. Pietzker válasza, mely meg
jelent még a Zschr. für math. u. natw. Unt. XXXVIII. 1907.) 

Steinbart О. : Die Durchführung der preussischen Schulreform in ganz 
Deutschland. (Duisburg. 1904.)

* Timer A. : Lehrplanentwurf für die Oberrealschule vor dem Holsten
tor zu Hamburg. 1902, 3.

Tiebe A. : Die math.-naturw. Lehrpläne der Unterrichtscommission 
der G. D. N. u. Ä. (Zschr. für lateinlose höh. Schul. XVHI. 1907.)

Dr. G o l d z i h e b  K á r o l y .



KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

Az osztrák középiskolai ankét.
(1908 ja n u á r  21 25.)

Az osztrák gimnázium még ma is olyan, mint ahogy azt 1849-ben 
Exner Ferenc és Bonite Hermann megalkották az «Entwurf der Orga
nisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich» alapján. 
Akkor lett a gimnázium nyolc osztályúvá és alsó és felsó' tagozatra 
oszlott. Az 1889. és 1900. tantervek és utasítások nem változtattak a 
lényegen. A gimnázium célja ezek szerint : «Magasabb általános művelt
ség szerzése a klasszikus nyelvek és irodalom felhasználásával és az 
egyetemi tanulmányokra való előkészítés».

A reáliskola, amint azt 1851-ben alapították, három évfolyam
ból állott; 1879 óta hót osztályú intézet, melynek alsó tagozata négy, 
felső tagozata három évfolyamból áll.

Utóbbi időkben a gimnáziumot mind több támadás érte ; azért 
az osztrák kultuszminisztérium elhatározta, hogy az iskolának a mo
dern követelményekkel megegyező átalakítása végett, valamint a ta 
nulmányok megkönnyítése céljából a tanterveket átalakítja, esetleg 
egy új iskolatyjmst állít fel, mely az összes egyetemi tanulmányokra 
jogosítson.

Az ankétet megelőzőleg kérdőíveket bocsátottak ki, melyekben a 
következő kérdések voltak kitűzve :

1. Mennyiben szorulnak rá középiskoláink a javításra?
2. Ajánlatos-e egy új középiskolának a felállítása
a) az Ausztriában fennálló reálgimnáziumoknak nyolc osztályéivá 

való fejlesztése által?
b)  az alreáliskolának és főreálgimnáziumnak kapcsolata által?
3. Az egyes tárgyakban való kettős fokozat elhagyandó-e, vagy 

megtartandó némely változtatással ?
4. Az érettségi vizsgálat megtartandó-e mai alakjában ?
5. Hogyan lehetséges a középiskolák túlzsúfoltságát megakadá

lyozni ? Szükséges-e a jogosítás kérdésének revíziója?
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6. Az elemi iskolából a középiskolába és a középiskolából az 
egyetemre való átmenet. Ezzel összefüggésben: Változtatásra szorul-e 
az eddigi vizsgálati és osztályzási rendszer és nevelési praxis ?

+

Az ankétre min. tanácsosok, fó'rendiházi tagok, egyetemi taná
rok, orsz. képviseló'k, főigazgatók, gimn. igazgatók, a kereskedelem és 
közgazdaság nevezetesebb képviselői voltak hivatalosak.

Marciiét vallás- és közoktatásügyi miniszter megnyitó beszédé
ben utal arra, hogy a gimnázium az Entwurf szellemének megfelelően 
mindenképen teljesítette eddig hivatását félszázadon keresztül; azon
ban a közoktatási kormány sem volt eddig tótlen, mert mindig igye
kezett annak tantervét a korszellemmel összhangzásba hozni. Rámutat 
az 1889-es tantervre, valamint azon rendeletekre, amelyek a klasszi
kusok és német nyelv tanítására vonatkoznak ; legújabban is а VII. és 
VIII. osztályban eltörölték az anyanyelvből a görögre való fordítást 
(nálunk még megvan az attikai nyelvjárással kezdődő tanmenetben); 
a fizikában és chemiában gyarapították az óraszámot ; a modern nyel
vek tanítása is sokat haladt, valamint a testgyakorlatoknak és egyéb 
higiénikus követelményeknek is érvényt szereztek.

Mindezeknek dacára a tanterv bizonyos revízióra szorul a mo
dern követelmények és könnyítés szempontjából.

A tantervek javítása tekintetében eddig is több intézkedést tett. 
A klaszikus nyelvekben a túlságos grammatizálást megszorítani igye
kezett, hogy az olvasmányoknak több idő jusson. Az irodalomtörténet 
tanításában az újabb kornak több tért ju tta to tt ; a történelem taní
tásában a gazdasági és kulturális viszonyok ismertetésére, valamint 
a földrajznak a felsőbb osztályokban való tanítására súlyt kíván 
helyezni. A hazai történelem tanításában a szociológiának is helyet 
biztosít а VIII. osztályban. A mennyiségtanban és mértanban a F ran
ciaországból kiinduló reformokra is tekintettel lesz. A természetrajz
ban a biológia tanítására is súlyt helyez, nemkülönben a fizikai és 
chemiai gyakorlatokra és a rajz oktatására.

Az élet sokoldalú követelményeinek megfelelően egy írj iskola- 
tipust kíván felállítani, mely a görög nyelv tanulása nélkül is az 
egyetemi tanulmányokra jogosítson.

*

Az I. kérdésre (Javításra szorulnak-e középiskoláink?) Martinak 
egyetemi tanár referátumában a következő kívánságokkal lép fel : 
A reáliskolába behozandó a filozófiai propedeutika és a relative köte
lező latin tanítás ; ugyanezen iskola nyolc osztályúvá fejlesztendő és
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jogosítása kiterjesztendő. A gimnáziumban relative kötelező legyen 
vagy a francia vagy az angol; a felsőbb osztályokban próbaképen 
differenciálódás lehetséges legyen.

*
A II. kérdésre vonatkozólag (Van e szükség új iskolatípusra?) 

Huemer udv. tanácsos referens a következőket ajánlja :
1. A reálgimnázium nyolc osztályúvá fejlesztendő és jogosítása 

kiterjesztendő.
2. Kisérletképen az alreáliskolára főreálgimnáziumok állítandók, 

amelyek mint reform-reálgimnáziumok szerepeljenek.
3. Ezen iskolák végzett hallgatóinak az egyetemre való beirat

kozást minden megszorítás nélkül meg kell engedni.
A másik referens, Moravszki egyetemi tanár, rámutatva a gim

náziumok eddigi nagy számára, a reálgimnáziumok új típusát ajánlja 
latin nyelvvel, továbbá a reáliskolának nyolc osztályúvá való fejlesz
tését a klasszikus nyelvek fakultativ tanításával.

Moravitz referens szerint az eddigi iskolák már korán arra 
kényszerítik a szülőket, hogy olyan pályára adják gyermekeiket, mely
hez esetleg semmi hajlamuk nincs. Ajánlja a görök nyelvnek egy 
modern nyelvvel való helyettesítését. Több súly helyezendő a törté
nelemben a szociális, gazdasági és jogi ismeretek szerzésére, továbbá 
több figyelmet kell fordítani a technikai, mint a mathematikai fizikára, 
hasonlóképen fontosabb a kereskedelmi, m int az ókori földrajz. Az 
ifjak előadási képességét is fejleszteni kell ; ne csak tudják azt, amit 
mondani akarnak, hanem el is tudják mondani, amit akarnak. A sok 
írásbeli gyakorlat helyett a szónoki készséget is képezni kell. Az iskola 
szabadulva a sok ballaszttól, több figyelmet fordíthatna praktikus 
ismeretek szerzésére. Az egyéves önkéntességi jogot már hat osztály 
elvégzése után meg lehetne adni (mint Németországban). Ellene van 
az érettségi vizsgálatnak. Ha évről-évre megfelelt a tanuló, akkor 
semmi szükség sincs arra. hogy még legvégül is ilyen vizsgálatnak 
kitegyük. Már a legalsó osztályokban kell a tanulókat megfelelően 
megrostálni és a nem tehetséges tanulók szülőit a felesleges idő- és 
pénzpazarlástól megkímélni.

Ehrlich tanár szerint a gimnázium eiite-iskola legyen, melyben 
a tanulók és tanárok elitje összekerül. (Ugyanaz, amit Gomperz, bécsi 
egyet, tanár a Neue Freie Presse egyik vezércikkében kifejtett.)

Pidoll báró osztályfőnök azt kívánja, hogy:
1. A latin és a görög nyelv az alsó osztályokban ne taníttas

sák ; a latin csak az V. osztályban, a görög csak a VI. osztályban 
kezdődjék ; analytikai methodust kell alkalmazni ; a klasszikus nyel
vekre való fordítás kiküszöbölendő.



те EN D R EI GERZSON : AZ OSZTRÁK K Ö ZÉ PISK O L A I ANKÉT. 1 7 7

2. Az anyanyelvi oktatás előtérbe helyezendő.
3. A természettudományok intenzivebb oktatása kívánatos, 

továbbá praktikus gyakorlatok.
4. А VII. és VIII. osztályban bizonyos differenciálódás lehet

séges legyen compensatióval. (Szabadabb mozgás a felsőbb osztályokban.)
5. A tanulók száma 25 — 30 legyen ; kívánatos a tananyag kor

látozása ; házi munka az alsóbb osztályokban 1 V*, a fesőbb osztályok
ban 2—3 óra elegendő. Az érettségi vizsgálatot el kell törölni. Óhajtja 
továbbá az igazgató és a tanárok közötti viszony szabályozását.

Thumser igazgató szerint a tantervet és módszert közelebb kell 
hozni az élethez. A rajzot és a tornát kötelezőleg kell behozni.

Hoffmann v. Wellenhoff tanár, orsz. képviselő szerint a pana
szok oka nem a tantervben, hanem ennek keresztülvitelében, a metho- 
dusban és az iskola menetében keresendő. A tulajdonképeni hiba a 
tanárképzésben rejlik. A tanárok nincsenek kellőleg előkészítve akkor, 
mikor az iskolába lépnek. Az igazgatók és főigazgatók adminisztratív 
teendőkkel vannak elhalmozva.

A középiskolából az egyetemre való átmenet hirtelen történik. 
A gimnáziumban a görögöt, a reáliskolában pedig a második modern 
nyelvet ki kell küszöbölni. A jövőre nézve egységes alapot kíván a 
klasszikus nyelvek nélkül, a felsőbb osztályokban fakultativ göröggel, 
a reáliskolában fakultatív latinnal.

Báró Gautsch volt miniszterelnök és kultuszminiszter szerint 
a klasszikus nyelvek a gimnáziumban intenzive taníttassanak. Bizo
nyos reformokra mégis szükség van. Egyes tárgyakat esetleg csak 
egyszer lehetne tanítani a gimnáziumban, amikor több eredményre 
van kilátás.

A latin óraszámot az I—II. osztályban nyolcról hatra lehetne 
leszállítani ; a felső osztályokban elég volna öt. Nem szükséges a 
felső osztályokban a klasszikus nyelvekre való fordítás ; az érett
ség sem. Szükség van az anyanyelv intenzív oktatására. A görög 
nyelvi óraszám változatlan maradjon. Elhanyagolt tárgy a gimnázium
ban a földrajz ; helyet lehetne nyerni, ha a történelmet az alsóbb 
osztályokban elhagyják. (Hát aki az alsó osztályok elvégzése után ott 
hagyja a középiskolát, semmit se tudjon hazája történetéből ?) A fizikai 
tanítás sem elég erős. A mathematikai tanítás már a VI. osztályban 
véget érhetne, és kiküszöbölendő volna az érettségi tárgyak sorából.

A reáliskolai tanulóknak azon feltétel alatt meg lehet nyitni 
az egyetemet, ha egy esztendeig latinnal és filozófiai propedeutikával 
foglalkoznak.

Nem barátja a tervezett új iskolatípusnak, mely a görögöt el
hagyja, mert ettől félti a régi középiskolákat ; inkább hat osztályú 

Magyar Paedagogia. XVII. 3. 12
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iskolát kíván la tin  nélkül, melynek elvégzése után szakiskolákba me
hetnének a tanulók.

Laos főigazgató azt kívánja, hogy a görögöt csak az V. osz
tályban kezdjék tanítani, a III. és IV. osztályban mindenki franciát 
tanulna.

Juraschek osztályfőnök szintén új iskolatípust óhajt a közép- 
osztály részére, mely némileg csökkentené a többi középiskola túl
zsúfoltságát.

Meixner vezérőrnagy a hadügyminisztérium képviseletében nem 
zárkózik el attól, hogy az egyéves önkéntességi jog kiterjesztessék ; 
a két éves katonai szolgálat behozatalával ezt a kérdést is szabá
lyozni fogják.

Zedik báró : Az 50-es évek előtti gimnáziumban csak heti 20 
óra volt, de azért nem hiszi, hogy a mai ifjúság a régit a fellépés 
biztosságában és az önálló Ítéletben felülmúlná. Az iskola fejlessze a 
jellemet és adjon az ifjúnak elég időt arra, hogy fejlődjék és erősöd
jék. A pályaválasztásnak minél kijebb való tolását fontosnak tartja. 
Közös alsó tagozatot kíván görög nélkül ; a felső osztályokban a görö
göt fontosnak tartja.

Pevnerstorffer képviselő síkra száll a régi gimnáziumért ; híve 
a grammatikai oktatásnak. Új tárgyak behozatala helyett egyes régi 
tárgyaknak a kiküszöbölését óhajtja, pl. a vallásoktatást. Több súly 
helyezendő a testgyakorlatokra. A görög tanítást fontosnak tartja ; 
görög auktoroknak fordításban való olvasása semmit sem ér. (Annyi 
bizonyos, hogy kevés szociálista gondolkodik ilyen módon a gimná
ziumról. A legtöbben éppen a gimnáziumnak azt vetik szemére, hogy 
arisztokratikus műveltséget ad.)

¥

A III. és VI. tétel együttesen tárgyaltatott.
Helmer apát, főrendiházi tag a kettős fokozatok mellett van peda

gógiai és didaktikai okokból, továbbá a szakiskolákba való átlépés miatt. 
A-német nyelvi oktatást nem tartja kielégítőnek. A vallásoktatást mai 
alakjában fenn kívánja tartani.

Gautsch báró nem helyesli, hogy mindig új tárgyak behozatalát 
kívánják: az ifjúság már eléggé meg van terhelve. Óhajtja, hogy egyes 
intézeteknek szabadság adassák a normális tantervtől való eltérésre, 
így aztán lehetséges volna, hogy egyes kísérletek gyakorlati értéke 
is bebizonyuljon.

Thumser igazgató a középiskolákba beiratkozó tanulóktól fel
vételi vizsgálatot kíván. Törekedni kell arra, hogy az elemi iskolák 
IV. osztályának tanterve és a felvételi vizsgálat közötti ellentét meg-
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szűnjék. A vizsgálatok és osztályozás hiányai az osztályzó katalógu
sokkal függnek össze.

Scheindler főigazgató szintén kívánja a felvételi vizsgálatot, 
még a bécsi elemi iskolákból átlépő tanulókra nézve is. Az évvógi 
vizsgálatok rendszere mai alakjában változtatásra szorul.

Petelenz kormánytanácsos a tanítás integráns részének tartja a 
vizsgálatokat. Ha nem volnának az osztályok annyira túlzsúfoltak, 
akkor ez ellen sem volna panasz. Csak nagyobb rész elvégzése után 
kell vizsgálatot tartani.

Hueppe a kettős fokozatot, melyért az osztrák középiskolát kül
földön is megirigyelik, fenntartandónak véli. A természettudományi 
oktatás javításra szorul.

*

Az utolsó napon a tornaügy és az érettségi vizsgálatok ügye ke
rült szóba.

Hueppe dr. a tornának kötelező tárggyá való tételét ajánlja. 
PekaCek a honvédelmi minisztérium képviseletében Ígéri, hogy a cél
lövészet tanítása érdekében a minisztérium tiszteket fog kivezényelni 
egyes iskolákhoz. (Nálunk már meg is tették.)

Az érettségi vizsgálatok ügye keltette a legnagyobb érdeklődést. 
Két referense volt : dr. Loos, linzi főigazgató, aki az érettségi vizs
gálatok fenntartása mellett nyilatkozott bizonyos könnyítések mellett ; 
Hoffmann v. Wellcnhoff orsz. képviselő a teljes eltörlés mellett érvelt.

Schultern, egyetemi tanár szerint az érettségi vizsgálatok nívója 
intézeten kint változik.

Gcssnumn miniszter nevében Schwiedland kormánytanácsos az 
érettségi vizsgálat helyett egy kollokviumszerü vizsgálatot ajánl. 
Tárgya : a tanításban előforduló kulturkérdések.

Tumlirz főigazgató fenntartandónak véli a vizsgálatot, mert 
különben az egyetemen hozzák be.

Az érettségi vizsgálatokra nézve szavazást is tartottak, melynek 
eredménye volt, hogy fenn kell tartani a. vizsgálatot, de lényeges 
könnyítésekkel.

Marchet miniszter, mint azt olvassuk, meg is Ígérte, hogy még 
a folyó tanév végén erre vonatkozólag rendeletet fog kibocsátani. 
Záróbeszédében kifejezést is ad annak. Felemlíti, hogy a klasszikusok 
nevelő értékével majdnem az egész konferencia egyetértett. A ter
vezett új iskolatípust görög nélkül, egy új modern nyelvvel, a latin 
tanítása mellett helyeselték. Ezek után megköszöni az értekezleten 
résztvevők mély érdeklődését és szakavatott tanácsát.

Dr. Endrei Gerzson.



IRODALOM.

J e a n  P a u l von Wilhelm M ü n ch , D ie  G r o sse n  E rzieh er. (I.) Reuther & 
Reichard, Berlin 1907. 237 1.

Lehmann Rudolf szerkesztése alatt új vállalat indult meg, «Die 
Grossen Erzieher, Ihre Persönlichkeit und Ihre Systeme» címmel. Célja 
a nevelés történetének tudományos megértését eló'segíteni oly módon, 
hogy a psedagogiai elméletek és rendszerek szoros összefüggésben 
tárgyaltassanak a kultúra fejló'désével.

A sort Münch Vilmos, a berlini egyetem tanára kezdi meg 
Jean Paullal, a «Levana» szerzőjével.

Jean Pault a XIX-ik század első felében sokan a legnagyobb 
német írónak tartották ; Goethe fölé helyezték úgy, mint Kotzebuet 
Schiller fölé. Ezt ma már senki sem hiszi. Azt azonban mindenkinek, — 
aki Jean Paullal foglalkozik, — el kell ismernie, hogy meglepően 
gazdag szellemmel van dolga; oly szellemmel, mely még tévedéseiben 
is erősen megragadja figyelmünket. Már kortársai felfedezték és érezték 
az ő sajátos írói egyéniségének benyomását, előadásának szélességét, 
a különféle irányú tudásnak műveiben való csodálatos összekeverését, 
majd szatirikus, majd szentimentális természetét, a reflexiók túltengését 
a cselekvénnyel szemben. Kicsinyelnünk ma sem szabad azt a hatást, 
melyet kortársaira tett. Korának erkölcsi nevelője volt műveinek 
szelleme és tartalma által általános értelemben, az ifjúság nevelője 
pedig szűkebb értelemben a Levana által.

Münch ebbe a munkába akar bennünket bevezetni. Könyvét 
négy részre osztja, melyeknek mindegyike önmagában is egészet 
alkot.

Az I. rész címe : « A Levana kialakulása szerzőjének külső és belső 
életéből». Hogyan jutott Jean Paul a Levana megírásához? Ezt a 
kérdést fejtegeti Münch finoman, éles kritikai felfogással. Jean Paul 
nem egyszerű tankönyvet akart a Levanával nyújtani, hanem tapasz
talatainak, élményeinek, megfigyeléseinek gazdagsága mintegy ösztö
nözte, hogy az emberiség életébe nyúljon bele nemesítőleg, javítólag. 
Nem külső, hanem belső élete gazdag. Egyszerű család gyermeke.
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Atyja pap és kiváló muzsikus, de rossz pædagogus volt. Jean Paul 
kezdetben otthon tanult, de ez a tanulás igen mechanikus és élettelen. 
Önképzése azonban valóban imponáló. Már mint gyermek sokat és 
sokfélét olvas, jegyzeteket készít, elmélkedik. Talán ez a nevelés
mód volt oka, hogy később egész életében a gyermek lelki világa 
iránt oly élénk érdeklődést mutatott, Levanájában pedig a gyermek 
jogainak meleg védője lett. Egyetemi évei alatt is, dacára a nagy 
és nyomasztó szegénységnek, sokat tanul, olvas. Fontos tanítói műkö
dése a schwarzenbachi iskolában, hol teljesen szabad keze volt a 
gyermekek oktatásában. Regényei ez időben sok pæd. gondolatot ta r
talmaznak már, kivált az : «Unsichtbare Loge» című, melyen m ár 
erősen meglátszik Rousseau Émilejének hatása.

Munkásságának java részén túl volt már, mikor a nevelésről 
szóló munkájához, a Levanához, hozzáfogott. Ez a mű is, mint többi 
munkája, erősen visszatükrözi egyéniségét, sajátos írói modorát. Nem 
marad a tárgynál, el-elkalandoz, s nem őrzi meg az írásmű egységét. 
Tele van anekdotaszerű jellemzésekkel, a tárgytól elkalandozó mellé
kes történetekkel, szóvirágokkal, képletes kifejezésekkel. Gondolatokban 
azonban igen gazdag s a közönség szívesen fogadta, kivált Jean Paul 
közönsége. Megjelent 1806-ban.

Az előszó — ami többi műveiről épen nem mondható — szilárd 
és könnyen áttekinthető összefüggést mutat. Igazi programm, mely 
az író leikébe s könyvének szellemébe érdekes bepillantást enged. 
Abból indul ki, hogy aki a neveléstanhoz hozzá akar szólni, annak 
sok, látszólag a tárgyon kívül eső dolgot is kell érintenie. Aki a 
nevelésről ír, az mindenről ír. Bele kell mélyednie minden kornak, 
népnek, egyénnek a maga különös viszonyaiba is. Aztán áttér a kora
beli pædagogiai irodalomra. Különösen kiemeli Rousseau Émilejét. 
Elismeri e műnek a nevelés történetében kiváló jelentőségét. Base- 
dowról azt mondja, hogy Németország részére Rousseau fordítója és 
szellemének átültetője. Pestalozzi pedig «der stärkende Rousseau des 
Volks».

A nevelés célja az okosságot, értelmet, erkölcsöt, melynek 
csiráit minden gyermekben megtaláljuk, folyton fejleszteni! A neve
lésben nem kell tekintettel lenni ilyen vagy amolyan praktikus elő
készítésre, időleges, egyéni s legközelebb fekvő célokra. Mindenütt 
az egészet, az ember harmonikus kimívelésót tartsuk szem előtt, s 
minden gyermekben a szunnyadó ideális embert kell szabaddá tenni. 
(Sokszor hivatkozik saját gyermekéveinek tapasztalataira.) Hangoz
tatja, hogy régi pædagogiai művekből ki kellene válogatni mindazt, 
mi bevált, mi abszolút jó.

A kritika, a kedvezőtlen idők dacára (Napoléon kora) igen nagy
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méltánylással fogadta a művet. Goethe is, k it Jean Paul egyéb munkái 
nem igen elégítettek ki, a Levanára azt mondta, hogy «nem lehet 
ezekről a lapokról elég sok jót mondani». Aránylag rövid idő alatt 
megérte a Il-ik kiadást 1814-ben.

Münch könyvének П-ik része a Levana tartalmát adja. A cél 
az, hogy erről a műről általános képet nyerjünk ; ezért az író Jean 
Paul legsikerültebb és legjellemzetesebb gondolatait összefoglalta.

A Ш -ik rész címe : «Jean Paul álláspontja korának pæd. gon
dolkozói között».

Kétségkívül ez a rész Münch könyvében a legjobban sikerült 
és legérdekesebb fejezet. Látszik, hogy nagy kedvvel foglalkozott tá r
gyával s hogy a 18-ik század végén s a 19-ik elején támadt pæd. 
mozgalmakat kitűnően ismeri. Ez időben ugyanis az egész nyugaton 
az érdeklődés pædagogiai kérdések irán t igen nagy volt. Aki e kor 
szellemi és mívelődési életében részt akart venni, ki az ifjúság 
nevelésének céljairól gondolkodott és beszélt, annak igen sok áram 
lattal kellett megismerkednie s nagyon megfontoltan mozognia az őt 
körülvevő szellemek között. Sokat figyelmen kívül kellett hagynia, 
sokat asszimilálnia. E kor pædagogiai irodalma is rendkívül gazdag. 
Hiszen majd egy évtizeden belől jelentek meg Niemayer, Pestalozzi, 
Kant, Herbart, Pichte, Graser, Schwarz, stb. alapvető munkái a 
nevelés kérdéseiről. Mindezeket sorra veszi Münch, s nagy művé
szettel állítja be e környezetbe Jean Pault, kimutatva, melyiktől mit 
vett át, s hogyan dolgozta fel az átvett anyagot. Bátran elmond
hatjuk, hogy e rész nemcsak könyvének legbecsesebb fejezete, ha
nem az óriási német pæd. irodalomban is elsőrangú helyre tarthat 
számot.

Jean Paul sokat tanult és tapasztalt ; ezért Írásaiban min
denekelőtt önmagából merített. Igazán nem szorult arra, hogy m á
soktól kölcsönözzön gondolatokat. Amit átvett, azt feldolgozta egyéni
ségével. Önállóság, függetlenség jellemzik a Levanát. Nagyon nehéz 
ezért a reá ható pædagogusok befolyását nyomról-nyomra kimutatni. 
Hogy ez mégis sikerült, abban áll Münch főérdeme. Először is 
Rousseauhoz való viszonyát tárgyalja. Sokban találkoznak, de sokban 
el is térnek. Az eltérés főoka a talaj, melyből e művek fakadtak. 
Rousseau azt kívánja, hogy az ifjút függetlenné tegyük a kultúra és 
társadalom emberének visszásságaitól; Jean Paul pedig a gyermek 
életét az emberi élet nagy összefüggésébe állítja bele. Jean Paul nem 
olyan pesszimista, mint Rousseau. Inkább az érzelem, mint az értelem 
nevelője. Amit azonban Rousseau a nevelés gyakorlati kiviteléről mond, 
azt igen kevés módosítással elfogadja. Bizonyos, hogy Rousseau volt 
rá legnagyobb hatással.
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Nagy benyomást tettek Jean Paul pædagogiai nézeteire a 
philanthropisták is. Mozgalmukban minden irányelvet nem szabad 
elítélni. Hisz sokban annak a kornak a kívánságait, nézeteit fejezték ki. 
Ők is Rousseau tanítványai, de felületesek, a problémákkal elméle
tileg és gyakorlatilag könnyebben elkészültek. Jean Paul különösen a 
gyermek jogainak elismerésében találkozik velők.

Az új humanisták mozgalmai Jean Paul férfikorában érték el 
tetőpontjukat. Reá azonban az új humanizmus régibb alakja volt 
hatással. A filológia uralmának az ifjúság nevelésében való mind 
erősebb előrenyomulása kevéssé volt előtte szimpatikus. Ami őt e 
mozgalomban mégis vonzotta, az az egész ember harmonikus, cen
trális nevelésére irányuló törekvés volt. Az új humanisták szellemi 
mozgalmaival élénk összeköttetésben állt Herder, Goethe, Schiller, 
Humboldt Yilmos. Közülük különösen Herder volt jóbarátja. Egyez
nek is gondolataik a nevelésről. Mindkettő szerint a nevelés főcélja 
a lélek szabad kifejlóse, kibontakozása. (Entfaltung). Nagy befolyás
sal volt rá Hamann, ki a formalizmus ellen, úgy mint Jean Paul, 
igen nagy ellenszenvet tanúsított. Mindketten ellenségei a gyermek 
túlságos megterhelésének; ehelyett kívánják, hogy az egész gyermeki 
lélek harmonikusan erőssé fejlesztessók. Goethe nézetei a nevelésről 
egyeznek Jean Paul elveivel. Mindkettőjüknél a nevelés kérdései iránti 
érdeklődés az emberi természet általános megismerésére irányuló 
törekvésükből fakad.

Pestalozzival Jean Paul sokban egyezik, sokban azonban külön
bözik tőle. Pestalozzi a nép gyermekeinek nevelését tartja első sorban 
szem előtt, Jean Paul pedig még mindig a felsőbb osztályokra 
gondol. Nagy súlyt helyeznek mindketten a gyermek környezetére, 
annak nevelő befolyására.

Jean Paul az oktatás, a tanítás és tanulás tulajdonképeni kér
déseinél időzött legkevesebbet. Herbart ezekkel foglalkozott legtöbbet. 
Azt hihetnők, hogy kevés közük egymáshoz. Jean Paul azonban 
Herbartot többször dicséri ; különösen tetszik neki, amit «Általá
nos Pa&dagogiájában» az erkölcsi jellemképzésről mond. Felemlíti 
még Münch a kisebb jelentőségű pædagogusok egész seregét, így 
Arndt Móritzot, Schwarzot, Niemeyert, kik mind többé-kevésbbé 
szellemi kontaktusban álltak vele.

A IY. rész a Levana értékét tárgyalja. Itt Münch Jean Paul 
lélektani felfogásából indul ki. Jean Paul pszichológiája intuitív. Alap
felfogása, hogy a lélek különféle képességekkel van felruházva, me
lyeknek fejlődését elősegíteni a nevelés föfeladata. Mindaz, mi 
az ember tulajdonképeni szellemi és erkölcsi értékét megadja, 
velçszületett erejében rejlik. Különösen a tudattalan érdekli, ebből



mennél többet tudatossá tenni a mívelés (Bildung) processzusa. Az 
emberben az apriorisztikus ismeretek mellett még nemes akaraterők 
is szunnyadnak. Egy bizonyos ösztön hajtja az embert előre a leg
magasabb cél felé. Nagy súlyt helyez Jean Paul az általános em
beri ideál elérésére, de azt összeköti harmonikusan az egyéniség 
fejlesztésével. Hangsúlyozza az egyéniség jogát. Kívánja a gyermek 
megfigyelését és megismerését, főleg szeretedet iránta. Igen figye
lemreméltó a játék s különféle alakjainak méltatása. Sem előzői
nél, sem kortársainál nem találjuk a játék ilyen mély lélektani 
szempontból való méltánylását. A gyermekhazugságokat, melyekkel a 
modern gyermeklélektan oly sokat foglalkozik, lényegében már meg
világította. Találóak megjegyzései a fiúk és leányok viszonyáról. 
A leányokról éles megfigyeléssel s nagy szimpátiával ír. Jól látja s 
maró gúnnyal ostorozza a nevelők hibáit is.

Jean Paul szerint a nevelés első feladata a gyermeket saját 
képességeinek kifejlesztésében lehetőleg támogatni. Nagyon fontosnak 
tartja ezért a gyermek nevelésében a legelső három évet. De mindig 
az egész ember szellemi kimívelése legyen a fontos. Ezzel szorosan 
összefügg, hogy az egyénben minden értékes alaperőt egyformán 
fejlesszünk, egyet se nyomjunk el : ez a nevelés pozitív feladata. 
Az akarat, a szeretet, a vallás hármas erőivel ruházzuk fel a tanulót. 
Jean Paul semmit sem akar arról tudni, hogy államszolgálatra vagy 
más határozott életpályára neveljük az ifjúságot. A belső lelki élet 
harmonikus kiképzése, ez az egyedüli cél. Ez megint összefügg a testi 
neveléssel. Ép lélek ép testben. így felruházva fog csak az ifjú az 
élettel sikerrel megküzdeni. Dr. Ozorai Frigyes.
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K evu e U n iv e r s ita ir e . (1907. jan.—junius.)
Az 1907-iki évfolyam első két számának fő érdekessége az a 

hat nyomtatott ívre terjedő beszámoló (Enquête sur le Baccalauréat), 
melyben Paul Crouzet összefoglalja a folyóiratnak tavali évfolyamában 
közzétett s a francia érettségi vizsgálatra vonatkozó kérdések nyo
mában beérkezett feleleteket. Hely szűke miatt lehetetlen csak váz
latosan is követni e terjedelmes cikknek eszmemenetét ; éppen ezért 
csupán azt emeljük ki belőle, ami hazai viszonyainkra nézve némi 
okulásul szolgálhat.

Beérkezett mintegy száz felelet, melyek körülbelül 1600 egyén
nek nézeteit képviselték, s ezek közül 1400 nyilatkozott a baccalau
réat fönntartása mellett. Szükséges és érdekes itt megjegyezni, hogy 
a válaszadásra szintén felhívott szülők között mindössze egy akadt,



aki beküldötte véleményét, ennélfogva a feleletek majdnem kizárólag 
a francia tanárság felfogásának kifejezői. E feleleteknek részletes és 
beható feldolgozása, az érveknek és ellenérveknek csoportosítása és 
szembeállítása után az alábbi következtetésekre jut az értekezés Írója : 
1. Az első ciklus végén, azaz a classe de 3e után szigorú elimináló 
vizsgálat tartassák, melynek az a célja, liogy megakadályozza az oda 
nem való elemeknek a második ciklusba föllépését. Ez tehát amolyan 
kis érettségi volna, a baccalauréatnak első része, melynek megejté- 
sét a helyi befolyásoktól ment vizsgálókra kellene bízni. Sajátságos, 
mennyire idegenkednek a franciák a felsőbb osztályba lépésre jogosító 
osztályvizsgálatoktól, illetőleg bizonyítványoktól (examens de passage 
vagy examens intérieurs), jóllehet elismerik ennek a rendszernek 
előnyeit. Úgy mondják, hogy nem egyeztethető össze a francia tem 
peramentummal ; másrészt pedig a francia tanárok attól félnek, hogy ez 
a rendszer utat nyitna a pressziónak és mindenféle befolyások érvé
nyesülésének. 2. A középiskolákból ily módon idejében kiküszöbölt 
tanulók a nagyobb arányokban kifejlesztett szakiskolákban találnák 
meg helyüket. 3. Ezeket pótolnák a második ciklusban a felsőbb nép
iskoláknak legjelesebb tanulói, kiket csakis felvételi vizsga alapján 
bocsátanának a középiskolába, i . A középiskolát végzett legkiválóbb 
tanulókat — de legföljebb csak 30%-ot — az egész tanulmányi idő 
alatt nyert osztályzatok alapján föl lehetne menteni az érettségi 
vizsgálattól. Aki evvel szemben az egyenlőség elvét hangoztatja, annak 
azt lehet válaszolni, hogy «az igazi egyenlőség éppen abban áll, hogy 
ne bánjunk egyformán nem egyforma dolgokkal». 5. Az ekként fön- 
maradó érettségi vizsgálatot meg kell javítani mindenféle apró módo
sításokkal, amelyek lehetővé teszik minden jelöltnek emberileg leg
igazságosabb megítélését. Ilyen módosítások volnának a dolgozatok
nak névtelenül való beadása az ajánlásokkal való visszaélés elhárítása 
végett, kettős osztályzat (két tanár javítsa mindegyik dolgozatot, s 
két vizsgáló legyen a szóbelin minden egyes tárgyból) ; bizonyos ki
kötésekkel nagyobb tért kell juttatni az osztályzatokat tartalmazó fü
zetke (livret scolaire) érvényesülésének, a vizsgálók minden tárgynál 
csak szaktanárok legyenek stb. Mindez pedig egyelőre kísérletképpen 
alkalmazandó, s ha a tapasztalat igazolja, véglegesíthető. Az érettségi 
vizsgálat eltörlésének Franciaországban legnagyobb s úgyszólván le
győzhetetlen akadálya a nem-állami iskolákban (enseignement libre) 
rejlik, melyeknek tanító személyzete általában véve alacsonyabb szín
vonalon áll, m int az állami középiskolák (enseignement officiel) tan
erői ; ennélfogva múlhatatlanul szükséges a nem-állami iskolák taní
tása eredményének állami ellenőrzése. Eyen körülmények között a 
baccalauréat eltörlése egyértelmű volna az oktatásnak ismét állami
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monopóliummá tételével, azaz a nem-állami iskoláknak megszünteté
sével, ezt pedig mégsem kivánják. Egyébként legerősebb érv a bacca
lauréat fönntartása mellett az, hogy a viszonyoknak sajátságos ala
kulása folytán nem tudják mivel pótolni.

A márciusi füzetben <S. Chabert sürgeti a francia középiskola 
egyik ősrégi hagyományának, a mot à mot-fordításnak eltörlését, s 
a latinból egyszerre szabatos franciássággal való fordításra ad taná
csokat. Legegyetemesebb érdekű Marcel Braunschvignak A gyermek 
esztétikai nevelése című rövid, de tartalmas értekezése, mely tö
mören foglalja össze az idevágó általános alapelveket.'*'

Hubert Bourgin  a francia középiskolákban régebben dívó 
kétórás tanítás helyébe újabban behozott egyórás tanítást védel
mezi és előnyeit fejtegeti. «A büntetésekről» ír Émile Renauld, 
aki a francia középiskolában szokásos büntetések kapcsán a követ
kező kérdésekkel foglalkozik : Miért büntetünk ? Mi a büntetésnek 
nevelő értéke? El lehetne-e a fegyelem és tanulmányi előmenetel 
kára nélkül törölni a büntetéseket? Ha megtartjuk őket, hogyan le
het legcélszerűbben alkalmaznunk ? Elmélkedései során elemzi a F ran 
ciaországban dívó büntetésnemeket : a büntetésből adott Írásbeli fel
adatokat és könyvnólkülieket, a bezárást, a kimenőnek megvonását, s 
arra a következtetésre jut, hogy ezek a büntetések csak zavarják az 
iskolai munkát vagy erkölcsi tekintetben károsan hatnak. Túlzottak 
és céljukat tévesztettek, azonkívül veszedelmesek. A Spencer-féle ter
mészetes és közvetetlen visszahatások tanára hivatkozva a másodla
gos, közvetett visszahatások között első helyre teszi az osztályzatot. 
Ezért rossz tanjegyekkel s ezeknek folyományaképpen osztályismét
lésre utasítással büntetné a tanulásban hanyag gyermekeket. E fej
tegetések egyébiránt a német szellemnek folyton terjedő hatására 
vallanak. A többi büntetésnem közül megengedhetőnek véli a négy- 
szemközti s az osztály előtt való megdorgálást, javíthatatlanokkal 
szemben pedig a kizárást. Talán leginkább figyelemreméltó az a ta 
nácsa, hogy mielőtt kirójuk a büntetést, kérdezzük meg magunktól, 
vájjon miért követte el a gyermek az illető hibát?

A folyóirat májusi száma hozza A. Darbonaak a következő fü
zetbe is átnyúló értekezését, melynek címe Az erkölcstani oktatás a 
középiskolában. Ez a cikk voltaképpen szintén jelentés, mely a mont- 
pellieri tankerület tanárainak a fentebb említett tárgyra vonatkozó 
nézeteit foglalja össze. Az 1902-i új francia középiskolai tanterv ké
szítői ugyanis a második tagozatnak utolsó osztályán kívül az első

* Lásd Braunschvig tanulmányának kivonatos fordítását a M. Pæd.
1907. évf. 595. s. k. lapjain.
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tagozat két utolsó osztályába (4e és 3e)  is bevitték a külön er- 
kölcstani oktatást, mely főként etikai tárgyú olvasmányok fejtegetése 
kapcsán megy végbe. A tanárok általában véve helyesnek tartják ezt 
az újítást, sőt a cikkíró erre a végkövetkeztetésre jut : miért szakad 
meg hirtelen a külön erkölcstani oktatás az első tagozat végén ? Nem 
volna-e észszerű, ha folytatódnék a második tagozatnak első két osz
tályában ? Mikor annyi fölösleges és aprólékos ismeretet kívánunk 
meg tanítványainktól, nem kellene-e őket inkább az élet művészetére 
tanítanunk ? Ez az oktatás nem történnék leckeszerű előadások for
májában, hanem bizalmas, gyakorlati irányú beszélgetések alakjában, 
melyek útbaigazítanák az ifjút arra nézve, miként viselkedjék a m in
dennapi életben előforduló legfontosabb ténykedések alkalmával, más
felől pedig a tanárt is közelebb vinné a tanítványához. Ez erkölcs
tani oktatás keretébe vélné beilleszthetőnek az értekező a nemi fel
világosítás megadását. A májusi füzet tartalmából kiemeljük még
E. Abryaak rövidke cikkét (A francia nyelv és az élő nyelvek), mely
ben arról panaszkodik, hogy az idegen élő nyelvek tanításában öt év 
óta alkalmazott direkt módszernek diadalra jutása káros hatással van 
a tanulóknak az anyanyelvben szerzett jártasságára, mert a francia 
órák számának csökkentésével, az idegen beszédnek szorgalmazásával 
s a franciára és franciából való fordításnak elejtésével megfosztotta 
a tanulókat az anyanyelvi stílusképzésnek több hathatós eszközétől. 
Minden tanár hozzájárul saját tárgya keretében a francia stíluskész- 
ség fejlesztéséhez, csak a direkt módszerrel tanító modern nyelv
tanárok működnek ezzel ellenkező irányban, mivel az idegen nyelvet 
teljesen elszigetelik az anyanyelvtől. Egyébként Abry nagyon elítéli 
a direkt módszert, azt mondván róla, hogy «bármekkora a gyakor
lati hasznossága, tudományellenes ». A Hírek rovatából megemlítjük, 
hogy az állami középiskolák Tanáregyesületének nagygyűlése csak
nem egyhangúlag a baccalauréat jelenlegi állapotának fönntartása 
mellett nyilatkozott. Dr. Nagy József.

B elfö ld i la p s z e m le .

Legutóbbi szemlénk óta, az időszaki psedagogiai sajtó körében 
ismét változások álltak be. A lefolyt évvel — őszinte sajnálatunkra —- 
megszűnt a Gyakorlati Paedagogia c. havi folyóirat. Ha cikkei a 
kezdet nehézségénél fogva nem mindig állották is ki a szigorúbb mér
tékhez alkalmazkodó kritikát, a folyóirat mindamellett hasznos szol
gálatot tett, mert a pædagogiai gyakorlatot kívánta szolgálni s mert a 
methodika számára ez volt egyetlen folyóiratunk.

Ezzel szemben egygyel gyarapodott a pædagogiai folyóiratok
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száma. A nemrég alakúit katholikus középiskolai tanáregyesület indí
totta meg folyóiratát ezzel a címmel M a g ya r  Középiskola. A cím 
nem fedi a tartalmat. Mázy Engelbert «Programmunk» c. cikkében 
azt írja, hogy a kath. középiskolai tanáregyesület a katholikus res
tauráció jegyében született. «S a kereszt bevitele a középiskolai taná 
rok körébe és a középiskolai ifjúság szívébe : ez a Katholikus Közép
iskolai Tanáregyesület» Ebből kifolyólag az egyesület folyóiratát 
и Katholikus Középiskolának» v. «Keresztény Középiskolán-mik kellett 
volna nevezni. A folyóirat különben igen szép kiállításban és válto
zatos tartalommal jelent meg. A szerkesztő rövid bevezető cikke után, 
Mázy Engelbert «Programmunk» c. elnöki megnyitóbeszéde követke
zik. Azután Acsay Antal ír a középiskolai tanárképzésről. Nem sokan 
lesznek, akik osztozni fognak a szerzőnek abban a nézetében, hogy 
előbb lehet tanulni az általános pasdagógiát, didaktikát és methodikát 
(az első és a második évben), csak azután a psichologiát és logikát 
(a harmadik évben). Élet és iskola címen az egyik szerkesztő Andor 
József mond el talpraesett megjegyzéseket az iskola és társadalom 
viszonyáról. Majd Katona Lajos « А kutatás és tanítás szabadságán 
címen arról a thémáról ir, melyet Waldapfel vetett fel a Tanáregye- 
sületi Közlönyben, s melyet mi is szóvá tettünk. E cikkeken kívül 
apró közlemények teszik a füzet tartalmát.

Az « U rá n iá n  januári füzetében Gaál Mózesné érdekes cikket 
ír «Iskola és szülői házn cím alatt. Főleg az anya hivatását fejtegeti 
igen meggyőzően és ékesszólóan. A pædagogust ezen kívül közel
ről érdekelheti az Agyvelő és kultúra  c. közlemény. Ebből azt tanul
hatjuk, hogy az agyvelő nagyobbodása az előrehaladott kultúra követ
kezménye. De a kultúra következménye egyúttal a szellemi betegségek 
folytonos növekvése is. E pædagogiai vonatkozású cikkeken kívül az 
Uránia januári és februári száma telve van jól megírt népszerű tudo
mányos cikkekkel és képekkel.

A « JVépm ívelés » november-decemberi kettős füzete gazdag 
tartalommal jelent meg. A pécsi kongresszuson elhangzott előadások 
hiteles szövegét csupán ez a folyóirat közli. E kettős füzetben is 16 
előadás jelent meg. Ezek között van Pikier Gyulának sokat emlegetett 
előadása: «A szabad tanítás tárgyai és módjai»-ról. Ezen kívül Lyka  
Károly, Homyánszky Gyula, Ilosvay Lajos, Gerlóczy Lajos szerepelnek 
nagyobb előadással. A «Népmivelés» rendes rovataiban Báthory Nán- 
domé, Tamás Imre, Lukács Gyula, Gonda Irén, stb. neveivel találkozunk.

A * K özépiskolai Tanáregyesületi  Közlöny » hasábjait 
újabb időben jórészt a tanári kongresszus foglalta le. Mindamellett 
jutott hely egy-egy elméleti cikk számára is. A 17. számban Kálmán 
Miksa a félévi értesítőkről ír. A 18. számban Botár Imre mai történet
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tanításunkról szólva azt bizonyítja, bogy a modern eszmék az újabb 
történettanításba is behatolnak. A 19. számban Ács Lipót a közép
iskolai rajztanítás, Gáspár Károly pedig a természetrajzi szemléltető 
képekről értekezik. A 20. számban Bihari Ferenc a pædagogiai 
elmélet szükségességét bizonyítja, főkóp Riedl Frigyes és Mázy Engel
bert dolgozataira hivatkozva. Goldziher Károly a matbematikai labo
ratóriumról mond el figyelemreméltó dolgokat.

A « .M a g ya r  T a n ító k é p z ő '"  dec. havi füzetében Miklós Ger
gely a szakfelügyelői intézmény szükségességét bizonyítja és szerve
zésére nézve javaslatot tesz. Váradi Lajos érdekes megjegyzéseket 
tesz dr. Salgó a «Beszéd» c. munkájáról és a phonomimikáról. A 
febr. füzetben Jankó László azt fejtegeti, bogy kívánatos volna az 
ifjúságot a történelmi emlékek megbecsülésére nevelni és megőrzé
sökre megtanítani.

A « Tbigári Iskolai Jíözlöny» minden száma agitatorius 
cikkekkel van tele. Ezek közül az egyik (Király Károly tollából), 
a A polgári iskola kérdése a bugaci kaszinóban » címmel, a magyar 
pædagogiai társaságnak arról az üléséről szól, amelyen Kovács János 
felolvasásával kapcsolatosan a polgári iskola kérdését vitatták meg. 
E cikk hangja felment bennünket attól, hogy foglalkozzunk vele.

A "Népnevelők L a p j a » újévtől kezdve új, tetszetősebb for
mában jelent meg. Az első számban Ember János emlékezik meg 
Peres Sándorról. A 2. számban a hivatalos tanítótestület új alap
szabályait bírálják.

A Nagyváradon megjelenő « Népnevelési Közlöny  » újabban 
szintén lapszemlét tart. Hasonló rovatot nyitott az I z r .  T an ügyi 
Értesítő is, kisebb közlemények címe alatt. Csak örülhetünk, ha 
példánk utánzásra talált.

A «Katholikus Nevelés » c. folyóirat dec. számában Mázy E n
gelbert «Az erkölcsi nevelés útjai»-ról ír elméleti tanulmányt. A januári 
számban ugyancsak Mázy Engelbert az isteni erények nevelő értékét 
fejtegeti. Ugyan e számban Guzsvenitz Vilmos a katholikus képzők belső 
szervezetéről szól s főkóp a hittanám ak óhajt nagy szerepet juttatni.

A  n e m z e t i  n ő n e v e lé s  ez évi első számában Sebestyénné 
ismerteti Viktória királynő könyvét. Vidéki Apollonia a nő szociális 
feladatairól szól behatóbban. Badnainé Vámosi Ilona «А pécsi kong
resszus és az iskola» címen mondja el tapasztalatait, melyeket a 
kongresszuson szerzett.

• A  ICisdedn eve lés » a kisdedóvási törvény megváltoztatását 
sürgeti, ezen kívül az 1., 2. és 3. és 4. számban Peres Sándorról van 
egy-egy megemlékezés. E megemlékezések mutatják, mily nagy hatása
volt Peres Sándor költői lelkületi egyéniségének. (  Wy.)
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Felolvasó ülés 1908. febr. 15.

Jelen vannak: dr. Fináczy Ernő' elnöklése mellett Bárczy 
István, Beöthy Zsolt, Böngérfi János, Bihari Mór, Gyulay Ágost, 
Gyulay Béla, Havass Gyula, Havas Ilona, Hegedűs István, Juha 
Adolf, Kármán Mór, Katonáné Thuránszky Irén, Kovács János, 
Köves Izsó, Lád Károly, Miklós Elemér, Migray József, Nagy László, 
Négyesy László, Pauler Ákos, Sebestyénné Stetina Ilona, Somogyi 
Géza, Volenszky Gyula, Weszely Ödön, Trájtler Károly, utóbbi mint 
jegyző. A felsoroltakon kivül nagy számban vendégek.

I. Elnök m egnyitja az ülést.
H. Miklós Elemér felolvassa: «Az irodalomtörténet tanítása a 

középiskolában» cím alatt megírt értekezését. (Közöljük lapunk egyik 
következő számában.)

Elnök köszönetét mond az előadónak érdekes előadásáért s a 
maga részéről kívánatosnak tartaná, ha a kérdés fölött eszmecsere 
fejlődnék. Ezt megkönnyíteni óhajtván, az értekezésből kiemel nehány 
pontot. Szólhatnánk arról, hogy mielőtt a két legfelsőbb osztályban 
az irodalomtörténeti oktatás megindul, a középiskolák alsóbb osztá
lyaiban erre az oktatásra miként készítse elő a tanár az ifjúságot? 
Az alsóbb osztályokban tárgyalt olvasmányok miként használhatók 
erre a célra ? Mit lehetne tenni, hogy az ifjúság lehető sokat olvasson, 
s az irodalmi elmélet a legszükségesebbekre szorítkozzék ? Meg lehetne 
beszélni végül még azt is, szükséges-e útmutatások (vezérkönyv) készí
tése az irodalmi olvasmányok didaktikai földolgozásához ?

Hozzászólnak a kérdéshez : Beöthy Zsolt. Szerinte az irodalom- 
történeti oktatás eredményességére vonatkozó panaszoknak, az anyag 
megválasztása és a módszer alkalmazása tekintetében van ugyan jogo
sultságuk, de ezeket a sokszor túlzott panaszokat kellő értékökre leszál
líthatják kedvező tapasztalatok is, mint pl. annak a versenypályázatnak 
az eredménye, amelyet az Orsz. Középisk. Tanáregyesület a napokban 
tett közzé. Ez a pályázat meglepően fényes bizonyítékát adta annak, 
hogy a magyar irodalom-történet tanítása körül nem lehet olyan nagy
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a hiba, amikor a beérkezett 30 munkálat között nem 1—2, hanem 
8—10 van olyan, amelyek irodalmi műveltségró'l, önálló, só't eredeti 
felfogásról tanúskodnak s e tekintetben bármely külföldi eredménnyel 
a versenyt bátran fölvehetik. Előadó úr kifejtette, hogy ő pl. Tompától 
50 verset olvastatott. Szép dolog, de szerinte ez méltán adhat okot 
aggodalomra is. Nem minden költemény gyarapítja a tanulók isme
reteit és nem minden költemény bír egyúttal tisztító hatással is. 
Ne olvastassunk egy költőtől sokat, inkább olvastassunk több költőtől 
olyan költeményeket, amelyek a korra is, a műfajra is jellemzők ; 
olyanokat, amelyek érzést keltők s magára a költőre is világot vet
hetnek. Az a meggyőződése, hogy e tekintetben a sok veszélyeztetni 
képes a komoly munkát. Nem tartja kívánatosnak azt sem, hogy egy 
tanítási óra alatt a benyomások tömegével eltereljük a tanulók figyel
mét a dolgok igazi súlypontjától. A céltudatos tanítás arra törekszik, 
hogy a tanuló a nyert impressziók alapján maga vágyódjék több után 
s otthon is szorgalmasan olvasgasson. Az iskola érje be egyes költők 
tipikus költeményeinek olvastatásával és magyarázatával.

Kármán Mór szerint közéletünknek nagy hibája az, hogy 
mihelyt ifjaink elhagyják az iskolát, többé nem foglalkoznak az iro
dalommal és nem olvasnak. Még tanáraink is, akiknek nem szak
májuk az irodalom-történet, alig-alig foglalkoznak tovább vele az 
életben s gyakran nem tudnak belőle többet, m int amit az iskolában 
megismertek. Elsőrangú feladatnak tekintené azt, hogy nagy íróink 
munkáit a gyermeki lélek fejlődéséhez képest szemelvényes kiadá
sokban gyümölcsözőbbé tegyük, mert alig akad olyan költőnk vagy 
írónk, akit a maga teljességében adhatnánk ifjaink kezébe. Miként a 
Bibliát, azonképpen kellene — már csak nevelési szempontból is — 
válogatni és összeállítani nagy íróink munkáiból azt, ami az ifjúságnak 
és a népnek leginkább megfelel. Arany és Petőfi nem írtak a gyerme
keknek s éppen azért elhibázott dolognak tartja pl. Toldit — amint 
ezt az új Utasítások kívánják — már az elemi iskolában olvastatni, 
vagy pedig Petőfi «Füstbe ment terv» című költeményét, melynek 
célzatát a gyermek meg nem érti. Végzetes hibának tartja általában, 
hogy irodalom helyett csupán a kézikönyvet tanítják a mi tanáraink 
s e mankó nélkül mozogni sem tudnának. Az irodalom tanításában 
csakis olyan irodalmi alkotások kerülhetnek iskolai használatra, ame
lyeknek szerkezete világos, egyszerű, amelyek a gondolatoknak és 
ezek formai kifejezéseinek bizonyos fokozatát megtartják s erkölcsi 
tartalmukkal is megkönnyítik az ifjú lélek gondolatvilágához való 
férkőzést. Szóló ezután bírálja a tantervnek eire vonatkozó intézke
déseit és azt kívánja, hogy az iskolai éveknek fokozatos fejlődési 
menete az ifjak erkölcsi fejlődésével összhangzásba hozassék.
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Hegedűs István arra kéri az elnököt, tűzze ki e kérdés meg
vitatását egy másik ülésre s tegye lehetó'vé, hogy mindazok, akik 
hozzászólni kivannak, nézeteiket elmondhassák. Kijelenti, hogy ö neki 
magának is van mondanivalója.

Elnök a közkivánatnak engedve a kérdés további tárgyalását 
egy közelebbi ülésre halasztja.

Az előrehaladott időre való tekintetből a napirendre tűzött 
második előadás szintén egy közelebbi ülésre halasztatott.

A felolvasóülés véget ér.

H iv a ta lo s  n y u g tá z á s .
Rendes tag o k  adományaiból befolyt : Radó Vilmostól 20 K, 

Szuppán Vilmostól 20 K.
Kültagsági d ija t fizettek 1902-re : Brunovszky Rezső Losonc, 

Dvorcsák Imre Gyertyánliget. — 1904-re : Kohlbach В. Kaposvár, Bihari 
Ferenc Munkács.—Í90o-re : Fekete Antal Györgyfalva, Kohlbach В. Ka
posvár, Bihari Ferenc Munkács, Lenhardt Károly Modor, Reményik La
jos Eperjes,Gárdos Mór S.-AUjliely.— 1908-ra : Németh Regináid Kőszeg, 
Bründl Ödön Sopron, Málly Nándor Nagyszeben, Varasdy Lajos Szek- 
szárd, Adler Sámuel Boldogasszonyfalva, Thaisz Lajos Losoncz, End- 
rédi Gábor Kőszeg, Szimonides István Szeged, Jablonkay Mária Soly
már, Gonda József Békés, Gömöri Sándor Igló, Dóczi Gedeon Deb
recen, Zsuffovszky Samu Lehelfalva, Szűcs Lajos Zenta, Balogh Péter 
Szentendre, Fekete Antal Györgyfalva, Borbély József Egerbegy, Len- 
hárdt Károly Modor, Dániel Józsa Újpest, Löblovits Izsák Girált, 
Kaszapinovich Károly Dobrica, Werner Adolf Baja, Kapi Gyula Sop 
ron, Schweiz Vilmos Esztergom, Szenes Adolf Nagybecskerek. — 
1907-re : Antal Géza Pápa, Losonci László Nagykörös, Sasvári Béla 
Pécs, Kőhalmi Károly Keszthely, Dudinszky Emil Nagykálló, Pokola 
Emil Oláhbaksa, Bacsányi József Igló, Iletser János Zólyom, Horváth 
Kristóf Komárom, Joneszku Jenő Budapest, Várhelyi Izsó Szenic, 
Könczöl József Moha, Eltscher Simon Nyíregyháza, Cser Gyula Pan- 
csóva, Gönci Lajos Sz. Udvarhely, Kelemen Béla Székesfehérvár, Józsa 
Dániel Újpest, Baranyai Gyula Szeged, Dach János Pozsony, Killyéni 
Endre Hosszufalu, Vozáry Miksa Mezőtúr, Bánfi Alajos Sümeg, Krám- 
mer József Pozsony, Bülc Tivadar Belényes, Radánovics M. Melence, 
Folkmann János Zólyom, Pacher Donát Sopron, Lőwy Mór Igló, 
Brenner Lajos Csáktornya, Szalay Gyula Nagykőrös, Hodinka Ágost 
Sárospatak, Ihász Ferenc Körmend, Schwetz Vilmos Esztergom, 
Speidl Ernő Resicabánya, Éltes Mátyás Budapest, Hándl Vilmos Sel
mecbánya, Hábor Sándor Losoncz, Nagy Jószef Gyöngyöshalász, Föl
des Vilmos Oravicabánya. — 1908-ra : Horváth Lajos Vörösvár.

U. i. A há tralékok beküldését kérem ; tetemes költségtől fogják 
így társaságunkat a t. tagtársak megkímélni.

D r. G y u la y  B éla ,
pónztárnok.

V., Váczi körút 58.



AZ IRODALOMTÖRTÉNET TANÍTÁSA A KÖZÉP- 
ISKOLÁBAN.*

I.
Az irodalomtörténet tanításának módjáról és határairól való 

vitatkozás időszerőségét épen e helyen szükségtelen részletes meg- 
okolás tárgyává tenni.

Sokan érezzük, gyakran hangoztatjuk, hogy ennek a kiválóan 
nemzeti tárgynak tanításában nincs meg az a kellő egyöntetűség, 
tudományos alapon szervezett s a gyakorlat által szentesített rend
szeresség, mely minden sikeres tanítás alapját teszi. Az a fényes 
eredmény, mely a modern filológiai verseny bíráló jelentéséből kitű
nik, talán inkább annak bizonyítéka, milyen lelkes, fogékony anya
guk van különösen a vidéki középiskoláknak ; egyéb általános követ
keztetések vonására ez az eredmény még nem látszik alkalmasnak. 
Hiszen a mindennapi életben, vizsgálatok, beszédek vagy társalgás 
alkalmával, sokszor tapasztaljuk, milyen csekély irodalmi műveltsége 
van a középiskolát végzett fiatal embernek. Épen ezért minden magyar 
pedagógusnak továbbra is minden tőle telhetőt el kell követnie, hogy 
a maga észrevételeivel, tapasztalatával e tárgyak tanításmódja tekinteté
ben egy helyes elvi alapokon felépülő módszer megteremtését elősegítse.

Fontos és közérdekű a fenti kérdésről való vitatkozás, m ert 
középiskolai oktatásunknak gerincét az irodalmi tanítás képezi. 
A többi tárgy fejleszti tudásunkat, gyarapítja szakismeretünket, fe
gyelmezi gondolkodásunkat ; de ami nemes útravalóval, erkölcsi ta r
talommal az iskola csak elláthatja az élet küzdelmeibe induló ifjú
ságot, azzal legnagyobb részt az irodalmi oktatás keretében ajándé
kozhatja meg a tanár növendékeit. Amire gondolok, nem az írók 
életrajzának ismertetése, sem a működésükre vonatkozó megjegyzések 
felsorolása, de módjával alkalmazott esztétika, erkölcstan, művelődés- 
történet, filozófia, história, szóval valóságos értelemben vett nevelés
tan. Ez a gondolat teszi középpontját azoknak a szerény észrevéte
leknek, melyeket tárgyamhoz fűzni kívánok.

* A M. Pæd. Társaság 1908. évi februáriusi ülésén tartott felolvasás.
M agyar Paedagogia. XVII. b. 13
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Mielőtt azoknak az általános elveknek ismertetésére térnék, 
melyeket az irodalomtörténet tanításában nézetem szerint első sorban 
kell szem előtt tartanunk, néhány szóval meg akarok emlékezni a 
célról. Ennek pontos megjelölésére annyival nagyobb szükség van, 
mert a középiskolai tanterv s még a részletes utasítások is csak 

eretet adhatnak, melyet kitölteni a tanár feladata.
Talán nem járunk nagyon messze az igazságtól, ha ezt a célt 

a következő kettős feladatban látjuk kifejezve, melyeknek párhuzamos 
szemmeltartásával lehet csak igazi eredményekre kilátásunk. Az első 
feladat : ismertessük meg növendékeinket a nemzet szellemi életének 
fejlődésével, de csak főbb vonásaiban. Helyezzünk itt különös súlyt 
annak a kapcsolatnak bemutatására, mely politikai életünket — leg
alább a múltban -— irodalmunkhoz fűzte ; másrészről annak a foly
tonosságnak tudatossá tételére, sőt szükségszerűségének feltüntetésére, 
mely a nemzet múltját és jelenét összekapcsolja s jövő fejlődésének 
biztos alapját teszi. Ne mulasszuk el épen ezért az egyes korszakoknak 
oly rajzát adni, mely lehetőleg nagy íróink jellemző műveinek segít
ségével történjék. Történeti hátterű regényeink, nagyobb elbeszélő 
műveink, hazafias ódáink különösen alkalmasak az egyes korképek 
megrajzolásához. Nemzeti hagyományainkhoz, megszentelt múltúnkhoz 
való komoly szeretet, ragaszkodás fakadhat az irodalom fejlődésének 
ilyen ismeretéből. Nagybecsű segédkönyveink e téren A magyar iro
dalom kis tükre s A magyar irodalom főirányai, melyek már egy
séges módszerüknél fogva arra tanítanak, hogy a mi oktatásunkat is 
bizonyos egységnek kell áthatnia, melynek megléteiét vagy hiányát 
egyaránt megérzi a tanuló ifjúság.

A második feladat, melynek az első mellett sohasem volna 
szabad háttérbe szorulnia, az, hogy nevelő célból, a jellemképzés szolgá
latában minél többet, minél jobban felhasználjunk abból a nagy 
kincsből, mely klasszikus íróink műveiben foglaltatik. Sokan a költé
szet elleni merényletnek tekintik, hogy a költők műveit esztétikai 
élvezésük mellett egyébre, erkölcsi nevelésre is felakarjuk használni. 
Véleményem szerint minden igazán klasszikus műalkotásban az 
erkölcsi jó s az esztétikai szép oly közel állanak egymáshoz, hogy 
azoknak párhuzamos keresése legalább a középiskolában nem okoz 
sem nehézséget, sem disharmóniát. Ezt az erkölcsi hatást nem agyon- 
magyarázással akarjuk elérni, de úgy, hogy az írót a maga leikével 
állítjuk az ifjúság fogékony lelke elé ; mi a háttérbe vonulunk s csak 
esetről-esetre nyújtjuk segítő kezünket, támogatásunkat. Pedagógiai 
tapintat s esztétikai ízlés kellenek hozzá, s akkor ezt a nehéznek 
látszó munkát nagy könnyűséggel végezhetjük.

Ezt a kettős feladatot tűzzük az irodalmi oktatás elé, hogy



támogassuk a középiskolát annak az ideális célnak elérésében, mely 
nemzeti érzésben erős, erkölcsi érzésben tiszta honpolgárok nevelé
sében vagy legalább az erre való önzetlen törekvésben határozódik meg.

Az irodalmi oktatás a mai viszonyok között általában két mód
szer szerint folyik. A régebbinek hívei a fősúlyt az életrajzokra s a 
tankönyvben megírott szöveg ismeretére helyezték. Szigorú pontos
sággal követelik az évszámokat, kiadások számát és dátumait. A kézi
könyvekben lévő szépprózai szöveg legkisebb részletét sem engedik 
el, sőt gyakran annak szóról-szóra való elmondását kivánják. így 
hallhatunk azután osztály- és érettségi vizsgálatok alkalmával gyönyörű, 
folyékony feleleteket egyes írókról olyanoktól, kik az illetők műveit 
legfeljebb ha egy-két szemelvényből ismerik. Joggal kérdezi ilyen 
esetben a csendes megfigyelő, van-e haszna, értéke az ilyen tanulás
nak, s nem pusztítja-e el az a tanár az irodalmi művek költői szép
ségeit, ki ezt a lelketölő magolást irodalomtanításnak nevezi. Ennél 
a tankönyvből való tanításnál újabb az úgynevezett közvetlen mód
szer, mely mindent csakis az olvasmányokra alapít. Ennek hívei végig 
olvastatják a kézikönyv összes szemelvényeit, kezdve a Halotti Beszéd
től legújabb irodalmi termékeinkig. Azt hiszem, csakhamar belátjuk 
önnek a másik túlzásnak is hátrányait. Túlsók írótól össze-vissza olvas
tatva több apró kiszakított részt, világos benyomások helyett inkább 
.zavart támasztunk tanítványaink gondolkodásában. E két szélsőség 
közötti átmenetben kellene azt a helyes irányt keresnünk, mely 
alkalmas a fent kijelölt cél elérésére.

Bár az irodalmi oktatás a középiskolának mind a nyolc osztályá
ban folyik s a hat alsó osztályban való előkészítés ép oly fontos, m int 
a két utolsóban a betetőzés munkája, ez alkalommal csak a hetedik 
■és nyolcadik osztály anyagának feldolgozás módjára szorítkozom, nem 
mulasztva el ismételten hangsúlyozni annak az egységnek fontosságát, 
mely a magyar irodalmi oktatást különösen az öt felső osztályban 
összekapó solj a.

Nem könnyű az anyag kiszemelése. Az irodalmi oktatást tanít
ványaim előtt nagy utazáshoz szeretem hasonlítani. Bövid idő alatt 
nagy területet kell bejárnunk ; úgy tegyünk tehát, mint az előrelátó 
utazó, ki napról-napra pontosan beosztja látnivalóját. Ami fontos, azt 
jól megnézi ; ami lényegtelen, azt figyelemre, megállásra sem méltatja. 
Csakis ez úton lehet utazása igazán gyümölcsöző, így szerezhet hasz
nos tapasztalatokat. Ilyen pontos beosztást kell készítenie az irodalom- 
történet tanárának, még pedig mindig a legnagyobb írók szemmel- 
tartásával. A mostani óraszám mellett nem lehet minden írót a 
legtöbb kézikönyvben előforduló terjedelemben tárgyalni, különben 
annak a veszedelemnek tesszük ki tanítványainkat, hogy a hetedik
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osztályban Kazinczyig sem jutunk, s ennek következményeként a 
nyolcadikban jóformán megállás nélkül kell legnagyobbjaink klasszikus 
alkotásai mellett elszáguldanunk. Addig, míg méltányosabb órabeosztás 
nem jön segítségünkre, magunknak kell az anyag válogatását, meg
rostálását kellő bátorsággal és ízléssel végrehajtanunk.

Sokan azt szokták mondani, hogy előző olvasmányaik, irodalmi 
ismereteik nyomán a nyolcadik osztályú növendékek már úgy is jól 
ismerik Vörösmarty, Petőfi vagy Arany költészetét ; felesleges tehát 
ezeket újra olvasni, ismertetni.

Ezt a mind esztétikai, mind pedagógiai tekintetben teljesen 
téves álláspontot a legnagyobb szigorúsággal vissza kell szoríta
nunk. Hiszen nem abban áll Vörösmarty költészetének ismerete, 
hogy tíz-tizenöt versére emlékezünk, esetleg tudunk belőlük pár sort 
idézni is. Egy-egy költeménynek valódi feldolgozása, az abban rejlő 
esztétikai és erkölcsi kincs értékesítése többszöri olvasás, minél 
részletesebb megbeszélés eredménye. Maguk a tanárok tudhatják leg
jobban, néha mennyi új képzet gazdagítja lelkűk tartalmát, midőn 
tanítványaiknak egy-egy általuk már jól ismert költeményt magya
ráznak.

Ez egyik fontos oka, lélektani magyarázata az igazán értékes 
műalkotások örökbecsű voltának. Mint ikertestvérük, vagy inkább 
örök mintájuk : a természet képeinek szemlélését sem lehet soha 
megunni s amint senki sem mondhatja, hogy bár gyakrabban látta 
példáúl a Tátrát, annak összes szépségeit kiélvezte, ismeri : úgy a 
művészi szép nyilvánulásai, közelebbről a költői alkotások, mindig rej
tenek magukban új szépségeket.

Sem idő, sem alkalom nincsen rá, hogy az irodalomtörténet 
anyagát most oly szempontból tegyem bírálat tárgyává, hogy két 
esztendei tanulmányaink alatt, mely írókkal, mily terjedelemben fog
lalkozzunk. Ezt a munkát többeknek lehet csak hosszas megfontolás 
után elvégeznünk. Általános megjegyzésem csak az, hogy a hetedik 
osztályban jussunk el lehetőleg Széchenyiig, hogy az utolsó évben 
maradjon elég időnk legnagyobb íróink működésének beható ismer
tetésére.

Az általános elvekről szólva, nem mulaszthatom el hangsúlyozni, 
hogy tanításunk sikerének biztosítása végett, kövessünk el mindent 
a kellő érdeklődés felkeltésére, ébrentartására. A tanítás lelkes munka : 
tanár és tanítvány közös érdeklődése terem thet csak igazi eredmé
nyeket. A növendékek részéről ennek az érdeklődésnek nem a tanár
tól vagy a tantárgytól való félelemben kell nyilvánulnia, — m int 
egyesek még m a is hinni szokták, — de abban a gyönyörűségben, 
amelyet lelkűk képzeteinek gazdagításában, tudásuk gyarapításában,
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a költészet szépségeinek élvezésében helyes vezetés mellett mindig 
meg kell találniok. A tanár érdeklődésének alapját, biztos forrá
sát tárgyának, hivatásának őszinte szeretete teszi s ez az érdek
lődés annál gazdagabb, annál termékenyítőbb lesz, minél jobban 
sikerült növendékeink rokonszenvét a tárgyalandó anyag iránt fel
kelteni. Ez a kölcsönös nemesítő hatás, mely tanár és tanítvány mun
káját összekapcsolja, az a szemmellátható eredmény, mely ennek 
nyomán fakad, egyike a tanítói pálya legnemesebb, legigazibb gyö
nyörűségeinek.

Az irodalomtörténet tanításában ennek az érdeklődésnek fel
keltése végett — többek között — két igen hatásos mód áll rendel
kezésünkre. Az egyik, melyet különösen hangsúlyozok, az egyes 
írók műveinek az osztályban való minél részletesebb olvasása. Olvasást 
mondok, nem olvastatást, mert, mint gyakran észrevehettük, csak az 
olyan olvasmány maradt meg igazán az emlékezetben, melyet a tanártól 
hallott az ifjúság, míg tökéletesen meddőnek bizonyult az a régibb mód
szer, mely az egyes költeményeket, néha ver-szakon ként váltakozva, 
más-más tanulóval olvastatta. A másik mód, mely az előbbihez kap
csolódik, az olvasás közben való mérsékelt magyarázás s a tervszerűen 
keresztülvitt kérdezés vagy inkább megbeszélés.

A felolvasott költemény vagy prózai mű egyes helyeihez fűződő 
magyarázatok, az analógiák kerestetése jó alkalmat szolgáltatnak arra, 
hogy a tanulók gondolatait foglalkoztassuk s lekössük az egész osztály 
figyelmét.

Az érdeklődés felkeltésének ebből a két módjából következik, 
hogy az irodalomtörténet tanításában is igyekezzünk teljes mértékben 
érvényt szerezni a koncentráció elvének. Sokan félnek tőle, hogy 
nagyon elvezet a tárgytól, ha teret engednek szabadabb associációknak, 
Azt hiszem, hogy ez a félelem alaptalan, mert az irodalmi művek 
igazi élvezésének főtitka éppen abban áll, mennyi más képzetet vagy 
gondolatot képes bennem egy-egy mű felkölteni.

Ez a gondolatébresztés érvényesül akkor, mikor módot nyújtunk 
tanítványainknak arra, hogy más érdeklődési körből vett példákkal 
mélyítse valamely újonnan hallott műről szerzett benyomásait. Ter- 
mó.-zetesen nagy gonddal kell arra ügyelnünk, hogy a merészen szár
nyaló gondolatok el ne ragadtassák figyelmünket a mindig közép
pontban lévő irodalmi műtől s hogy az új képzetek mindig ez 
utóbbihoz kapcsolódjanak. Helyes mértéktartás céljából jó, ha bizonyos 
beosztást csinálunk arról, hogy főleg mily irányban kívánjuk a kon
centrációt érvényesíteni. Többek között itt csak három irányról teszek 
említést, melyek első sorban érdemelnek figyelmet. Keressük a kap
csolatot a rokontárgyakkal, legyünk tekintettel az általános művelt-
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ségre s ami már a célkitűzésből következik, helyezzünk fősúlyt arra, 
hogy az erkölcsi, jellemképző, nevelő vonatkozásoknak a legteljesebb 
mértékben érvényt szerezzünk. így szoktatjuk meg a növendékeket 
arra, hogy később, önálló korukban is mindig figyelemmel legyenek 
ezekre a szempontokra s így óvhatjuk meg őket a káros egyoldalúság 
veszedelmétől.

Abban az egy-két példában, melyeket bátor leszek szíves enge- 
delmükkel bemutatni, igyekszem gyakorlatilag érvényesíteni azokat 
az általános elveket, melyeknek részletesebb ismertetésére e helyen 
ki nem terjeszkedhetem. Ha ezeket az elveket a maguk egészében a 
ma uralkodó tanítási rendszerrel szembeállítjuk, az előbbiek meg
valósításának, érvényre jutásának fő akadályát az elméleti oktatás 
túlsúlyában lehet megtalálnunk. Mintha csak az volna a célunk, hogy 
a stilisztika elvont szabályait megtaníttassuk, nem pedig az, hogy az 
ifjakat képesekké vagy legalább fogékonyakká tegyük a stílus szép
ségeinek megértésére. Mintha elfelejtenénk, hogy az egyes elméleti 
tantárgyak, stilisztika, retorika, poétika csak segédtudományok s maga 
az irodalom történetének ismerete is csak eszköz az irodalmi művek
nek, a bennük nyilvánuló egyéni és nemzeti vonásoknak megértésére*

Inkább gyakorlati irányú fejtegetéseim kapcsán nem keresem 
azokat az okokat, melyek nálunk az elméleti oktatásnak kétségtelenül 
túl nagy teret biztosítanak irodalomtanításunkban. Külföldi példákra 
hivatkozva csak a módot szeretném bemutatni, mellyel a mai tanterv 
keretében is a lehető legjobban lehet a gyakorlati irányt az elméleti
vel szemben érvényesíteni. A porosz, francia és angol középiskolák 
már tanterveikben is a gyakorlati oktatás alapján állanak.

Ha a hozzánk legközelebb állót, a porosz tanterveket vesszük 
szemügyre, arra az érdekes tapasztalatra jutunk, hogy ottan a két 
felső osztály növendékei a saját nemzeti irodalomtörténetünk elméleti 
részéből kevesebbet tanulnak, mint amennyit minálunk egy-egy ambi
ciózus kollegánk magyar fiúktól a német irodalomtörténetből meg
szokott kivánni. Talán nem lesz érdektelen, ha magyar fordításban 
közlöm a porosz tantervnek a német irodalom tanítására vonatkozó 
rendelkezését.

írásbeli (házi és iskolai) dolgozat egy iskolai év alatt körülbelül 
(etwa) nyolc készítendő, melyeknek tá rgya felváltva a német irodalom s 
a rokontárgyak köréből veendő.

Olvasmányok. Válogatott szemelvények a Nibelungenlied-ből ; a 
Gudrun. W alther von der Vogelweide néhány költeménye eredeti vagy 
fordított szövegben. Ehhez kapcsolva áttekintése a nagyobb germán m onda
köröknek, de csak amennyiben az a ném et mondák megértéséhez szük
séges. Hasonló áttekintése az udvari epikának (a Pariival tartalm ával) ;
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az udvari lírának s ezek mellett a ném et nyelv fejlődésének főbb je len 
ségei. — A 16. és 17. század fontosabb íróinak müveiből csak néhány 
m utatvány közlendő. — Klopstock élete és jelentősége ; néhány ódája s a 
Messiás pár jellemző részlete.

Lessing élete és művei ; jelentősebb drám ái : szemelvények prózai 
műveiből, főleg a Hamburgische Dramaturgie-ból s a Laokoon-bál. — 
Goethe élete és főművei, tartalm i összefoglalása a tőle már az alsóbb osz
tályokban olvasott költeményeknek. Behatóbban tárgyalandó gondolati 
Hrája. Hermann und Dorothea, Götz, Egmont, Iphigenie s ha lehetséges, 
Tasso, nemkülönben fontos részletek prózai műveiből, főleg a Dichtung 
und Wahrheit-ból.

Herdert és Wieland-ot Goethe fejlődésének történeténél kell fel
említeni. — Schiller élete és főművei. Ifjúkori drám áit csak röviden kell 
megbeszélni ; a többieket, amennyiben még nem  olvasták volna őket, rész
letesen kell ism ertetni. Kulturhistóriai jelentőségű költeményei, gondolati 
lírája s prózai műveiből alkalmas szemelvények. — Kleist Prinz von 
Hombiirg-ja, s ezzel kapcsolatban egy p illantás a romantikus költészet 
fejlődésére és jelentőségére. Kívánatos Grillparzer valamelyik alkalmas 
drámájának (Sappho vagy Das goldene Vlies) olvastatása. — Az alsóbb 
osztályokban újabb költőktől olvasott szemelvényeket alkalmas módon 
össze kell állíttatn i és kiegészíteni. — Ezeken kívül a gimnáziumban 
Shakespere-től, a reáliskolában görög költőktől kell olvastatni drám ákat 
fordításban. — Összefoglaló visszatekintés a költői műfajok fejlődésére. 
Rövid utalás a német és antik versforma közti különbségre. Prózai olvas
mányokul világtörténelmi, művelődés- és irodalomtörténeti, esztétikai és 
filozófiai tárgyúak ajánlhatók. — Alkalomadtán költői részletek könyv- 
nélkül való megtanulása s gyakorlása a tárgyaknak szabad előadásban 
való feldolgozásával.

A rendelkezésemre álló idő alatt nincs módomban a francia 
és angol tantervet hasonló részletességgel megismertetni ; csak annyit 
kívánok megjegyezni, hogy egyikben sem találkozunk elméleti reto
rikai vagy poétikai tanulmányokkal s az irodalomtörténet tanulása 
is teljesen olvasmányok alapján történik. Különösen becsesek azok 
az utasítások, melyek az angol irodalmi olvasmányokhoz vannak fűzve 
s melyek általános psedagogiai értékűek.

Visszatérve a mi viszonyainkra, mindenekelőtt azt kell elismer
nünk, hogy nálunk elszigetelt helyzetünk, sajátos nemzeti létünk 
nagyobb mértékben teszik szükségessé, hogy az ifjúság előtt irodal
munk fejlődésének teljes képét adjuk, m ert hiszen ez nemzeti életünk 
fejlődésének visszatükrözése. Nem kívánunk abba a túlzásba esni, 
hogy a mai rendszeres irodalomtörténetet kiküszöbölve, a tanítást 
tisztán olvasmányokra alapítsuk. Csak arra kell teljes mértékben töre
kednünk, hogy az elmélet rovására az eddiginél sokkal nagyobb teret 
engedjünk a gyakorlati oktatásnak. Az irodalom tanításának művé-
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szete abban áll, bogy meg tudjuk Ítélni, mely íróknál, mely korszakok 
jellemzésénél van múlhatatlanul szükség hosszabb elméleti fejtegetésre, 
viszont melyeknél mondható ez az elméleti tárgyalás feleslegesnek. 
Nemzeti költészetünk remekeit a maguk egészében okvetlenül kellene 
olvastatnunk s magyaráznunk a felsőbb osztályokban, s módot kellene 
nyújtanunk arra, hogy csak a főbbeket említve, Kölcsey Paraenesis-ét, 
az Ember tragédiájá-t, Vörösmarty, Tompa, Petőfi és Arany költé
szetét a legbehatóbb magyarázat tárgyává tegyük, illetőleg együtt 
olvassuk növendékeinkkel. Hiába jellemezzük a legszebben a Toldi- 
trilógiát, ha tanítványaink nem ismerik a középső részt, a Toldi 
szerelmé-t. A magyarság szellemi tőkéje van ezekben a művekben fel
halmozva, mely végtelen nagy a maga gazdagságában s ható erejében 
egyaránt.

Az első feladat tehát, ami reánk, magyar tanárokra vár : az 
irodalmi olvasmányoknak pontos meghatározása s didaktikai feldol
gozása. Válogassuk ki, mit olvastassunk s adjunk egymásnak útba
igazítást arra, hogy ez az olvastatás milyen szempontok szerint tör
ténjék. Konkrét alakban is leszek bátor ezt az indítványt beterjeszteni 
s társaim buzgalmát, érdeklődését tekintve, a legszebb reményeket 
lehet egy ilyen módszeres kézikönyvnek minél előbbi megvalósulásához 
fűzni. Olyan segédkönyvet nyerne ez által a magyar tanárság, mely 
pótolná csaknem egészen a mai kézikönyveket, s az irodalmi művek 
ismeretén alapuló igazi műveltség alapvetője lenne.

II.

A mostani beosztás s az adott viszonyok mellett több ízben 
tettem kísérletet a nyolcadik osztályban az újabbkori irodalomnak 
főleg együttes olvasmányokon alapuló ismertetésével. Legyen szabad 
még egy kis időre szíves türelmükkel visszaélve azt a módszert 
bemutatni, mellyel Kisfaludy Károly, Eötvös József és Tompa Mihály 
költészetét szoktam növendékeimmel megismertetni.

Igen fontos dolog, amire talán nem szoktak mindig kellő figyel
met fordítani, hogy a magunk példájával igyekezzünk tanítványainkat 
arra szoktatni, hogy minden tárgyalandó anyagot kellő bevezetéssel 
tudjanak ellátni. Ez azért is tanulságos, m ert a növendék kénytelen 
tárgyát előre jól átgondolni s annak valamely jellemzőbb részéhez 
való átmenetül gondolatait messzebbre kiterjeszteni. K is fa lu f iy n t í l  
igen alkalmas bevezetések például a klasszicizmus és romanticizmus 
összehasonlítása vagy a két Kisfaludy élete és költészete közötti eltérések. 
Utalás Jókai Mégis mozog a föld c. regényének főhősére. A vidéki 
irodalmi középpontok összefoglalása. A Kazinczy és Kisfaludy talál-
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hozása c. festmény bemutatása. Irodalmunk vezéralakjai, stb. Vala
melyik hangulatos bevezetés s néhány méltató szó után áttérünk 
költeményei olvastatására. Olvasunk négyet-ötöt a népdalok-ból ; 
azután a három elégiát (Mohács, Honvágy, Erzsébet), a híres Pipa- 
dalt; Bánkódó férj, Sastoll, Budai harcjáték e. elbeszélő költeményeit. 
Balladái • közül Zuárd, Álmatlan király, Eprészleány esetleg a 
Karácsonyéj címűeket. Minden költeménynél megismertetendő az 
alapgondolat, melyet lehetőleg a növendékekkel kell kitaláltatni ; az 
esetleges irodalmi összehasonlítások: Zuárd-Erlkönig; Kölcsey és Kis
faludy balladái között. Egyes verstani s esztétikai kérdések. A költe
ményekhez fűzhető életrajzi magyarázatok. (Honvágy.) Magyar költők 
művészi ábrándjai (Katona, Jókai, Petőfi, Arany). Stilisztikai észre
vételek. El magyar, áll Buda még. A vitt Pozsony remeg, Buda-, 
Mohács-, Nándornál elfutó... Rákos, Rákos hova lettél!... költészetének 
összefolgalása. Problémák. Eltalálja-e a népies hangot? Micsoda hala
dást mutat előzőivel szemben ?

Költeményei ismertetése után röviden összefoglaljuk életrajzi ada
tait. Anyja halála. Berzsenyi-Kisfaludy-Petőfi. Cseresznyés uram mint 
irodalompártoló. Az Auróra-kör. Első sikere a dráma terén. Ezeket a 
részeket összefüggő előadás keretében mondjuk el, de kérdésekkel, 
összehasonlításokkal vigyázunk arra, hogy az egész osztály együtt 
foglalkozzék.

Ha a növendékek verstani és poétikai készültsége elegendő, az 
eddig tárgyalt anyagot három óra alatt igen jól el lehet végezni. 
Ezek után következik komoly, majd víg drámáinak ismertetése. 
A tatárok, Ilka, Kemény Simon csak röviden jellemzendők. (Sok haza- 
puffogatás . . .) Részletesebb ismertetést kíván Stibor. Beczkó — Lear 
bolondja. Anachronizmus. Romantika. Költői nyelv. Irene. Mikes- 
Bolyai. A tragikum. E két utóbbiból a jellemzőbb jelenetek felolva- 
sandók.

Vígjátékai közül ismerteknek kell feltételeznünk A kérők-вt 
és a Csalódások-at. A pártütök népies jeleneteinek olvasása. A víg
játékok jellemzése. Mindenesetre mellőzendő oly vígjáték tárgyának 
elmondása, melyet a növendék nem ismer. Novellái. Befejezés. Szer
kesztő pálya. Halála.

Hat-hót óra alatt a vázolt módszer segítségével sikerül meg
értetnünk Kisfaludy pályáját s azt, miért tartjuk őt újabb irodalmunk 
vezérének, nagy költőink nagy mesterének. A feleltetésnól meg kell 
kívánnunk az összes olvasott és tárgyalt művek szabatos ismeretét. 
Egy-két verset könyv nélkül s a hosszabbakból a jellemzőbbeket okvet
lenül meg kell taníttatnunk. Bár a kérdezés mindig úgy történik, 
hogy a kérdést az egész osztálynak adjuk meg s azután szólítjuk a
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felelőt, adjunk alkalmat, hogy a növendék szükséghez képest önálló 
egészben is tudjon számot adni s ne várjon mindig újabb kérdésekre. 
Igyekezzünk mellékkérdésekkel a koncentrációt érvényesíteni. Ezek 
maguktól vetődnek fel s elevenné teszik a tanítást.

Eötvös J ó zse f  méltatása, az a csodálatos harmónia, mely 
élete és működése között feltalálható, esztétikai s erkölcsi szem
pontból egyike a legszebb tárgyaknak. Hatalmas pályájához alkalmas 
bevezetések töbek közt: a regényirodalom fejlődése ; a három regény
író fó'úr, a demokrácia bajnokai (Óriási változás, Nagy Pál ne stul- 
tiset) irodalmi triumvirátusok ; az író élete és művei közötti összhang ; 
(Listius, Kölcsey) Végrendelet. Kit nem hevít korának érzeménye . . . .  
A költészet kedves játékká sülycd . . . Helyes-e ez, mint esztétikai 
elv? A bevezetés után elolvassuk annyira jellemző költeményeit. 
A vár és a kunyhó, A zászlótartó (a nép és nemességre való célza
tával) Én is szeretném . . .  A megfagyott gyermek, Búcsú, Újszülött 
gyermek halála, A sajka, Mohács, melyekhez életrajzi s erkölcsi m a
gyarázatok fűzendők.

Regényírói pályáját mindig életével kapcsolatban három kor
szakra osztjuk. Ifjúsága csalódásait foglalja magában a Karthausi. 
A cselekvő politikus eszméit fejezik ki a Falu jegyzője s Magyar- 
ország 1514-ben. A szemlélődő bölcselkedés termékei a Nővérek s a 
XIX . század uralkodó eszméi.

Ezek közül legalább kettőt mindenkivel el kell olvastatnunk 
Buzdítás, önképzőkör, ifjúsági könyvtár. A tanár minden regényről 
mondja el összefüggő egészben a maga észrevételeit. A Karthausinál 
különösen genesise érdekel (Árvízkönyv, — Árvízi hajós — 38. — 
József nádor) A mű alapgondolatához fűződő erkölcsi észrevételek 
fontosabbak a tartalom elmondásánál. Egy-két jól megválogatott részlet 
gondolatbőség és stílus szempontjából is bemutatandó. Gondolatok. 
Larochefoucauld. Pascal. Chateaubriand.

A Falu jegyzőjével kapcsolatban terjeszkedjünk ki pár szóval 
a régi és modern közigazgatásra. Itt lehet szó az irányregényekről, 
azok nagy hatásáról (Tamás bátya kunyhója, Nyomorultak). Centrali
záció, jobbágyság helyzete, börtönjavítás, statárium stb. stb. Magyar- 
ország 1514-ben, a jellemzés és korfestés, összevetés Jósikával. Begény- 
íróink milyen korszakok jellemzését adják? Jókai művészete. Eötvös 
eszméinek győzelme. A Nővérek ismertetésekor szólhatunk a peda
gógiai irányú regényekről (Bousseau, Pestalozzi stb.) s felvethetünk 
egy-két nevelési kérdést is. Problémák. Miért választott két nővért 
Eötvös ? A XIX. század uralkodó eszméiről csak általában, nemzeti
ségi eszme, államfilozófiai müvek. Eötvös és a külföld. Eötvös szónoki 
művei a retorikai ismeretek alapján.
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A feleltetés természetesen azoknak a regényeknek alapján tö r
ténik, melyeket a tanuló olvasott. Tartalmi kivonatoknak nem lehet 
nagy értéket tulajdonítani, épen ezért nagyon kell vigyázni arra, hogy 
kérdéseinkre legalább nagyjából, pontosan elkészüljünk s teljes mér
tékben érvényesítsük a koncentrációt.

JTom pa  működéséhez több szép bevezetést lehet találnunk. 
Ilyenek például : A népköltészet jelentősége. Népköltési gyűjtemények. 
Tompa-Petőfi-Arany költői triásza szembeállítva a három főrangú 
regényíróval. Szent a küszöb, melyen beléptem én . . . Egyénisége 
vallásossága, természetszeretete. Esetleg elolvasunk egy-két versét, 
mely jellemző költői felfogására, lelkületére. Itthon vagyok. . .  A költő 
fiához, melyben oly hatalmas kifejezése van a költői önérzetnek s 
annak a nemes erkölcsi felfogásnak, melyet az író a költészetről 
táplál.

A költőkben a nép já r koszorúval s ők azok, kik milliók közt, 
milliókért fenn éreznek, fenn gondolkodnak. Szükséges, hogy olyan 
bevezetést találjunk, mely jellemző és hangulatos legyen, anélkül, 
hogy mesterkéltté, vagy szinésziessé válnék. Költeményei közül 55-öt 
olvastunk az idén nyolcadik osztályos növendékeimmel. Ezeknek fel
sorolásával nem untatom tiszteit hallgatóimat, inkább találomra emlí
tek egyet-kettőt a hozzájuk fűzött magyarázat kedvéért.

Falusi kép egyike legmeghatóbb családi költeményeinek. Az 
öreg pár látogatására hazajött ifjú családnak rajza összekapcsolandó 
először Tompa életrajzi adataival; másrészről keressük azokat a köl
teményeket, leírásokat a magyar költészetben, melyekben a falusi 
családi élet rajzát látjuk. Családi kör. A téli esték. Jókai regényei. 
Erkölcsi tanulságok is hozzáfűzhetők : Ez az asszony, bár nagy nemből 
eredett, szüleiként tartja a két öreget. . . Én az enyém, enyémek 
a tiéid . . .  Mily szép a lelkek szövetkezése. Találunk-e kedvesebb 
képet annál, mikor az öreg nagyanyát unokái ölelik, cirógatják «édes 
anyám, nagyanyámnak» nevezik s a jó öreg asszony még éjszaka is 
nyugtalanul hánykolódik az ágyon, bajlódik a boldogsággal, szívével t 
Mért, hogy ily nap éltünkben csak kivétel ! Ez a költemény nemcsak 
esztétikai, de didaktikai szempontból is annyi szépséget rejt magában, 
hogy még az sem nevezhető kárbaveszett fáradságnak, ha tanár egy 
egész órát szán a megbeszélésre.

Tompa élete rajzát úgy sem kell külön elmondani; magas esz
tétikai problémák sem merülnek fel az ő költészetének magyarázása 
közben ; épen azért lehet költeményeit az ifjúsági erkölcsi érzéseinek 
nemesítésére használni. Mily szépen tanít az apró családi örömök 
megbecsülésére, mily tapasztalattal figyelmeztet arra, hogy a boldog
ságra kevés csak a jelen s hogy emlékezés nélkül olyan a szív, mint



2 0 4 TANULMÁNYOK.

a beszédes búrjától megfosztatott bárfa. Zárjuk magunkba a pillanatnyi 
boldogságot s tartogassuk hév napokra, bús napokra, hisz a gyémánt 
is a nappal magába szítt fénytől világol a vak éjszakán. Az erkölcsi 
életnek alig van oly kérdése, melyet fel ne vetne költeményeiben. 
Milyen örök igaszág például :

Mert ak it szeretünk, míg ajka mosolyog,
Búbánatában is legyünk osztályosok !
Vegyük el a csapást, mikép a jó napot,
’S egym ást ne hagyjuk el, ha a sors elhagyott !

Még tréfás humorában is mennyi életbölcsesség : Nemcsak írni, 
írni, élni is kell. Jónás deák. Mennyire aktuálisak a gazdaember 
ömlengései az örök magyar vágyával, ki evés eló'tt dönti fel a tálat 
e a nagyzolás tipikus képével : pestit majmol debreceni, debrecenit túri.

'P e tő fi képzeletének mindenhatósága új világot teremtett. 
Lehet-e nemesebb hivatása a magyar tanárságnak, mint az ó' költé
szetét megismertetni az ifjúsággal? Nem beszólni kell róla s köve
telni, hogy aprólékos pontossággal tudják tanítványaink hányt-vetett 
életének minden állomását, de olvasni, még pedig szeretettel, érzéssel, 
gondolkodással. Milyen óriási pedagógiai erő van az ő költészetében. 
Mennyit veszít az a külföldi ifjúság, mely nem élvezheti ennek a 
legnagyobb nevelőnek tanításait !

Nagyon sokat lehetne még e kérdésről mondani s jól érzem, 
nem sikerült beváltani elődásom elején tett Ígéretemet. Azt azonban 
talán elértem, hogy szives figyelmüket az irodalom oktatásának nem
zeti s erkölcsi fontosságára ismételten felhívhattam. Mi vagyunk 
hivatva arra, hogy nemzetünk múltja és jelenje között élő kapcso
latot teremtsünk, azáltal, hogy nemzetünk szellemi életének — legma
gasabb nvilvánulásában, költészetében — tolmácsolói, magyarázói 
vagyunk. Hivatásunk magasztos voltából merítsünk erőt, kitartást, 
hogy minél nagyobb sikerrel vegyük ki részünket a közös munkából, 
a magyar nemzeti nagyság jövendő megépítéséből.

Dr. M iklós E lemér.

AZ ERDEI ISKOLA.1

I. Míg a szellemileg gyenge iskolaköteles tanulók részére már 
évtizedek előtt alapítottak külön kisegítő osztályokat és iskolákat,2

1 Ugyanily címen a nagyközönség szám ára ír tam  kivonatos ismerte
tést az Uránia 1897. évfolyamának 451—455. lapjain.

2 L. Gyenge tehetségüek oktatása című előadásomat. M. P. 1899.
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addig a testileg gyenge tanulók számára csak nemrég nyilott meg 
az első ily iskola. Charlottenburg porosz városé az érdem, hogy az 
első erdei iskolát 1904-ben 120 gyermekkel megnyitotta, és azóta to
vábbfejlesztette. Most már 240 tanulót oktatnak benne féléven á t , sőt 
a város egy újabb ilyen iskolának felállításáról gondolkodik, ami leg
jobb bizonyítéka az intézmény életrevalóságának. A német császár 
parancsára Studt, porosz közoktatásügyi miniszter 1906 január 5-ről 
keltezett köriratában felhívta a hatóságok figyelmét erre az isko
lára, s bizonyára terjeszteni fogja az erdei iskola eszméjét a német 
császárnénak 1907-ik évi látogatása is.

Charlottenburg példáját legelőbb az elszászi Mühlhausen kö
vette, amely erdei iskoláját 1906 május havában nyitotta meg 100 
gyermekkel. Meghívott vendégeknek 1906. évi junius hó 25-én, a gyer
mekek szülőinek junius 29-én mutatták be. Az eredmény annyira 
kedvező, hogy az iskolát 200 gyermekre akarják kibővíteni és az 
erre vonatkozó költségeket a költségvetésbe fel is vették.

München-Gladbach városa a német császári pár ezüstmennyeg- 
zőjének emlékére 1907. év május végén léptette életbe Waldschuleját 
24 gyermekkel, kiknek száma utóbb 58-ig emelkedett.

A negyedik Waldschulét Elberfeldben a Verein für Gemein
wohl léptetette életbe. Ebben az iskolában 4 x  40 tanuló számára 
van hely, de egyelőre csak 4 x  25-öt vettek fel.

Az irodalomból tudomást szereztem még egy ötödik intézetről, 
melyet még 1905-ben létesítettek Dresdenben 20 gyermek részére. 
Egy magánzó adta a telket ; a költségeket is magánosok fedezték.

Más városokban is komolyan foglalkoznak az eszmével. így M űim 
ben a Verein für Volkshygiene törekszik megvalósítására. Pankowban 
egy bizottság állt össze, mely gyűjtéseket rendez, minthogy a költsé
geket a község egymagában nem bírja. Úgy látszik a gyűjtés nem járt 
teljes sikerrel, mert az iskolának 1907. év május 1-re tervezett meg
nyitása a Schönholzer Heide-ben nem történt meg. Berlin városa, 
amely egyszer már elejtette volt ezt az eszmét, az 1908. évi költségvetésbe 
300.000 márkát vett fel, amelyből Buschban egy Waldschule anatoriu- 
mot akar létesíteni 200 gyenge gyermek számára, akik éjjel-nappal 
ott tartózkodnának, mert a város óriási terjedelme nem engedi meg 
az utazást villamos vasúton az erdei iskolába és vissza.

Európa más államaiban is mindinkább érdeklődnek az erdei 
iskolák iránt. A londoni Lordmayornak rendkívül megtetszett a char- 
lottenburgi Waldschule ; elhatározta, hogy ő is szervez ilyeneket. 
Koppenhágából egy egész bizottság tanulmányozta a berlini intézmé
nyeket. A svájci, nóvszerint a baseli tanítók, akik a mühlhauseni is
kolát látogatták meg, szintén buzgólkodnak az intézmény érdekében.



2 0 6 TANULMÁNYOK.

Minthogy Bárczy István székes-fővárosunk polgármestere, ki a char- 
lottenburgi intézményt szintén meglátogatta, az erdei iskola lelkes 
híve, alapos a remény, hogy Budapest székes-főváros lesz az első 
nem német város, amely ilyet fel fog állítani. Mielőbbi megnyitása 
már azért is kivánatos, hogy az 1909. évi nemzetközi orvosi kongresz- 
szusnak már egy kész, életerős intézményt mutathassunk be, meg
előzve ekkép még Bécs városát is.

Az erdei iskolák (Waldschulen) eszméje voltaképpen «az erdei 
üdülőhelyek»-bői indult ki. Az első ilyen intézményt az 1899. berlini 
nemzetközi tuberkulózis kongresszusból kifolyólag Schöneberg alkotta 
meg. Célja a kétségtelenül beteg gyermekek felvétele és kezelése, bár 
másrészről oly intézménynek is tekintik, mely a szünidei gyermekte
lep előnyeit a szorgalmi időre is kiterjeszti, de annyiban mégis külön
bözik emettől, hogy éjjelre hazabocsátja növendékeit a szülői házba. 
Ily «Walderholungsstätte» van igen számos német városban. A fönt
említett erdei iskolák mellett is vannak ilyenek, azonkívül önállóan 
is, pl. Kasselben (50 gyermek részére).

II. Az erdei iskola el akarja kerülni azt az időveszteséget amely- 
lyel a szorgalmi időben a szabadban való tartózkodás jár, és biztosí
tani akarja a beteges, gyenge gyermekeket, hogy ha megerősödve is
mét a rendes iskolába kerülnek, egészséges társaikkal együtt haladva 
tovább tanulhassanak.

Hogy az erdei iskolák milyen gyermekeknek vannak szánva, 
legjobban láthatjuk a felvételi feltételekből. Charlottenburg például 
olyanokat vesz fel, akik az első iskolaéven túl vannak, s akik általános 
gyengeségben vagy kóros hajlamban szenvednek. Nevezetesen kiválo
gatják a kezdődő gümőkóros betegeket, a kompenzált szívbajosokat, 
vérszegényeket és görvélyeseket. Nem vétetnek fel a köhögő tüdő
betegek, az inkompenzált szívbajosok, az epilepsiások ; természetesen a 
fertőző bajokban szenvedők sem. Az iskolaorvosok és rektorok válo
gatják ki a gyermekeket, akiknek felvételéről az erdei iskola orvosá
nak meghallgatásával az iskolai hatóság dönt. (Mellékesen meg
jegyezve, az erdei iskolákra alkalmasok a tanulóság 4% -át teszik, 
tehát Charlottenburg 12,000 tanulója közül 480 gyenge tanuló kerül 
ki.) Hasonlók Gladbach és Elberfeld feltételei.

Hl. A gyermekek nagy gyengesége megmagyarázza, hogy miért 
kell a helyre oly nagy gondot fordítani. Az erdei iskolák általában 
elég távol vannak a városoktól, mert közvetlen-közelükben megfelelő 
helyet, (erdőt) nem lehet találni. Fontos kelléke az ilyen helynek, 
hogy a nap bőven érje. Nem jó például a sűrű lombu erdő, a mely 
távol tartja a napfényt és meleget, mert ilykép az erdő talaja 
is nedves marad. Homokos talajra van szükség, amely a vizet át-
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ereszti, s mely a gyermeknek a homokban való munkálkodást m eg
engedi. Ha ilyen erdő nincsen, jobb a szabad mező, kert.

Kitűnő a charlottenburgi Waldschule helye : aránylag gyér 
fenyűerdő, melynek talaja tiszta homok, gyenge fűvel fedve. A 31/г hek 
táros területet részben málna és szeder cserje fedi; az egészet ÍVs m. 
magas drótkerítéssel vették körül. A gyermekek 3 kocsiból álló vil
lamos vonattal közelítik meg, és még 7 percen át gyalogútat tesz
nek. A város e végből 100 gyermeknek jegyet vásárolt, 20-at a tá r 
saság adott : a többi gyermek havi 3 m árkáért válthatta meg jegyét. 
A közel lakó tanulók egy része (40—50) gyalog teszi meg a 25—30 
percnyi utat. Mindmegannyi 8/i 8 kor helyén van, mert 8-kor kezdő
dik a tanítás ; este V* 8-kor együtt mennek haza.

Mühlhausen nem erdőben, henem Eremitage nevű birtokán 
létesítette az iskolát. A hegyről pompás kilátás nyílik úgy a Vogé- 
zekre, mint a Schwarzwaldra ; nem csoda, hogy a baseli tanítók nem 
tudtak vele betelni. A 3-60 hektárnyi területen árnyas lugasok és 
fasorok biztosítják a jó levegőt, amit a közeli állatkert és fenyő
erdő csak még öregbít. A közlekedés szintén villamossal történik, 
mivégből a város 80 villamos jegyet váltott. A végállomástól 8— 10 
percen át gyalog kell a hegyre fölmenni.

Gladbach erdei iskolája fenyőerdőben van, 3 percnyire a 
tüdőbetegek szanatóriumától, és az erdei üdülőhelytől. A gyermekek 
a városi villamos vonattal Hardt községig mennek, s aztán rövid egy 
negyed órai gyalog utat tesznek pompás erdőn keresztül és jó úton. 
A villamos költségek benfoglaltatnak az ellátási költségekben.

Elberfeldben a gyermekek vonattal mennek a Burgholz megál
lóig s onnét a királyi erdőben fekvő iskolába; a távolságról hiányza
nak az adatok.

IV. A tanítást valamennyi erdei iskolában délelőtt végzik el. 
Csak egyik-másikban marad egy-egy délutánra egy-egy félóra a felsőbb 
osztálybeliek számára ; nemkülönben délután végzik el házi felad
ványaikat is, nehogy késő este otthon kelljen még foglalkozniok.

Legszervezettebb a tanítás Charlottenburgban. A városi elemi 
iskola hét osztályú, de az osztályok fele husvétkor, másik fele október
ben kezdi a tanulást. Elhagyva az első esztendőt, az erdei iskolában 
teljes elemi iskolát találunk, amely tehát áll 6 húsvéti és 6 októberi 
osztályból. Előző (1904.) évben az erdei iskola szervezete nem felelt 
meg a városi iskola szervezetének, ami a tanulók oktatása és a ren 
des iskolába való visszatelepítésük szempontjából igen kedvezőtlennek 
bizonyult.

Mindegyik osztályba csak 20—20 gyermeket vettek fel, fiút, leányt. 
A két nem együttes tanításának semmiféle hibáját nem észlelték.
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A tanítás általában két órát foglal le, de nem történik egyfoly
tában, hanem csak 25 percen át, amire felváltva 5 vagy 10 perces 
szünet következik. Néha megesik, hogy két 25 percet egybefognak ; 
például, ha költeményt tárgyalnak, ha a történelemnek egy szakaszát 
tanulják, ha a gyakorlat anyagát megbeszélik, vagy ha tollbamondás, 
esetleg szépírás a foglalkozás tárgya.

Az óraszámról és a tantárgyak beosztásáról a legjobb felvilágo
sítást az alábbi táblázat adhatja, melyben az első osztály a leg
nagyobbak, a VI. osztály a legkisebbek osztálya :

O s z t á l y :
I. П . Ш . IV. V. VI.

H it t a n  _ _ _ _ _ 3/j 3/a */» З/2 3/2 3/2

N é m e t  _  _  _ n k И/f 12/a 1S/2 «/*
S z á m o lá s  _  _  _ ®/2 7/a «A 6/a «A 6/2

T ö r té n e le m  _  _ 2/g - /2 З/5 — — —
F ö ld r a jz  _  _  _ V t V * 3/a V * 3/ i —
T e r m é sz e tr a jz  _ % 8/s 2/e> -/4 — —
ír á s  _  _  _  _ 3/2 V* 3/2 a/a 3/2 3/2

É n e k _ __ _  _ 1/2 i / a V * V» V* V2

T o r n a  _  _  _  _ V* V e Va V* V* V*

Ö sszeg: 31/2 3*/» 33/2 30/, 38/2 24/2

Ebből a táblázatból kiderül, hogy csak a VI. osztálynak van 
napi két óra tanítása, mely a IV-ikben 2.i órára emelkedik, sőt azon
túl legalább két-három napon át 3—3 órára. Minthogy az osz
tályok felváltva tanulnak (8—10, ill. 10—12, v. Val-ig) egy tanító 
két osztályt vezet. Az óraszámok rövidítése tetemes az éneknél és 
tornánál, m ert ezekre egész napon át bőven van alkalmuk. Egyes 
tárgyak kimaradtak a főtárgyak kedvéért : így a természettan, vegytan, 
rajzolás, kézimunka. Ezeket a növendékek vagy szabad idejökben 
végzik (pl. a kézimunkát), vagy a nagy szünidőben pótolják.

A tanítás színhelye a szabad levegő, vagy a nyitott fekvőcsar
nok. A tantermekben csakis rossz időben tanítanak, nemkülönben ott 
gyakorolják a fény rossz behatása m iatt az írást és olvasást. Vasár
nap nincsen tanítás.

A rajzot és írást hasonlóképen szobában tanította Mühlhausen, 
ahol a 100 tanuló négy osztályba volt sorozva, és ahol 8 óra 10-pkor 
kezdődik és 11 óra 5 perckor végződik a tanítás. Mindegyik osztály
nak heti 16 órája van. A számtant osztályonként 3 csoportban taní
tották : míg az egyik számolt, a többi csendes foglalkozást kapott. 
Vasárnap a tanulók a szülői házban maradtak.

Gladbachban a tanítás 2V* órát vett igénybe és egyszer 45 és 
3 szór 30 percen át tanítottak. Kezdték legkésőbben 88A-kor: a szü-
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netekkel együtt llVí-ig, azaz két és 3/* órán át tartott a tanítás. 
Mindegyik osztályba tartozott három évfolyam : az egyikbe a I I I—У, 
a másikba a VI—VIII, (az első két évfolyam nem volt meg). Egy 
egy osztályban 20—-30 tanulót tanítottak. Számtani órában szintén 
3 csoportot alakítottak.

Az órabeosztás a következő volt :
H ittan  _  _ ._ „  2x 4 5 perc 90 perc.
Német _ _  . 8 x 3 0 « 240 «
Számtan _  4 x 4 5 és 2 x 3 0 240 «
Term, rajz 2 X 3 0 perc 60 «
Történelem „  _  2 X 3 0 « 60 «
É n ek „  ._  „  2X30 « 60 «
Torna _  __ _  _  2X30 « 60 «

6x 4 5  perces és 18x30 perces tanítás óra =  810 perc.

Elberfeld négy osztályt állított fel ; az óraszám emelkedett a
III. évfolyamtól a IV-ik felé 14-ről 16 órára hetenként. A tanítást egy 
tanító és egy tanítónő végezte akkép, hogy a félórai tanítást fél órai 
szünet követte a tanulók részére, míg a tanítók más osztállyal foglal
koztak.

A tanulók létszáma itt nagyon ingadozott : megnyitáskor 28 
volt, augusztus hó 1-én 45, szeptember 1-én 58 és október 1-én csak 
19 (befejezés október 19-én). Egy osztály tehát átlag minimumban 
15 tanulóból állhatott.

V. Az iskola szolgálatában áll Charlottenburgban az aquariumok 
megfigyelése, még inkább az iskolakertnek művelése. A közös iskola
kerten kívül a 240 tanuló közül 160-nak jutott külön kis terület, 
amelyet tetszése szerint müveit. Különben az egész erdő megfigyelése, 
annak élőlényeivel való megismerkedés is az iskola célját szolgálja.

Homokban is munkálkodnak a gyermekek. Képzeletöket bősé
gesen érvényesíthetik, amidőn Robinson Crusoe tanyáját vagy a né
met csatahajó mintáját csinálják. Máskor Németország domborművű 
térképét készítik el, s ekként gyakorolják be a tanultakat. A terület 
egy részében tornaszerek állanak azok rendelkezésére, akiknek az 
orvos a tornázást megengedte, míg mások, főleg a leányok, kéziszerek
kel játszanak vagy épen táncolnak. Közben házi feladataikat is el
végzik, míg a leányok azonkívül kézimunkával is foglalkozhatnak. 
Még az étkezés is a friss levegőn történik fedett pajta alatt és a 
mülkauseni erdei orvos szerint még hűvös időben is, gyapjutakarókba 
burkolózva, it t  fogyasztják el eledelöket a charlottenburgiak, bár a 
tantermek épen ezen célból nem iskolapadokkal, hanem asztalokkal 
és székekkel vannak ellátva. A tanítók mindig együtt vannak a gyer
mekekkel, bár játékaikban magukra hagyják őket.

Magyar Paedagogia. X  VII. 4. Í4
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Mühlhausenben is ajánlják a közös és egyéni iskolakerteket, 
dolgoznak tornaszereken és mesterséges homokdombon, játszanak 
két nagyobb játéktéren. Jó időben az árnyas fasorok alatt felállított 
asztalokon étkeznek, rossz időben pedig az étteremben.

A mozgás ellensúlyozására van a tanulóknak a tanításon kívül 
még egy szigorúan megállapított kötelességük is; ez a fekvőkúra, 
ebéd után, amikor beszélniök sem szabad. Következósképen csakhamar 
elalusznak. A fekvő kúra színhelye valamely árnyékos térség : így 
Charlottenburgban egy lejtős hely, Mühlhausenben árnyas fasor, ahova 
mindegyik gyermek felállítja számozott fekvő székét és betakarózik 
szintén számozott gyapjútakarójába. A fekvőkura tartama lVs—2 óra. 
Eossz időben fedett helyen állítják fel székeiket ; a fekvőcsarnok dél 
felé nyitott, egyéb irányokban szél ellen védett. Ezen fedett fekvő
hely méretei folytán a gyermekek egymásmellé kerülnek egész szoro
san, ha mind jelen van ; de rossz időben a tanulóknak egy jó része 
nem szokott eljönni.

VI. Az erők visszaszerzésére szolgál továbbá a bőséges, bár egy
szerű táplálkozás. Charlottenburgban naponta ötször étkeznek. Eeggel 
3/i 8-kor, az iskola megkezdése előtt, minden gyermek serlegében le
vest kap és azonkívül vajjal kent zsemlét. A tízórai 1—2 serleg tejből 
és vajjal kent fekete kenyérből áll. Ebédhez nem kapnak kenyeret, 
hanem 100 gm húst és 200 gm főzeléket, vagy burgonyát. Uzsonnára 
újból tej (Vs—V* liter) járja, fekete kenyérrel, és vacsorára zabnyálkás 
leves fekete kenyérrel, vagy pudding vajjal.

Mühlhausenben az uzsonnát elhagyják ; ehelyett a vacsora bővebb 
(tetszés szerinti kenyéren kívül betenkint 3-szor csokoládé vagy ка
као, 3-szor leves és rántotta, vagy sonka). A reggelire egyébként szin
tén tetszés szerinti kenyeret adnak tejjel, tízóraira gyümölccsel, míg 
az ebéd levesből, húsételből és főzelékből áll. A város évi jelentése 
közli két hét (szept. 2—9. és okt. 1—3.) ebédjének étrendjét. A kö
zölt adatokból számítás útján megállapítható, bogy a 152 munka-nap 
alatt elfogyasztott 10,878 liter tejből egy napra jutott 71 liter, tehát 
egy gyermekre hét deciliternél valamivel több. Húsféle elfogyott 3871 
font; egy napra jutott körülbelül 25 font hús. Egy gyermekre jutott 
mintegy 127 gramm bús, a kenyérből egy gyermekre 0-6 kilogramm.

VH. Az anyagforgalom élénkítésére, de a szülői házban sok
szor elhanyagolt bőrtisztaság előmozdítására szolgálnak még a fürdők, 
legtöbbször záporfürdők alakjában. Charlottenburgnak 3 záporfürdője 
van hat öltözővel. Mülhausenben 20—25 gyermek fér el a fürdő vályújá
ban és minden második napon kap kiki záporfürdőt. A két zománcozott 
fürdőkádban esetleg gyógyfürdőket kaphatnak, ha az orvos rendeli. 
Elberfeld és Gladbach iskolái mosdóhelyiségekkel rendelkeznek.
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A gyermekek egészségét gyógyszerekkel csak Mühlhausenben 
törekedtek előmozdítani. A gyermekek vérszegények lévén, a levikói 
víz erősebb fajtájából költöttek el 300 üveget, amit málnaszörppel 
keverve étkezés előtt fogyasztottak. Yajjon ez irányban nem kell-e 
többet tenni, a jövő kérdése. Én azt hiszem, minden telhető módon 
kell arra törekedni, hogy mentői rövidebb idő alatt mentői tökélete
sebben érje el a célját az erdei iskola.

Esetleges betegségek elleni kezelésről szintén gondoskodva van. 
Kivéve Gladbachot, ahol a közeli Lungenheilstätte orvosai ügyelnek 
a gyermekek egészségére, a többi erdei iskolának külön orvosa volt. 
Legpontosabban közölték a mühlhauseni orvos feladatát, amely a 
következő pontokra terjed ki; 1. a belépők orvosi megvizsgálása; 
2. utasítások adása a tanulók egyéni kezelésére (a tanítás, torna, p ihe
nés, játék tekintetében) ; 3. utasítások adása a táplálkozásra nézve ; 
4. kezdetben hetenkint 3-szor meg kell látogatnia az orvosnak az is 
kolát és a betegeket kezelnie ; 5. a tanfolyam végén újból meg kell 
vizsgálnia a gyermekeket és jelentést kell róluk készítenie. A 100 
gyermek után 300 márka tiszteletdíjban részesült az orvos. Charlot- 
tenburgban az erdei iskola orvosa egyúttal orvosa az erdei üdülő
helynek.

VIII. Ami az eredményeket illeti, első sorban az erdei iskola 
tanításának eredményével kell foglalkoznunk, mert ettől függ, vájjon 
erdei iskolát, vagy erdei üdülőhelyet célszerűbb-e felállítani, bár 
utóbbi esetben is mindenütt tanító személyzet gyakorolja a felügyele
tet és foglalkoztatja a gyermekeket.

Legjobb az eredmény — úgy látszik — Charlottenburgban, ahol 
legtöbbet foglalkoznak a tanítással, még a szünetekben is. Szó szerint 
idézem a vezető tanító, Lange, nyilatkozatát. (Neue Bahnen 1907. 503 
lap): «így hát csakugyan részrehajlatlan tényezők, t. i. oly városi 
tanítók, kik az erdei iskolából kaptak növendékeket, bizonyították, 
hogy ezek a gyermekek nem maradtak el osztálytársaik mögött s job
ban követhették az oktatást, mint annak előtte». A város iskolaügyi 
tanácsosa következőkép nyilatkozott a német iskolaegószségi egye
sület 7-ik közgyűlésén: (Dresden 1906 jun. 6—7.) «Az eredmények
ről kedvező értesüléseink vannak. A gyermekek frissebbek, s ólén- 
kebben vesznek részt az oktatásban. Az eredmények csak elszige
telt esetekben csekélyebbek, mint azok, melyeket hasonló korú tanuló
társaik felmutattak; legtöbbször egyenlő értékűek ; több esetben lénye
gesen emelkedtek.»

Óvatosabban nyilatkozik Mühlhausen városának évi jelentése, 
ahol, mint láttuk, 25 tanuló van egy osztályban: «Nem szabad figyel
men kívül hagyni, hogy a tanév az erdei iskolában (mint a városi

14*
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elemi iskolákban) husvétkor kezdődik, s hogy az ismeretek meg
szerzésében való haladás rendszerint lassúbb, m in t a magasabb isko
lákban. Továbbá, az idegen nyelvű tanítás az erdei iskolában nem 
ölthet oly terjedelmet, hogy, ha a gyermekek a magasabb iskolába 
visszatérnek, a hátramaradás feltétlenül ki legyen zárva. De megfelelő 
pótló-oktatás útján bizonyára sok hiányt el lehetne enyésztetni.» 
Ezen szakasz megértésére felhozom, hogy kezdetben csakis elemi 
iskolásokat vettek fel, de a jelen évben (2-ik év) már magasabb 
(polgári) iskolába járókat is, ahol idegen nyelvet (franciát) is 
tanítanak, amivel az erdei iskola heti 16 órájában rendesen nem 
foglalkozhatik.

Elberfeld véleménye így hangzik: «Az osztályok csekélyebb 
látogatottsága (25) lehetővé teszi, hogy a tanító jobban tarthatja szem
mel az egyes tanulókat, s hogy az egyéni szükségleteket jobban lehet 
tekintetbe venni, m int a zsúfolt népiskolákban.»

Gladbach szerint, ahol egy osztály népessége 20—30 tanuló 
között ingadozott, « a város különböző iskolai kerületeiből eredő gyer
mekek tanítása nem ütközött túlságos nehézségekbe.»

IX. Az egészségre tett hatás tekintetében következő adatokra 
tudtam szert tenni. Cliarlottenburgha,n 1904-ben (az első évben) az 
erdei iskolások 23% -a gyógyult, bár az üzem csak 3 hónapig tartott; 
de 1905-ben, amikor 6 hónapig volt az iskola üzemben, a gyógyultak 
százaléka felszökött 25% -ra, míg a javultakó 62%-ra. A legnagyobb 
súlynövekvés 8 kilogrammot tett, (átlag 4 volt) ; a mellbőség neveke- 
dése 3—6 cm. Utóbbira nagy súlyt nem helyezek, mert a mellbőség 
ilyetén mérése igen ingadozó. Egy adat szerint ismételten is vesznek 
fel tanulókat az erdei iskolába. így 36-an másodszor, 4-en épenség- 
gel harmadszor kerültek oda. Azaz, épen a tanulók Ve-ánál a tél is
mét oly romlást okozott, hogy őket újból fel kellett venni az erdei 
iskolába.

Charlotten burg városától nyert adatok szerint azon 68 gyermeknél, 
akik 1904-ben a Waldsclmle-t végig járták, átlag 6-5 font súlyszaporo
dás mutatkozott. Egyéb tekintetekben is hasonló jók voltak az ered
mények. Dr. Bienstocknak a Zeitschrift für Schulgesundheitspflege 
c. folyóiratban közzétett közleménye alapján, a charlottenburgi isko
láról következő statisztikát állítottam össze :

B e t e g s é g  n e m e i Ö s s z e s e n
f e l v e t t e k G y ó g y u l t J a v u l t V á l t o 

z a t l a n
R o s s z a b 

b o d o t t

Vérszegénység _  ._ „  _  34 13 и 9 í
Görvélykór _ _  _  38 8 22 8 —
Szívbeteg _  __ ._  _  _  14 — 7 7 —
Tüdőbeteg _  _  21 4 8 8 í

Összeg _ _  _  107 25 48 32
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Ugyancsak a nevezett közlemény szerint körülbelül 20-nál az 
elért javulás is csakhamar romlott; a gyermekek ismét köhögtek és 
mulasztottak. Tényleg döntő volna a második s a további teljes fél
évek pontos eredményét ismerni.

Bővebb adatokat bocsájtott rendelkezésre Mühlhausen az ő évi 
jelentésében. Minthogy csak vérszegény gyermekeket vettek fel, az 
eredmény nagyobb is lehetett, bár a vasárnapokat otthon töltötték. 
Az évi jelentés szerint a félév elteltével, október végén 9 gyermekre 
nézve lett volna kivánatos a kúra folytatása ; ezek is megerősödtek 
ugyan, de híjával voltak a friss arcszinnek és jó tápláltságnak, ami 
a többieknél kivétel nélkül meg volt állapítható. В rossz eredményt 
az orvos a megnagyobbodott mandoláknak tulajdonítja. Tüdőbeteg 
végig nem volt (azonnal eltávolították őket) ; két növendék gümő- 
kór m iatt meg is halt, egy pedig epilepsiásnak bizonyult ; ezt is el
távolították. A gyermekek átlagos testsúlya, mely felvételkor 25-5 kilo
grammot tett ki, 37‘8-ra emelkedett, azaz 2—3 kilogrammal ; félév 
alatt annyival, m int átlagosan a gyermekek súlya egy egész év alatt 
növekedett Brünnben. A gyermekeket 1907. óv februárius hó 1-óre 
utóvizsgálatra rendelték be. A megjelent 80 gyermek közül 67 egé
szen jó színben volt és jól volt táplálva, 10 halaványnak látszott 
ugyan, de egyébként jól érezte magát, és csak háromnál jelentkeztek 
újból gyomor- és hasfájdalmak. Az erdei iskola volt tanítványai 
közül csak 13 mulasztott 8 napnál hosszabb időt a rendes iskolában ; 
mindezen esetekben kanyaró és mandola-gyulladás forgott fenn, me
lyek nyomtalanul eltűntek.

Gladbachban, ahol 3 hónapig maradnak künn a gyermekek, a 
kúra befolyása csakhamar megnyilatkozott : a testsúly növekedett, az 
arcszín frissebb lett, a testi és szellemi élénkség fokozódott. «A további 
lefolyás megerősítette az erdei iskolába helyezett várakozásokat és 
meggyőzően bebizonyította nagy fontosságát a tanuló ifjúság testi 
erősítésére. »

X. Az erdei iskolák felállítása kétféle költséggel jár, a befekte
tés és az üzem költségeivel.

Szem előtt kell tartanunk, hogy mi célból kellenek a befekte
tések, és hogy ezen céloknak megfelelően milyen épületek és beren
dezési tárgyak szükségesek. Befektetéseket kíván a) a tanítás céljából 
az iskola mint ilyen, b) a tanulók ellátása, és c) a tanulók egészségé
nek ápolása.

Charlottenburgbun kezdettől fogva egy Döcker-barakk szolgál 
a tanítás céljainak ; benne van két tanterem, ablakokkal nyugatra, 
egy szoba a vezetőnek és egy a tantestületnek. Mind a négy helyi
ségnek van egy közös előszobája. Az épület két homlokzatán (északi
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és déli végén) egy-egy ruhatárt helyeztek el (egyet a fiúknak és egyet 
a leányoknak), amelyben minden tanuló részére van egy számozott 
fogas a ruhái és egy számazott fiók a szintén számozott gyapjútaka
rója számára. A tantermek bútorzata összehajtható asztalokból és kö
zönséges székekből áll, hogy ebédlőnek is lehessen használni. A ta 
nulók szaporodásával egy újabb Döcker-barakkot állítottak fel, három 
tanteremmel, amelyek, minthogy a nyugati világosságot a fák nagyon 
csökkentik, még felülről is kapnak világítást.

Gazdasági célokra szolgál az ügyvezető nőegyesület által adott 
gazdasági barakk öt helyiséggel : egy szoba a vezetőnő számára, 
konyha és három kisebb helyiség (kamra és hálóhelyek) a cselédség
nek. A kövezett gazdasági udvaron van a többi között a földbe ásott 
és földdel fedett, nyílásával északra néző tejpince, mely a meleg és 
száraz 1905-i nyárban nagyon bevált. A teleknek északi végén van a 
két tonnarendszerű árnyékszéképület és közelében a negatív kút a 
szenyvizek felfogására.

A gazdasági barakk szomszédságában van az étkező sátor, két 
sor asztallal : a tanító személyzet asztala emelvényen van.

Az egészség előmozdítására szolgál a gazdasági udvar mellett 
levő fürdőépület, amely áll két mosakodó helyiségből és fürdőkből.

Rossz időben a fekvő kúrát a dél felé nyitott két fekvőcsarnok
ban végzik, amelyeket hátul két ruhatárfülke is véd. Méreteik : 24 x  5 
méter, egy gyermekre 1 Dméter. A tornatéren külömböző tornasze
rek állanak a tanulók rendelkezésére, azonfelül köröskörül padok van
nak. Elszórtan néhány lugas (Sitzlauben) szolgál a tanulóknak, 
amelyek asztalból, padokból és árnyékoldalú deszkatetőkből állanak.

Végül a 3Va hektáros területet 1'50 méter magas drótkerítés 
veszi körül. Mindezen építkezések az összes berendezési tárgyakkal 
(konyha, gyapjútakarók stb.) együtt 49,000 márkába kerültek : azaz 
egy tanulónak megfelelő beruházás (49,000 : 240) valamivel több 
kétszáz márkánál. Az első akalommal, amikor csak 120 gyermek volt, 
a befektetés 21,000 márkát tett.

Mühlhausen egy francia stílusban épült korábbi uradalmi épü
letben, amelynek emeletén üdülő gyermekek vannak elhelyezve, 
a földszinten helyezett el két tantermet, 1 tanítószobát (amely egy
úttal orvosi szoba és könyvtár) és 17 x  2'50 méteres ebédlőt (melyet 
rossz időben használnak), míg a konyhát és kamrát a pincébe tették. 
A két vízzel öblíthető árnyékszék a telek hátsó részébe került. 
A volt gazdasági épület szolgál iskolafürdőnek és ruhatárnak. A fürdő 
áll vetközőből; 20—25 gyermek záporozására elég nagy vályúból, 
ahol minden második nap fürödnek ; egy kisebb helyiségből két 
emailozott káddal (gyógyfürdőnek) és a gázkályhával. Az iskolakertbe
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homokdombot hordtak, másutt tornaszereket állítottak fel, egy közeli 
pavillonba 100 fekvőszék van elraktározva. Árnyas fasorok alatt asz
talok és padok szolgálnak szép időben étkezőhelyül.

Az összes átalakítások, új építkezések 12,048 márkát követeltek, 
amelyekből Elszász 3500 márkát fedezett. Maga a vízvezeték majd
nem 3000 márkát követelt. Az egy gyermekre jutó költség (12048 : 
100 = )  120 márka. Most azonban az iskolát 200 gyermekre akarják 
kibővíteni, mivégből az ebédlőből két új tantermet csinálnak, azon
kívül a konyhából felhúzóval fogják az ételt szállítani. Végül nagy 
hiányt fog pótolni a létesítendő fekvőcsarnok (220 tanulónak), mely 
egymaga 4800 márkával szerepel a költségvetésben. A 9040 márka 
összköltségeket a városi iskola és pénzügyi bizottság már elfogadta. 
Az összes befektetés (berendezkedés) 21,000 márkára fog rúgni, azaz 
egy tanulóra (21,000 : 200=) 105 márka esik. A meglevő urasági 
épület csökkentette oly nagy mértékben a költségeket.

Gladbach északi stílusban emelt egy 6 x  22 méteres főépületet, 
amelynek világos természetes faszíne élénken elüt az erdő zöldjétől. 
Van benne 55 négyzetméteres tanterem, ugyanakkora délnek nyíló 
fekvőcsarnok, és a kettő között egy tanítószoba. A közelben néhány 
tornaszer és körhinta. Kissé oldalt a cserjékben helyezték el az 
árnyékszéképületet a mosdó helyiségekkel (a két nemet különválasztva). 
A szennyvizet egy negatív kútba vezetik. Az építési költségek 12,000 
márkát tettek ; a városi vízvezeték kihozása 1400-ba, a belső beren
dezés 2800-ba, összesen tehát 16,200 márkába került a berendezés, azaz 
egy tanulóra 324 márka befektetés jut. Ebédlő, konyha stb. nin
csen, mert a három percnyire levő üdülőhely-szanatóriumba és erdei 
üdülőhelybe mennek a tanulók étkezni.

Elberfeldben a Verein für Gemeinwohl létesítette az erdei isko
lát. Az épületek állanak egy iskolabarakkból (18’48 x  6'50 m), 
amelyben van két tanterem (7 x  6-50 x  3'50) és egy tanítószoba 
(4 x  3*38). A mellette levő nyitott fekvöcsarnok méretei 23 x  6 50 ; 
benne egy mosdó helyiség (4-50 x  3*30) és egy őrszoba (2 x  3*30). 
A költségek 18—20 ezer márkára rúgnak. Minthogy a két tan
teremben négy osztályt tanítanak 25—25 gyermekkel (bár 40—40 
elférne), a 100 gyermek mindegyikére körülbelül 200 márka befekte
tési költség jut. Az ételeket a Rekonvaleszenten-Verein szomszédos 
erdei üdülőjéből kapják ; ezért ebédlő és gazdasági épület nem kellett.

XI. Az üzemköltségek Charlottenburgban csekélyek, mert a gazda
ságot a charlottenburgi Vaterländischer Frauenverein vezeti, amely
nek gyermeküdülőtelepe az erdei iskola tőszomszédságában van. 
Neufert dr. szerint 1904-ben egy gyermek napi költsége 80, az 1905-ik 
évben 82 fillére rúgott, míg a szünidei gyermektelepekben egy gyér-
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т е к  napi költsége l -60 márkát szokott kiteni. Lange szerint az iskola 
éyi költsége 37,200 márkát tett, azaz körülbelül 200 márkát 180 
napra, ami egy márkával nagyobb napi költséget jelentene. Valószínű, 
hogy ezen összegben a tanítási költség benne van, míg a fentebbiben 
ez nincs belefoglalva. A kiadások között szerepel a 100 villamosvasúti 
jegy, amelyeket a tanulók között szétosztottak. A költségekből a szülők 
csak mintegy 5000 márkát fedeztek, egy napi ellátásért 50—50 pfe- 
ninget fizetve; a szülők vagyoni állapota szerint lehetőleg annyi napi 
költség fedezését szorították ki, amennyit csak lehetett. A maximum 
fizetés volt 3'50 márka, amely teljes díjat ez évben csak kettő fizette, 
de 60—70 gyermek teljesen ingyen élvezte az erdei iskolát. A szülők 
bevonása a költségek fedezésébe feltétlenül jogosult ; kívánatos, hogy 
ne feledjék el kötelességüket gyermekeik iránt.

Mühlhausenben a 100 gyermek 15,148'34 márka üzemköltséget 
okozott ; egy gyermek 152 márkát. Minthogy az iskola 152 napon át 
foglalkozott a gyermekekkel (vasárnap nem), a napi költség egy m ár
kára rúgott, amit egészen a város fedezett, de az idei tavasztól kezdve 
oly gyermeket is felvesznek, akinek szülei a költségeket részben vagy 
teljesen elvállalják. A különböző kiadási tételek közül felemlítjük a 
két tanító pótlékát (900 M), az iskolaorvos fizetését (300 M), gyógy
szereket 123 M, villamos költségeket (925 M) stb.

Gladbachban a gyermekek legnagyobb részét a városi szegény 
alap terhére vették fel. A napi ellátásért, beleértvén az oda és vissza
utazást, 60 pfenniget fizettek a tehetősebb szülők. Az intézmény azért 
oly olcsó, mert a közeli «Massenverpflegungsanstalt»-tál összeköt
hették.

Elberfeldben a város csak a tanítókat fizeti, míg az üzemkölt
ség a felállító és ügyvivő egyletet terheli. Ennek mértékéről egy
előre semmiféle felvilágosítást nem tudnak adni. Az ellátási költséget, 
beleértve a vasutat, napi 70 pfennigben állapították meg a szülök 
részére, és csak egyes esetben, ha a szülők ezt a csekély napi költséget 
nem képesek fizetni, fog az egylet törekedni ezeket a kiadásokat 
másféle forrásokból fedezni.

XII. Az ismertetett adatokból minden kétséget kizárólag kitűnik, 
hogy az erdei iskolák és velük együtt az erdei üdülők felette fontos 
feladatokat teltesíthetnek a gyengén fejlett, betegségek által megron
tott tanuló ifjúság megerősítése és megedzése körül. A tüdőbaj kez
dődő szakában levő gyermekek teljesen kigyógyulhatnak, az egyéb
ként gyenge szervezetüek megerősödnek, elvesztve ekép hajlamaikat 
az emberiség legveszedelmesebb ellenségével, a gümőkórral szemben. 
Azon áldásos működést, melyet a szünidei gyermektelepek kifejtenek, 
az erdei iskolák kiegészítik ; sőt vannak, kik ezeket amazoknál többre
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becsülik, részint mert sokkal hosszabb ideig (féléven át) erősíthetik 
az erdei iskolák a gyermekeket, részint mert éjjelre haza bocsájtják 
őket, s így a kapcsolatot a szülői házzal ápolják; és végül, m ert tete
mesen olcsóbbak a szünidei gyermektelepeknél, s így sokkal több gyer
meket részesíthetnek a friss levegő és napfény jótéteményében.

Az erdei iskolának azonban még más irányban is meglesz a 
hatása: nyomósán felhívja a hatóságok figyelmét, hogy a rendes 
iskolaépületeket ne középpontokban iparkodjanak felállítani, mint 
eddig szokásos volt, hanem ellenkezőleg lehetőleg távol a sűrűn la
kott részektől, a város végére, ahol ugyanazon a pénzen nagyobb 
telket lehet vásárolni és így kellő játékudvarról is lehet gondoskodni.

Dr. J uba Adolf.

REFORMTÖREKVÉSEK A MATHEMATIKAI OKTATÁS
TERÉN.

(Utolsó közlemény.)

I I .  rész. (Folytatás). B ib lio g rá fia .

Treutlein J. P. : Der Lehrplan für den math. Unterricht des badischen 
Realgymnasiums. (Programm, Karlsruhe. 1896.)

— Die Verhandlungen des Jahres 1905 zur Hebung des math.-naturw. 
Unterrichts mit besonderer Berücksichtigung der Beformschule. 
(Vortrag.) (Zschr. des Vereins deutsch. Ingenieure. 1906.)

Uhlig G. : Zur Berichterstattung der von der Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Ärzte eingesetzten Unterrichts-Commission. (Das 
humanistische Gymnasium. XVH. 1906.)

— Aus der pädag. Section4 der Hamburger Philologenversammlung. 
(Das humanistische Gymn. XVH. 1906.)

Vogt H. : Mathematik und Beformgymnasium. Leipzig. (Dürr. 1907.) 
Walcking : Bericht über die XIII., XIV., XVI. Hauptversammlung des 

Vereins zur Förderung des Unterrichtes in der Math. u. Pys. und 
den Naturw. (Zschr. fúr math. u. natw. Unt. XXXIV. 1903. XXXV. 
1904. XXXVIII. 1907.)

Wendler A. : Gedanken eines Mathematikers über die auf der XXI. 
Generalversammlung eingebrachteD Änderungsvorschläge zum ma
thematischen Lehrplan. (Blatt. Gymn. Schulwesen. 1901.)

W endt: Die Organisation des Unterrichts im Grossherzogtum Ba
den. (München. 1897.)

Wilk E. : Bemerkungen zu dem Lehrplan in Mathematik für die hö-
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heren Schulen in Preussen vom Jahre 1901. (Jahresbericht dee 
Vereins für wies. Pädag. Dresden. XXXV. 1901.)

Young J. W. A. : The Mouvement in Prussia for the reorganisation 
of the instruction in Mathematics and the Natnral-Scienees in the 
Secondary Schools. (Science, May. 1906.)

— The Mouvement for reform in the teaching of Mathematics in 
Prussia. (Bulletin of Am. math. soc. XII. 1906.)

*— The teaching of Elementary Mathematics in the Higher Schools of 
Prussia. New-York, Longmans, Green & Co. 1900.)

h) Olaszország.

Folyóiratok : Bolletino di Matematica. — Periodico di Matematica. — 
Mathesis. *

Istruzioni e Programmi vigenti nei Ginnasi e Licei (colie modifica- 
zioni a tutto il 24 octobre 1900. Torino. G. B. Paravia & Со. 1905.)

Nuovi Programmi di Matematica per i ginnasi ed i licei approvati per
B. D. 11. nov. 1904. (Bolletino di Matematica. Bologna. III. 1904.)

MAtti dell II. Congresso dei Professori di Matematica. (Livorno- 
1902.)

Het onderwijs in de beginselen de Wisknnde in  Italie. (Wiskundig 
Tijdkschrift. H. 1905/6.)

Bettazzi II. : Un essai de reforme des études moyennes classiques 
en Italie. (L’ens. math. VII. 1905.)

Bettini B. : L’insegnamento della Matematica nelle scuole classiche. 
(Atti del II. Congr. di. Prof, di Mat. Livorno. 1902.)

Cosamassima M. : Suli insegnamento deli’ Aritmetica Pratica nelle 
scuole secondar. inf. (Boll. math. I. 1902.)

Galluci C. : I  Programmi di Matematica per le scuole classiche. (Boll. 
Mat. I. 1902.)

*Loria G. : Sur l ’enseignement des Math, en Italie. (L’Ens. math. VH.
1905. és Verhandlungen des internat. Math. Congresses in Heidel
berg. Leipzig. Teubner. 1905.)

*Màlly F. : Olasz középiskolai reformáramlatok. (O. T. К. XLI. 1907.)
Young J. W. A. : Current tendencies in Secondary Mathematics in 

Italy. (School Science and Mathematics. VII. 1907.)

i) Svédország.

Folyóirat : Pedagogisk Tidskrift.
*
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N y a Skolstadgan fü r  Elementarlämverken. 1904. (Svéd tanterv.) 
Nya Laroverksstadgarr jamte instruktion for ofverstyreisen. (Stockholm, 

P. A. Norstedt & Soners Forlag. 1905.) Kiadta Berggvist. 
Undervisningsplan for realskolarr. (Stockholm, P. A. Norstedt & So

ners Forlag.) Kiadta Berggvist.
Collin K. R. : Grafîsk framstallning jamte tillagg till Algebrarr. (Stock

holm, A. Y. Carlssons Bokforlags-Aktiebolag.)
Gállander 0. : Forberedande kurs i Grafisk Algebra. (Stockholm, C. E. 

Fritzes Bokforlags-Aktiebolag.)
Josephson 0. : Till frágan om gimnasiets matematikknrser (Pedagó

giák Tidskrift. XLI. 1905.)
Petrini H. : Matematiken i Skolarr. (Pedag. Tidskrift. XLI. 1905.) 
Wahlgren A. : Om kurserna i Matematik pá latingymnasiet. (Pedag. 

Tidskrift. XLI. 1905.)

Folyóirat : Mathesis.

j) Egyéb államok.

a) Belgium.

*

Horaires et Programmes des Études dans les Athénées Воз’аих. (Bruxel
les, Polleunis & Ceuterick. 1907.)

ß) Bulgária.

Sourek A. V. : L ’enseignement mathématique en Bulgarie. (l’Ens. 
math. VII. 1905. Lenyomatva a Verhandl. des internat. Math. 
Congress, in Heidelberg. Leipzig. Teubner. 1905.)

y) Norvégország.

Guldberg : L’enseignement math, en Norvège. (L’Ens. math. VII. 1905.)

d) Oroszország.

Bobynin V. : L’enseignement mathématique en Eussie. (l’Ens. math. 
VI. 1904..)

e) Spanyolország.

Galdéano Z. G. : L ’enseignement scientifique en Espagne. (l’Ens. 
math. IV. 1902.)
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Ç) Schweiz.

Folyóiratok : Die Schweizerische Lehrerzeitung. — Die Schweizerische 
Pädagogische Zeitschrift.

*

Compte Bendu sommaire de la sixième réunion de l’Association Suisse 
des Professeurs de Mathématiques. (Bâle 20 oct. 1906.) (L’Ens. 
math. VIII. 1906.)

4. T an k ön yvek .

a) A m erikai tankönyvek .
(A mai nap legelterjedtebb tankönyvek.)

Aley and Rothwich : The essentials of Algebra for secondary schools. 
(The Standard Series of Math, cimű vállalatból. New-York. Silver, 
Bardett and Co.)

Barker : Graphical Calculus. (New-York. Longmans Green & Co.) 
Reman & Sm ith : Elements of Algebra. (Ginn & Co. New-York.)
— New Plane and Solid Geometry. (New-York. Ginn and Co.)
— Higher Arithmetic. (New-York, Ginn and Co.)j
Boyd I. H. : College Algebra. (Chicago, Foresman & Co. 1901.) 
Campbell: Observational Geometry. (American Book Co.)
Chauvenet: Plane and Spherical Trigonometry. (Philadelphia, I. B. 

Lippincott Co.)
-— Plane and Solid Geometry. (Philadelphia, I. B. Lippincott Co.) 

(Eevised by Prof. Byerly.)
Cracknell A. G. : Practical Mathematics (New-York, Longmans Green 

& Co.)
Me. Curdy : Drill Book in Algebra. (Boston. D. C. Heath & Co.) 
Durell : Plane and Solid Geometry. (New-York. Scott, Foresman & Co.) 
Fisher & Schwatt : Text Book of Algebra. (New-York. Macmillan.) 
Hailmann : Constructive form work in Geometry.
Hall and Knight (Eevised by Sevenoack) : Algebra. (New-York. Mac

millan.)
Halsted G. B. : Eational Geometry. A Text Book for the science of 

space. (New-York. John Wiley and Son. 1904.)
Hill : Geometry for Beginners.
Hornbrook A. R. : Concrete Geometry.
Jackson & Young : Arithmetic in three parts. (New-York. D. A  ppleton 

and Co.)
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Lambert A. : Computation and Mensuration (New-York, Macmillan 
A Co.)

Lyman : Advanced Arithmetic. (American. Book Company.)
Mayo С. H. P : Elementary Trigonometry. (New-York, Longmans 

Green & Co. 1904.)
Milne : Plane and Solid Geometry. (New-York. American Book Co.)
— Essentials of Arithmetic in 3 parts. (American Book Co. 1906.) 
Murray D. A. : Plane and Spherical Trigonometry. (New-York. Long

mans Green & Co.)
— Practical Mathematics. (U. o.)
— A first course in Infinitesimal Calculus. (U. o.)
Myers : Observational and Experimental Astronomy. (Chicago 1902.) 
Newson : Graphic Algebra. (Boston. 1905.)
Nipher : Introduction to Graphic Algebra. (Boston. D. C. Heath. 1890.) 
Phillips & Beebe : Graphic Algebra for Colleges.
Phillips & Fisher : Plane and Solid Geometry. (New-York. American 

Book Co.)
Phillips-Strong : Trigonometry. (New-York. American Book Co.) 
Safford T. II. : Instruction in Mathematics in the United States.

(Bull, of the New-York. Math. Soc. 1893. tankönyvekről.)
Schnitze : Plane and Solid Geometry. (New-York. Macmillan.)
— Graphic Algebra. (New-York. Macmillan. 1907.)
— Elementary Algebra. (New-York. Macmillan.)
Sm ith :  Primary Arithm etic: Years 1—4. — Grammar School Arith

metic : Years 5—7. —- Advanced Arithmetic : Year 8. (New-York. 
Ginn & Co.)

— Algebra for Beginners. (Ginn & Co.)
Spencer : Inventional Geometry.
Wells : Academic Algebra. (Boston. D. C. Heath.)
— Trigonometry. (Boston. D. C. Heath.)
— Essentials of Geometry. (Boston. D. C. Heath.)
Wentworth : High School Algebra. (New Edition. New-York, Ginn & Co.)
— Plane and Spherical Trigonometry. (Now Revised Edition. New-York. 

Ginn & Co.)
Wright : Exercices in Concrete Geometry. (Boston. D. C. Heath. 1906.)

b) Angol tankönyvek.

Allipress R. II. and Marshall F. : The Oxford and Cambridge Gra
phical Algebra London. (Gill & Sons.)

*Baker II. M. and Bourne A. A. : Elementary Geometry. (London, 
Bell and Sons 1903.)
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*Baker W. M. Elementary Graphs. (London, Bell and Sons.)
*— Elementary Algebra. (London, Bell and Sons. 1904.)
Baker W. M. : A key to Algebraic Geometry. (London, Bell and 

Sons. 1907.)
*Baxandall G. A. and Harrison S. : Practical Plane and Solid Geo

metry for advanced students. (London. Macmillan and Co. 1903.) 
Borchardt : W. G. and Perrot A. I. A new Trigonometry for Schools. 

(London, Bell and Sons.)
Budden E. : Elementary Pure Geometry with Mensuration. (London & 

Edinbourgh, W. & R. Chambers. 1904.)
*Castle F. : Elementary Practical Mathematics. (London, Macmillan 

and Co. 1901.)
— Practical Mathematics for Beginners. (London, Macmillan and Co. 

1902.)
— Workshop Mathematics. (London, Macmillan and Co. 1903.) 
*Consterdime A. and Barnes A : Practical Mathematics. (London,

Murray. 1905.)
— The Rudiments of Practical Mathematics. (London. Murray.)
De Morgan A : Elementary illustrations of the Differential- and Inte

gral-Calculus. (London, Kegan & Co. and Chicago. Open Court 
Publ. Comp. 1899.)

Duncan I. : Applied Mechanics for Beginners. (London, Macmillan 
and Co. 1902.)

Edser E. : Differential- and Integral-Calculus for Beginners. (London, 
Nelson and Sons. 1901.)

Eqqar W. D. : Practical exercises in Geometry. (London, Macmillan 
and Co. 1903.)

+ Gibson G. A. : An elementary treatise of the Calculus, with illu
strations from Geometry, Mechanics and Physics. (London, Mac
millan and Co. 1901.)

*— An elementary treatise on Graphs. (London, Macmillan and Co. 
1904.)

— An introduction to the Calculus. (London, Macmillan and Co.) 
Godfrey C. and Bell I. M. : A Note Book of Experimental Mathe

matics. (London, Bell and Sons. 1905.)
Hall H. S. and Stevens F. H. : A School-Geometry. (London, Mac

millan. 1904.)
A— Lessons in Experimental and Practical Geometry. (London, Mac

millan. 1905.)
— An elementary course of Mathematics. (London Macmillan and Co.) 
*Hall H. S. : A short introduction to Graphic Algebra. (London,

Macmillan and Co.)
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Hall H. S. : Easy Graphs. (London, Macmillan and Со.)
Harris R. : Geometrical Drawing. (London, Bell and Sons.)
Harrison I. : Practical Plane and Solid Geometry for elementary-stu

dents. (London, Macmillan and Co. 1903.)
Jamieson W. : Graphs for Beginners. (London, Blaekie.)
Jcssop С. M. : The Elements of Applied Mathematics. (London, Bell 

and Sons.)
Kirkman J. B. and Field If. E. : An Arithmetic for Schools. (Lon

don, Arnold.)
Lodge A. : Differential Calculus for Beginners. (London, Bell and 

Sons.)
— Integral Calculus for Beginners. (London, Bell and Sons.)
— Easy Mathematics, chiefly Arithmetics. (London. 1905.)
Lock J. B. : Mechanics for Beginners. (London, Macmillan and Co.) 
Macfarlane A. : Physical Arithmetics. (London, Macmillan and Co. 

1895.)
*Mair D. : A School Course of Mathematics. (Oxford, Clarendon Press. 

1907.)
Marshall J. W. and Tuckey Ç. 0. : Examples in Practical Geometry 

and Mensuration. (London, Bell and Sons.)
* Moore В. T. : Elementary Mensuration. (London, Bell and Sons.) 
Morgan R. B. Elementary Graphs. (London. Blaekie and Son. 1903.) 
♦— Exercises in Theoretical and Practical Geometry. (London, Blaekie

and Son 1903.)
Morris S. II. and Husband J. : Practical Piane and Solid Geometry.

(London, Longmans, Green and Co. 1903.)
Peachell F. II. and Marshall F. : The Oxford and Cambridge Theore

tical and Practical Geometry. (London, Gill & Sons.)
Pendlebury Ch. and Robimon F. E. : New School Arithmetic. (Lon

don, Bell and Sons. 1904.)
* Perry J. : Calculus for Ingeneers. (London. Arnold. 1899.)

(Német kiadás : Höhere Analysis für Ingenieure, ford. : Süchting 
Fr. és Fricke В. Leipzig und Berlin, Teubner. 1902.)

*— Applied Mechanics, a treatise for the use of students, who have 
time to work experimental and numerical and graphical exercises 
illustrating the subject. (New-York. Devan, Nostrand and Co. 1898.) 
Practical Mathematics, Summary of six lectures delivered to wor

king men with certain exercises supposed to be worked after 
every lecture. (London. Wyman and Sons. Újabb kiadás 1907.)

— The Steam Engine and Gas and Oil Engines.
Playne II. and Fawdry R. C. : Practical Trigonometry. (London. Ar

nold. 1907.)
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Pressland and Tivecke : Elementary Trigonometry. (Edinbourgh, Oli
ver and Bogd. 1900.)

*Saxelby F. M. : A course in Practical Mathematics. (London, Long
mans, Green & Co.)

Smith R. II. : Graphics or the art of calculating by drawing lines. 
(London 1889).

*Stern H. A. and Topham W. H. : Elementary Practical Mathematics. 
(London, Bell & Sons. 1905.

*Stevens F. II. : Elementary Mensuration. (London, Macmillan and Co.) 
— Mensuration for Beginners. (London, Macmillan and Co.) 
*Wormell R. : Plotting or Graphic Mathematics. (Magyarul átdolgozta 

Waldapfel a gyakorló főgymn. 1888/9. értesítőjében.)

c) Francia Tankönyvek.

Cours de Mathématiques par E. Boréi Paris. (A. Colin. 1904—7.) 
Arithmétique (premier cycle).
Algèbre (premier et second cycles). (2 kötet.)
Trigonométrie (second cycle).
Géométrie (premier et second cycles). (1 kötet.)

* Cours complet de Mathématiques par C. Bourlet et H. Ferval (Paris. 
Hachette et Cie.)

Petit Cours d’Arithmétique par Bourlet (Classes préparatoires et 
élémentaires.)

Corrigé des Exercices et Problèmes du P. C. d’Arithm.
Cours abrégé d’Arithmétique (premier cycle.) par Bourlet. 
Corrigé des 1976 Exercices et Problèmes du Cours abrégé d’Arith

métique.
Cours complet d’Arithmétique (second cycle.)
Corrigé des Exercices et Problèmes.
Cours abrégé de Géométrie (premier et second cycles.) par Bour

let et Baudoin.
Géométrie plane.
Géométrie dans l’espace.
Corrigé des exercices théoretiques.
Cahier d’exécution de dessin géométrique.

Cours complet de Géométrie (second cycle) par Bourlet. 
Eléments d’Algèbre (premier et second cycles) par Bourlet. 
Corrigé des Exercices et Problèmes des Eléments d’Algèbre. 
Cours d’Algèbre (premier et second cycles.) par Bourlet.
Corrigé des Exercices et Problèmes du Cours d’Algèbre.
Cours d’Algèbre (second cycle) par Ferval.
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Eléments de Trigonométrie (second cycle) par Ferval.
Corrigé des Eléments de Trigonométrie.

Outrages de E. Combatte (Paris. Alcan).
Précis d’Algèbre.
Cours abrégé d’Aritbmétique.
Cours abrégé d’Algèbre élémentaire.
Cours abrégé de Géométrie élémentaire.
Cours de Trigonometrie.
Leçons de Mécanique (en collaboration avec J. Girod).
Leçons de Géométrie. (3 kötet.)

A. tirévy : Géométrie plane (Classes de Seconde C. et D. Paris. Nony 
et Cie.)

Géométrie de l’espace (Classes de Première C. D.)
Géométrie théoretique et pratique.
Traité d’Algébre.

Oeuvres de Joseph Girod (Paris. Alcan).
Précis de Géométrie plane.
Précis de Géométrie de l’espace.
Précis de Géométrie.
Précis de Trigonométrie.
Leçons de Mécanique.

Ouvrages de P. Porchon (Paris. Alcan).
Nouveaux éléments d’Arithmétique.
------- de Géométrie plane.
------- de Géométrie de l’espace.
------- d’Algèbre.
------- de Cosmographie.
Leçons de Mathématiques (Philosophie A. et B.)

Vacquant Ch. et Macê de Lépinay A. : (Paris. Masson A. Cie) 
Premiers éléments de Géométrie. (Classes de Sciences.)
Eléments de Géométrie. (Classes de Sciences.)
Premières notions de Géométrie élémentaire. (Classes de Lettres.) 
Géométrie élémentaire. (Classes de Lettres.)
Géométrie élémentaire 2-e partie. (Classes de Lettres.)
Cours de Géométrie élémentaire. (Classes de Lettres.)

* Cours Darboux (Cours complet pour la Classe de Math. A. B., publié 
sous la direction de M. Darboux. Paris. A. Colin.)

Tannery J. : Leçons d’Arithmétique théoretique et pratique. 
Bourlet C. : Leçons d’Algèbre élémentaire.
— Leçons de Trigonométrie rectiligne.
Hadamard J. : Leçons de Géométrie I. Géométrie plane II. Géomé

trie dans l’espace.
M agyar Paedagogia. XVII. 4. 15
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Tisserand : Leçons de Cosmographie.
Appel P. et Chappuis : Leçons de Mécanique élémentaire (Paris. Colin 

& Gauthier-Villars.)
Bernide P. : Leçons de Géométrie descriptive. 2 kötet. Paris. Paulin.)
Bourgonnier A. et Rollet P. : Cours élémentaire de Mécanique. (Pa

ris, Paulin.)
Bouchcny S. et Perrin E. : Leçons de Trigonométrie. (Paris. Henry 

Paulin. )
Desportes E. : Géométrie descriptive. (Paris. A. Colin.)
Dreyfus L. et Fort L. Cours de Géométrie. (Paris. Paulin.)
— Eléments de Géométrie. (Paris. Paulin.)
Guichard C. : Traité de Mécanique. (Paris. Nony et Cie.)
— Traité de Géométrie. (2 kötet, Paris. Nony et Cie.)
Humbert : Traité d’Arithmétique à l’usage des élèves de Mathéma

tiques A et B. (Paris. Nony et Cie. 1903.)
Lévy : Eléments de Cinématique et Mécanique. (Paris. Bernaud & Cie. 

1902.)
*Mèray Ch. : Nouveaux Éléments de Géométrie. (Nouvelle édition 

refondue et augmentée; Dijon, P. Jobard 1903, rédaction 1906.)
Nicwenglowski B. et Gérard L. : Leçons de Géométrie élémentaire. 

(Paris. Gauthier-Yillars.) 2 kötet.
Roubaudi C. : Cours de Géométrie descriptive. (Paris. A. Colin) 2 köt.
♦Tannery J. et P. : Notions de Mathématiques. (Paris. Delagrave. 1903.)
*— Leçons d’Algèbre et d’Analyse. (Paris. Gauthier-Villars. 1906.) 2 köt.

d) Németnyelvű tankönyvek.

Horn E. : Verzeichniss der an den höheren Lehranstalten Preussens ein
geführten Schulbücher. (Leipzig. Teubner.)

Bretschneider : Lehrgebäude der niedern Geometrie. 1847.
Butler K. : Einführung in die Differential- und Integral-Rechnung 

für Schüler höherer Lehranstalten. (Jahresber. der Kantonalen 
Industrieschule des Stadt. Gymn. und der Secundarschule in 
Zug. 1906/7.)

Cantor M. : Politische Arithmetik 2. kiad. (Leipzig. Teubner. 1903.)
Frank H. : Einführung in die Infinitesimalrechnung. (Jahresber. Kgl. 

Friedrich-Wilhelm-Gymn. in Berlin. Ostern. 1895.)
Fürié H  : Rechenblätter. (Berlin. 1902.)
*Gutsche O. : Math. Übungsaufgaben. (Leipzig. Teubner. 1905. 1. 0. 

T. K. XLI. 1907.)
*Hammer E. : Lehr- und Handbuch der ebenen und sphärischen Trigo

nometrie. (Stuttgart Metzler. 1907. 1. O. T. K. XLI. 1907.)
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Holzmüller G. : Vorbereitende Einführung in die Baumlehre. (Leip
zig. Teubner. 1904.)

Kohlrausch F. L. : Einführung in die Differential- und Integralrech
nung nebst Differentialgleichungen. (Berlin. Springer. 1907.)

+Krug : Die niedere Analysis auf der Unterstufe des Bealgymnasiums.
(Progr. Kgl. Bealgymn. Stuttgart. 1903. u. 1906.)

Manthey-Dittmer A. V. : Angewandte Aufgaben zum Unterricht in der 
Mathematik. (Programm. Kempten. 1891.)

*Martin P. und Schmidt 0. : Baumlehre für Mittelschulen, Bürger
schulen und verwandte Anstalten. I. II. III. Berlin. (Gerdes und 
Hödel. 1. O. T. K. XL. 1907.)

* Maurer A. : Maxima und Minima. (Berlin. Springer. 1897.)
* Hehler F. G. : Hauptsätze der Elementarmathematik. (Berlin. Beimer.

190L)
Müller H. : Einführung in die Differential- und Integral-Bechnung 

zum Gebrauch an höheren Schulen. (Leipzig. Teubner. 1907.) 
Nernst W. u. Schönfliess A. : Einführung in die mathematische Be

handlung der Naturwissenschaften. (München. Oldenbourg. 5. kiad. 
1907.)

Pietzker Fr. : Lehrgang der Element ir-Mathematik. (Leipzig. Teubner.
1906. )

Reichel 0. : Vorstufen de# höheren Analysis und analytischen Geo
metrie. (Leipzig. Teubner. 1904.)

Richter 0. : Elementarmathematik. (Neue Jahrbücher. XH. 1900.)
(Beferáló cikk a legújabb tankönyvekró'l.)

Schröder R. : Die Anfangsgründe der Differential- und Integral-Bech
nung. (Leipzig. Teubner. 1905.)

*Sehilling F. : Uber die Anwendungen der darstellenden Geometrie, 
insbesondere über die Photogrammetrie. (1. Klein-Riecke : Neue 
Beiträge etc., de külön is megjelent, Leipzig und Berlin. Teubner.
1904. )

+Schwering : Sammlung von Aufgaben aus der Arithmetik. (Freiburg. 
Herder.)

t-Schülke A. : Vierstellige Logarithmentafel. (Leipzig. Teubner. 5. Aufl.
1905. )

*— Aufgabensammlung. L H. (Leipzig. Teubner. П : 1902; I .  1906.) 
(1. O. T. K. XL. 1907.)

*— Differential- und Integralrechnung im Unterricht. (Beilage zum 
Jahresb. der kgl. Oberrealschule auf der Burg zu Königsberg i. P.
1907. )

Re cg er H. : Leitfaden für den arithmetischen Unterricht in der Prima 
einer neunklassigen Bealschule : I. Bd. Anwendungen der elemen-

15*
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tarén Infinitesimalrechnung auf die Mechanik. IL Bd. Die Ele
mente der algebr. Analysis und der Infinitesimalrechnung. (Wismar. 
Hinstorff. 1894.)

Steckelberg II. : Die Elemente der Differential- und Integral-Kech- 
nung. (Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbr. des Bealgymn. zu 
Witten. 1906.)

Tesar L. : Beispiele aus der Mechanik. (XXIX. Jahresb. der deutschen 
Landesoberrealschule zu Prossnitz. 1903/4.)

*— Elemente der Differential- und Integral-Bechnung für höhere 
Lehranstalten. (Leipzig und Berlin. Teubner. 1906.)

* Weber- W eihtein : Encyklopädie der Elementar-Math. I. II. III. (Leip
zig. Teubner.)

e) Olasz tankönyvek.

*Arzelà С. e Ingrami G. : Aritmetica razionale ad uso delle scuole 
secondarie superiori. (Bologna, Zanichelli.)

Burait C.-Forti : Lezioni di Aritmetica pratica ad uso delle scuole 
secondarie inferiori. (Torino, Gallizio. 1907.)

*Enriquez F. e Amaldi U. : Elementi di Geometria ad uso delle 
scuole secondarie superiori. 3 kötet. (Bologna. Zanichelli. 1905.)

Frattini G. : Geometria intuitiva. (Torino, G. B. Paravia.)
Gaeta E. : Aritmetica pratica. (Torino, Gl B. Paravia.)
Garbieri G. : I  cinque libri di Matematica per gli alumni dei ginnasi 

(Geom. intuitiva e disegno geometrico. — Aritmetica pratica — 
Aritmetica razionale — Geometria — Calcolo algebrico ; Torino,
G. B. Paravia.)

кIngrami G. : Elemenfi di Geometria per le scuole secondarie supe
riori. (Bologna, G. Cenerelli 1901.)

Nasso M. : Algebra elementari ad uso dei Licei. (Torino. 1890.)
Paolis de R. : Elementi di Geometria. (Torino. 1884.)
*Peano G., : Aritmetica generale e Algebra elementare. (Torino, G. В. 

Paravia.)
+Pincherle S. : Gli Elementi dell’ Aritmetica ad uso delle scuole secon

darie inferiori. (Bologna, Zanichelli. XV. kiadás. 1907.)
Rïboni G. : Elementi di Geometria ad uso delle scuole secondarie 

superiori. (Bologna, Zanichelli. 1902.)
* Veronese G. : Nozioni elementari di Geometria intuitiva ad uso dei 

ginnasi inferiori. (Verona. Drucker. 1902.)
*— Elementi di Geometria ad uso dei Licei ed Instituti tecnici. Ehhez : 

Appendice ágii Elementi di Geometria. (Verona, Drucker. 1902.)
Dr. Goldziher Károly.



KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

A filológusok első rajnai gyűlése Kölnben
(1907 május 7—9.)

A tanügy vezető emberei minden évben összejönnek Német
országban, hogy a nevelés és oktatás kérdéseiről tanácskozzanak. 
A rajnamenti tanügyi férfiak már 1862 óta gyülekeznek évente, de 
az egyes szakok képviselői (klassz, filológusok, modern nyelvészek, 
a természettudományi szakcsoport képviselői) mindig külön-külön tar
tották gyűléseiket, mert külön egyesületekben oszlottak meg. Csak 
a múlt évben határozták el Jäger, titkos tanácsos, a humanizmus 
legkiválóbb bajnokának tanácsára, hogy egyesülnek. Ez volt az első 
együttes tanácskozás ; természetes azonban, hogy itt is külön szak
csoportokban tanácskoztak a különböző szakok képviselői. Volt 
együttes ülés is, mely 44. gyűlése a rajnamenti tanügy férfiam at

Becker Károly (Elberfeld) megnyitó beszédéből a következőket 
emeljük ki :

«Most, hogy az iskolák egyenjogúsítása bekövetkezett, legfőbb 
ideje, hogy az ádáz viszály megszűnjék, moly a különböző iskola
típusok között fennállott. Nem a tananyag azonosságán nyugszik a 
nemzeti kultúra egysége, hanem a szellem egységén, mely azt áthatja. 
A változatosságban és szabadságban, nem pedig a megkötöttségben 
talál a magasabb kultúra kifejezésre. Bizonyos azonban, hogy a 
tudásnak és ismereteknek egy bizonyos részére minden iskolának 
szüksége lesz. Ezek a közös ismeretek, melyek a nemzeti műveltség 
alapjait teszik, részint a történeti fejlemények szükségszerűségéből 
következnek, részint a kor szükségletének felelnek meg. Ezekből az 
elvekből kiindulva kell jövő iskolaügyünk fejlődésének alapvonalait 
keresnünk. Ezek a következők :

A tanulókat erős munkához kell szoktatnunk. Akinek a tudo
mányos működéshez hajlama van, annak már az iskolában kell alapot 
nyerni. Tekintettel kell lenni az iskolának továbbá arra, hogy a nyil
vános szereplésnek minden téren meg van a fontossága. Szükségünk
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van tehát olyan emberekre, akiknek biztos a fellépésük, beszédbeli 
képességük megvan és bátorságuk van cselekedni. Kevesebb tudo
mányos könyvre és több emberségre van szükség. A tanár és tanuló 
közötti viszonynak is meg kell változnia. A legjobb fegyver a tanulók 
csalásra és hazudozásra való hajlama ellen az önérzetre való nevelés. 
Több bizalomra és nagyobb nyíltságra van szükség mindkét részről. 
Minden kémkedési és rendőri rendszernek el kell tűnnie az iskolából. — 
Sokszor a dolgozatokból ítélik meg a tanulót, ahelyett, hogy egyéb 
tudását és képességeit vizsgálnák. Az osztályok túlzsúfoltsága, a túl- 
népes iskolák is akadályai a nevelésnek. Egy másik akadálya : a 
tanárok megkötöttsége, a sok paragrafus, valamint a rájuk rótt fel
adatok sokasága.!)

Beszédének végén arra utal a szónok, hogy minden jel szerint 
a felsőbb iskolaügy új virágzásnak néz eléje ; a nevelés kérdései mind
inkább felkeltik a közérdeklődést és a tanárok munkája a haza jövő
jének érdekében mind szélesebb körben talál méltatásra. Ékesen 
szóló bizonyítéka ennek a porosz országgyűlés legutóbbi gyűlése, 
amikor a képviselők ezt egyhangúlag elismerték. (Hol vagyunk mi 
ettől ?)

A klasszikus filológusok csoportjában elhangzott előadások közül 
kiemeljük Stephan, igazgató előadását a görög nyelv tanításáról. 
Előadásában hangsúlyozza azt, hogy a görög nyelv tanításának célja 
az 1901. porosz tanterv értelmében: bevezetés a görögök kulturális 
és szellemi életébe ; azért kevesebb nyelvtan és több irodalmi, 
művészeti és történeti ismeret szükséges. Kárhoztatja még a felső 
fokon is a görög nyelvre való fordítást ; helyette a görögből fordítsa
nak. A fősúly az írók alapos ismeretére helyezendő. Hogy az egyes 
irodalmi művek teljesebb ismeretére tegyenek szert a tanulók, for
dítások is felhasznáiandók. A görög művészettörténelmet külön kur
zusban kívánja taníttani. Kívánja még a görög nyelv pontosabb kiej
tését és e kiejtés összbangbahozatalát a tudományos kutatásokkal.

Hogy előadása némely részről ellentmondással találkozott, az a 
német viszonyokból megérthető. Többen a grammatika fontos szere
pére mutattak rá, és éppen azért a görögre való fordítást a felső 
fokon megkövetelik.

A modern filológusok gyűlésén határozatba ment, hogy kérel
met intéznek a kultuszminisztériumhoz egy konferencia összebivása 
tárgyában, mely az egyöntetű kiejtést a tankönyvekben megjelölje. — 
Előadásokat tartott Soulas francia nyelven Tahiéról, m int pszicho
lógusról, Buschenbruck a szabad dolgozatok céljáról és módszeréről, 
dr. Kreutzer a német irodalom újabb műveinek tanításáról.

A teljes ülésben még Stephan igazgató szólott a fiatalabb
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tanároknak továbbképzéséről. Felsorolja, hogy mennyi nehézséggel 
küzd a fiatal tanár vidéken, ha dolgozni akar (egészen úgy, mint 
nálunk) a könyvtárak szegénysége miatt ; az iskolában is gyakran 
azokat terhelik meg a legjobban. Kívánja, hogy a mellékfoglalkozás 
(szertárak, könyvtárak őrei), s a nagyobb számú dolgozatjavítás az 
órákba beszámíttassák ; a könyvtárak javadalmazása gazdagabb legyen ; 
a fizetés is nagyobb legyen, hogy a tanárok megfelelő utazásokkal 
kiegészíthessék ismereteiket. Különböző szakcsoportbeliek egyesüljenek 
körökbe és tartsanak előadásokat ; az ifjabbak hospitálása az időseb
beknél kivánatos ; hasonlóan több szünidei kurzus és több ösztöndíj 
a külföldre való utazás céljából.

Jäger, titkos tanácsos szerint a továbbképzés lelkiismereti kér
dés, melyet az állam csak megkönnyíthet, do nem szabályozhat. Azt 
mondja Stephan, hogy a próbaéven túl kell a továbbképzés ; azt vála
szolja erre, hogy az igazi próbaév az élettel végződik. A hospitálások 
kötelezését nem ajánlja. A továbbképzést maga is igen fontosnak 
tartja. Az irodalmi működést csak akkor tartja érdemnek, ha azt nem 
kereseti fogásnak  tekinti az illető. Az alakítandó egyesületekben is 
igyekezzék mindenki egyéniségét megőrizni. Schiller is azt mondja 
Teliben: «Der Starke ist am mächtigsten allein». (Az erős önmagá
ban leghatalmasabb.) eg.

A német filológusok és tanügyi férfiak 49. gyűlése Baselben.
(1907 szept. 24—27.)

A baseli gyűlésen is több érdekes előadás hangzott el. Fel
említjük dr. Thumser, igazgató (Bécs) előadását, melynek címe : 
A jelenkor követelményei a középiskolával szemben. Ebben az előadó 
a következő tételeket fejtegeti :

1. A középiskolák egyenjogúsításával minden iskola a maga 
egyéni jellegét jobban kidomboríthatja; azért a klasszikus nyelvek 
tanításában a reális szempont mellett a formai szempontok sem szorí- 
tandók háttérbe.

2. Az egységes középiskola belső okokból lehetetlen ; külső 
okokból sincs rá szükség, mivel minden iskola egyforma jogosítást ad.

3. Ahol az iskolák egyenjogúsága nincs meg, vagy ahol nincse
nek különböző iskolák, ott a két felső osztályban a tantárgyak tanu
lásában több szabadságot kell adni.

4. Nem barátja a túlságos compensationak, mert ez a tanulókat 
a kötelességek komoly teljesítésétől elvonja.

5. Az élettel való szorosabb kapcsolatot úgy adhatja meg az
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iskola, ba az egyes tárgyakban mindig rámutat a mai viszonyokra 
is és az anyagot a nemzeti irodalomban és történelemben a legújabb 
időig viszi. Még egy modern nyelvre szükség van. A rajzot és tornát 
kötelezővé kell tenni.

6. A középiskolai kérdés legjobb megoldása, ha a család és 
iskola együtt működik összhangban. Szülői értekezletekben igen aján
latos e kérdésekről tárgyalni. Ő maga már esztendők óta teszi és 
igen jó eredményt tapasztalt.

Hirzel, főigazgató (Ulm) a következő című előadást tartotta : 
Az iskolai refo'i'mmozgalmait egyoldalúsága és veszélyei. Előadásában 
a következő tételeket terjeszti elő :

1. Hogy a maiSgimnáziális oktatás nem felelne meg a kor köve
telményeinek, nincs kellőleg megokolva. A fődolog az, hogy a tanár
ság álljon feladata magaslatán.

2. A támadások hangja nem megfelelő, tartalmuk pedig sokszor 
a tárgy kellő ismeretének hijával van.

3. A tanulmányok további megszorítása (higiénikus ürügyek 
alatt) veszélyezteti a sikeres tanítást.

4. Hogy az iskola a nemzeti követelményeknek nem felelne 
meg, alaptalan.

6. A művészi oktatásra súly helyezendő, de nem a többi tá r
gyak rovására.

7. A grammatikai oktatás, valamint az ezt erősítő dolgozatok 
további korlátozása, nem helyeselhető.

8. Tekintve azt, hogy a tárgyak sokfélesége a bajok legfőbb 
oka, azért egyes tárgyak anyaga egyszerűsítendő, hogy az illető közép
iskola jellege jobban kidomborodhassók.

9. A gimnázium eddig is megfelelt a kor követelményeinek és 
sok szolgálatot tett a művelődés ügyének ; remélhető, hogy továbbra 
is megteszi.

10. A megfelelő változtatások megtételére egy bizottság kikül
dését javasolja.

Többen a felszólalók közül, így Aly és Lásson helyeselték 
Hirzel tételeit, de Lange, a solingeni reformgimnázium igazgatója 
(akinek nevével még fogunk találkozni) élesen támadja az előadót. 
Hirzel mindig csak a régit helyesli, úgymond, anélkül, hogy a XX. 
század követelményeit szem előtt tartaná ; helytelen továbbá, hogy a 
higiéné szavait nem hajlandó kellő figyelembe venni. Hirzel minden 
sexuális felvilágosítást ki akar zárni az iskolából, holott az abitu- 
riensek felvilágosítása igen üdvös. Nem hajlandó elhinni a gramma
tika nagy formaképző erejét; megteszi azt más tárgy is. Az alsóbb 
osztályokban kell a nyelvtani tudást annyira megerősíteni, hogy a
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felsőbb osztályokban ne kelljen vele bajlódni. A klasszikus nyelvek 
tanításának végső célja : a klasszikus népek szellemi világába behatolni, 
nem pedig nyelvtani gyakorlatokat űzni.

*

Több előadás az egyetem és iskola kérdésével foglalkozott, neve
zetesen Klein G. göttingai egyet, tanár a tanárjelöltek kiképzéséről 
(math, és természettud. szak), Wendland (Boroszló) a régiségtanban 
való kiképzésről, Brandi (Berlin) a modern nyelvek tanításáról, 
Harnack (Berlin) a történelem és vallásoktatásról értekezett. A fel
szólalók mind elismerték, hogy az egyetemi tanárok most sokkal 
nagyobb szeretettel és érdeklődéssel viseltetnek a középiskola ügyei 
iránt, m int eddig.

Hamack  szerint az egyetemi hallgatók néha a legegyszerűbb 
alkotmányjogi kérdésekkel sincsenek tisztában. Kívánja tehát, hogy a 
gimnázium felsőbb osztályaiban, valamint az egyetemen több teret 
szenteljenek ennek, valamint a római császárok korának, a históriai 
kritikának és a történelemben uralkodó vezető ideáknak. A vallás- 
tanításban azt kívánja, hogy a gyermek ismerje a jelenkort mozgató 
vallási ideákat ; ne dogmákat tanítsanak, hanem az egyház lényegét. 
Bizonyos korban (13— 14 év), midőn a gyermek a bibliai elbeszélések
kel szemben kritikai álláspontot foglal el, de azok mélyebb értelmezé
sére még nem elég érett, szüneteljen a vallásoktatás. A felsőbb osztályok
ban a históriai kritika eredményeiről is számoljanak be a tanárok.

*

Ezután Aly, gimn. igazgató (Marburg) tartott előadást a követ
kező címen : A latin nyelv helyzete a gimnázium  tantervében. Elő
adásában rövid visszapillantást vet a latin nyelv helyzetére a régebbi 
tantervekben és dicséri az 1901. tantervet, mely a latin nyelvnek 
elég kedvező helyzetet biztosított. (Poroszországban 68 óra.) Hogy 
most mégis felemeli szavát a latin nyelv érdekében, ezt azért teszi, 
mert érzi, hogy felsőbb helyen (a porosz kultuszminisztériumban) 
a latin nyelv tanítását megint meg akarják szorítni, különösen 
a latin skriptum (érettségin latin nyelvre fordítás) ellen erős az 
ellenszenv. Mindig csak a klasszikus irodalmak reális oldalait 
méltányolják és az ezen nyelvekben rejlő formális képző erőt elha
nyagolják, vagy legalább kevesebbre becsülik. Az óráknak esetleges 
elszállítása csak a tanulmányok rovására és utóbb az egész nyelv 
kiszorítására fog vezetni. Az osztrák gimnáziumok 50 latin óráját, 
(Svájczban 24—53, nálunk 44, Württembergben 81) kevésnek tartja 
a latin nyelv tanulására, hasonlóképen a Franciaországban és Orosz
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országban megállapított óraszámot. Erre az a francia mondás illik : 
il faut avilir, puis anéantir.

Az olvasmányok kánonjának históriai szempontból való felállí
tását nem helyesli, itt paedagogiai és didaktikai szempontoknak kell 
érvényesülniök.

A következő tételeket terjeszti elő :
1. a latin nyelvnek történeti és didaktikai okokból joga van 

ahhoz a helyhez, melyet jelenleg a humanisztikus gimnáziumban 
elfoglal.

2. A latin nyelvvel való foglalkozás megfelelő óraszámot is 
megkövetel ; az alsó és középső fokon heti 8, a felsőn 7 órát.

3. A latin nyelvtan tanítása alapja a gramm.-logikai képzésnek.
4. A latin nyelvre való fordítások minden fokon, így az érett

ségi vizsgálaton is megtartandók.
5. Hogy a latin klasszikusok olvasása alapos legyen, kell, hogy 

a római történelmet a felső fokon is még egy esztendőben tanítsuk.
6. A klasszikusok kánonja bő legyen ; a tanárnak nagyobb 

szabadsága legyen az olvasmányok megválogatása tekintetében ; az 
olvasmány azonban megfeleljen a nevelési elveknek.

A kánon a következő legyen:
1., 2. YI. és V. (Sexta és Quinta): Olvasókönyv egyes monda

tokból és összefüggő darabokból mondai és históriai tartalommal ; 
mesék is.

3. IY. (Quarta) : Nepos plenior, amely Justinussal, Ciceróval és 
Curtius Rufussal van kibővítve, anekdotikus tartalommal ; könnyebb 
mesék Phaedrusból.

4. U Hl. : Caesar, de hello Gallico I—IV. ; könnyebb helyek 
Ovidius Metamorphosisaiból. (Delectus Sibelisianus.)

5. О III. : Caesar V—VII., egyes fejezetek de hello civili-bői 
(Massilia ostroma, Curio, a pharsalusi csata) ; terjedelmesebb részek 
Ovidiusból, görög mondák.

6. U II. : Cicero in  Catilinam  I. és III., De imperio Cn. Pompái, 
Pro Archia, Pro Ligario, Philippica I. ; Livius I. decasából (V. és
VII., 29—VIH.), Vergilius Aeneiséből I. és H., szemelvények az ele- 
gikusokból.

7. O H . :  Sallustius, Bellum Catilinae vagy Bellum Jugurthi- 
num  ; Cicero Cato maior, Laelius ; Livius IH. decasából (XXI. és 
XXH.), Vergilius IV. és VI., egyes szakaszok az Aeneis második 
feléből, különösen Nisus és Euryalus ; elegikusok.

8. U I: Cicerónak egy nagyobb beszéde (Pro S. Boscio, In  
Verrem IV. és V., Pro Murena, Pro Sestio, Pro Plancio, Pro Milone ; 
szemelvények Cicero bölcseleti műveiből (Somnium Scipionis, Tus-
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culanæ disput. I  és V., De natura deorum, De officiis.) Tacitus Ger
mania I—27. Cicero levelei szemelvényesen, történetileg rendezve. 
Horatius ódái L és П. Epodusok 1. és 16., Sat. L 6. 9. П. 1. 6.

9. О I. : Tacitus Annaleseiből I —HL, Hist. IV—-V., Dialógus, 
Agrieola. Cicero, Orator, Szemelvények a De oratore és Brutusból. 
Horatius, Ódák IH —IV., Epist. I. és II. 2.

Lange, a solingeni reformgimnázium igazgatója éles támadást 
intéz Aly eló'adása ellen. Aly szerinte makacsul ragaszkodik a régihez 
és a jelenkor követelményeit figyelmen kívül hagyja.. Minthogy 
azonban az iskola az életet is szolgálja, azért a jelenkor követelmé
nyeihez is tartozik alkalmazkodni, különben megmerevedik és műkö
dése terméketlen lesz. A reformgimnáziumok, melyeket Aly előadá
sában élesen elítélt, nagyon jól megállják helyüket. Nincs idő a fel
sőbb osztályokban még egyszer a római történelemmel foglalkozni. 
Többre becsüli, ha a tanuló a klasszikusokból jól fordít, m int ha 
megfordítva a nyelvtani dresszura hatása alatt valamit úgyahogy 
latinra fordít. Hozzájárul még, hogy e gyakorlatok tartalma érdek
telen ; nyelvezetük pedig rettenetes. Azért a grammatikát U Il-ig kell 
folytatni, azontúl pedig békében hagyni, hogy annál több idő jus
son a klasszikusok szellemi világába való behatolásra.

Aly sajnálja, hogy olyan kiváló szakember, mint Lange ebben 
a kérdésben állást foglal ellene és kifejezést ad annak a meggyőző
désének, hogy még csatlakozni fog véleményéhez : On revient toujours 
à ses premiers amours 1 eg.



IRODALOM.

M agyar R e m e k ír ó k .  XI. sorozat. Budapest, Franklin-Társulat, 1907. 8-r.

A Remekírók XI. sorozatával befejeződött az 55 kötetre tervezett 
hatalmas vállalat. Kötetei közkézen forognak, megjelenésük alkalmával 
méltattuk őket e helyen : az egész vállalat részletes ismertetésére, azt 
hisszük, nines m ár szükség. Mindössze egy pár általános megjegyzést 
teszünk, első sorban az iskola követeléseit tartva szem előtt.

Szellemi életünk kései fejlődésének következménye, hogy irodal
munk «nagy százada» egy századdal késett meg a németekéhez, s 
kettővel a franciákéhoz képest. Igazi remekíróink, egy-két kivétellel, 
a XIX. században éltek, s így a Magyar Remekírók 55 kötete közül 
47 adja a m últ századi írók műveit, s ebből is 40 esik a Széchenyi 
utáni korra. A középiskola tehát a vállalatnak 7/s részét igen jól hasz
nálhatja, m ert az újabb irodalom minden jelese több-kevesebb művével 
képviselve van. A nagy költőknek Berzsenyitől Beviczkyig — az élőket 
kivéve — összes költeményeit, a kisebbeknek, valamint a drámaírók
nak és prózaíróknak legjellemzőbb munkáit hozta a gyűjtemény. A ki
sebb hiányokra esetró'l-esetre fölhívtuk a figyelmet ; itt csak azt említ
jük, hogy a kiadó társulatnak rokon-vállalata, a Magyar Regényírók 
miatt a XIX. század kiváló regényei mind hiányoznak e gyűjtemény
ből. Jósika és Jókai így egészen kimaradtak a remekírók közül, Kemény 
csak tanulmányaival van képviselve, s Eötvöstől, akinek munkáiból ez 
utolsó sorozatban jelent meg a II. kötet, szintén nem kapunk regényt. 
Amennyire egyezik az újabb irodalom kérdésében a nagy közönség és 
az iskola érdeke, olyan ellentétes irodalmunk régebbi korszakaira vo
natkozólag. A régi irodalmi emlékek tisztelete s a múlt iránti érdek
lődés sokkal nagyobb az iskolában, mintsem a Magyar Remekírók 
nyolc kötete követeléseinket kielégíthetné.

Az egyes kötetek használatát igen megkönnyítik a bevezető élet
rajzok, melyek kevés kivétellel nemcsak irodalmi színvonalon álló, de 
alapos, tudományos értekezések, egyike-másika igazi essay.

A befejező öt kötet közül egyről m ár megemlékeztünk. Az 
JSÖlvÖS. köteten kívül kettő A r a n y  műveinek V. és VI. kötetét adja, 
az V. kötet Arany önéletrajzát és költői elbeszéléseit, a VI. prózai 
dolgozatait, de csak a nagyobbakat és befejezetteket (a bírálatok nél
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kül), azokat, melyeket maga Arany is érdemesnek tartott fölvenni 
munkáinak gyűjteményébe. Az iskola szempontjából szerettük volna 
A magyar népdal az irodalomban cimtí tanulmányt is közölve 
látni, de viszont a kiadónak, Riedl Frigyesnek, eljárása is érthető, 
aki e kis tanulmányt, mint egy nagyobb munkának töredékül m aradt 
részletét, nem tartotta a nagyközönségre nézve szükségesnek.

A Berzcviczy Alberttól összeállított S z é c h e n y i-kötet, mint a 
legnagyobb magyar műveinek II. kötete, igen változatos tartalmú. 
Széchenyi egy pár beszédén, a műveiből vett aphorismákon s egy 
részletes Széchenyi-repertoriumon kívül a Kelet népét,1 a Politikai 
programmtöredékekct és a Blicknek magyar fordítását közli. Ez 
utóbbinak közrebocsátása valóban igen sikerült gondolat volt, mert az 
eredetije idegen nyelvű, а К  Papp Miklóstól végzett fordítás (meg
jelent 1870-ben) pedig ma már szinte hozzáférhetetlen a nagyközönség 
számára. Igen érdekes az a mód is, amint Berzeviczy a nagy hazafit 
a modern közönséghez közel viszi. Nem adja a teljes műveket, nem 
is szemelvényeket belőlük, hanem a kisebb fontosságú vagy személyes 
élű részeket elhagyja, illetőleg, ha szükséges, rövidre fogott tarta l
mukkal hidalja át a közt. Lehetne ezen eljárás ellen kifogást tenni, de 
tudva azt, hogy csak két kötet állott a kiadó rendelkezésére, valóban 
nem kínálkozott jobb mód Széchenyi eszméinek megismertetésére. 
A művek teljes kiadása — a Blické kivételével — különben is m inta
szerű lenyomatban megvan az akadémiától kiadott Széchenyi kötetekben.

A 'is fa lu d y  A 'á r o ly  öt vígjátékét és két prózai elbeszélését 
gyűjtötte egy kötetbe Heinrich Gusztáv, és terjedelmes bevezetésben 
méltatja a költő irodalmi munkásságát.2 Nemcsak egyes műveit 
elemzi esztétikai és történeti szempontból, hanem végigtekinti m ű
fajok szerint egész munkásságát, ismerteti viszonyát külföldi m inta
képeihez és beleállítja a hazai irodalom fejlődésébe is. Elfogulatlan 
birálat, világos okfejtés, egyszerű, tartalmas stílus jellemzik a ta 
nulmányt. Cs. E.

*

D r. В ек е  M anó : B evezetés a  d iffe renc iá l- és in tegrál-szám í
tásb a . Budapest, Franklin, 1908. (Népszerű Főiskola Könyvtára 5. 
kötet.) 8°. 211 1 .3  K.

A Népszerű Főiskolai Tanfolyam 1906. évi második sorozatában 
Dr. Веке Manó egyetemi tanár vezette be a hallgatóságot az infinitesima-

1 ügy  boszantó sajtóhiba m aradt a 70. lapon: miért nem Írtam  a 
H itelt stb., hol a nem fölösleges.

2 A költő életrajzát az első Kisfaludy Károly-kötetben írta  meg.
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is számítás elemeinek és legfontosabb alkalmazásainak ismeretébe. Az 
előttünk levő füzet ezen hat előadást m utatja be. Külföldön ez idő 
szerint nagyobb számban jelennek meg a hasonló törekvésű munkák ; 
Веке könyve önálló módszerével és felette élvezetes, világos előadá
sával a legjobb ilyenfajta munkák sorából való.

Az exakt tudományok fejlődésében érdekes ismerettani eltolódás 
észlelhető. A még egy századdal ezelőtt legelvontabbnak mondott feje
zeteket az alapfogalmak, folytonos tisztázása, pontosabb megalapo
zása nem tette még hozzáférhetetlencbbekké, hanem a gyakorlati élet 
igényeihez jobban és jobban alkalmazhatta. Mai nap az infinitesimalis 
számítást az általános műveltség és a gyakorlati tudományok szem
pontjából nélkülözhetetlen fejezetnek tekinthetjük már. Hiszen ép 
mostanában arról is tanakodtunk, hogy az exakt tudományok átala
kulásának megfelelve, a felső mathézis elemeit a középiskolába is be
vezessük. Mielőtt azonban az új elveket a középfokú tanításban alkal
maznék, fontosnak látszik, hogy a távolabb álló művelt közönség is 
megismerje azokat az alapvető fogalmakat és elméleteket, melyeken 
a reformmunkálat részletes megvalósítása fel fog épülni. E követelés
nek Веке művecskéje igen magy mértékben megfelel. Világosan, egy
szerűen és rendszeresen építi fel az infinitesimalis számítás elméletét 
és széleskörű gyakorlati alkalmazásainak bemutatásával sikerül be
bizonyítania, hogy ezen elvont fejtegetésekből a természeti jelenségek 
tanulmányozásában mennyi haszon meríthető. A gyakorlati szempont 
mellett a logika követelményeit is érvényre juttatja, pontos meghatá
rozásokkal és levezetésekkel illusztrálva a felső mennyiségtan gondolat- 
menetét és módszereit. Tárgyát becses históriai megjegyzésekkel is 
közelebb hozza az olvasóhoz, kidomborítva az új fogalmak eredetében 
és fejlődésében megnyilvánuló gondolatokat. Nagy súlyt helyez a szerző 
a szemléletes előadási módra, a graphikai módszerek bő alkalmazására.

A hat előadásnak figyelmes átolvasóját, a fejezetek végén közölt 
feladatok szorgalmas kidolgozóját a szerző egészen új gondolatkörbe 
vezeti be, megnyitva előtte azokat a mai nap rendkívül fontos mód
szereket, melyekre a természet quantitativ megismerése és a technika 
haladása alapítva van. A művelt nagyközönségen kívül nagy haszon
nal tanulmányozhatják a könyvet azok is, kik exakt tudományos kuta
tásukban a felső mathézis alapfogalmainak ismeretére reászorulnak, 
így például a nemzetgazdaságtannak, chemiának, élettannak művelői, 
kik egyetemi tanulmányaik során nem foglalkozhattak részletesebben 
a tárggyal. Továbbá addig, míg megfelelő tankönyv nem áll rendel
kezésre, a reformgondolatok követői Веке kiváló kis könyvét taní
tásukban mintának használhatják.

Az egyes előadások tárgyát csak röviden ismertethetjük. Az első
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előadás a függvény fogalmát építi fel, a graphikai és analytikai mód
szerek segítségével jutva el a változás empirikus és analytikai kifeje
zésének és tanulmányozásának alapelveihez. A második és harmadik 
előadás a differenciál-hányados és a magasabb differenciál-hányadosok 
fogalmát tárgyalja, bemutatva számításszerü feldolgozásukat, geometriai, 
physikai és egyéb alkalmazásukat. A negyedik előadás a sorok és a 
sorbafejtés elméletének van szentelve, hogy a differenciálás művele
tének függvénytani jelentősége kidomborodjék. Az ötödik előadás a 
határozatlan és a határozott integrál elméletével ismertet meg ; fon
tosabb integrálok a terület, a köbtartalom, az ívhossz kiszámítása ; a 
tömegközéppont és a tehetetlenségi nyomaték meghatározása részle
tesen bemutatják az integrál-számítás módszereit és gyakorlati fon
tosságát. A hatodik fejezet a differenciál-egyenletek tanának elemeit 
és physikai vonatkozásait tárgyalja ; e fejezet értékes történeti képet 
fest a könyvben bemutatott discipina fejlődésről és jelentőségéről. 
Az előadások megértését a könyv elején közölt syllabus, továbbá a 
fejezetek végén közölt összefoglalások nagyban elősegítik. A munkához 
rövid bibliographia is csatlakozik. Dr. Goldziher Károly.

¥

O r. Á g n e r  L a jo s  : A  k ín a i nevelés. Jászberény. 1907. 71 lap.

Mi nálunk általában szinte terra incognita számba megy a 
kínai élet, kinai kultúra és így a kinai nevelés ismerete. Azért nagy 
érdeme Fináczy Ernő : Az ókori nevelés című munkájának, hogy a 
kinai nevelésről is megemlékezik. Annak, aki erről többet óhajt tudni, 
igen jó szolgálatot tesz a fenti könyvecske, mely annál is inkább a 
ajánlható, mivelhogy derék szerzője jártas lóvén a kinai nyelv- és 
irodalomban, munkájának anyagát az eredeti forrásokból meríthette. 
Szerző a bevezetésben vázlatos képet fest az ősrégi kinai kultúráról, 
az után ismerteti szemelvények bemutatásával a kinai tanítás anya
gát és módszerét, és befejezésül összegezi a kínai nevelés fény és 
árnyoldalait. Egy kis függelékben pedig ismerteti a hiao-t, japánul : 
kókót, vagyis a gyermeki kegyelet nagy jelentőségét e két keleti népnél.

Legyen szabad a következőkben a szerző érdekes tanulmányá
nak tartalmát dióhéjba szorítva előadni.

Kina már évezredekkel Kr. e. művelt viszonyok között élő ál
lam volt. Van ősrégi irodalma, melynek legrégibb emlékei a XII. szá
zadba nyúlnak vissza; művészete és filozófiai elmélkedése is régi keletű; 
végül tanításának és nevelésének ősrégi szervezetével is úgy szólván 
minden más népet megelőzött. Kínának legnagyobb bölcselője és paeda- 
gogusa Konfucius; legalább egy sem volt, aki annyira tudott volna hatni 
honfitársainak millióira, mint ő. Kina egészen az ő tanításának széllé-
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mében él ma is. A tanítás kezdő fokán a tanuló kezébe adott könyv 
a San-tse-king (Háromsoros könyv), mely beemlézésre való rövid m on
datokat tartalmaz. Szó esik benne a jó gyermekről, a 3 fő lény, a 
3 főkötelesség, 4 évszak, 5 elem, 5 fó'erény, 6 gabonanem, 6 házi á l
lat, 6 szenvedély, 8 hang, 9 generáció, 10 erkölcsi kötelékről; egyebe
ken kívül tartalmazza még Kina kivonatos történetét is. Egy másik 
könyv a Sioo-hiok (kicsik tudománya), melynek első részében er
kölcsi tanítások, a másodikban pedig az ezekre vonatkozó példák van
nak közölve. Végre nagy szerepe van a Hiaoking-nek is ; ez 18 feje
zetből álló értekezés a gyermeki kötelességekről, beszélgetés alakjában, 
melyet Konfucius és egyik tanítványa folytatnak egymással. A taní
tás következő magasabb fokán a tananyagot a Konfucius nevéhez fű
ződő irodalom szolgáltatja ; az ú. n. 5 kanonikus és 4 klasszikus 
mű. Az 5 kanonikus könyv a következő : 1. I-king : változások 
könyve. A kínaiak régi természetfilozófiájának képletes és homályos 
kifejezése. 2. Shu-king : történeti okmányok és epizódok gyűjte
ménye. 3. Shi-king : dalok könyve. 4. Li-ki : vallási, udvari stb szer
tartások könyve. 5. Chunts’iu : tavasz és ősz. Lu állam száraz króni
kája. A klasszikus könyvek a következők: 1. Lun-yü (Analecta). 
Ebben a hiao a központ ; a családi életben a hiao, az állami életben 
a loyalitás az első és főparancs. 2. Ta-Lió : nagy tudomány. Gyakor
lati útmutatója a nép boldogítását célzó kormányzatnak. Alapgondo
lata : csak az tud másokat vezetni, aki saját magát vezetni (nevelni) 
képes. 3. Chung-yung : arany középút, a horatiusi «aurea mediocri- 
tas» tana. 4. Meng-tse Mencius bölcsész tanításai. — Ezek a könyvek 
képezik a kínai államvizsgálatok alapját. Az iskolák általában magán- 
intézetek. Iskolakényszer nincs, de minden apa siet fiát iskolába adni, 
hogy a szokásos vizsgálatokra előkészüljön, melyeknek sikeres meg
állása után államhivatalnok lehet. Látnivaló, hogy a kínai paedagogia 
az állami és társadalmi renddel sokkal szorosabban kapcsolódik, m int 
más népek nevelése, amennyiben a tanítás anyaga és célja egyenesen 
a hivatalok elnyerésére irányul. Ez a nyers utilizmus persze nem válik 
a kínai paedagogia javára. Az egész tanítás és tanulás rideg mecha- 
nismus : a hagyomány bemagoltatása. Jellemzi még a kínai pædago- 
giai felfogást a tanításnak megfelelő írásjel : egyik fele ugyanis kezet, 
másik fele botot ábrázol. A női neveléssel csak legújabban kezdenek 
törődni. Nagy baj a mennyei birodalomban a gyakorlati tudományok 
fogyatékossága és a természettudományok hiánya. Ha majd e té
ren a kínaiak nem zárkóznak el a haladás elől, a konfuciusi erkölcs
tan követése, a nemzeti hagyományoknak és a nyelvnek szinte 
vallásszerű tisztelete, szívós kitartásuk és gyakorlati észjárásuk nagy- 
jövőt biztosít nekik. Dr. Szelényi Ödön.
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D r . A rn o ld  D o d e l : E r n s t  H a e c k e l a ls  E r z ie h e r . Gera-Unterm
haus, 66 1.

Tagadhatatlan, hogy minden nagy írónak, tudósnak vagy gon
dolkodónak értékes személyiségénél fogva van vagy lehet pædagogiai 
hatása is, ha nem is közvetlenül, de közvetve az emberek világ- és 
életfelfogásának a befolyásolása által. Ebből a gondolatból indul ki 
Dodel, a «Mózes-е vagy Darwin ? » cimtí sokat vitatott mű szerzője is, 
midőn Haeckelt a nagyhirű zoológust és biológust «mint nevelőt» akarja 
méltatni. Nem hallgatja el, hogy Haeckel e terv ellen tiltakozott, ki
jelentvén, «hogy ő miserabilis pædagogus, m iért is 3 gyermeke neve
lését teljesen felesége gondjaira bízta ; továbbá, hogy a gyakorlati filo
zófia, tehát a pædagogia terén is járatlan, és végül, hogy tanító és 
előadó képessége is fogyatékos». Haeckel ezen ellenvetései azonban 
éppenséggel nem tarthatták vissza Dódéit attól, hogy le ne fesse mes
tere jellemképét m int olyat, mely példaképül szolgálhat. Kiemeli, hogy 
Haeckel mindenekelőtt jó ember, mindig szolid és tisztességes maga
viseletét tanúsított, sohasem vett részt kicsapongásokban vagy dári- 
dókban, diák-korában sem. Jellemzi szinte pedáns lelkiismeretesség, vas 
szorgalom, hűség, háladatosság, barátságos modor, kedves humor. Csak 
a benne lángoló nemes ideálizmus tette lehetővé, hogy diadalra vitte 
a fejlődési világnézetet. Vitáiban céltudatos és komoly, munkájában 
vidám, pihenő óráiban a legszellemesebb társalgó. Nem egyoldalú szak
tudós, analitikus, hanem szintetikus is, aki a sok részlettapasztalatot 
egy nagy rendszeres világnézetben foglalta össze. Tányérnyaló soha
sem volt. Mindig bátran és elfogulatlanul szállt síkra a mellett, amit 
igaznak tartott. Nem öntelt szobatudós, hanem mindent elkövet a 
tudományos igazságok népszerűsítésére. Eajong a természetért. Emel
lett erős művészi talentom. Ifjúkora óta fest és rajzol. Eredeti rajzait, 
akvareljeit és olajfestményeit sikerült reprodukciókban már az isko
láknak is hozzáférhetővé tették. Világnézetének magva erős vallási 
érzés. Egy olyan férfi pedig, aki egész életén át harcolt az igazságért, 
akarta a jót és rajongott a szépért, ösztönző, buzdító és lelkesítő hatás
sal volt és lesz sokakra. Ki kell jelentenünk, hogy nem osztozunk teljesen 
Dodelnék e nézetében. Dodel tulajdonkópen azt az eszményképet rajzolja, 
melyet lelkesedése alkotott kedves hőséről. Elhallgatja, hogy Haeckel- 
nek vannak hibái ; hogy népszerű filozófiai munkái tele vannak 
tárgyi botlásokkal, amelyeket a cáfolatok ellenére nem volt hajlandó 
kikorrigálni ; hogy sokszor nem vonja meg a határt kész tudományos 
igazságok és hipotézisek között; hogy a vallás egyéni és szociális je
lentősége iránt nincsen érzéke és ép ezért vallásos érzelmet nem is 
kelthet, és hogy nem látja át az egyháznak m int szervezetnek nagy 
kulturális feladatát. E kifogásoktól eltekintve azonban köszönettel tar 

Magyar Paedayogia. XVII. 4 .



tozunk a szerzőnek, hogy a nagy természettudós jellemképét oly nagy 
szeretettel állította elénk és ezzel kiegészítette Bölsche szép biográ
fiáját. — E két mű pedig amellett bizonyít, hogy Haeckel éppen nem 
az a tudatlan hatásvadászó és fennhéjázó demagóg, aminőnek ellenfelei 
fel akarják tüntetni.

Dr. Szelényi Ödön.
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K ü lfö ld i  la p sz e m le .

L eh rp ro b en  u n d  L e h r g ä n g e . 1907. évfolyam IV. szám.*

Dr. F. Dörwald «Deutsche Aufsätze im Anschluss an die Horaz- 
lektüre» c. tanulmányban megállapítja, hogy Horatius lírai költemé
nyeit mily mértékig lehet fölhasználni a német fogalmazványok készí
tésében. Nagyon hasznosnak és célszerűnek tartja a cikkíró azt is, ha 
a német lírai költemények értelmezése alkalmával rámutat a tanár 
Horatius lírájának esetleges hatására. Dr. Baumann  Walter müncheni 
tanár «Schillers Stellung zum Altertum» c. cikkében arra utal, hogy 
mennyit köszön Schiller az ókori költők tanulmányozásának. A szerző 
sorban előveszi Schiller ama balladáit, melyek az ókor iránt érzett 
mély lelkesedésének köszönik létrejöttüket. Ilyenek : «Götter Griechen
lands», «Pegasus im Joche», de különösen a «Siegesfest», melynek 
mind a 13 versszakát elemzés tárgyává teszi. Igen szép tanulmányt 
írt e füzetben Budde G. hannoveri tanár Lattmann Jánosról, ki a 
régi nyelvek, különösen a latin nyelv tanításának egyik legkivá
lóbb methodikusa volt. «Über die Konzentration in den allgemeinen 
Schulen, namentlich im Gymnasium» c. műve a régi nyelvek tan í
tásának methodikájára nézve korszakalkotó. Budde mindenekelőtt 
Lattmann-nak a klasszikus nyelvek értékére vonatkozó nézeteivel 
foglalkozik. A latin nyelv nemcsak formális képző hatása miatt fontos, 
hanem mert irodalma megismerteti velünk az ókor teljes politikai és 
szociális életét. Ami a régi nyelvek tanításának methodikáját illeti, 
Lattmann abban a nézetben van, hogy tanításukban, amennyire csak 
paedagogiailag lehetséges, a tudományos methodusra kell törekedni. 
A tananyag módszeres feldolgozására nézve általában három oldalt, 
vagyis három eljárásmódot különböztet meg; ugyanis: 1. Az objektiv 
(tudományos) methodust ; 2. A pædagogiai módszert és 3. Az indivi
duális módszert. Budde mind a háromnak lényegét behatóan ismer-

* Az 1907. évfolyam I. és II. számairól a M. Pæd. XVI. 506—510, 
a III. számról а XVII. 54—56. lapjain számoltunk be.
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teti. Kimutatja azután, mikép tért át Lattmann, ki eleinte határozott 
antiherbartista volt, egészen Herbart elveihez.

Az extemporalékat Lattmann nagyra becsüli : a tudás megíté
lésének legjobb eszközeit látja bennök. A grammatikai tanításra 
önmagában is nagy súlyt vet ; de azért szerinte sem szabad e tanul
mánynak korlátlanul uralkodnia. Tanításában más tényezők is tekin
tetbe veendők és különösen elsősorban az anyanyelv. Budde m ár 
most áttér a «Lateinisches Elementarbuch» c. tankönyv ismertetésére. 
Lattm ann a latin elemi tanításra nézve az induktiv módszer haszná
latának helyességét vallotta, s mindig azt hangsúlyozta, hogy a latin 
tanítás kezdő fokán az egyes mondatok lefordítása mellett minél 
előbb összefüggő, még pedig érdekes tartalmú darabokra kell á t
térni ; így a tartalom is eszköz lesz a főcélnak — a nyelvben való 
kiképzésnek — elérésében. Az összefüggő olvasmány a tanulót tá r 
gyánál fogva is vonzani fogja ; ily módon a nyelv a tanuló szellemébe 
beliizelgi és bevési magát; kedvet kap a tanuló a latin szavak beta
nulásához, melyek alatt annyi sok szép rejtőzik, melyekkel oly gyö
nyörű gondolatokat lehet kifejezni. Lattm ann még igen ajánlja a tá r
salgást is, melynek alapját az olvasottak reprodukciója teheti. Eme 
gyakorlatok nagy pædagogiai értéke abban nyilatkozik, hogy változa
tossá tehetik az oktatást és a tanulmányi cél eléréséhez jelentékeny 
mértékben hozzájárulhatnak.

Tanulmányának végén Budde sajnálkozásának ad kifejezést, 
hogy a legutolsó porosz tanterv szerkesztésében nem Lattmann, 
hanem a grammatisták elveit vették tekintetbe, de meg van győződve, 
hogy Lattmann ideje is el fog érkezni, a mennyiben nézetei telve 
vannak belső igazsággal, úgy hogy lassanként a legerősebb ellentállást 
is le fogják győzni.

Némi összefüggésben van e tanulmánnyal a következő három 
cikk, melynek szerzői : Ziemann, Ehringhaus és Gillischewszky. 
Az első a latin nyelvben a mellékmondatok lefordításakor előforduló 
nehézségek elhárítására ad hasznos tanácsokat, a második a latin 
konjugációk begyakorlására szolgáló szemléltető módszert, t. i. egy 
általa feltalált és teljesen bevált konjugációs tabellát ajánl ; míg az 
utolsó számos, a görög olvasmányokkal összefüggő scriptum-szöveget 
közöl.

Simon Fülöp kimutatja, mennyire segíthetik a jól kiválo
gatott francia klasszikus olvasmányok a többi tárgyak (főleg a kiasz 
szikus nyelvek, történelem) megértését, míg dr. Kreusclincr «Be
handlung von trigonometrischen Yermessungsaufgaben im mathe
matischen Unterricht» c. dolgozatában az általa föltalált mathema- 
tikai mérőapparátust mutatja be, mely úgy, mint a theodolit bár
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milyen horizontális és vertikális szög, valamint hossz-, magassági, 
mélységi dimenziók és síkszámitások nivelláló meghatározásaira föl
használható. Szerző a készülék rajzát, valamint a számítás módját 
is bemutatja. Titz «Neue Bahnen in griechischen Unterricht» с. 
cikkében Przygode-Engelmann új görög grammatikájának jó oldalait 
mutatja ki és ennek a középiskolákba való behozatalát ajánlja. E füzet 
végén Fries Vilmos a dr. Lietz H. által alapított és igazgatott Landes- 
erziehungsheimekre (vidéki nevelőintézetekre) vonatkozó értesítőt 
ismerteti ; ilyen nevelőintézet az értesítő adatai szerint négy van, és 
a közönség érdeklődése ezen intézetek irán t minden évben fokozódik, 
olyannyira, hogy ezeknek az intézményeknek a száma minden évben 
szaporodik. Akik szervezetük iránt érdeklődnek, a dr. Lietz П. által 
kiadott évi jelentésben minden tudnivalót megtalálhatnak. tj.

■к

Z eitsch rift fü r  d as  B ealschu lw esen . 1908. I. és II. füzet.
J. Resch: «Bildungsfragen und Schulmassnahnem» címen kri

tika alá veszi az újabb pedagógiai mozgalmakat és irányokat. Elmél
kedéseiből a következő pontokat emelhetjük ki.

A modern élet minden terén hatalmas forrongás észlelhető. 
Minden irányban nagy az elégedetlenség a meglevő intézményekkel s 
átalakításuk, újjászervezésük érdekében terv tervet ér. Különösen heves 
a harc az ifjúság nevelése körül. Sokan a míveltség megszerzésének 
eddigi szélesre taposott útjait nem tartják már célravezetőknek s 
mindenekelőtt azt támadják, ami van. Az utóbbi évek pædagogiai 
irodalma is nagy romboló munkát végzett és sokszor szinte a lehe
tetlenséggel határos dolgokat kívánt. Ilyen negatív munkát végző dol
gozatokkal foglalkozik elsősorban Besch. Megnyitja a sort P. J. Möbius 
tavaly elhalt lipcsei orvos «Gedanken über die Schule» című híres m un
kájának kritikai ismertetésével. Ez a dolgozat egy oly férfiú érzel
meinek tükre, ki a gimnáziumot érdektelenül, sőt ellenszenvvel járta 
végig s ez iskolafaj ellen haláláig megőrizte antipatiáját. Okát ő maga 
abban látja, hogy erős érdeklődése a természettudományok iránt a 
gimnázium falai között nem kapta meg a szükséges táplálékot. Hibás 
ebben a tanításra kiszemelt anyag és a tanárok ügyetlensége egyaránt. 
A vallástan kivételével minden más tárgy meglehetős kellemetlen 
hatást hagyott vissza lelkében, a száraz, sívár formalizmusra épített, 
minden szemléletet mellőző módszer miatt. Ha ez utóbbi téren azóta 
történt is javulás, mégis a gimnázium mívelődési eszközei iránt való 
ellenszenv inkább növekedett, mint csökkent. Ennek oka az is, hogy 
a középiskolákban, (tehát reáliskolában is) a tanulókat az anyagnak 
nagyon is elaprózott, feladatszerű feldolgozására szorítják. Ez még
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a jobb tehetségű tanulókat is untatja. Nagy hiba továbbá, hogy majd 
minden osztályban akadnak oly tanulók, kiknek élénk szellemét nem 
elégíti ki a nagy középszerű többséghez alkalmazkodó oktatás. Ez a jelen
ség magyarázza meg, hogy miért mondanak ép a szellemileg kiváló 
emberek személyes tapasztalataik alapján annyira kedvezőtlen Ítéle
teket a középiskolai tanulás mai formájáról.

Ez Möbius dolgozata első felének veleje, a másodikra Eesch 
később tér rá.

A jelenkor művelődési törekvéseit, mozgalmait Gleichen-Russ- 
wurm  a nagy Schiller dédunokája tárgyalja «Bildungsfragen der 
Gegenwart» című iratában.

Gleichen abból indul el, hogy a kultúra összességének feladata, 
az emberiségnek megfelelő iskolákat adni. Ez — mondja Eesch — 
mindenesetre túlzott követelés, mely korunkat jellemzi : s e túlzott 
követelésnek nem kis része van abban, hogy az iskola hatalmát túl
becsülve a családi nevelés feladatait elhanyagoljuk. E felfogás az 
iskolának is árt, mert sok oly dolgot várnak tőle, melyeket nem tud 
teljesíteni. Hibásak azonbán a pædagogusok is, mert új rendszereikkel, 
csalhatatlannak hirdetett módszerökkel igen is nagy várakozásokat 
keltenek. A nevelésben a tapasztalat tanúsága szerint igen nagy jelen
tősége van az átöröklésnek és milieunek.

Gleichen az iskolát oly épülethez hasonlítja, melyen századokon 
át a külső díszre nagyobb gondot fordítottak, mint arra, hogy a belső 
helyiségek tágasak legyenek. Az épület belsejében az egyes részek 
összeomlása miatt a törmelék annyira felhalmozódott, hogy benne a 
mozgás csak nehezen lehetséges. Persze — veti közbe Eesch — fontos 
volna annak megvizsgálása, mi is hát az a törmelék, mely az isko
lában a fény és levegő behatolását megakadályozza ? E kérdés elől 
Gleichen kitér, csak sejteti, hogy a törmelék a német nyelvtan és az 
ókori nyelvek. Magas és szellős helyiségeken meg azt érti, ami az 
ifjúságra hasznos és praktikus, mi neki örömöt és boldogságot szerez. 
Kérdés már most, hogy ezek a kívánságok meghoznák-e a férfikor 
boldogságát és kellőleg elősegítenék-e az emberiség haladását?

Az egész munka inkább már sokszor mondottak és hallottak 
új köntösbe öltöztetése, semmint új, gyümölcsöző eszmék foglalata. 
Ez utóbbiak közül azonban ki kell emelnünk, hogy erősen hang
súlyozza a tisztelet érzelmének ápolását. E gondolat atyja Goethe 
(«Wanderjahre» című regényében). Hogyan fejlesztheti az érzelmet 
az iskola ? Elsősorban természetesen rendszabályaival, melyek meg
kívánják a törvények, tanítók stb., szóval az egész iskola tiszteletét. 
Igen fontos azonban, hogy akiknek számára tiszteletet követelünk, 
azok tiszteletet is tudjanak kelteni. Az iskolában döntő a tanár egyéni
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sége, otthon a környezet. A tantárgyak közül leginkább a vallástari 
alkalmas ez érzelem ápolására, ha a milieu ebben segítségére van. 
Egyéb tárgyakban a kriticismus szelleme, mely a modern tudomá
nyokban uralkodik, igen sokszor ellenkező hatásokat vált ki.

Míg Gleichen a jelenkor mívelődési törekvéseit áttekintve a 
praktikus műveltségnek ad elsőséget, addig Mayer Ede : tHumanis
tische und geschichtliche B ildung» Berlinben és Brandenburgban 
1906-ban tartott előadásában a történeti tudományokban látja és 
keresi a jövő míveltség eszközeit.

Mayer előadását a Kr. e. VI. századbéli görög míveltségi törek
véseknek és harcoknak a maiakkal való összevetésén kezdi. Ha a 
hasonlat itt-ott talál is, egészben mégis csak nagyon sántít. Előadásának 
magva a gimnáziumban szerzett műveltség előnyeinek kimutatása 
a reáliskolai tipusokkal szemben. Csak a gimnázium vezet tudom á
nyos munkára, míg a többi iskolafajok azt nyújtják, ami az életben 
hasznos és praktikus. Besch ez állítást ferdének mondja. Hogy vala
mely anyag a tanításban erőt fejtsen ki, az nem annyira a mívelő 
eszközök természetétől, vagy az anyag methodikai feldolgozásától, 
mint inkább a tanulónak az oktatás anyagához való szubjektív, belső 
viszonyától függ.

A tanulásban nemcsak az a fontos, hogy mit tanulunk, hanem 
az is, hogy hogyan. Sokan a pædagogusok közül azt hiszik, hogy a 
nevelés és mívelődés csak az általuk megjelölt módon lehetséges. 
Ezzel dicsekszik a Herbart-Ziller-féle didaktika is fokozati theoriá- 
jával. Ugyanilyen vonást mutat Dr. E. W. Sallwürk: a Die didaktischen 
Normalformen» című tanulmánya. A formalizálás és normalizálás — 
Besch szerint — még nem biztosítja az eredményt ; mert az oktatás 
eredményessé tételében hatalmasabb tényezők működnek közre, mint 
a normálfokok betartása. Ezek : a tanár egyénisége, a tanuló termé
szetes érdeklődése, melyet semmiféle művészi eszközzel nem lehet 
felkelteni, ha magától nincs meg. Nagy jelentőségök van azonban a 
normálfokoknak a kezdő tanárra nézve. Sallwürk könyve mindenesetre 
igen jó útmutatója azoknak, akik komolyan törekednek, hogy tanítás
módjuknak megfelelő alakot adjanak.

Az előadás formájáról tartott Keller Ernő előadást: «Die 
Erziehung als Kunst a u f wissenschaftlicher Grundlagen címen, 
Eisenachban 1906. ápr. 18. Előadását azzal az optimista felfogással 
kezdi, hogy a nevelő nemcsak az egyes, hanem a tömegtanításban is 
mindent elérhet, ha helyesen fog hozzá. Az eszköz erre, hogy a 
nevelő a tanulónak saját szabadságán, önállóságán nyugvó érdeklő
dését támogassa. Például hozza fel Keller Helén esetét, kivel Sullivan 
Anna siketnémasága és vaksága dacára óriási eredményeket ért eh
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Ez esetleg sikerült, mint ritka kivétel, de a tanuló egyéni hajlamára 
alapított nevelés a tömegtanításban alig valósítható meg. Besch nem 
bízik abban, miben az előadó, hogy a jövő paedagogiája tökéletes lesz.

A vizsgálatok kérdésére térve át, sokan a pædagogusok közül úgy 
elméleti, mint gyakorlati szempontból értékes eszméket vetettek fel. 
Különösen is figyelemreméltó Martinak grázi egyetemi tanárnak 
1906-ban Bécsben megjelent értekezése : Über Prüfen und Klassi
fizieren vom Standpunkte der Praxis. Elméletileg 1900-ban fejtette 
ki gondolatait e kérdésről tudományos módon.

Martinak álláspontja az, hogy a vizsgaeredmények bizonytalan
ságainak dacára más eszközünk a tanuló szellemi dispoziciója meg- 
próbálására nincs ; ezért nem nélkülözhetjük, s csak arról beszélhe
tünk, miként alakítsuk a vizsgálat menetét, hogy annak hátrányos 
oldalait elkerüljük. Az ismétlésekkel kapcsolatos vizsgálatokat lehető
leg szorítsuk meg, s nagyobb figyelmet fordítsunk azokra a pszichikai 
akadályokra és zavarokra, melyek ilyenkor a tanuló lelkében fellép
nek. Nagy gondot fordítsunk azokra a feleletekre, melyeket a tanulók 
tanítás közben adnak, s ezeket ne jegyezzük semmiféle katalógusba.

II. A múltban az iskola a tanulónak csak szellemi művelésére 
gondolt, a jelenben azonban a test ápolására is mind nagyobb figye
lem esik. Sőt oly feladatokat is, melyek eddig a család, helyesebben 
a véletlenre voltak bízva, legújabban az iskola körébe utalnak ; ez a 
nemi felvilágosítás. Itt Besch csak egy előadást említ, melyet Brennecke 
orvos tartott Magdeburgban. Címe : «Freiheit. Ein offenes Wort 
zur sexuellen Frage an Deutschlands Jugend .» 1907. Az előadás az 
intézeteket elhagyó érettségizett ifjaknak szól, figyelmeztetve őket a 
a venereás betegségekre és az alkoholtól való tartózkodásra. Különös 
figyelemre méltó az egész előadás erkölcsi oldala s az a magas szem
pont, melyből tárgyát felfogja. Helyes, hogy nem tanár, hanem orvos 
szól ilyenkor az ifjúsághoz. Fontos volna ezért, hogy minden iskolá
nak meg legyen a maga orvosa.

HL A reformtervekre térve első sorban Thumser: Strittige Schul
fragen. Ein Wort der Verständigung an die Eltern. 1907. című 
munkáját említi. Thumser szerint jelenlegi iskolaberendezéseink és 
míveltségi eszközeink önmagukban eléggé alkalmasak, hogy az ifjú
ságnak megfelelő míveltséget nyújtsanak, ha a szülők belátással, 
a tanulók meg érdeklődéssel, jóakarattal közelednek hozzájok. Besch 
csak abban nem ért vele egyet, hogy a gimnáziumban látja Thumser 
a míveltségre vezető egyedüli helyes utat. Míg Thumser munkája 
inkább a meglévőt kritizálja, addig Schmidt Károly: Deutsche 
Erziehungspolitik. Eine Studie zur Socialreform mit einem Anhang : 
Die deutsche Reformschule 1906-ban megjelent dolgozatában inkább
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újat akar teremteni. Beformtervei, m int általában a többi reformerek 
kívánságai a következő négy dologra vonatkoznak : 1. A tananyag 
változtatására. 2. A tanítás módszerének változtatására. 3. A test és 
egészség fokozottabb ápolására. 4. Az iskola nevelő hatásának erősebb 
hangsúlyozására.

E kérdések közül hol az egyik, hol a másik lép előtérbe, az 
egyes reformerek terveiben. így Mőbius említett dolgozatának máso
dik részében főleg a tananyaggal foglalkozik. Kívánja az egyes tan 
tárgyak közt a választás jogát. A tanuló döntsön, inkább mathema- 
tikát, vagy ókori nyelveket akar-e tanulni. Nem tudja azonban Mőbius, 
bogy egy osztály tanításában mi érhető el, ha azt kívánja, hogy az 
alsó fokon a gyermeket a francia és angol nyelv szóban és írásban 
való teljes elsajátítására tanítsák meg.

Ezután Resch hosszabban beszél arról, hogy a tanulók szellemi 
tevékenységét hogy fejleszthetjük inkább ? Szerinte az ókori nyelvek 
helyett a természettudományok ma erre alkalmasabbak, mert ma nem 
abstrakt gondolkodásra van szükség, hanem tettre. Ez pedig csak a 
természettudományi nevelés segítségével érhető el.

Az egész reformkérdés legkényesebb pontja az iskola hatásának 
foka és módja. Erről Förster zürichi egyetemi tanár írt egy könyvet. 
Címe : Schule und Charakter. Beiträge zur Pädagogik des Gehorsams 
und zur Reform der Schuldisciplin. 1907. Besch igen ajánlja e 
munkát elolvasásra, mert sok oly kiváló segítő eszközt, tanácsot nyújt 
benne a szerző, melyekkel az iskola képes az otthoni környezetnek 
sokszor káros befolyását legyőzni.

IV. Áttérve az iskolafelügyelet és tanítók, tanárok kiképzésére, 
azt mondja Besch : a felügyelőknek két szempontot kell figyelembe 
venniök, ú. m. a tanulók munkáit és a tanítók, tanárok methodikai 
eljárását. A múltban inkább amazt, a jelenben meg az utóbbit vették 
szemügyre. Ezt részint Herbart tanításainak hatása, részint a közönség 
panaszai okozták. A felügyelet egyoldalúsága ellen már sokan fel
emelték szavukat. Legkiválóbb e nemű munka Bohnstedt : Strategie 
und Taktik der Schulaufsicht. 1907.

A tanítók és tanárok képzésére vonatkozólag kiemeli Besch, 
hogy az előbbieket már igen régen főleg a gyakorlatra készítettek 
elő, míg az utóbbiaknál mindig a tudományos míveltségre helyezték 
a fősúlyt. Ma, épen hogy a középiskola ellen felmerülő igen sok 
panasznak elejét vegyék, keresik a módot, hogy a tanárok paedagogiai- 
didaktikai kiképzése miként történjék? Ez azonban igen nehéz fel
adat, s egységes megállapodás nincs.

A folyóirat többi része math, és geom. kérdésekkel foglalkozik.
Dr. Ozorai Frigyes.
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VEGYESEK.

— Nemzetközi m orâlpædagogiai kongresszus. Londonban 
f. évi szeptember 23—26. napjain tartják az első nemzetközi morál- 
pedagogiai kongresszust. A tárgyalások alapjául rövid összefoglaló 
előadások szolgálnak az erkölcsi nevelés következő tételeiről : Iskola 
és szülői ház. Iskola-szervezet. Koedukáció, iskola-egészségtan, az 
osztályok nagysága). Fegyelem. Nevelési és tanítási módszerek. Ifjú
sági irodalom. Az egész tantervnek ethikai szellemmel való betöltése. 
(Történelem, földrajz, irodalom, klasszikus nyelvek, modern nyelvek, 
fogalmazás, természetrajz, mathematika, kézügyességi- és művészeti 
oktatás stb.). A direkt és indirekt erkölcsi tanítás relatív értéke. 
Az erkölcsi tanítás, m int külön tárgy. (Tárgya, módszere, tankönyvek, 
tanítók előkészülete, a reá fordítandó idő). Speciális ethikai tételek. 
(A hivatás ethikája. Tisztaság, udvariasság, mértékletesség, állat-ked
velés, takarékosság, egészség.) Alkotmánytan és hazafiság. Az esztheti- 
kai és testi nevelés viszonya az erkölcsi neveléshez. Az erkölcsileg 
visszamaradottak nevelése. Erkölcsi nevelés a kisdedóvókban, elemi 
iskolákban, középiskolákban, továbbképző iskolákban és szeminá
riumokban. Néhány minta-tanítást is be fognak mutatni e kon
gresszuson. Két gyakorlati indítvány is megbeszélés tárgyát teszi ; 
ezek egy nemzetközi folyóirat és egy nemzetközi iroda felállítása a 
morálpedagogia számára. — A morálpedagogiai irodalom termékeiből, 
képekből, stb. kiállítás lesz. — A gyűlések a következők ; 1. Összes 
ülések. 2. Szakosztályi ülések (egy napra korlátozva). 3. Speciális össze
jövetelek. — Tagsági jegyek ára 12 korona (10 márka, 12 franc). E tag
sági jegy a tulajdonost feljogosítja arra, hogy a kongresszus minden 
ülésén, s társas összejövetelein részt vehessen. E tagsági jegy fejében 
ezenkívül megkapja mindenki a kongresszusi értesítő egy példányát 
(mintegy 350 oldalnyi terjedelemben). Tagsági jegyek a vezértitkárnál 
(Spiller Gusztáv, 6 York Buildings, Adelphi, London) rendelhetők. 
Oly tagok, akik előadásokra vállalkoznak, kéretnek, hogy e szándéku
kat 1908 junius 15-éig jelentsék be. A kongresszus nyelve: az angol, 
franczia és német. A kongresszus tárgyalásai csakis oly tárgyakra
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szorítkoznak, melyek egyformán érdeklik mindazokat, akik az iskolai 
nevelés ethikai értékét szivükön viselik. Ebből azonban nem követ
kezik az, hogy a vallási és filozófiai szempontokra való alkalmi 
ráutalás a vitából ki volna zárva. — Minden közlés és kérdés az 
egyes osztályok titkáraihoz vagy a vezértitkárhoz intézendő, aki kész
séggel nyújt felvilágosítást az utazásra, szállókra stb. vonatkozólag is.

K ü lfö ld i  p æ d ag o g ia i k ö n y v észe ti.
(1907.)

I. A ngol irodalom .*

Adamson J. W. The Practice of Instruction. A Manuel of Method General 
and Special. London. 1907. National Society (8°, 534 1.) 4 sh 6 p. 

Bagley W. C. Class Boom Management. London. 1907. Macmillan (8°) 5 sh . 
Bernard E. R. A Scheme of Moral Instruction . F o r Teachers in Public 

Elementary Schools. London. 1907. Davis (12°) 6 p.
Birdseye C. F. Ind ividual Training in our Colleges. London. 1907. Mac

millan (8°) 7 sh  6 p.
Brackenbury Laura. A Primer of Psychology. London. 1907. I. M urray 

(12°, 128 1.) 1 sh.
Butler M. M. The Meaning of Education and o ther Essays and Adresses.

London. 1907. Macmillan (8°) 4 sh 6 p.
Champneys, A. L .  Pubhc Libraires : A treatise on the ir Design Construc

tion and F ittings. London. 1907. Bratsford. (8°. 200 1.) 12 sh 6 p.
Code of Begulations for Public E lem entary Schools in  England. London. 

1907. W yman (8°) 3 p.
Colville J. Some old-fashioned Educationists. London. 1907. Green. (8°, 

108 1.) 2 sh.
Comenius J. Amos. The great Didactic. T ranslated  into English and edit, 

with biographical, historical and critical introductions by M. W. Keatinge. 
Part. II. Text. London. 1907. Black. (8°, 320 1.) 4 sh 6 p.

Coulton G. G. Beligious Education before the  Beformation. London. 1907. 
Simpkin. (8°) 6 p.

Defoe Daniel. The Life and Adventures of Bobinson Crusoe. With in tro 
duction, notes, appendix. London. 1907. G. Gill. (8°, 324 1.) 2 sh. 

Douglas C. The Law s of Health. A Handbook on School Hygiene. Lon
don. 1907. Blackie (8°, 248 1.) 3 sh.

Dressier F. B. Superstition andeducation. London. 1907.Wesley (8°, 2391.) 5 sh.

* A «M onthly Gazette» a Brockhaus-féle « Bibliographie » és a «The 
English Catalogue of Books 1907» alapján.
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Education Bill 1906. London. 1907. League. (8°, 16 1.) 2 p.
Garmo C. Principles of Secondary E ducation: The Studies. London. 1907. 

Macmillan. (8°) 5 sh.
Harmsworth's Self-Educator. I—VIII. vol. London. 1907. Amalgamated 

Press. (8°) Each vol. 7 sh 6 p.
Harper J. Wilson. Education and Social Life. London. 1907. Pitman (8°, 

334 1.) 4 sh 6 p.
Hayward F. H. Secret of Herbart. Essay on the Science of Education. 

London. 1907. W atts. (8°) 6 p.
— The Meaning of Education. As interpreted by Herbart. London. 1907. 

Ralph. (8°, X II +  217 1.) 2 sh.
Herbart J. Fr. Letters and Lectures on Education. Translated and edit, 

with an introduction by Henry and Em m y Felkin. London. 1907. Son
nenschein (8°, 312 1.) 4 sh. 6 p.

Hinsdale B. A. H istory of the University of Michigan. With Ilustr. and 
Portraits. Ann Arbor. 1907. (8°. 13 +  376 1.) 30 M.

H istory and Prospects of the Pupil Teacher System. London. 1907. W y
man. (8°.) 3 p.

Hughes S. L., and L. It. Klemm. Progress of Education in the Century.
London, 1907. Chambers. 8°, 532 1.) 5 sh.

Jolly W. Ruskin on Education. Some needed but neglected elements.
London. 1807. G. Allen. (8°, 184 1.) 1 sh.

Keatinge, M. W. Suggestion in Education. London. 1907. Black. (8°, 210 1.) 
4 sh. 6 p.

Lockyer N. Education and National Progress. Essays and Adresses 1870— 
1905. Introduction by R. B. Haldone. London. 1907. Macmillan (8°, 
282 1.) 5 sh.

Major H. Moral instruction. In  Accordance with the Code Requirements 
in  Elementary Schools. London. 1907. Blackie. (8°, 72 1.) 1 sh. 

Matthews F. H. The Principles of Intellectual Education. Cambridge 1907.
University Press. (8°, 144 1.) 2 sh 6 p.

Miller Hugh. My Schools and Schoolmasters, or : The Story of My E duca
tion. Introduction and Notes by W. M. Mackenzie. London. 1907» 
Nimmo. (8°, 578 1.) 3 sh 6 p.

— J. H. Clericalised Education in Ireland. P art I. Dublin. 1907. Maun- 
sel. (8°) 4 p.

Monroe P. A brief Course in the H istory of Education. London. 1907. 
Macmillan. (8°) 5 sh.

— W. S. History of the Pestalozzian Movement in  the United States. 
Syracusæ. 1907. (8°, 244 1.) 12 sh.

Montaigne : The Education of Children. London. 1907. Patman. (8°, 412 1.)
7 sh 6 p.

Paton J. B. Continuation Schools from a h igher point of view. London. 
1907. J. Clarke (18°, 72 1.) 6 p.

Pestalozzi I. H. How Gertrude teaches her Children. 4. edit. London. 
1907. Simpkin. (8°, 308 1.) 6 p.
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Posse, N. Tlie special Kinesiology of educational Gymnastics. London.
1907. A. F . B ird. (4° 388 1.) 12 sh. 6 p.

Public Schools Y ear Book 1907. London. 1907. Sonnenschein. (8°, XXX +  
677 1. 3 sh  6p.

Regulations for the Training of Teachers. London. 1907. Wyman. (8°) 6 p. 
Rhodes Walter. A School History of L ancashire. London. 1907. Methuen. 

(8°, 228 1.) 1 sh 6 p.
Sadler S. H. The H igher Education of th e  Young. Its Social, Domestic 

and Religious Aspects. 2. edit. London. 1907. Roubledge. (8°, 284 1.1
3 sh. 6 p.

Sargent, D. H. Physical Education. London, 1907. Ginn. (8°, 312 1.) 6 sh. 
Sharp, W. H. The educational System of Japan. London, 1907. Unwin. 

(8°) 5 sh.
Urwick, W. E. The Child’s Mind, its Growth and Training. New York.

1907. E . A rnold. (8° 11, +  269 1. 4 sh  6 p.
Waldegrave A. A Teacher’s Handbook of M oral Lessons. London. 1907. 

Sonnenschein. (8°, 162 1.) 1 sh 6 p.
Winterburn Rosa. Methods in Teaching. Being the Stockton Methods in  

E lem entary Schools. London. 1907. M acm illan. (8°, 368 1.) 5 sh. 
Woodward William. Studies in Education during the Age of the Renais

sance 1400— 1600. Cambridge 1907. U niversity Press (8°, XX -j- 336 1.)
4 sh 6 p.

Yozall J. H. and Gray E. The National Union of Teachers. Handbook of 
Education. London. 1907. Nat. Un. of Teachers. (8°) 3 sh 6 p.

Összeállította Dr. Gyulai Ágost.
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Felolvasó ülés 1908. márc. 21.

Jelen vannak : dr. Kármán Mór elnöklése mellett Bihari 
Mór, Gyulay Ágost, Hegedűs István, Hermann Antal, Hortobágyi 
Antal, Havass Ilona, Jablonszky Géza, Kerékgyártó Elek, Kovács János, 
Miklós Elemér, Nagy László, Pauler Ákos, Székely György, Sziklás 
Adolf, Téglás Gábor, Yángel Jenő, Yolenszky Gyula, Zsengeri Samu, 
Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző. Ezeken kívül igen nagy szám
ban vendégek.

I. Elnök megnyitván az ülést, jelenti, hogy a társaság elnöke, 
Fináczy Ernő, hivatalos elfoglaltsága m iatt nem jelenhetett meg a 
gyűlésen. Kiemeli a napirenden levő polgári iskolai kérdésnek fontos
ságát, amellyel nem csak az érdekelt körök foglalkoznak behatóan, 
de illetékes helyen is nagy érdeklődéssel és figyelemmel kisérik az 
e tárgyban megindult mozgalmakat. Felkéri a Társaság jelenlevő tag
jait, akik a kérdéshez szólni kívánnak, hogy jelentkezni szíveskedjenek.

H. Legelébb Somogyi Géza: «A polgári iskola kérdéséhez » 
cím alatt olvassa fel észrevételeit Kovács János múltkori előadására. 
A felolvasó nézete szerint sokkal inkább volnának az iparos-, keres
kedelmi- és földmíves tanonciskolák a polgári iskola nevével meg
jelölhetők, mert az u. n. közép polgári elemet ezek nevelik. A pol
gári iskola név részint német, részint osztrák eredetű, de ők e név 
alatt egészen mást értenek. Majd kifogást te tt az ellen, hogy az ez 
ügyben felszólaltak nagyobbára pro domo beszéltek ; sokkal helyesebb 
volna elvi álláspontból a kérdéshez szólni. Ily szempontból kíván felolvasó 
a kérdés megoldásához járulni. Ily módon e kérdést nálunk először 
dr. Bokor József kívánta megoldani. О a tanítás módszerét véve tekin
tetbe, az iskolákat induktív és deduktív módon fölépültekre osztotta. 
Ez azonban kiindulási pont már csak azért sem lehet, mivel tanítá
sunk a tárgy természetéhez képest úgy az alsó, mint a további foko - 
kon majd inductív, majd deductív. Dr. Harris az iskolák jellegét a 
tanítás anyagának fokozatában véli megállapíthatónak. A német
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Behmke az iskolákat érzületi vagyis nevelő- (Gesinnungs) és tudós 
(Sch. d. Wissens) iskolákra osztja. Felolvasó szerint a kérdés helyes 
megoldásához legközelebb jár Behmke ; csakis azon csodálkozik, miért 
nem nevezte ő az első típust a maga nevén, t. i. nemzeti iskolának. 
Előadó szerint a nép- vagy nemzeti iskola a nemzeti-, a középiskola 
az általános műveltséget közvetíti. Az első ismerteti meg a hazát s 
mindazt, ami annak tartalmat ad ; a második a növendéket az egye
temes műveltség elemeibe vezeti be. Haladásunk legfőbb akadálya, 
hogy a középiskola a nemzeti iskola feladatát kisajátította.

Ami a műveltség tartalmának csoportosítását illeti, előadó 
dr. Harris összeállítását fogadja el, aki a két rendbeli műveltséget 
a következő öt pont alatt foglalja össze: a) szervetlen; b) szerves ter
mészet; c) elméleti; d) gyakorlati- és e) eszthetikai ember. Ezen öt 
pontból a nemzeti iskola felöleli mindazt, ami a hazára vonatkozik ; 
a középiskola ezt — mintegy második koncentrikus körben — kibővíti 
azzal, ami a világegyetemhez tartozik.

Ami a kétrendbeli műveltség közvetítésére szükséges időt illeti, 
előadó több állam iskolaszervezetét ismertetvén, a svájci mintát 
ajánlja.

Arra a kérdésre nézve, hogy a polgári iskolának is helye van-e 
a közoktatási szervezetben, véleménye a következő. Amióta az első 
reáliskola megszületett, azóta azt az élők sorából kiküszöbölni nem 
lehet ; mert az élet szükséglete létesítette. Azóta a társadalom bonyo
lultabbá vált s ez kielégíttetést kívánt : így jött létre a polgári iskola, 
mely azonban középiskolai feladatot végez, tehát oda is sorolandó. 
Erre nézve idézi az Egyesült Államok ú. n. Tizes bizottságának 
csoportosítását. Eszerint a középiskolának következő típusai vannak : 
a) klaszikai, b) latin tudományos, c) modern nyelvi és d) anyanyelvi 
középiskolák. E típusok, más-más név alatt az európai államok 
majdnem mindegyikében föltalálhatok. Előadó szerint a mostani ú. n. 
polgári iskolák a középiskolák negyedik típusába jutnak. Ami pe
dig a polg. tanítóképzőt illeti, úgy ez, előadó szerint, az egyetem 
egyik kollégiumává teendő.

Záradékul utal felolvasó azon jelenségekre, melyek igazolják, 
hogy közoktatásügyünk szervezetében baj és pedig nagy baj van s 
előadását Sir Philipp Magnusnak, a b ritt egyesület múlt évi augusz
tus havában Leicesterben tartott ülése alkalmával mondott beszédé
ből vett idézettel rekeszti be : *Ha jóvá akarjuk tenni azokat a hibá
kat, melyeket elkövettünk, újólag megfontolás tárgyává kell tennünk 
azon alapvető eszméket, melyeken a nevelés rendszere felépítendő.»

Elnök megköszöni az előadónak a felolvasást s felhívja a jelen
levőket a hozzászólásra.
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Volenszki Gyula felszólalását két részre osztja. Első sorban a 
vitában elhangzott beszédeket bírálgatja s ennek során cáfolgatja 
Schack Béla stat. adatait és bizonyítani törekszik, hogy Schack más 
alkalommal éppen ellenkezőt állított a keresk. iskola feladatáról. 
Kerékgyártó Elekkel sem ért egyet, aki a polg. iskola útján egy időben 
egyszerre két embert (szaktanfolyam útján és általános műveltséggel) 
akar nevelni. Somogyi Géza álláspontját sem teszi magáévá s bizo
nyítja, hogy a polgári iskolát leginkább az iparosok s a szegényebb 
középosztály gyermekei látogatják. Szóló ezután kimutatja, miért nem 
prosperálnak a polgári iskolák? A polg. iskolák felső osztályai azért 
nem telnek meg, mert elvonták tőlük a minősítést, nem adják meg 
az önkéntességi jogot stb. s amíg ezeket a jogosítványokat nem kap
ják meg, nem is fognak felvirágozni. A polg. iskola nem rendezhető 
alája vagy föléje semmiféle más iskolafajnak, nem lehet sem nép
iskolai intézmény, sem középiskola. A polg. iskola új típus, amely
nek külön tanulmányi rendje, külön tanterve, külön tankönyvei s 
bizonyos tekintetben külön módszere is legyen, azaz egyes alkalmazott 
részletek jobban kidomborítandók, mint pl. a gimnáziumban. Véle
ménye az, hogy a mostani 4 osztály egyelőre megfelel a követelmények
nek s legyen-e 7 osztályú vagy nem, azt a jövő fogja megmutatni.

Hortobágyi Antalnak nem áll rendelkezésére stat. adat, ő a 
tárgyhoz tapasztalatai alapján szól. Úgy érzi, hogy iskolákat nem 
állítanak fel bizonyos néprétegeknek, hanem azért, hogy velük bizo
nyos célt megvalósítsanak. Az élet kimutatta, hogy szükség van a 
reáliskolákra, a gimnáziumokra és kimutatta azt is, hogy a polg. iskolát 
sem nélkülözheti. Mindannak dacára, hogy a polg. iskolától megvonták 
a levegőt, mégis mit tapasztalunk ? A polg. iskolák egyre szaporodnak. 
Miért szűntek meg a felsőbb népiskolák? Mert az életnek ez az is
kolafaj nem kellett s mindenütt kidobta magából. A gimnáziumokat 
a reneszánsz alkotta meg, a polg. iskolát az élet maga és a szük
séglet, melyet ki kellett elégíteni. Nem helyesli, hogy az átlépést a 
gimnáziumba annyira megnehezítették s éppen ezért óhajtja, hogy a 
polg. iskola hét osztályúvá fejlesztessék. Azt hiszi, hogy hazánk új 
reneszánsz felé közeledik s meg kell adni a módot rá még a sze
gény embereknek is, hogy fiaikat nagyobb tőkebefektetés nélkül hosz- 
szabb ideig küldhessók az iskolába. A hót osztályúvá fejlesztett polg. 
iskola gyakorlati iránya mellett a nemzeti szellemet is kellő erővel 
támogathatná s egyúttal befejezett egészet nyújtana tanítványainak.

Kovács János kijelenti, hogy Volenszky és Hortobágyi eszméi
vel egyetért. Somogyi véleményét nem osztja ; ennek a propagálása 
magának a népiskolának félreismerése volna. A polg. iskola gyakor
lati célt szolgál s a szülő elég korán elhatározhatja, iparosnak,
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kereskedőnek, adja-e gyermekét, vagy pedig a tudományos pályát 
választja-e? Éppen ez okból a polg. iskolai kérdést ne hozzuk vonat
kozásba az egységes és egyenlő jogosításokat nyújtó középiskola kér
désével. A tudományos pályára készülőknél helyes az a törekvés, hogy 
az ifjakat mentül később állítsuk pályaválasztás elé ; a gyakorlati pá
lyákra készülőknél erre szükség nincsen.

Sziklás Adolf az iskolai rendszernek egészen új beosztá
sát kivánja. Az elemi iskola három osztályáig minden rendű és 
rangú gyermek együtt legyen. A negyedik osztályban már három 
évi népiskolai és három évi polgári iskolai irányban ágaznék szét 
az új iskolai rendszer. Ez utóbbira alapíttatnék a gimnázium és 
reáliskola hat-hat évfolyama, és a felső polgári iskola három évfolyama- 
Az utóbbiból aztán a tanulók 15 éves korban vagy a szakiskolákban 
nyerhetnek továbbképzést, vagy pedig átléphetnek azonnal az életbe.

Kerékgyártó Elek azok közé a kevesek közé tartozik, akik Csen- 
gery nyilatkozatait ő tőle magától hallották s akinek a polg. iskola 
megteremtésével az volt a célja, hogy a nemzetet hozzászoktassa a 
gyakorlati élethez. Kijelenti, hogy a polg. iskolákkal kapcsolatos ipari 
tanfolyamok nem azért buktak meg, m ert nem fér össze a kétféle 
nevelés egymással ; hanem azért, mert azok, akik kezükben tartották 
a tanítást, nem voltak elég gyakorlatiak. A sok elmélet miatt nem 
prosperálhatott a gyakorlati irány.

Somogyi Géza köszönetét mond Kovácsnak, hogy előadásával 
nemcsak érdekes, de értékes eszmecserét idézett föl. О a népiskolát 
egészséges alapokon akarja fejleszteni, a fogyatkozásoktól megszaba
dítani és kijelenti, hogy az elmondottak dacára kénytelen megmaradni 
saját álláspontja mellett.

Kármán Mór elnök csak“ azért szólalt föl, mert Yolenszky 
hivatkozott egyik közzétett tanulmányára. Az adatok, amelyeket ebben 
ismertetett, rendkívül tanulságosak. Sajnálná, ha ilyen kérdésben el
méleti megvitatás nélkül kisérlenénk meg különböző módokat a meg
oldásra keresni. A legjobb elmélet mindig útmutatója a gyakorlatnak 
s a magunk tapasztalatait mindig össze kell mérni az emberiség 
tapasztalataival ; mert nem pusztán elvekből, hanem a tapasztalatok
ból alakul ki az elmélet. Nagy baja a mi iskolai intézményeinknek, 
hogy fejlődésüket az osztrák hatás elrontotta. Az 1848-ik év előtt 
sokkal egységesebbek voltak iskoláink. A polg. iskola sem került úgy 
ki az életből, amint CseDgery tervezte. A fölvetett kérdés fontossága 
kívánatossá teszi, hogy állandóan napirenden tartassák.

A felolvasó ülést a rendes tagok zárt ülése követte.
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A kísérleti lélektan fejlődési történetében nagy fontosságú 
mozzanat volt az, midó'n az emlékezés funkciójának vizsgálatába fogtak. 
A szellemi működések ezen területén végzett kísérletek folytán ki
alakult módszerek és technikai ügyességek tették lehetővé, hogy a 
kísérleti lélektan oly psichologiai, pasdagogiai, didaktikai és iskola- 
higiéniai kérdéseket tegyen vizsgálódása tárgyává, melyek exaktan és 
egyértelműen csakis kísérleti módszerek segélyével, nagy emberanyag 
felhasználásával és a nyert eredmények statisztikai feldolgozása útján 
dönthetők el véglegesen. Az ilyen természetű kérdések között első 
helyen állott a tanulás természetének, a tanulás technikájának és a 
gazdaságos tanulás módjainak rendszeres vizsgálata, Különösen érde
mesnek mutatkoztak azon kísérletek, melyek a gazdaságos tanulás 
módszereit és feltételeit tették vizsgálat tárgyává.

A tanulás ökonómiájának kérdése pædagogiai szempontból is 
elsőrendű fontosságú. Tapasztalatból tudjuk, hogy sem a tanulás gyor
saságára, sem ami még fontosabb, a megtartás idejére nézve nem 
közömbös, hogy miként tanulunk. Hiszen tudjuk, hogy minden külö
nös megfontolás nélkül más módon tanulunk valamit, ha azt csak 
rövid ideig óhajtjuk megtartani és más módon, ha azt a lehető leg
hosszabb időre akarjuk emlékezetünkbe vésni. Rövid időtartamra való 
megtartásra az anyagnak gyors egymásutánban történő gyakori ismét
lése a használatos eljárás, mely tanulás erősen motorikus jellegű. Ha 
azonban a kérdéses anyagot egész életünk számára kívánjuk meg
tanulni, akkor lassú ütemben, éber figyelemmel olvasunk, illetőleg 
ismétlünk, ezen tanulás már túlnyomóan intellektuális karakterű lesz.

Az igen széles határok között variált tanulási módszerek lehet
nek alkalmasak és célszerűek, megfelelhetnek a tanuló pszichológiai 
és fiziológiai diszpozíciójának, individuális sajátosságának és esetleg 
helylyel-közzel a legcélszerűbbek is lehetnek. De ez mind nem szük
ségképp Érdemes lesz tehát azzal foglalkoznunk, vájjon a tanulásnál 
alkalmazott eljárások célszerűek-e és ebből kiindulva azon kérdésre 
kiterjeszkedni, hogy melyek a gazdaságos tanulás módszerei. Főképen 
a könyvnyélkül való szószerinti tanulás, az ú. n. memorizálás ter
mészetének vizsgálatára terjeszkedjünk ki.

Magyar Paedagogia. XVII. 5.
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A kísérleti lélektan abban a helyzetben van, hogy kifejlett mód
szerei segélyével ezen kérdésekre a kimerítő feleletet megadhatja. Hogy 
ez pædagogiai tekintetből milyen fontossággal bír, azt nem is kell hang
súlyozni. Amikor a tanító a tanulónak feladja a leckéjét, melyet 
neki otthon kell elvégeznie, nem ad kelló felvilágosítást egyúttal arra 
nézve, hogy mikép  tanulja azt meg. S ha a tanító mégis valami 
módszert ajánl, akkor rendszerint saját módszerét fogja ajánlani, melyet 
ő használ vagy használt. A közkézen forgó pædagogiai tankönyvekből 
ezen kérdésre vonatkozólag csak igen keveset tudhatunk meg.* így te
hát a tanító felfogására és tapasztalatára kell bíznunk e kérdésben való 
döntést, mert neki úgyszólván semmi irányelvet nem adtunk. S mit 
tesz ennélfogva a tanító ? Ó a tanulóra fogja a választást bízni, ki 
azután vagy önmaga találja meg több-kevesebb tapogatózás után a 
legalkalmasabbnak vélt tanulási eljárást, vagy pedig, ahogy az esetek 
nagyobb részében történik, a szülei háznál dívó individuális jellegű 
módszert egyszerűen átveszi.

Bár hosszú gyakorlás után a tanulók a különböző tanulási mód
szerek célszerűtlenségeit majdnem önkéntelenül kikapcsolják és azok 
előnyeit felhasználják, úgy, hogy az idő folyamán mindenki oly mód
szerrel tanul, mely individuális képességének többé-kevésbé megfelel, 
mégsem célszerű a tanulónak tetszésére bízni a tanulási módszer válasz
tását. Mert először is a tapogatózással sok időt veszít és sok erőt 
pazarol el, azonkívül nem bizonyos, vájjon a tanuló épen a neki meg
felelő módszert fogja-e hosszas keresés, próbálgatás után megtalálni. 
Az individuális tanulási tipusát sem ismeri fel feltétlenül mindenki, 
vagy pedig tévesen, de minden körülmények mellett majdnem ki van 
zárva, hogy az egyik tanulási típusból átmenjen alkalmas módszerek 
ismerete nélkül, úgyszólván tudatlanul a másikba, a melynek folytán 
sok oly tisztán érzéki eszköztől esik el, mely logikai viszonylatokkal 
célszerű módon párosulva nagy előnyöket biztosítana neki az anyag 
megtartásában. Például vizuális elemek nagy részét nem használja 
az, ki magát főleg akusztikai elemek és az egyénileg kedvezett ritmus 
kiemelésében gyakorolja.

Minthogy a tanulási módszerek nem csak idő- és erőökonómiai 
szempontból, hanem az emlékezőtehetség fejlesztésének (a képzettár
sítás megkönnyítésének, a reprodukció hűségének és biztosságának, 
speciális irányú emlékezés kifejlődésének stb.), szempontjából is első
rendű fontossággal bírnak, az iskolának nem. szabad már avval meg
elégednie, ha az emlékezés fejlesztése érdekében praktikus gyakor-

* Népiskolai neveléstan, tanítástan és módszertan c. tankönyvem, 
(megj. 1905) valam int Paedagogiám (Tud. Zsebkönyvtár) m ár hangsúlyozza 
a globális módszer előnyét a frakcionált felett. Szerk.
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latokat tart (könyvnélküli betanulás stb.), hanem nagy szolgálatot 
tenne azzal, ha általában az emlékezőtehetség gondozásáról, fejlesz
téséről a tanulókat az experimentális paedagogia és pszichológia ku
tatásai alapján felvilágosítaná. Ide tartozik a tanulás sebessége, a 
ritmus fontossága, az ismétlések időben való racionális elosztása, a 
szünetek hossza, a különböző tanulási módszerek használhatósága és 
a  tanulási tipusok felismerése s egyebek.

Л gazdaságos tanulás célja abban áll, hogy valamely anya
got a lehető legrövidebb idő alatt, a legkisebb fáradtság mellett 
úgy tanuljuk meg, hogy azt a lehető leghosszabb ideig emlékezetünkben 
megtarthassuk. Az ökonomikus tanulás tehát a felhasznált energia 
lehető legnagyobb kihasználására és evvel együtt természetésen a 
mellékhatások, s tanulásnál fellépő, a tanulás célja ellen működő 
jelenségek leküzdésére, azok minimumra való redukálására irányul.

A tanulás módja külső és belső tényezők kölcsönhatása szerint 
változik.

Az itt befolyást gyakorló külső tényezők között elsősorban ki 
kell emelnünk a megtanulandó anyag minőségét. Már a priori állít
hatjuk, hogy vers tanulásánál más módszerrel fogunk előbb ered
ményhez jutni, mint idegen szavak betanulásánál és ennél megint 
más eljárás lesz alkalmasabb, mint inkább intellektuális tanulást fel
tételező anyagnál.

Ebert és M eumann1 kísérletei ebben az irányban a következő
ket mutatták ki. Általában véve jóval könnyebb összefüggő egészet 
megtanulni, mint diszkrét tagokat. Ha legjobb kísérleti személyek köz
vetlen, betanulás utáni visszaemlékezését tekintjük, akkor egyszeri 
olvasás, vagy első hallás után 10—13 számjegyet, 11— 13 betűt, 7—9 
értelmetlen szótagot, 9— 10 szót, 6—8 idegen szót, egy versszak 
18—20 szavát és végül egy filozófiai olvasmány 22—24 szavát tud
ták megjegyezni és reprodukálni.

A külső tényezők között nagy szerepet játszik továbbá az anyag 
mennyisége. Ebbinghaus2 az emlékezésről írt klasszikus munkájában 
kísérletek alapján azt állítja, hogy hosszabb sorok viszonylagosan ne
hezebben sajátíthatók el, mint rövidebbek, az elsajátítás nehézsége 
tehát nem ugyanoly arányban nő, mint a sorok hossza. Lehm ann1 * 3 
kísérletei igazolták Ebbinghaus eredményeit. О a következőképen for- 
mulázza e tételt : értelmetlen szótagok könyvnélkül való megtanulá
sánál felhasznált munka a tagok számának négyzetével nő. Ezekkel

1 Ebert und Meumann, Über einige Grundfragen der Psychologie der 
Übungsphänomene etc. Archiv f. ges. Psychologie, 4. kötet, 1—232 1. 1905.

- Ebbinghaus, Über das Gedächtnis. Leipzig 1885.
3 Lehmann, Elemente der Psycliodynamik. Lp. 1905. 341—351 1.

1 7 *
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szemben Radossawljewitseh 1 az ellenkezőjét találta volna, ami azon
ban igen valószínűtlen. Míg Ebbinghaus eredményeit lépten-nyomon 
igazolják, addig Radossawljewitseh egyedül áll. Lássuk a két ellenkező 
eredményt :

Ebbinghaus: _  _ szótagszám == 7 12 16 24 26
w2 == 1 16,6 30 44 65

Radossawljewitseh: szótagszám == 8 12 16 18 24 36
w == 5,2 10,4 17 21,5 30 32,5

E két kísérletező eltérő eredményei részben azzal magyarázha
tók, hogy E. gyakorlatban, R. pedig könyvnélkül való tanulásban 
gyakorlott kísérleti személyekkel dolgozott. R. által elért eredménye
ket egyedül csak az tehetné valószínűvé, hogy nagyobb izommunkával 
nem jár nagyobb munkaquantum, mely tételt az ergografikus kísér
letek munkagörbéi igazolnak. Végleges ítéletet nem mondhatunk ebben 
kérdésben, csupán nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy Ebbing
haus eredménye sokkal közelebb áll a valósághoz, mint R-é.

A belső tényezők a tanuló egész pszichikai és fiziológiai álla
potából folynak. Ezek közül lényeges tudomást szerezni arról, hogy 
milyen emlékezési vagy képzettípushoz tartozik az egyén, vájjon szen- 
zorikus-e, vagy motorikus és ha szenzorikus, vájjon nála a vizuális 
vagy az akusztikus képzetek a túlnyomók. A típusnak befolyásával 
később bővebben kell még foglalkoznunk. Belső tényezők közé tarto
zik a gyakorlat, melynek elsőrendű fontosságát nem is keli méltat
nunk.

I tt  megemlítendő, hogy Ebert és Mettmann3 azt találták, hogy 
értelmetlen szótagoknak hosszabb időn át tartó mechanikus gyakor
lása folytán más irányú emlékezet (pl. szavak, számok, próza, vers stb.), 
vagy egyéb speciális asszociáció és gyakorlási diszpozíció is kifejlődik.. 
Egyszóval az emlékezetnek egyoldalú, egyirányú fejlesztésével együtt 
a többi emlékezetfajokra is beáll a gyakorlás hatása. Egyelőre főleg 
csak a gyakorlott anyaggal rokonságban álló speciális emlékezetekre 
mutatták ki az együttgyakóriás tényét.

Továbbá lényeges körülmény a figyelem összpontosítása, a figye
lés ingadozása és alkalmazkodása, a tanulónak szokásos tanulási mód
szere, különösen a külső asszociációk képzésének módja, azután a 
tanulás közben fellépő kifáradás fokozódó menete és individuális jel- 1 2 3

1 Radossavljewitsch, Behalten und Vergessen etc. Pädagog. Mono
graphien Bd I. Leipz. 1906.

2 to alatt az ism étlések számát értjük.
3 Ebert und Meumann, fent idézett műve 196 1.
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lege. A pszichikai tényezők közt még az érdeklődés nagysága, a mí- 
veltségi fok is befolyásolhatja a tanulás eredményét.

A fiziológiai tényezők, mint például az egyén kora, melynek 
hatását már gyakran észlelték, azután esetleg annak faja és továbbá 
egészségi állapota, táplálkozása, alkoholfogyasztás nagysága és egyebek 
sem fognak észrevehető hatás nélkül lenni.

A gazdaságos tanulás eredményét és módját befolyásolható té 
nyezők száma szinte azon gyanút keltheti fel bennünk, mintha lehe
tetlen lenne általánosan használható módszert felállítani. De ez, mint 
a tapasztalat mutatja, nem áll. Igenis lehetséges oly tanulási eljárá
sokat felállítani, melyekkel a lehető legjobb eredményeket érhetjük el 
és használhatóságuk általános érvényű.

A gazdaságos tanulásnál két elvet kell a lehetőségig keresztül
vinnünk, pedig az eröőkonomiai és az időökonomiai elvet. Hol az 
egyik, hol pedig a másik áll előtérben és hol különösen az egyik 
hol a másik elv keresztülvitelét tűzi ki feladatául a tanuló. Az erő- 
és időökonomia rendszerint együtt jár, azaz azon eljárások, melyek alkal
mazásával a legrövidebb idő alatt érjük el a legjobb eredményt, egyúttal 
a legnagyobb energia megtakarítással is járnak. Kivételekkel találkozunk.

Elsősorban az a kérdés merül fel, vájjon helyesebb-e egy könyv- 
nólkül megtanulandó anyagot, (hosszabb versszak, idegen szavak, szám
sorok vagy valami próza) részekben tanulni, vagy egészben. Rendsze
rint azt tapasztaljuk, hogy mindenki az anyagot tetszése szerint fel
osztja és a részeket külön tanulja be, azaz a tanulásnál frakcionált 
eljárást használ. Bizonyos esetekben ezen eljárás helyeselhető is, 
ugyanis midőn az anyag egyes részei igen nehezen sajátíthatók el, 
pl. akkor, ha egy középnehézségű zenemű egy technikailag nehéz pas- 
sageot foglal magában. Ez esetben természetesen helyesebb a frakcio
nált eljárás, mert máskülönben sok energiát pazarolnánk el a köny- 
nyebb részek sokszori és felesleges ismétlésével.

Általában az a hit van elterjedve, hogy a frakcionált, a részekben 
való tanulás minden körülmények mellett úgy erő-, mint időökonomiai 
szempontból előnyösebb s hogy a frakcionált eljárás alkalmazásával 
előbb jutunk eredményhez, mint az egészben való tanulással. Ezen 
elterjedt felfogást azonban szisztematikus kísérletek nem igazolták, 
sőt épen ellenkezőleg egyértelmüleg kimutatták, hogy az egészben 
való tanulás az ú. n. globális módszer sokkal előnyösebb, célszerűbb 
m int a részekben való tanulás.

Lottie Steffens már 1900-ban kimutatta,-*1 hogy értelmes anyag

* L o ttie  S te ffen s , Experim. Beitr. zur Lehre v. ökonomischen L er
nen. Zeitschr. f. Psychol. 22 kötet, 321 sk. 1. 1900.
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tanulásánál a globális tanulás a legkülönbözőbb anyagra és legkülön
bözőbb individuum ra  nézve sokkal célszerűbb, mint a frakcionált.

Steffens az időökonomiai szempont mérlegelését tűzte ki fel
adatául. Egyik kísérleti személye egy esetben három versszakot tanult 
tetszése szerint (N-versszak) és hármat globálisan (G-versszak). Az ered
mény az lett, hogy az

sajátította el, és pedig N-sort 2 és G-sort pedig iO,!J ismétlés mel
lett. Egy másik kísérletsorozatnál előre meghatározott részekben 
tanulta meg a kísérleti személy a versszakot s pedig úgy, hogy elő
ször az első négy verssort tanulta meg első hibátlan elmondásig, azután 
a második négy verssort, míg végre az egész nyolc sorból álló versszakot 
még addig ismételte, míg közvetlenül a tanulás után hiba nélkül fel 
tudta mondani. Egyik k. sz. a

alatt sajátították el s pedig a frakcionált versszakot 8,ti és a G-vers- 
szakot 7,0 ismétlési szám mellett. Tehát minden esetben a globális 
módszerrel gyorsabban tanultak és kevesebb ismétlések mellett.1 Gyer
mekekkel végzett kísérletek ezen eredményt csak igazolták.

Lobsien2 elemi iskolai ifjúságnál (11— 12 éves) mutatta ki a 
globális módszer előnyét.3 Az anyag gyermekdal volt.

1 Ugyanezen eredményre ju to tt P e n ts c h e w  is. Archiv f. d. ges. 
Psychol. 1. köt. 417. 1. s k.

2 L o b s ie n . Das Memorieren, Zeitschrift für pädagog. Psychologie. 
4 évf. 293 1. 1902.

3 Ezen kísérleteknél a T reffer m ó d s z e r t  (szópár módszert) használ
ták. Ezen m ódszernél a k. sz.-ek a m egtanulandó anyagot nem tanulják  
meg könyvnélkül, hanem csupán m eghatározott számszor olvassák, ism étlik . 
Ezután egy tago t vagy akármily részét a komplexumnak felmutatják a 
k. sz.-nek, ki azután  arra a rákövetkező, vele asszociált taggal felel. Ezen 
módszernél az a kérdés, hogy az asszociációk mily gyakran vezetnek 
helyes reprodukciókhoz. — A helyesen reprodukált tagot T re ffe rn e k , a 
T refferek  r e l a t í v  s z á m á t  pedig r-rel jelölik. Eendszerint meghatározzák 
még azon időt is, mely az egyik tag felm utatásátó l a másik tag reprodu
kálásáig eltelik, ez az ú. n. r e p r o d u k c ió - id ő , melyet 7V-rel jelölnek.

tanulta be. Értelmetlen szótaganyag tanulása esetében

frakcionált versszakot 246,1" 
a G-versszakot_____ 182,5" diff =  63.6"
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G-módszernél 5-szöri ismétlés után a helyes ítéletek r száma =  98 
F- « « « * « « r  « = 7 1
18 óra utáni vizsgálat után

G-módszerrel tanult dalnál r  =  92,5 
F- « « « r  =  67

48 óra után történt ismételt vizsgálat után
G-módszerrel tanult dalnál r =  90,5 
F- « « « r  =  71

A globális módszer ezek szerint nemcsak idó'ben nyújt nyere
séget, hanem ezen eljárásnál még a reprodukció hűsége, a megtartás 
ereje is nagyobb.

A frakcionált eljárásnak eró'ökonomiai szempontból való fogya
tékosságát a tapasztalat is igazolja. Ha a tanuló egy vers rövid sza
kaszait vagy annak még kisebb részeit külön-külön tanulja meg, akkor 
az tapasztalható, hogyha már az összes versszakokat külön-külön hiba 
nélkül tudja is reprodukálni, az egész versnek egyhuzamban való el
mondásánál új nehézségek gördülnek útjába, ugyanis minden versszak 
végén megakad a következő' versszak első szavát keresve. Sok fárado
zásába kerül, míg a frakcionált eljárás miatt kihagyott asszociációkat 
(mely az egyik versszak végső tagja és a következő versszak kezdő 
tagja között létesítendő lett volna) megalkotja, ami annál nehezebb, 
minthogy ez csak akkor érhető el, ha a már létesített,bár feltétlenül 
szükségtelen asszociációkat ártalmatlanná teszi, melyek egy és ugyan
azon versszak többszöri ismétlése következtében a versszak vége és 
ugyanazon versszak kezdete között jöttek létre és melyek beigazoltan 
a legerősebb asszociációk közé tartoznak. A frakcionált módszer alkal
mazásánál a versszak végét csak ugyanazon versszak elejével kötjük 
össze, s azért, ha a versszak végére érünk, természetszerűleg csakis 
ugyanazon versszak első szava juthat eszünkbe. Ha már most a tanuló 
az egyik versszak végét a másik elejével kívánja asszociálni, újra kell 
tanúlnia, és az új asszociációt túlerősen kell megalkotnia, hogy ez 
által az ártalmas asszociációnak a helyes képzettársítás akadályozó 
ereje meg legyen törve. A végeredmény mégis csak az lesz, hogy a 
tanuló a frakcionált eljárás mellett a globális eljárást is kénytelen

A reprodukció idő nagyságából az asszociációk erejére következtethe
tünk. A reprodukció idejét vagy ötödmásodpereórával (Stopper), vagy pon
tos kísérleteknél C h ro n o sk o p p a l határozzuk meg, mely utóbbi ezredmásod- 
perceket mutat (0,001 " =  la) (Y. ö. M ü ller  и. P ilze c k e r , Exper. Beitrage 
zur Lehre von Gedächtniss. Zeitschr. f. Psychol, u. Physiol d. Sinnesorg. 
Ergänzungsband I. 1900:)
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lesz használni. Már most minél kisebbek a frakciók, annál több érték
telen és ártalmas asszociáció lesz erős és az anyag reprodukálásában aka
dályt képező, annál nagyobb energia veszteséget konstatálhatunk. Ez a 
fracionált eljárásnak egyik legnagyobb hibája.

Érdekes itt  megemlíteni, hogy Lobsien azt tapasztalta, hogy egy 
frakcionált módszerrel tanult versnél 37 tanuló közül 23 nem tudta 
a strófákat megkezdeni, tehát 74,i°/o, míg a G-módszer alkalmazásá- 
csak négyen nem tudták, tehát 72,9%.

A globális eljárásnak előnye 1. hogy a hasznos asszociációk 
erősebbek, 2. hogy az ártalmasak hiányzanak, és ennélfogva az asszo
ciálandó tagok oly sorrendben köttetnek egymással össze, mint ahogy 
azoknak a reprodukálásnál következni kell. 3. Az asszociációk a tanulás 
egyöntetűsége folytán rendszerint nem lehetnek túlerősek, mert az 
egyes tagokra, az anyag egyes részeire egyenlő számú ismétlés jut- 
Hogy ha az asszociációk nem túlerősek, az először erőökonomiai 
szempontból fontos, másodsorban pedig azért, mert a túlerős asszo
ciációk erős perzeverációs tendenciával bírnak, azaz gyakran fel-fel- 
emelkednek öntudatunkba, gátolják a reprodukció folyamatát, új asszo
ciációk képzését és az egész szellemi működésünk könnyű és indivi
duális menetét megakadályozzák. 4. A mechanikus tanulást e módszer 
nem segíti elő, mert a tanulást támogatja.

A G-módszer legfőbb hátránya az, hogy az esetleg már könyv- 
nélkül elsajátított részeket mindaddig tovább kell ismételnünk, míg a 
nehezebb — esetleg külön tanulást igénylő — részeket is tudjuk. 
Ezen módszernél a figyelem a sorok, illetőleg az egész anyag közepe 
táján alábbhagy, minek az az eredménye, hogy az anyag elejét és 
végét jobban tudjuk, mint a közepét. Ez magyarázza meg, hogy 
miért találja Müller a kísérleti személyek figyelőképességének egyik 
főkriteriumát a helyesen reprodukált szavak (Trefferek) eloszlásában. 
Jó kísérleti személynél körülbelül egyenletesen vannak a Trefferek 
elosztva, rosszabbaknál a kezdet és vég aránytalanul több helyes 
reprodukció esetet tartalmaz, mint a középső rész.

Ebért és N eum ann* a globális és frakcionált tanulási módszer 
előnyeit összekötve egy új tanulási módszert alakított, az ú. n. Ver
mittelnde Methode-t. Ezen módszer lényege abban áll, hogy bár a 
megtanulandó anyagot részekre osztjuk (miként a frakcionáló mód
szernél), de mindazonáltal az egészet minden megszakítás nélkül 
tanuljuk, az anyagot mindig elejétől végéig olvassuk. A részekre osz
tás rövid szünetek bekapcsolását jelenti. (Vi módszernél két részre, 
Ví-nél három részre osztották fel az anyagot.) A V-módszer először

* E b e r t u n d  N e u m a n n ,  f. i. 127 sk. 1. ; főleg 196 sk. 1.
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is az F-módszer előnyével bír, mert a figyelőképesség a sor közepén 
nem csökkenhet, m ert minden négy vagy hat tag után szünet áll be. 
A G-módszer előnyeit is magában foglalja, mert hamis asszociációk 
nem képződhetnek, egyenletesebb a tanulás stb.

Ha az ökonomikus tanulásnál fenforgó két szempontot külön 
választjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a Va-módszer gyorsabban, 
rövidebb idő alatt vezet célhoz, m int a G-módszer. Ebert és Meumann 
szerint az F-módszer időökonomiai szempontból a legelőnyösebb, ehhez 
legközelebb áll Va, legmesszebb G.

A második szempontból tekintve, ugyanis, hogy melyik módszer 
vezet a legerősebb, a legtovább tartó megtartáshoz, az asszociációk 
legnagyobb összefűződéséhez, akkor a G-módszer áll első helyen. Ha a 
megtartás erejét az újra  megtanuláshoz szükséges ismétlések számával 
mérjük, akkor a következő táblázat tün teti ki legjobban a viszonyo
kat. A értékeket hat k. sz.-nek összevonás által nyert értékeiből nyerték.

Előszűri megtanuláshoz 24 óra utáni újbóli 
szükséges w  megtanuláshoz w

G 65 2 :í
F. 49 26
Vt (2 x 6 ) 55 26
V- ( 3 x 1 ) 4 8 W

Egy hét utáni újbóli 
megtanuláshoz w

2  li
26
28
2,4

Összefoglalva tehát Ebert és Meumann eredményeit mondhatjuk, 
hogy a

V-módszereli a leggyorsabban vezetnek megtanuláshoz, és a meg
tartás közepes hűségéhez ;

az F-módszer relatív gyors megtanuláshoz, de bizonytalan meg
tartáshoz vezet ;

a G-módszer gyakran lassúbb tanulást, több ismétlést igényel, 
de ezzel szemben a megtartás legnagyobb hűségéhez és a reprodukció 
legnagyobb biztonságához vezet.

Hosszantartó gyakorlás után az egyes módszerek pszichikai 
effektusai közelednek egymáshoz.

A globális tanulásnál a szakaszok egyes sorának ismétlése rövid 
és mindegyik esetben egyenlő időközökben történik, azaz oly időkö
zökben, míg a többi megtanulandó sorokat, illetőleg versszakokat 
egyszer átolvastuk ; ezen eljárás ugyanazon előnyöket biztosítja, m in t 
általában a megtanulandó anyag ismétlési számának időbeli felosz
tása. Ezzel szemben a frakcionált eljárásnál egymásután többször 
ismételjük az anyag egy kis részét, ezután nagy szünet áll be, t. i. 
addig, míg a többi részeket is az első megtanulásig kellő számban 
ismételjük. A frakcionált eljárás tehát már azért sem lehet alkalmas,
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mert kísérletileg beigazolt tény, hogy a megtanulandó anyag ismét
lési számának időben való felosztása a megtanulásra sokkal kedve
zőbb, mint az ismétlések csoportosulása, kumulálása.

Ebbinghaus1 2 miután több 12 értelmetlen szótagból álló sort 
annyiszor ismételt, míg azt az első hibátlan reprodukcióig megta
nulta, mindegyik sort még mindaddig ismételt 3—3-szor, míg azokat 
teljesen betanulta. 24 órai szünet után ezen sorokat ismét még annyi
szor ismételte, míg azokat hiba nélkül fel tudta mondani. Egy para- 
lell kísérletnél hasonló természetű sorokat több egymásután következő 
nap annyiszor olvasott át, amennyire azoknak első hibátlan elsajátí
táshoz szüksége volt mondani. Az összehasonlítás feltűnő érdekes 
eredményhez vezetett. Az első esetben, midőn az ismétlések száma egy 
napra volt kumulálva, az egyes sorok betanulására 17 ismétlés volt 
szükséges és a teljes megtanulásig még 51-szer kellett ismételni, 
összesen tehát 68-szor. 24 óra lefolyása után 7-szer kellett még első 
hiba nélküli reprodukcióig ismételni. Azon esetben pedig, midőn az 
ismétléseket több napra osztotta fel, az egyes napokra átlag 17,5, 12 
és 8,5 ismétlés esett, összesen tehát 38 ismétlés. 24 óra lefolyása után 
(a 4-ik nap) már csak 5-ször kellett ismételnie, hogy a sorokat hiba 
nélkül fel tudja mondani. Szóval, a kumulált eljárásnál 6 8  ismétlés 
r o s s z a b b  eredményt nyújtott, m int az elosztásnál 38 . A felosztás
nál rövidebb idő alatt és kisebb energiával többet produkált, m int a 
kumulálásnál.

Jóst2 kisérleténél a « Treffer »-módszert használta. Jóst négy 12 
értelmetlen szótagból álló sornak 24-szeri ismétlését 3, illetőleg 6, 
illetőleg 12 napra osztotta fel. Mind a három konstellációnál 24 óra 
lefolyása után határoztatott meg a «Trefferek» r  relatív száma. Az ered
mény az volt, hogy

ha az akkor 24 óra után
ismétlések száma r Tr3

3 napra osztatott fel (egy napra w =  8) „. _  18 2496ff
6 « « ( « « II£ _  39 2213 «

12 « « ( « « w =  2) _. _  53 2007 «
volt, azaz egy és ugyanazon ismétlési szám felosztásnál sokkal jobb 
eredményt nyújtott, mint a kumulálásnál, a jelen esetben 24 ismét
lésnek 12 napra való felosztása körülbelül 2 0 0 % -al több asszociációt

1 E b b in g h a u s :  Über das Gedächtnis : Leipzig 1885.
2 J o s t:  Die Associationsfestigkeit in ih rer Abhängskeit von der 

Verteilung der Wiederholungen. Zeitschr. f. Psychologie u. Physiol, d. 
Sinnesorg. 14 köt. 436 sk. 1. 1897.

3 Tr a reproductio idejének átlagát ö-ákban (1 о  =  0,001") jelöli.



tartott fenn, mint ugyanannyi ismétlésnek három napra való felosztása. 
A Trefferek reprodukciójának ideje az eloszlásnál rövidebb, mint a 
kumulálásnál, mi arra mutat, hogy az asszociációk erősebbek.

Nemcsak általában, hanem a globális eljárás alkalmazásánál is 
előnyösebb az ismétlések számának, w-nek felosztása, mint annak cso
portosítása. Ha a sor rövid, akkor természetesen a kumulálás helyesebb, 
mint az elosztás. Az első sorban időökonomiai szempontból célszerűbb, 
mert például Jóst az imént említett kísérleténél 24 olvasás az elosztás min
den eseténél körülbelül 240"-ig tartott. És íme, ha w =  2 volt, több volt r 
értéke, mintha w =  8 volt, amiből következik, hogy elosztás esetén 
sokkal rövidebb idő alatt tanul valamit meg a kísérleti személy, mint 
kumulálás esetén. De erőökonomiai tekintetből is előnyösebb az ismét
lések időbeli felosztása, mert rövidebb idő alatt az energia veszteség 
is kisebb lesz és a gyakori szünetek a kifáradást lehetetlenné teszik, 
az energia veszteség észlelhető módon nem is jelentkezhetik.

Gyakorlatilag érdekes kérdés még, hogy m ily tanulási módszert 
használjunk akkor, ha egy bizonyos anyagot egy bizonyos előre 
meghatározott idő alatt akarunk elsajátítani. Steffens* foglalkozott 
behatóan e kérdéssel. Kísérleti anyaga értelmetlen és értelmes sorok
ból állott. Az egyik kísérletét úgy rendezte be, hogy nyolc szótagból 
álló egyenlő értékű és nehézségű A, B, C sorokat alakított, melyeket 
forgó dob (kymographion) segélyével exponált. Az А-sor egyszeri át
olvasása után akkora szünet állt be, a mennyi idő alatt a dob egyszer 
tengelye körül megfordúlt. Ha a kísérleti személy A-sort másodszor 
olvasta el, ismét egy dobforgás-szünet állt be s így tovább a 6-ik 
olvasásig. A hatodik ismétlés után ezen sort még addig kellett a k. 
sz.-nek ismételnie, míg azt teljesen hibátlanul tudta. A Б -sort először 
háromszor egyfolytában szünet nélkül olvasta el a kísérleti személy, 
ezután három dobforgás szünetet kapcsoltak be. A szünet után ismét 
háromszor szünet nélkül olvasta (tehát ez esetben is hatszor) és a 
második három dobforgás-szünet után még addig ismételte, míg hibát
lanul tudta. A C-sort hatszor olvasta el egyfolytában szünet nélkül, 
ezután következett egyhuzamban a hat dobforgás-szünet és ezután 
ezen sort is még a teljesen hibátlan elmondásig ismételte. Az ered
mény az egyik kísérleti személynél a következő volt :

А-sort hatszori ismétlése után még 7,2
B- « « a « « 8,6
C- « « « « « 9,3

kellett hibanélküli reprodukcióig ismételni. Tehát az ismétléseknek 
egy bizonyos konstans időn belül való egyenletes felosztása esetén
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L. Steffens, f. i.
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annál előnyösebb lesz a tanulás, minél több az ismétlések felosztásá
nak száma.

Itt említendő még meg Müller és Pilzecker1 kísérlete. Egy sort 
(I) kumulálva, egy másikat (П) felosztva olvasott a k. sz. és mindkét 
esetben az olvasás megkezdésétől a kihallgatásig ca. 285" folyt le.

285"
kezdet «——  -----------------------------------———— — —------ -*■ kihallgatás
I  15 olvasás r =  17.

I I  5 « , 150" szünet, 5 olv., 150" szünet, 5 olv., 159" szünet r  =  35.

A tanulás ökonómiájánál fontossággal bír továbbá a tanulás 
vagyis az olvasás sebessége■ Általában mondható, hogy a kísérleti 
személy nagyobb sebességgel előbb ju t eredményhez, mintha lassan 
olvas. Ezen tény, mely ellentmond a legtöbbek tapasztalatának, a 
legexaktabban meg van állapítva. Kísérletek ez irányban még eddig 
főleg mechanikus tanulásra terjeszkedtek ki. A gyors tanulás időöko- 
nomiai szempontból előnyösebb, mert hát az ismétlések száma növek
szik, a tanulás ideje csökken. Természetesen a túlságos gyors tempo 
káros, ami Ephrussi kísérleteiből tűnik ki. Kísérleteimnél, melynél a 
Treffer-módszert használtam, legalkalmasabbnak bizonyult, ha a tanu
lásnál egy szótagra 0,8" esett. Erőökonomikus szempontból a gyors 
tanulás nem előnyös, mert jobban fáraszt.

Ebbinghaus2 Schillernek Aeneis stanzáival azon eredményhez 
jutott, hogy a lehető leggyorsabb ütem ű tanulás a legelőnyösebb. 
Ő négy különböző sebességgel tanulta a stanzákat és pedig

200 150 120 100 jambus jutott 1 percre
azaz egy verslábra 0,3 0,4 0,5 0,6 másodperc.
Egy stanzának hibanélküli elmondására átlag

137 148 160 183 másodperc volt szükséges
Tehát legelőnyösebb volt a tanulás, ha egy verslábra 0,3" jutott.

Ebbinghaus továbbá azt is tapasztalta, — mely ismét erő- és idő- 
ökonomiai szempontból egyaránt fontos körülmény és a kísérleti mód
szer nagy értékét evidens módon igazolja, — hogy a gyorsan megtanult 
anyag jobban vésődik emlékezetünkbe, mint a lasabban tanult. A kü
lönböző sebességgel megtanult stanzákat 24 órai szünet után előszöri 
hibanélküli reprodukcióig ismételte, még pedig ezen esetben mind- 
nyájokat egyenlő sebességgel. 24 óra előtt

200 150 120 100 1 2

1 Müller и. Pilzecker, f. i. Ergänzungsb. I. 234 1.
2 Ebbinghaus, f. i.



Dí RÉVÉSZ GÉZA : A GAZDASÁGOS TANULÁS M ÓDSZEREIRŐL. 2 6 9

jambusi sebességgel megtanult stanzák újbóli megtanulásához 24 óra 
lefolyásával

90 89 96 99
másodperc volt szükséges.

Steffens,'1 ki kísérleteinél szintén a megtanulási módszert hasz
nálta, ugyanazon eredményre jutott, mint Ebbinghaus.

Ephrussi2 ezen kérdés teljes megvilágítása érdekében egyrészt 
a Treffer- (szópár), másrészt a megtanulási módszerrel számos kísér
letet végzett. A megtanulási módszer alkalmazása mellett Ebbinghaus 
és Steffens eredményeit igazolta, azaz hogy nagyobb olvasássebesség
nek kisebb tanulási idő felel meg. A kísérleti személy Schiller Aeneis- 
stanzáit négy különböző sebesség mellett tanulta s pedig egy verslábra 
esett

0,3 0,4 0,5 0,6
egy versszaknak hiba nélküli megtanulásához átlag

A-nak 105 112 131 144"
ß-nek 98 131 133 134"
C-nek 137 151 159 165"

volt szüksége.

Midőn ugyanezen kérdést a Treffer-móáezer segélyével is elakarta 
dönteni, akkor egy paradox eset mutatkozott, ugyanis az, hogy ezen 
módszernél az anyagot lassú olvasás mellett rövidebb idő alatt lehetett 
megtanulni, mint gyors olvasás mellett. Például felhozom az egyik 
k. sz.-től nyert értékeket:

olvasási sebesség r Tr Tr <  5000 a
19" 0 ,38 7 4 3 0 10
12,7" 0 ,4 0 6 6 5 0 19

9 ,5 " 0 ,4 2 7 2 9 0 12
7 ,6" 0 ,25 8 3 9 0 3

Minthogy azonban eleinte azt hitte E., hogy ezen paradox eset a kí
sérleti személyek különböző típusára és gyakorlottságára vezethető 
vissza, kifogástalan összehasonlítás céljából egy és ugyanazon sze- 
mélylyel végzett mindkét módszerrel kísérleteket. Mindakét módszer
négynél féle tanulási sebességet használt, s pedig egy sorra esett 1 * 3

1 L. S te /fe n s , f. i.
-  P. E p h r u s s i ,  Experiin. Beiträge zur Lehre von Gedächtnis. 

Jnn. Diss. Göttingen 1904 ; azonikvül megjelent Zeitschr. f. Psychol. 37. kö
tet 56. és 161. в к- 1- 1904.

3 Tr <  5000 az 5000 a-nél nagyobb Tr-ek abszolút számát jelenti.
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Megtanulási módszer 
megtanulási idő, w r

Treffer módszer 
Tr Tr <  1500

20" 204" 10,4 0,85 2920 14
13,3" 195" 14,9 0,85 4310 8
10" 181" 18,2 0,85 3350 14
8" 190" 24,1 0,75 3580 8

Ezen paradox esetet nagyrészt avval magyarázhatjuk meg, hogy 
a Treffer-módszer által nyert értékek az asszociációknak az előre
haladó idő által okozott fokozatos gyengülésétől függnek, míg a meg
tanulási módszer útján nyert értékek ezen tényezőtől függetlenek.

Ephrussi az időökonomiai szempont mellett az erőökonomiai 
szempontot is tekintetbe vette és azt találta, hogy a gyors tanulás 
az előszöri hibanélküli elmondásig kissé jobban fáraszt, mint a lassú 
tanulás. A szellemi kifáradás nagyságát a Cron és Kraepelin-* féle fel
fogás kísérlettel határozta meg. Ez úgy történik, hogy miután a k. 
sz. a megtanulandó anyagot hibátlanul megtanulta, egy forgó dob 
(kymographion) segélyével gyors egymásutánban egyes szavakat mu
tatunk fel és azon szavak számát határozzuk meg, melyeket a k. sz. 
helyesen olvasott el. A nagyobb sebesség mellett történő tanulás után 
helyesen leolvasott szavak számának a kisebb sebesség mellett történő 
tanulás után helyesen leolvasott szavak számához való viszonyából 
következtethetünk a tanulás alatt végbement energia felhasználás nagy
ságára. így pl. midőn az egyik esetben vers tanulásánál

egy verslábra 0,6" esett a helyesen elolvasott szavak száma 80 
midőn pedig « « 0,3" « « « « « 62
volt.

Tehát a gyors tanulás jobban kifárasztja a tanulót, mint a lassú ; 
ezen tapasztalatilag már ismert tény tehát kísérletileg is igazolva van.

Érdekes speciális kérdés az, vájjon a szavak páros csoportok
ban való tanulásánál, pl. idegen szavak megtanulásánál, a midón egy 
idegen szó és a neki megfelelő ismert szó köttetik egymással össze, 
vagy pedig ha a városok nevét a lakosság számával, vagy egyéb sta
tisztikai és történeti tényeket a nekik megfelelő értékkel ill. évszámmal 
akarjuk asszociálni, a globális vagy a frakcionált eljárás-e a cél
szerűbb ? Azt találták, hogy ha a megtanulandó anyag nem folyékony, 
pl. idegen szavak vagy értelmetlen szöveg tanulása esetén, akkor a frak
cionált módszer praktikusabb, mint a globális. Ha azonban az anyag 
folyékony, vagy ismételt olvasás által folyékonynyá tétetett, a globális 
eljárás előbb vezet célhoz, azaz úgy idő-, mint erőökonomikus szem-

* Cron und Kraepelin, Rraepelins Psychologische Arbeiten. II. köt. 
203 1. Lpz. 1899.



pontból előnyösebb. Ha tehát silva—erdő, mensa—asztal, terra—föld-et 
kell megtanulnunk, akkor helyesebb a frakcionált eljárás, ellenben ha 
részeiben ismeretes és folyékony anyagot tanulunk, mint pl. ha a tö r
ténetben évszámot az esemény nevével együtt, pl. 1222—arany bulla, 
1526—mohácsi vész stb., akkor a globális ejárás használata nagyobb 
előnyöket biztosít.

Ezen eredményeket Ephrussi a Treffer-módszerrrel nyerte 
Illusztrálás céljából néhány esetet megemlítünk. Egyes esetben német, 
kísérleti személyeknek orosz szót a megfelelő német szóval kellett 
tanulniok. Egy nyolc szópárból álló sort (Ha) kétszer, másikat (H4) 
négyszer ismételtek, tehát frakcionálva tanultak, egy harmadik nyolc 
szópárból álló sort (G) pedig globálisan tanultak. Az eredmények A és 
В kísérleti személynél a következő volt :

DS R ÉV ÉSZ GÉZA : A GAZDASÁGOS TANULÁS M ÓDSZEREIRŐL. 2 7  1

Г T r Tr < 2 0 0

A: Ha-sorok 0’ 47 74-00 17
H í - « 0,37 6140 15
G- « 0,36 6910 9

B: Hs- « 0,26 4080 9
Hí- « 0,28 3640 13
G- « 0,22 3680 9

Egy másik esetben pedig, midőn folyékony anyagot s pedig 
szavakat számmal összekötve kellett a k. sz.-nek megtanulnia A, B, 
G és D kísérleti személynél a következő értékeket nyerte :

r T r T r  <  2000 r  T r T r  <  2500
A: Ha- sorok 0,61 3650 4 0,30 4730 4 : C

G* « 0,77 4100 10 0,45 4670 8

B: He- « 0,53 3250 11 0,31 4170 10 :D
G- к 0,56 3730 9 0,45 4660 6

Idegen szavak tanulásánál az olvasásnak tehát lassúnak kell 
lenni, m ert a szótanulás a Treffer-módszer egyik praktikus alkalma
zása és ennél, miként fent láttuk, a gyors tanulás nem gazdaságos.

Megemlíthetjük még, hogy a komplexekben való tanulás minő 
befolyással bír a tanulás ökonómiájára.

Tapasztalatilag beigazolt tény, hogy az olvasás és a tanulás 
általában komplexekben történik, azaz minden esetben több tag (szó, 
szám) lesz egy egészszé összefogva és csak az így alakult komplexek 
lesznek egymással összefűzve.

Ha a tanulás mechanikus, akkor konstans (egyenlő számú ta 
gokból álló) komplexekben való tanulás az előnyösebb. Ha az anyag 
már maga több segélyt azaz az asszocióhoz több külső vagy belső tám 
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pontot nyújt, ha  a mechanico-motorikus tanulás nehezen sikerül, 
akkor a komplexek terjedelme igen változó lehet, a különböző körül
ményekhez képest hol variábilis, hol pedig irregularis komplexekben 
fogunk tanulni. 48 tagú számsornál a következő viszonyok állanak 
fenn :

48 tagú számsort 2—3 tagú komplexekben átlag 53” alatt
« « « 4 « « « 76” «
« « « 6 » « « 53” «
« * «  8 «  «  «  88”  «

tanultak meg. Ezen értékek dr. Rückle ném et mathematikus emlé
kezőtehetségének kutatásából erednek, ki egyébiránt a jelenkor leg
nagyobb emlékezőtehetsége. Dr. Rückle kolosszális emlékezőtehetségét 
illusztrálja pl. az, hogy négyszögekbe (carrée) beírt 25 számjegyet 19" 
alatt úgy balról jobbra, mint hátulról előre vertikális menetben, spi
rálisan hibátlanul tudott reprodukálni. 204 számjegyből álló számsort 
13 perc alatt tanult meg. De nem csak Eücklere vonatkozik az előbb 
említett kísérletekből levont törvény, hanem általános az az elv, hogy 
hatos komplexekben a legjobban tanulunk és ez áll nemcsak vizuális 
tipusu individuumokra nézve, aminő Rückle, hanem akusztikus jelle
gűekre is.

A képzettársítás elősegítésére és a reprodukció megkönnyítésére 
a komplexekben való tanuláson kívül még a lokalizáció szolgál. Hogy 
a lokaüzációnak az emlékezésnél mily nagy fontossága van, azt Müller 
és tanítványainak kísérletei mutatták ki. Bár a lokalizáció elsősorban 
összefüggéstelen anyagnál biztosít nagyobb előnyöket, de értelmes 
anyagnál is, m int pl. bármely prózánál megkönnyíti a komplexek 
reprodukcióját. A megtanulandó komplexek abszolút helyzetének kép
zete, mely oly gyakran segíti elő valami öntudat alatti vagy nem eléggé 
erős asszociáció felidézését, tisztán a vizuális lokalizáció eredménye. 
A tanulás ökonómiája itt a tanítás ökonómiájával érintkezik, midőn 
kívánatossá teszi azt, hogy a tanítás alkalmával a lokalizáció elősegít- 
tessék és a tanulók figyelme erre a fontos körülményre felhívassék.

A lokalizáció módja, ereje és befolyása több faktortól függ, úgy
mint a lokalizálandó komplexumoknak vagy szavaknak 6tb. a többi 
komplexumok vagy szavak stb. között elfoglalt helyzetéből, azután az 
ismétlések számától, a vele egyidejűleg megtanult soroktól, a ritmikus 
csoportosítás módjától, továbbá az anyag természetétől, az olvasás 
sebességétől, az exponálás formájától, az egyéniségtől, életkortól (gyer
mekek csekély áttekintéssel bírnak) és a szenzorikus típustól.

A legerősebb hatással bír ezen tényezők közül valószínűleg az 
individiumoknál észlelt emlékezési, képzettársítási típusok. Már az
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egyes individuum által önkénytelenül alkalmazott lokalizálás módjából 
következtetni lehet az illető típusára. így például a belső vizuális 
lokalizáció esetén, midőn az egyén előtt a komplexumok éles vizuális 
képe tűnik fel a vizuális típusra, vagy pedig a komplexumok akusz
tikus-motorikus képe alapján a személy akusztikus illerőleg akusztikus- 
motorikus típusára következtethetünk. H a alkalmas módszerek segé
lyével meghatároznék a tanuló típusát, akkor egész más módon kel
lene elősegíteni egy vizuálisnál a lokalizációt, de a tanulást is, más
kép egy akusztikus-motorikusnál és még máskép a nem tiszta típu
súaknál. A szenzorikus típusoknak felismerése és meghatározása álta
lában igen fontos lesz a praktikus pædagogiâban, mely úgy a tanulás, 
mint a tanítás módjának bizonyos fokú átalakítására fog vezetni. 
Mert legkevésbé sem közömbös a tanítás módjára nézve, vájjon a 
tanuló szenzorikus vagy motorikus vagy szenzu-motorikus. A típusok 
felismerése útján jutottunk azon ismerethez, hogy a gyakran csak 
individuálisnak tetsző jelenségek tipikus jelenségek, a típusok meg
állapításával a sok látszólagos egyéni különbség feltevése hamisnak 
bizonyult. Az asszociáció és reprodukció tanában a típusok a leglé
nyegesebb tényezők közé tartoznak. Ezen előadás körében nem térhe
tünk ki a különböző képzettársítási, munka, elfáradási stb. típusok 
leírására és hatására, bár a tanulás ökonómiája szempontjából a kísér
leti lélektan eme eredményeit tekintetbe kell venni. És ezen szem
pontból fontos tudni, hogy a típus változásnak van-e alávetve, azaz 
egyik típus átmehet a másikba, tiszta típusból vegyes lehet és a 
praktikus pædagogiânak majdan az is egyik feladatát képezheti, hogy 
bizonyos módszerek segélyével egyik típusból átvigyen valakit a má
sikba, például akusztikusból vizuálisba, amely típus az illetőnek 
nagyobb előnyöket biztosít. Lehetséges, hogy gyermekeknél a legalsó 
fokon a típusok nem játszanak nagy szerepet. Észlelték ugyanis, hogy 
náluk az elsajátítandó anyagnak akusztikus módon való exponálása 
(hangos elmondás, a fenhangon való olvasás a tanító vagy a tanuló 
részéről) jobb, és azonkívül a successiv exponálás is jobbnak bizonyult, 
mint a szimultán. Az utóbbinak lehet az oka, hogy a gyermekeknél 
elsősorban az akusztikus-motorikus kép és a bészéd nuanceai, nyoma- 
téka, a ritmus segíti elő a reprodukciót, míg a vizuális kép eleinte az 
olvasás gyakorlatlansága miatt is még háttérbe szorul. Ezen a téren 
most nagyban folynak a kutatások.

*

íme, ezek főleg azon kísérletek eredményei, melyek főleg a mecha
nikus tanulás, a memorizálás természetének vizsgálatát tűzték ki felada
tul. Dacára a kísérletek csekély számának, mégis értékes és alkalma-

Magyar Paedac/oç/ia. XVII. 5. 18
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zásra már kész eredményeket produkálhat. Hogy mindeddig ezen 
elveket, de még sok egyéb kisérleti úton megállapított tételt nem vett 
alkalmazásba a praktikus pædagégia, annak okai különböző körülmé
nyekben keresendők.

Először is az experimentális pszichológiai és pædagégiai iro
dalmat a legutóbbi időkig nehezen lehetett megközelíteni egyrészt 
azért, mert a vizsgálatok különböző irányú külföldi folyóiratokban 
voltak elszórva, másrészt mert használható, az egész tudománykört 
felölelő összefoglaló munkák nem jelentek meg. Mind a két nehézsé
get azonban ma m ár részben elhárították, mert egészen specialis folyó
iratokat 1 indítottak meg, és a szorosabban vett kísérleti pszichológiai 
folyóiratok a paedagógiai irodalmat a maga teljességében referálják és 
azonkívül ép a legújabb időben jelent meg Meumanndk kísérleti pæ- 
dagógia két kötetes tankönyve,2 mely Lay  kézikönyvét 3 és kimerítő 
voltával túlszárnyalja. Azonkívül magyar nyelven alig néhány hónap 
előtt jelent meg fíanschburg Pál dr. a gyermeki elme c. művének

1 Speciálisan experimentális pædagogiai folyóiratok : Zeischriftt f. 
experim. Pädagogik, kiadja Meumann. Leipz. 1905-től.— Zeitschr.f. pædagog. 
Psychologie u. Pathologie, kiadja Kemsies és Hirschlaff. Berlin 1899-től. — 
Zeitsehr. f. Kinderforschung, kiad. Koch, M artinak, Trüper és Ufer, Langen
salza. 1908, 13 évf. — Pædagogische Monographien, Leipz. Nemnich. 
Intern. Archiv f. Schulhygiene, kiad. Johanessen és Griesbach Leipz. — 
Pædologisch Jaarbock, kiad. Schuyten, Antwerpen, 1900-tól- — The Peda
gogical Seminary, ed. by Stanley Hall és Will. Burnham. Worcester, Mass. 
1907. 17 köt. — Educational Review, ed. by N. Murray Butler, 1907. 33 
köt. New-York. — Pædagogisch-Psychologische Studien, von M. Brahn, 
Leipz. (Lehrerzeitung).— Pædagogiai m unkálatok megjelennek a köv. folyó
iratokban : Zeitschr. f. Psychologie (előbb Zeitschr. Psychol, u. Physiol, d. 
Sinnesorg.) kiad. Ebbinghaus Leipz. — Archiv f. d. ges. Psychol, kiad. 
Neumann és W irth , Leipz. — Kraepelin, Psycholog. Arbeiten. Leipz. — 
The American Jou rn . of Psychol, ed. by Stanley Hall, Sanford és Titche- 
ner. Worcester Mass. — The Psychological Review ed. by Baldwin, W arren 
és Judd. Lancaster Pa. — The British Journ. of Psychol, ed by W ard és 
Rivers. Cambridge. — Archives de Psychologie. Flournoy és Claparède, 
Genf. — L’anné psychologique, Binet, Paris, és ezeken kívül a psychiatriai 
folyóiratokban és az amerikai egyetemek számos kiadványaiban.

2 E. Meumann, Vorlesungen zur Einf. in  d. experimentelle Pædagogik. 
Lpz. 1907. 2 kötet. E könyv sok hibája dacára is ajánlható. Még kissé 
kora volt az eszper. pædagogia tankönyvét megírni. E két kötet nagy
részt a kisérleti lélektan eredményeit tárgyalja s nem a kisérleti pädago- 
giáét, m ert az utóbbi eredményei még két kötetet nem töltenének be. 
Kézi könyv gyanánt nem, de buzdításra és serkentésre használható.

3 Lay, Experim entelle Didaktik. 2 kiad. Wiesbaden. 1905.
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I l  dik teljesen átdolgozott kiadása,* a mely a kísérleti pædagôgiânak 
főbb eredményeit és módszereit a kellő körültekintéssel és szabatos
sággal tárgyalja. Egy másik nehézség abban állott, hogy több, s pedig 
a legkiválóbb és legkifogástalanabb kísérleteket oly módszerekkel végez
ték, hogy azoknak bírálatába, de főleg alkalmazásába módszertani és 
technikai jártasság nélkül nem igen lehetett bocsátkozni. Ezen úgy igye
keznek segíteni, hogy egyszerűbb módszerekkel és a legegyszerűbb tech
nikai berendezéssel ismétlik a kísérleteket és az ideális kísérletekből 
levont törvényt exakt tömegkísérletekkel igazolják és csak így bocsát
ják a praktikus poedagógia szolgálatába. A kutatók ebben az irányban 
már eddigelé is nagyszámú értékes eredményt produkáltak. Külföldi 
iskolákban már több ízben változtattak a tanítás módozatain, a tan
renden, a tanórák szabályozásán és egyebeken épen a kísérleti lélek
tan elvitathatlan alapos kutatásainak eredményei alapján. Ha végig
tekintünk a folyóiratokon és az eddig megjelent összefoglaló munkákon, 
szinte bámulatba ejt az a nagy munka, melyet épen a paedagógia ér
dekében végeznek és szinte impozáns már az az eredmény, mely 
már teljesen alkalmazható állapotban fel van halmozva és csak a pæ- 
dagógusokra vár, hogy azok a paedagógia és didaktika céljaira a kellő 
bírálattal felhasználják.

Gyakran hallhatjuk azt a felfogást, hogy a kísérleti lélektan és 
paedagógia nagy munkával aránylag csekély eredményt ért el, hosszas 
kísérletezés után igen sovány eredményhez jutott. Ez nem komoly ellen
vetés, mert hiszen az egészen subjektiv dolog, hogy mit tart valaki 
nagy munkának és főleg mit csekély eredménynek. Itt a kérdés néze
tem szerint egész más. Ugyanis, hogy érdemes-e valamilyen elméleti 
vagy praktikus kérdés végleges eldöntése céljából esetleg hosszú ideig 
tartó kísérletet végezni ? Én azt hiszem, hogy igen. Mert igaz, hogy 
rendszerint valamely kérdés felől bizonyos számú tapasztalat alapján 
■egyéni véleményt könnyebb, esetleg rövidebb idő alatt lehet alkotni, 
mint ugyanarról a kérdésről generális érvényű szabályt. Az természe
tesen már nem kérdés, hogy melyik fontosabb. De tovább megyek, 
gyakran hosszabb időn keresztül kell tapasztalatokat gyűjtenünk és 
átvesszük esetleg sok más ember tapasztalatát, hogy véleményt mond
hassunk oly kérdésben, melyet kísérleti úton már sokkal rövidebb idő 
alatt és sokkal megbizhatóbban dönthetünk el. Erre például szolgál 
a fentemlített tételeknek nagy része. De azután pedig nem is áll, hogy 
a kísérleti lélektanban aránylag nagy munka csekély gyümölcsöt ter
mel, mert ez függ magától a kérdéstől, a megkívánt alaposság mér-

* Ramchhurg Pál, A gyermeki elme etc. “2. átdolgozott kiadás. 
Budapest 1908.

18*
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tékától, az ezen kérdés megfejtésének alapul szolgáló egyéb kérdések 
jelenlegi állapotától, függ azonkívül attól, vájjon a probléma kidolgo
zásához van-e már alkalmas módszer, vagy pedig még külön, körül
tekintő kísérletekkel kell-e új módszert alkotni és azután függ még 
természetesen a kísérletező tudományos qualitásától. Mert a legrosszabb 
indulat mellett sem mondhatja valaki, hogy Fechnernek a pszicho- 
fizika megalapítására fordított ideje nem hozta meg busásan a gyü
mölcsét, vagy hogy Helmholtz, Hering, Wundt, Müller, Stum pft 
Ebbinghaus, Külpe, Münsterberg, Stern, B inet és mások kísérleti munkái 
nem végződtek nagyfontosságú és nagyszámú eredménnyel. Nem sza
bad elfelejtenünk, hogy a kísérleti pszichológia és pszichofizika új 
exakt tudomány, mely bizonyos kérdéskörökben még methodikai stá
diumában  van, azaz alkalmazható módszerek kiépítésével foglalkozik, 
melyek minden tudomány ágban nagy időt és hosszú munkát vettek 
igénybe. Ha minden irányban kifogástalan, kipróbált módszerekkel 
fogunk bírni, akkor természetesen sokkal gyorsabban fognak haladni 
a munkák, már azért is, mert oly erőket nyerünk tudományunk szá
mára, kik a módszertani aerában vagy eredmények problematikussá- 
gától félve, vagy módszertani és technikai irányban való jártasságuk
ban kételkedve vagy új tudományok életének első idejében okvetlenül 
szükséges szélesebbkörű ismereteket nélkülözve nem akartak a kutatók 
közé állni. Minden exakt természettudományban hasonló jelenségek
kel találkozunk. így például mily nagy munka előzte meg Liebig és 
Wähler felfedezéseit, mily aránylag csekély eredménnyel zárultak le 
a hosszas kísérletek, míg végre anorganikus anyagtól szinthezis útján 
az első organikus anyagot tudták előállítani és ezen idő óta, mily 
óriási mérveket öltött az organikus kémia, hogy úgyszólván azt mond
hatnék, hogy aránylag csekély munkával nagy eredményeket érnek 
el. Vagy pl. minő átalakulást idézett elő a spektrálanalitikai módszer 
a fizikában az anorganikus kémiában és az astrofizikában ? Ép ezért 
kezdő tudománynak még eredménytelen próbálkozását sem szabad 
szigorú elbirálás alá venni és embryonális állapotában a táplálékot 
tőle megvonni, mert hisz nem tudhatjuk, hogy mivé fog fejlődni a 
többi tudományokkal való érintkezés folytán. De annál kevésbbé szabad 
megvonni a bizalmunkat oly tudományágtól, mely már feltétlenül sokat 
és előreláthatólag a jövőben még többet fog produkálni.

Ha tehát a paedagógusok és filozófusok a kísérleti lélektan mód
szereit, technikáját megismerik, először új erőket nyerne ezen tudo
mány anélkül, hogy más tudományoktól ezáltal elvonná a kutatókat, 
másodszor az iskolában és az iskolán kívül, gyermekekkel és felnőt
tekkel végzett tömegkisérleteknél kifogástalanabb módszereket hasz
nálnának és mélyebb betekintést nyerve a későbbi lélektan által fel-
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tárt pszichológiai, pszichofizikai és fiziológiai viszonyokban a kísérletek 
útján nyert eredményeket kellően méltányolni, de főleg értékelni és 
alkalmazni tudnák és egyúttal ami a kísérleti eredmények felhaszná
lására a szakon kívül állók részére ez idő szerint az egyedüli út, nagyobb 
bizalommal viselkednének a kísérleti pszichológia és ennek speciális 
ágai iránt.

A kísérleti pszichológia exakt iránya már az egész vonalon elis
merésre talált. Megszűnt már rég az a küzdelem, melyet az első pszicho- 
fizikusok kutatásai, de főleg Fechner éles elméleti álláspontja provo
kált. A félreértéseket, téves feltevéseket és túlzó követeléseket a tudo
mányos kritika már eloszlatta.

Ma már senki sem hiszi, hogy a pszichofizika majdan a lélektan 
helyét fogja elfoglalni. Ezen felfogás elterjedésének különösen kedve
zett a pszichofizikai kísérleteknek exakt volta, a pszichofizikai törvé
nyek felfedezése, sűrű érintkezés a fizikával és a pszichológiával, a 
mathematika bevonása és azonkívül abban az időben népszerű mate
rializmus és a nagy fejlődésnek induló természettudományok eredmé
nyei. Azt hitték, hogy a pszichofizika az agy- és érzékszervek fizio
lógiája segélyével a pszichológiának új alapot fog adni és hogy a belső 
megfigyelés módszerét a pszichológia módszerei közül kiküszöbölheti. 
Azon ellenszenv, mely a pszichofizika kutatásai ellen az első időkben 
felmerült, csak annyiban volt jogosult, amennyiben művelői közül 
azok, kik filozófiai és pszichológiai kérdések iránt fogékonysággal nem 
bírtak, sok hamis és fentarthatlan .argumentumot használtak és postu- 
latumot állítottak fel, ami azonban igen jól megérthető, ha tekintetbe 
vesszük, hogy egy új irány küzdelméről volt szó és ha azon hol jogo
sult, hol pedig jogosulatlan kritikát és személyes indulatból folyó 
támadásokat ismerjük, melyek az első korszak kutatóit lépten-nyomon 
érték. De a körültekintő kritika, a huzamos kísérletezés nagy eredmé
nyei, a nehézségek felismerése, az időleges határok kitűzése a helyes 
felfogás kialakulását eredményezte. Felismerték, hogy a pszichofizika 
feltételezi a pszichológiát, tehát ennek helyét nem foglalhatja el, m int
hogy a lélektanból meríti kérdéseit, és mert nem a szorosabb értelem
ben vett pszichikai, hanem a pszichofizikai folyamatok természetét 
vizsgálja. Azonkívül belátták, hogy az agy és érzékszervek fiziológiájá
nak ismerete bármi fontos is a pszichológusra nézve, közvetlenül a 
pszichikai valóságot nem fedi fel, mert materiális folyamatok isme
rete útján nem juthatunk pszichikai, nem materiális folyamatok tulaj
donságainak ismeretéhez. De ezzel szemben a fiziológia, de, első sorban 
pszichofizika, a pszichológia legfontosabb segédtudománya lett és ezek 
ismerete feltétlenül szükségesnek bizonyult be a pszichológiára nézve. 
Mert míg egyfelől az organikus életfunkciónak ismerete elősegíti
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gyakran a pszichológiai analízist, sőt néha csupán ez egyedül teheti 
azt lehetségessé (pathologikai elváltozosok), addig másfelől az érzetek 
keletkezését, változásának okait, az érzetek konkurrenciáját, gátlását, 
összeolvadását, intenzitását időbeli lefolyását, stb. stb. csakis a pszicho- 
fizika révén ismerhetjük meg, mely a lelki jelenségek és a külső be
hatások, az érzet és az inger közti funkcionális viszony természetét 
vizsgálja és az élettani és lélektani folyamatok közt fennálló viszony 
felismerése folytán az érzetek quantitativ viszonyára világot vet.

Mindez áll a pszichofizikáról, de nem egyúttal a kísérleti lélek
tanról. Mert míg az első egy önálló experimentális tudomány, mely 
az élettan és lélektan közti rést akarja kitölteni, a külső és belső 
világ törvényszerű korrespondeálását kimutatni, addig az experimen
tális pszichológia a pszichológiának egy új, feltétlen szükséges m ód
szere. Tehát a kísérleti pszichológia nem az empirikus pszichológia 
mellé rendelt tudomány, hanem az empirikus pszichológia egyik leg
nagyobb értékű módszere, s azért nem helyes, ha némelyek a kísér
leti pszichológiát szembe állítják az empirikus pszichológiával. Az 
önmegfigyelés módszerét a kísérlet irány  nem helyettesíti, hanem k i
egészíti, sőt annak alkalmazását bizonyos lelki konstellációk előidé
zésével elősegíti, vagy azt egyáltalán lehetővé teszi. Ép úgy, mint 
a tiszta analitikai introspektiv pszichológia ma már nem lehet a 
pszichológia egyetlen forrása, úgy a pszichológiai kísérlet sem állhat 
meg önmegfigyelés nélkül. Egyedül csak e két módszer együttműkö
dése képes mindazon követelményeknek megfelelni, melyeket a mo
dern pszichológia módszereitől megkiván.

Mert mi a pszichológiai kísérlet ? A pszichológiai kísérlet ugyan
azon elemekből áll, mint a természettudományok bármely exakt k í
sérlete. A megvizsgálandó jelenség tényezőit változtatjuk és ezen vál
toztatás következtében a jelenségben előálló elváltozást figyeljük meg. 
A különbség csupán a vizsgálódás tárgya természetében rejlik, mert 
míg a természettudományoknál külső folyamatok, addig itt pszichikai 
processusok képezik a kutatás tárgyát és míg ott a fizikai folyama
tokban véghezment elváltozásra, addig itt  bennünk, tudatunkban 
végbement változásra fordítjuk figyelmünket. A tárgy különbözősége 
természetesen a módszerek különbözőségében, a kísérleti eredmények 
értékelésében és mathematikai feldolgozásában nyilvánul meg. Az 
alapkövetelmények azonban azonosak, a természettudományi kísérlet 
azonban specialis kialakulásában a pszichológiai jelenségek szerfölötti 
bonyolultsága m iatt nem vihető mindig teljes mértékben keresztül, 
hanem a kísérlet tárgya és célja szerint módosítandó. Mesterséges 
úton, önkényesen állítja elő a természettudományi kísérlet azon viszo
nyokat, melyeket vizsgálni akar és főelőnye mindig abban rejlik, hogy-



azáltal, hogy a változtatás által a faktorokat és a kisérő körülménye
ket megállapítja és ezeket rendszeres kísérletekkel változtatja, ameny- 
nyiben azok egyesét vagy teljesen kikapcsolja, vagy qualités vagy 
intenzitás tekintetében változtatja, és az ilykép előálló hatás észlele
téből az egyes tényezők jelenlétét, erejét pontosan meghatározhatja. 
Ha a tényezők száma és az összhatás előidézésében való részesedésé
nek mértéke ismeretes, akkor általános érvényű törvény felállításá
hoz minden készen áll. A pszichológiai kísérleteknél is egészen így 
van. A meglevő állapotnak önkényes megváltoztatása ismert tényezők
kel, a tényezők egyenkénti vizsgálata stb. a fizikai jelenségek előidé
zésének feltételeit, a folyamatok időbeliségét, a tényezők hatását stb. 
és egyben mathematikai képleteket és mértékmeghatározásokat nye
rünk. A qualitativ analízis mellé a kísérlet a quantitativ analízist 
állította. És minthogy a legtöbb esetben a kísérletező ítélete, meg
figyelés útján ismerjük meg a lelki elváltozásokat, az introspektiv 
módszer a kísérletnél is a legfontosabb tényező lesz. Különösen észlel
hető e két módszer sajátosságának összekötésére irányuló törekvés a 
würzburgi iskola munkálataiban. (Külpe, Marbe, Watt, Messer, Dürr, 
Bühler). Egészen máskép áll a dolog, ha a lelki elváltozásokat a lelki 
működéssel együtt fellépő külső (fiziológiai) elváltozásokkal akarjuk 
registrálni, tehát indirekt módon (érzés-analízisnél az ú. n. Ausdrucks- 
módszerek, kifejező mozgások, mimika vizsgálata, reakció kísérletek 
néhánya stb.). De a kísérleti módszer alkalmazása fontos már azért 
is, mert komplikált lelki folyamatokat egyes stádiumukban lehet 
megfigyelni, vagy elemi alakulataiknál, minélfogva oly lelki tényező
ket fedezünk fel, melyek eddig ismeretlenek voltak. Például szolgál
nak erre az asszociáció és reprodukció újonnan felfedezett tényezői, az 
ítélet és összehasonlítás faktorai stb., az újabb időben az abstrakció, 
gondolkozás és akarás és egyéb magasabb intellektuális funkciók ex
perimentális vizsgálatainak eredményei.

De még egy nagyfontosságú körülmény szól a kísérleti módszer 
mellett, mely már egyedül is elegendő ok lenne arra, hogy a pszichológia 
kísérleti irányát a legszélesebb körben műveljük ; ez pedig nem más, 
mint mások lelki állapotának exakt vizsgálata. Az önmegfigyelós 
módszere mások lelki életének megfigyelése nélkül individuális, sin- 
guláris értékű és eredményei nem bírnak feltétlenül általános érvóny- 
nyel. A kísérleti berendezések megengedik, hogy először is a kísérleti 
személyek önmagukat megfigyeljék és megfigyelésök eredményeit közöl
jék, de azonkívül objektív módon meghatározhatjuk a kísérleti sze
mély lelki működésével együtt fellépő külső hatásokat is, és ezekből, 
de különösen a kísérletek quantitativ eredményeiből azután a lelki 
folyamatok természetére, s intenzitására következtethetünk. A pszicho-
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login kísérleti irányának főelőnye épen abban rejlik, hogy számos 
egyénen végzett számos kísérlettel a pszichológiai törvények érvé
nyességének fokát megállapítja, az egyes egyének között fennálló 
individuális differenciálódást kimutatja, azon konstans és variábilis 
tényezőket vizsgálja, melyek ezen egyéni különbségeket létrehozták, 
a lelki élet terén élesen elhatárolható, a különböző szellemi mű
ködésre vonatkozó typikus eltéréseket meghatározza (pszichofizikai, 
képzet, gondolkozási, munka, tanulási, elfáradás! stb. typusok), ma- 
thematika segélyével a nyert eredményeket csoportosítja, értékeli, a 
törvényszerűséget kimutatja és meghatározza a személyes vagy tipikus 
értékek eltérését az átlagtól.

Nem lehet célom ezen a helyen kimutatni az experimentális 
pszichológia eddig elért eredményeit ; az már jóval több, semhogy 
egy előadás keretében összefoglalhatnók. Feladatommá sem tehetem 
a kísérleti lélektan módszereinek bírálatát. Elég legyen itt csak azon 
idegen területeket felsorolni, hol a kísérleti lélektannak egyszerűen 
átvett eredményei, de főleg módszerei egész új perspektívákat adtak, 
így elsősorban a paedagogia és didaktikában, miről már szó esett, 
azután a gyermeklélektanban, az eszthetikában, kriminalisztikában 
(a tanúvallomások pszichológiája, a szuggestiv kérdések befolyása az 
Ítéletre), az állatpszichologiában, a fiziológiában, de legfőképen a 
pszichiátriában, mely utóbbiban a pszichofizikai és pszichológiai 
módszerek alkalmazása rendkívül fontos eredményeket hozott létre, 
melyek természetesen visszahatottak a normális pszichológia fejlődé
sére, a pszichológia eredményei pedig diagnostikai és symptomato- 
logiai tekintetben nem remélt mértékben termékenyítették meg a 
pszichopathologiát.

Evvel akartam a kísérleti lélektan szerepét és hatását röviden 
vázolni. Dr. R év ész  G éza .

A NAGY FRANCIA FORRADALOM A KÖZÉPISKOLAI 
TÖRTÉNETTANÍTÁSBAN.

(Első közlemény.)

I.
A középiskolai oktatás küzködéseiből, megoldatlan nehézségei

ből, reformtörekvéseiből, tudjuk, bőven kijutott a történelem taní
tásának is. Nehézségeinek két legfőbb forrása van. Az egyik magá
nak a történettudománynak természetéből és jelen állásában megol
datlan problémáiból fakad. A másik abból a körülményből ered, hogy
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a történelem aránylag ifjú disciplina a középiskola keretében: volta- 
képen csak a 19. század folyamán, jobbára csak annak második felé
ben, az Egyesült-Államokban csak a 80 as években kezdett szervesen 
beleilleszkedni a többi disciplina közé. Ugyanilyen későn ment végbe 
anyagának didaktikai feldolgozása is és a történeti oktatás módszere 
ma sem mondható kialakultnak.

Mi, ifjabb nemzedék, bizonyára fokozott mértékben érezzük eze
ket a nehézségeket. A tárgy fejlődésének hullámai összecsapnak a 
magunk lelke forrongásának rezgéseivel és azt hiszem, nem volna 
kölcsönös tanulság nélkül, nem lenne haszon nélkül való a történet- 
tanítás tudatos alakítása érdekében, ha számot adnánk arról, hogy 
milyen kétségeink merültek fel és hogy miképen igyekeztünk azokat 
megoldani.

Háromféle dolgot szoktunk keresni a históriában, tudományban, 
tanításban egyaránt.

Keresünk benne mindenekelőtt az emberre és emberi közössé
gekre vonatkozó tapasztalatokat. Tapasztalokat, amelyek lélektani, 
politikai, erkölcsi érdeklődésünket táplálják, együttérzésünket és ítéle
tünket gyakorolják. Az, amit a história ebben az értelemben nyújt, 
még semmiképen sem sajátosan történeti tartalom. Ez értelemben 
ugyanolyan módon szolgálja lelkiéletünket, m int saját korunk jelen
ségei, amelynek tapasztalatait ki akarjuk bővíteni a múltak tárházából.

A második dolog, amit a történelemben keresünk, már annak 
legsajátosabb terrénumáról való. Ez az, amit az élő hagyomány tuda
tosításának, egyúttal bírálatának nevezhetek.

Az első napon, amelyen a kis gyermek a mutogatás, a primi
tiv hangutánzás közlési módját meghaladja, amelyen a beszéd lesz 
közlése és megértése eszközévé, azon a napon indul meg az élő 
hagyomány, az évezredes kulturörökség észrevétlen, öntudatlan magába- 
fogadása.

Vannak, akik hangosan hirdetik, hogy ez az élő hagyomány, 
amelyet nemzedék nemzedéknek átad, átalakítva a maga változó, 
fejlődő törekvései, érzései, szempontjai szerint — hogy ez az élő 
tradíció igen jól elvégzi a maga munkáját és egyáltalában nem szo
rul a történeti kutatás és oktatás mesterséges felderítő és visszaidéző 
működésére. Sdt zavartalanabbul és gyümölcsözőbben hordozza a múl
tak leszürődött eredményét, ha nem terhelik meg elmúlt világok 
exkrementumaival és múmiák felélesztgetésével.

Ez a gondolatmenet — amennyiben egyáltalában tudománnyal 
van kapcsolatban — természettudományi analógiák többé-kevésbbé 
tudatos átvitelén alapul. Valamint fizikai szervezetünk élete magában 
hordja a letűnt nemzedékek evolúciójának tökéletes rezultátumát,
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azonképen — úgy gondolják — az ember szelleme és a társadalom köz
élete is magában foglalja fejlődése eredményét, és annak történeti fel
derítése, itt is mint a természet világában csak a megismerés, a 
kontempláció, nem az élet és a gyakolat érdekeit szolgálja.

A különbség a két evuloció között mindössze is annyi, hogy a 
történeti trádálás nem fizikai átöröklés útján történik, hanem, hacsak 
eltekintünk a történeti hagyománynak azon elemeitől, amelyek meg
jelennének egy olyan kortársunk életében, akit a véletlen csecsemő
korában XX. századi kultúragyvelejével együtt egy hererosátor szel
lemkörébe csempészne — ha, mondom eltekintünk az átöröklött 
hagyománynak ezen elemeitől, trádálásának útja a közlés, a szellemi 
élet. Amely nem a dolgot trádálja hanem annak szubjektív tükrözé
sét, tehát tévedéseket, tehát mythosokat, tehát hazugságokat is, ame
lyeket felderítenünk, helyreigazítanunk, megbírálnunk, tudatosítanunk 
kell. Csak ezzel közelítheti meg a szellemi tradició, hogy oly exakt 
eredménye legyen az elmúlt fejlődésnek, mint a fizikai. Ezért tette 
történetivé a 19. század tudatosodó szelleme a társadalmi jelenségek 
minden köre tudományának módszerét. Ezért kell történeti művelt
séggel bírni minden állampolgárnak is, aki a társadalom élő hagyo
mányai közt közremunkálni lesz hivatva.

Szólottám az egyesre és a közösségekre vonatkozó tapasztala
tokról, amelyek együttérzésünket és judiciumunkat táplálják, szólot
tám az élő kulturhagyomány történeti tudatosításáról. A harmadik 
szempont, amelyre a francia forradalom jelenségeinek tárgyalásában 
is tekintettel leszek, az, amelyet hol művelődéstörténetinek, hol 
műveltségtudományinak neveztek, de mondották joggal társadalom- 
tudományinak is.

Ezen a szemponton itt nem értek egyebet, csak azt, hogy a 
társadalmi vagy történeti jelenségeknek -— a kettő velejében azonos — 
semmiféle körét, legyen az akár politikai, akár gazdasági, akár iro
dalmi, nem érthetem meg elszigetelten, magában, hanem egyrészt 
szerves összefüggésében a jelenségek egyéb köreivel, másrészt sohasem 
úgy, mint egy álló, merev valamit, hanem csakis mint egy folytono
san változóban, alakulóban, fejlődőben levő jelenségsornak mozzana
tát — hogy egy a lélektan köréből helyesen átvett kifejezéssel é l
jek én is '— aktuális mozzanatát.

Nem szorul bővebb fejtegetésre, hogy a történettanítás egymaga 
nem tehet eleget ennek a harmadik szempontnak, nem veheti magára 
az egymással szervesen és elválaszthatatlanul egybefonódott gazda
sági, politikai, irodalmi, művészeti, vallási alakulások nevelő feldolgo
zásának egész terhét. A szellemi élet alkotásait, az egyén belső vilá
gát a nyelvi és irodalmi tanítás, a vallási és művészettörténeti okta



tás idézi fel.* A gazdasági, a technikai munkásság megjelenítése a 
természeti, a mathematikai disciplinák körébe vág. Úgy hogy ama 
társadalomtudományi szempont komoly megvalósítása csak úgy érhető 
el, ha a különböző tantárgyak szervesen összeilleszkednek a koncen
tráció régen hangoztatott elve szerint a história, mint középponti és 
összefoglaló eszmekor alapján. Ez a törekvés a német pædagogiai is
kola alapvető kísérlete óta nem némulhat el.

De ha már megvalósult volna is ez a törekvés, a történeti ok
tatás még akkor sem szabadulna fel ama feladat alól, hogy ezeket a 
más disciplinákban feldolgozott jelenségköröket maga is szóvá ne 
tegye annyira, amennyire nélkülözhetetlen, hogy ekként elvégezhesse 
a maga legfőbb feladatát: a közösséget szervező intézmények megért - 
tetését és hogy azokat a különböző jelenségköröket, konkrét eleven 
egésszé alkossa össze. Annál inkább kell azokat még behatóan is 
tárgyalnia ma, amikor a többi disciplina közremunkálására csak na
gyon csekély mértékben számíthat.

Mindhárom szempont érdekében, tehát mind az egyénre s a kö
zösségre vonatkozó tapasztalatok, az együttérzés és judicium gyakorlása, 
mind az élő történeti hagyomány tudatosítása, mind a jelenségek szer
ves összefüggésének és aktualitásának éreztetése szempontjából fő
tekintettel arra leszek, hogy hol van alkalom történeti jelenségek 
összevetésére, összehasonlítására. Abban látom tárgyunk didaktikai 
feldolgozását, hogy nem véletlenül és ötletszerűleg, hanem állandóan 
és rendszeresen, leglényegesebb feladataként társítsuk különböző közös
ségek, különböző korok analog alakulásait ; megállapítsuk hasonlósá
gaikat és eltéréseiket. Ezzel vélem elérhetőnek, hogy ne elszigetelt és 
feldolgozatlan, hanem társított és rögzített, tipikus társadalmi ismere
teket sajátíttassunk el és hogy bizonyos gyakorlati készséget fejlesz- 
szünk, legalább készítsünk elő, társadalmi jelenségek óvatos és körül
tekintő történeti megítélésére, állampolgári műveltségünk alapjául.

A nagy francia forradalom 10 esztendős időszakát akarom itt 
ezen szempontokból áttekinteni. 1789-től 1799-ig, a rendigyűlést meg
előző állapotoktól Napóleon konzulátusáig, amely alatt újra állandóbb 
alapokra kezdett helyezkedni a francia társadalom belső rendje.

П .

Azon állapotok megjelenítésben, amelyeket a forradalom össze
zúzott, különösen érvényesülnie kell és különösen van alkalma érvé
nyesülni annak a szempontnak, amelyet társadalomtudományinak
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nevezhetni a szónak abban a szerény értelmében, bogy éreztetnünk 
kell a társadalmi jelenségek különböző köreinek szerves összefüggését 
és kölcsönhatását ; és hogy meg kell értenünk Őket mint fejlődésük
nek aktuális mozzanatát.

A francia tankönyvírók,1 akiknek sok hely és idő áll a rendel
kezésükre — a lenn megjelölt osztályokban egy egész évet szánhat
nak az 1789 utáni — illetőleg 1715—1815 közé eső kor tárgyalá
sára — ők, mondom, igen behatóan rajzolják meg a képét az udvar, 
a kormányzat, a társadalmi tagoltság, a jogszolgáltatás és a gazdasági 
élet viszonyainak. Egymás mellé helyezésük kellőképen érezteti szer
ves összefüggésüket és kölcsönhatásukat.

Tárgyalásuk ellen a kitűzött szempontok tekintetében mégis két 
kifogást kell tennem. Természetesebbnek és a társadalom szerkezeté
nek megfelelőbbnek vélném azt is, ha alulról haladnának felfelé, 
alsóbb szükségletekből magasabbakhoz. Ha a gazdasági élet jelensé
geit tárgyalnák előbb, azután a jogiakat és politikaiakat és ha leg
alább röviden szóba kerülnének ebben az összefüggésben is az iro
dalmi és tudományos áramlatok, amelyek már a felvilágosodott 
abszolutizmus koránál tették megbeszélés tárgyát. De nem erre helye
zek itt súlyt.

A francia tankönyvek részletes tárgyalása valósággal ontja 
a számadatokat az ország állapotának éles megvilágítására. De azok 
értékét lerontja történettanításunk legfőbb fogyatkozása : az adatok 
elszigeteltsége, társításának, összevetésének hiánya. Hogy a munkabér 
Párisban egy-két frank, vidéken 10 sous, hogy egy átlagos paraszt
családnak adói levonása után 30 livre-je marad egy évi háztartására, 
az minden nyomorfestésnél maradandóbb történeti ismeret, de csak 
akkor, ha mellé van helyezve a pénz vásárló erejének mértéke és a 
megfelelő néposztályok helyzete ugyanazon kor más közösségeiben, 
vagy más korok hasonló válságai között.

«Troyesban a kenyér fontja négy sousba kerül, azaz mai érték 
szerint nyolc-ba# — írja Taine Young feljegyzései alapján2 — «és 
a foglalkozásnélküli munkások tömegesen jelentkeznek az ínséges m un
kák végzésére, bár ezeknél naponként csak 12 soust kapnak.»

Taine felnőttek számára ír ; nyilvánvaló, hogy a felnőtt is meg-

1 L. Ch. Seignobos : La période contemporaine depuis 1789. Classe 
de 3-ème A, B 1905. — Seignobos-Métin : H istoire Moderne 1715—1815 
Classe de 1-ère A, B, C, D 1906. R. — Jalliffier : Histoire contemporaine 
de 1789 à nos jours. Classe de Philosophie et de Première moderne 1904.

2 A jelenkori Franciaország alapjai. Ford. Toldy László. Bpest 
1881. I II . к. 10.
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kívánhatja, hogy ne maga legyen kénytelen kiböngészni a történetíró 
adatainak megértéséhez szükséges összehasonlító ismereteket. Annál 
kevésbbé lehet el nélkülök a középiskolai diák. Ha tudni fogja, hogy 
a munkások tódulnak olyan napi kereset után, amelyből körülbelül 
lVs kiló kenyeret tudnak vásárolni, akkor az adatnak lesz valami
képen rögzíthető értelme. Az egyéb közösségekkel és korokkal való 
összevetést már aztán nem a tankönyv feladata elvégezni, hanem a 
feldolgozó tanításé. Épen ebben látom tárgyunk didaktikai kiépülésé
nek szükségképeni irányát.

Ilyen rögzíthető és összevethető adatok még ebben az esetben, 
hogy pl. a két kiváltságos rend a 25 milliónyi lakosságnak mintegy
2—3°/o-át tette,1 míg ellenben nálunk Magyarországon vagy Lengyel- 
országban a nemességnek egészen más a számaránya és épen ezért 
a helyzete is. Hogy a francia lakosságnak az a 2—3°/o-a a francia 
földnek 2/з vagy 3A részét mondhatta birtokának ; 2 hogy az udvar 
költségei az ország jövedelmének Vio-ét nyelték el,3 stb.

De még az adatok feldolgozatlanságánál is súlyosabb fogyatko
zásnak látszik az, hogy e visszaélésekkel és anomáliákkal terhes be
rendezések tárgyalásánál, nem utalnak azok eredeti funkcióira. Me
gint csak az összevetés érheti el, hogy ezek az állapotok ne úgy 
tűnjenek fel, mint a feudális társadalom merev, állandó képe, hanem 
úgy mint alakulásának hullámzatos aktuálitása.

Jalliffier megteszi a földesúri jogokra vonatkozólag. E jogok, 
mondja, a középkorban valódi adók voltak, joggal jártak a földes
úrnak, aki egymaga vállalta el vazallusai megvédését, a jogszolgál
tatást, a közigazgatás teendőit. . . Most a királyi hatalom teljesítette 
az összes közszolgálatokat és rengeteg összegeket követelt érettük.4 
Már az abszolút királyságra és az egyházra vonatkozólag nem érvé
nyesíti ezt az egyedül tanulságos és objektiv történeti eljárást. Egy 
magyar tankönyvünk szabatosan kiemeli az egyháznak, a nemesség
nek is egykori funkcióját, az abszolút királyságról már az is csak 
jelen bűneit sorolja fel.5 Harding amerikai könyve (melynek beosz
tása sok tekintetben mintaszerű) legalább az illető fejezet után k itű
zött kidolgozandó témák közé veszi fel a kiváltságos rendek helyze
tének eredeti alapjaival való összevetést.0

1 Jalliffier, 15.1.
2 Métin, 303. 1.
3 Jalliffier, 6. 1.
4 17. 1.
5 Vargha 0, Újkor, 93—4. 1.
« 457. 1.
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Épen ebben az összevetésben rejlik a forradalom előtti állapo
tok megbeszélésének legfőbb történeti tanulsága, a forradalom objektiv 
megokolása. Csak ezáltal kerülhetjük el, hogy a kiváltságos rendek 
helyzetét és a régi rend visszaéléseit úgy tekintsük, mint a kortársak : 
politizáló és törtónetietlen szemmel. Nem az a feladatunk, hogy a 
«kiváltságos osztályok szívtelen önzéséről» beszéljünk, mint az ameri
kai Myers, nem az a feladatunk, hogy pelyhetlen vagy pelyhesállú ifjak 
erkölcsi felháborodásának erejét kitöltsük az udvar és maitresse-ei 
korrupcióján, vagy a papság világiasságán. Ezt tekintheti kötelességé
nek a nagyközönség számára iró történész, ha hivatottságot érez a 
történeti köztudat erkölcsi ítéletének irányítására, de nem a közép
iskolai tanár. Valamint természetesen azt sem, hogy, mint némelyik 
tankönyvíró teszi,1 oldalszámra halmozza a megbélyegző kifejezéseket 
a párisi jakobinus csőcselékre. Arra a csőcselékre, amely pedig nem
csak gyűlölni és gyilkolni tudott, hanem tudott zsold nélkül és ron
gyosan és éhesen és szemhunyorítás nélkül meghalni is a hazáért és 
kivívott szabadságáért.

Nem egyesek vagy osztályok elítélésében állhat a kérdéses 
állapotok ethikai feldolgozása, hanem abban, hogy összevetjük a ki
váltságos rendek funkcióit a középkorban, amikor általuk helyzetüket 
nyerték és a 18. században, midőn a törvény szerint fennálló társa
dalmi rend még mindig ama régi funkcióknak felelt meg, míg ellen
ben a reális struktúrákban azokat már más faktorok vagy más faktorok 
is teljesítették. Ez az, amit ezen a helyen — persze nem az osztály 
előtt a társadalmi szerkezet irrealizálódásának nevezhetek. Amit így 
fejezett ki egy nagy angol történetbölcselő : « Minden emberben élt 
annak valamely homályos megérzése, hogy az ő helyzete akár mint 
elnyomóé, akár m int elnyomotté hazug, mindenkiben ott fészkelődött 
valami maró izgalom, amely a támadás vagy a védekezés nyughatat- 
lanságával töltötte el.2

Nem az, hogy kik a felelősek, aminek megítélése mindig koc
kázatos és mindig könnyelmű Ítélkezésre csábíthat, hanem maga az 
a tény domborodjék ki, hogy a francia társadalom, miután nem si
került a nemzet törvényes szerkezetét békésen alkalmazni hozzá az 
anyagi és szellemi élet megváltozott realitásához, felidézte a legör- 
vényesebb társadalmi hadiállapotot, amellyel a históriában találkozunk.

III.
Az alkotmányozó nemzetgyűlés két és fél esztendei működése 

az egész tízéves időszaknak rögzíthető, társítható, kidolgozható

1 A legpéldaszerűbben tán Bumüller.
2 Carlyle : The french revolution, 60. 1.
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tanulságokban leggazdagabb szakasza. Szóvá akarom tenni itt öt 
pontnak a tárgyalását : a nemzetgyűlés összealkotásáét, a híres labda
házi esküt, a kiváltságok eltörlését augusztus 4-énck mámoros éjjeli 
gyűlésén; az emberjogokét és a Constituante magatartásáét az egy
házzal szemben.

A történelem során elénk kerülő törvényhozó gyűlések és 
képviselőtestületek összealkotása a legtanulságosabban társítható és 
összevethető politikai mozzanatok közül való. Meg sem érthető 
semmiféle ilyen testület működése, ha nem tudjuk, hogy milyen 
néperők törekvései szólalnak meg benne. Egyik tankönyvünk minta
szerűen tárgyalja az angol parlament összealkotását a 19. század 
harmincas éveinek nagy reformmozgalma alkalmával,1 szintúgy 
megemlíti a júliusi forradalommal kapcsolatban, hogy «a mintegy 
25 milliót számláló francia nemzetből csak mintegy 110,000 ember 
volt választó és választható». Az 1789-i nemzetgyűlésre nézve sem 
érhetjük be azzal, hogy a harmadik rend Necker miniszter jóvoltából 
egymaga küldhetett annyi követet, amennyit a papság és a nemes
ség — amely a lakosságnak 3%-át tette — összesen. A harmadik 
rend minden» — mondta a Sieyès abbé híres röpirata. De nekünk 
mégis tanácsos közelebbről meghatározni, hogy micsoda? Fixiroz- 
nunk kell azt a tényt, hogy a feudális Franciaország abszolút király
sága összehívta a harmadik rend képviseletét kétfokú választás 
alapján, amelyben részt vehetett minden 25 éves adófizető polgár 
és paraszt.2 Nem félt ettől a meglepően széles választási alaptól 
mert bízott abban, hogy akkor kergeti haza a követeket, amikor 
szükségesnek látja. A kor műveltségi és gazdasági állapotának volt 
következése, hogy a harmadik rend követei mégis kizárólag a jobb
módú városi polgárságból kerültek ki, mint az egész nem kiváltságos 
nép bizalmának letéteményesei.

Az alkotmányozó gyűlés első nagy konfliktusa tudvalevőleg 
a körül forgott, hogy a három rend egyetlen testületet alkosson és 
fejenkint szavazzon-e, vagy pedig külön-külön tanácskozzék és renden- 
kint szavazzon, m int 1614-ig volt szabály. E konfliktus során tör
tént, hogy a tanácskozó termükből kizárt polgári követek a versaillesi 
labdaházban megesküdtek, hogy nem oszlanak szét, míg az országnak 
alkotmányt nem adtak. Esküjüket és egy hiányán valamennyiök alá
írásával megerősített nyilatkozatukat megpecsételte az az üzenet, 
amellyel Mirabeau kergette vissza urához De Brézé udvarmestert.

1 Mika 8., V ilágtört. Ш . k. 132., u. o. 153. 1.
2 Jalliffier 23 ; Métin 310. 1. v. ö. Aulard : H ist, politique de la 

révolution française, 30. 1.
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«A nép akaratából vagyunk itt; csak a bajonettek ereje elől tágí
tunk.» Seignobosnál és Métinnél külön-külön találjuk meg a határo
zat szabatos jellemzésének azt a két mozzanatát, amelyeket rögzíteni 
kell. «Ez eskü által . . . .  a nemzetgyűlés fellázadt a király ellen, 
mert ennek joga volt azt feloszlatni. Ez volt a forradalom első ak
tusa. » 1 «Proklamálták a népszuverónitás forradalmi elvét.2 A ha
tározatnál valóban két társításra alkalmas társadalmi fogalmat emel
hetünk ki. Az egyik a törvényességé. Ennek terét elhagyja az alkotmá
nyért folyó küzdelem nem július 14-én, mikor fegyveresen meg
rohanja a Bastillet, hanem június 20-án, mikor megtagadja a királytól 
a feloszlatás jogát. Itt magyar földön, ahol a törvényesség megőrzé
séről még a szabadságharc fegyverzúgása között sem akartak lemon
dani, nem lehet ezt hallgatással mellőznünk, mikor a történelem folya
mán elénk kerül.

De megnyilatkozik a határozatban a népszuverénitás elvére 
támaszkodva a hatalmak elválasztásának követelménye is. A Cahiersk- 
nak jelentékeny része hangoztatta, hogy a végrehajtó hatalomnak 
ne legyen joga feloszlatni a törvényhozást. És Mirabeau a nagy 
pillanat izgalmában a lángelmék szabatosságával fejezte ki maguk- 
tartásának mindkét elemét. A nép akaratából vagyunk itt — nem 
vagyunk feloszlathatok ; és csak a bajonettek elől tágítunk — el 
vagyunk tökélve, hogy feloszlathatatlanságunk követelését nem tesz- 
szük függővé a te törvényes befolyásodtól. S  itt össze kell vetnünk a 
egfontosabb alkotmánytypusok rendelkezéseit a feloszlatás jogát ille

tőleg. Hasznát vehetjük majd az 1848-iki és 1867-iki törvények köz
jogának megismertetésénél is.

Augusztus 4-énél, a két rend kiváltságainak eltörlése mellett 
feltétlenül megemlítendőnek vélem a tartományok kiváltságainak meg- 
megsemmisítését is. Ugyanaz az egységesen hömpölygő modern 
anyagi és szellemi forgalom zúzta össze a tartományok határain álló 
jogi és gazdasági sorompókat és forrasztotta azokat egy osztatlan 
országgá, amely a rendi korlátok átlépésével egy egységes nemzet 
polgáraivá tendált avatni minden franciát.

Még fontosabb az összevető társítás érdekében annak a szóvá- 
tétele, hogy a kiváltságos rendek mennyiben biztosítottak maguknak 
kártérítést a jövedelmük jelentékeny részének forrását tevő jogok 
megsemmisüléséért? A feudális jogok feláldozása valósággal beszá
míthatatlan hevületben történt. «Valóban, ez rávall a mi franciáinkra,» 
mondotta Mirabeau, aki az ülésen nem volt jelen ; «egy teljes hó-

1 I. m., 18. 1.
2 Métin, 314. 1.



napig vitáznak szavakon és egy éjjel felforgatják a királyság egész 
régi rendjét.» 1 A nemzetgyűlés mindazonáltal bizottságra bízta a ta r
tozások megszüntetésének módozatát és nevezetes megszorítással élt, 
amelyet csak a legislative és a konvenció rendelkezései tettek az
után illuzóriusakká.2 Eredményében tehát megváltás nélkül vesztet
tek el a feudális jogok birtokosai mintegy 123 milliónyi jövedel
met, 2Ví  milliárdnyi tőkét,3 ami egy részükre nézve exisztenciájuk 
megsemmisülését jelentette.

Az emberjogok felsorolására csak a francia tankönvvek tág 
keretei engednek teret. Mégis felsorolja őket egy hazai könyvünk is, 
sőt hat sorban megformulázza a feleletet arra a kérdésre : melyek a 
szabadelvű eszmék ? És jegyzetben ajánlja, hogy tanultassuk meg e 
sorokat könyvnélkül és folyton gyakoroltassuk.4 Mégis kimarad a 
felsorolásból egy igen nevezetes és jellemző emberjog: a tulajdon 
joga. Az ember természetes és elévülhetetlen jogai a szabadság, a 
tulajdon, a biztonság és az ellenállás az elnyomással szemben,» 
mondja a jogok kinyilatkoztatásának második cikke.

Tanításunk keretei közt csak egy jó történeti olvasókönyv 
vállalhatja azt a feladatot, hogy társadalmi alapelvek ilyen törté
neti nevezetességű megformulázásait esetleg társítva és egymásmellé 
helyezve megösmertesse.

Athén történetének tárgyalásánál elolvastattam a fiúkkal a pol
gári egyenlőség elvének első klasszikus megfogalmazását a Perikies 
halotti beszédéből.

«. . .  A törvények a magánéletben mindenkinek egyenlő jogot 
biztosítanak,» mondja Perikies elesett honfitársai holttetemei fölött; 
«abban a tekintetben pedig, hogy ki milyen méltóságra jusson, nem 
az a rang döntő, a melyet bizonyos származás ad néki, hanem az az 
elismerés, amelyet érdemeivel szerzett meg. A legszegényebb polgárt 
sem gátolhatja meg alacsony társadalmi helyzete, hacsak van képessége 
az államnak javára lenni, hogy tiszteletben, méltóságban részesüljön !»5

Csekélyebb történeti jelentősége van a Cicero formulázásának, 
«De re publica»-jának 32. fejezetében. «Si . . . pecunias aequari non 
placet, si ingénia omnium paria esse non possunt, iura certe paria 
debent esse eorum inter se qui sunt cives in eadem re publica. 
Quid est enim civitas, nisi iuris sooietas ?

1 Cambridge Modern History, VIII. к. 181. 1.
-  Métin, 320., V. ö. Cainbr. Mod. H., V III. 720. 1.
3 Taine, i. m., II. 246. 1.
4 Vargha 0., III. к. t60. 1.
5 Thukydides II. kv. 37. fej.

Magyar Paedagogia. XVII. 5.
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Róma filozófus-császára, Marcus Aurelius Önvallomásában hálá
san emlékezik meg egyik rokonáról. «0 általa lett arról fogalmam,» 
úgymond, «hogy mi egy szabad állam, amelyben tökéletes jogegyen
lőség van mindenki számára különbség nélkül, és ahol semmit sem 
tartanak nagyobb becsületben, mint a polgárok szabadságát.»1

Az 1789-iki nyilatkozat így szól: «Minden polgár egyenlő lévén 
a törvény előtt, egyenlően juthatnak minden méltóságra, polcra, köz
hivatalra, képességük szerint, és csak erényeik és tehetségeik tehet
nek köztük különbséget.»

Ami végül illeti az alkotmányozó gyűlés magatartását a vallási 
és egyházi kérdésekkel szemben, itt, úgy gondolom, rögzíteni kell két, 
egymással ellentétes mozzanatot. Egyik az, hogy proklamálta azt az 
elvet, amelyet az Óceán túlsó partján 142 esztendővel azelőtt először 
igtatott törvénykönyvbe Rhode Island : hogy a vallásos meggyőződés 
szabad és hogy a felekezetek egyenlők az állam előtt. De mig Rogers 
William a lelkiismeret szabadságának értelmében teret engedett «a 
szabad államban a szabad egyháznak», addig az alkotmányozó gyűlés 
belényúlt a vallásos élet belső szervezetébe, megalkotta az egyház pol
gári alkotmányát és ezzel beléütközött a lakosság jelentékeny részé
nek lelkiismereti meggyőződésébe. A legeklatánsabban megnyilvánult 
ez magának XYI. Lajosnak az esetében, akit megakadályoztak abban, 
hogy saját «réfractaire» papjánál vegye a kommuniót, ami a király 
menekülési kísérletének is utolsó indítékául szolgált. Aulard mondja, 
tehát olyan történetíró, aki a forradalom hagyományainak lelkes híve, 
hogy XYI. Lajos talán hozzátörődött volna királyi hatalmának átalakí
tásához és a forradalomhoz, ha ez a forradalom ellentétbe nem ju
tott volna azzal, amit ő keresztényi kötelességének hitt». «Lelki
furdalásai» — ' mert hiszen egy hónapi vívódás után szentesí
tette az egyház polgári alkotmányát — « végképen a forradalom ellen
ségévé tették, és attól fogva keresztényi kötelességét vélte teljesíteni, 
ha cselszövéssel küzd ellene, miután nyiltan nem mert vagy nem 
birt vele megküzdeni !»2 Ugyanez állott a papság kétharmadára, amely a 
követelt esküt megtagadta és mindazokra, akik őket az ellenforradalomba 
követték. S itt  a középiskolában megint nem az a fontos, hogy a 
nemzetgyűlés rendszabályait politikai vagy művelődési szempontból 
értékeljük, hanem az, hogy kidomborodjék a két társításra alkalmas 
irányzat: az egyik biztosítja a hitélet szabadságát nemcsak más egy
házak támadásai ellen, hanem az állammal szemben is ; a másik 
valamennyi felekezetet egyenlő elbánással az államhatalom körébe 
igyekszik bevonni. Dr. G örög I m r e .

1 I. kv. 14. fej. — 2 I. m. 116 1.
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Az új osztrák érettségi szabályzat.*

Marciiét, vallás- és közoktatásügyi miniszter a középiskolai ankét 
záróbeszédében — mint a Magyar Pædagogia márciusi füzetében 
említettük — megígérte, hogy az érettségi szabályzat módosítása tá r
gyában még a jelen tanév folyamán intézkedni fog. Az intézkedés 
már meg is történt, amennyiben az 1908 február 29 én 10,051. sz. a. 
kelt rendelettel új érettségi utasítás lépett életbe, mely sok lényeges 
könnyítést tartalmaz az ifjúság részére. Minden tekintetben humánus 
és liberális rendelet.

A vizsgálat súlypontja nem a tudás mennyiségére, tehát az 
emlékezet erejére esik, hanem az értelmi színvonal fejlettségére. A bi
zottság azt puhatolja ki, hogy a jelölt értelmi foka és az egyes tár
gyakban való jártassága elegendő-e az egyetemi tanulmányokhoz. 
A vizsgálat kollokviumszerű is lehet. Egyes tárgyak alól való dispen- 
záció nem lesz többé, mivel eddig csak jobb tanulókat mentettek fel 
a szóbeli vizsgálaton a történelemből és fizikából, és így a gyengébb 
tanulók aránytalanul meg voltak terhelve.

Elégtelen írásbeli dolgozatok miatt senki sem tiltható el a szó
beli vizsgálattól ; abból a tárgyból azonban, amelyből elégtelen dol
gozatot készített, szóbeli vizsgálatra utasítandó.

Lényegesebb könnyítések még : Az írásbeli vizsgálatok közül 
elesik a gimnáziumban a tanítási nyelvből latinra való fordítás (ez nem 
cél többé) ; a reáliskolában : a francia nyelvből a tanítási nyelvre 
való fordítás ; mindkét középiskolában a mennyiségtani dolgozat (a 
hivatalos kommüniké szerint eddig számtalan visszaélésre adott alkal
mat). A latin dolgozat elkészítésére három órát adnak ; szótár használata 
meg van engedve. Az anyanyelvből három tételt tűznek ki, melyekből 
a jelöltek választhatnak.

* Vorschriften für die Abhaltung der Reifeprüfungen an Gymnasien 
und Realschulen der im  Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. 
Wien, 1908. 20 fillér. К. к. Schulbücher-Verlag.

1 9 *
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A szóbeli vizsgálat tárgyai a gimnáziumban : 1. latin vagy görög 
nyelv, 2. a tanítási nyelv, 3. történelem és földrajz, 4. mennyiségtan. 
A fizika elesik, helyette a VIII. osztályban összefoglaló ismétlés tar
tandó.

A reáliskolában: 1. egy nyelv, 2. történelem és földrajz,
3. mennyiségtan, 4. természettan.

Az irodalomtörténet nem külön vizsgálati tárgy. Hogy mely 
nyelvből történik a vizsgálat, az az írásbeli dolgozattól vagy a jelölt 
választásától függ.

A vizsgálatok végeztével (még az nap, mikor a jelölt vizsgálatot 
tett, délelőtt vagy délután) a bizottság egybevetve az írásbeli dolgo
zatokat az évvégi osztályzattal és a szóbeli vizsgálati feleletek! el 
egyhangúlag vagy szótöbbséggel megállapítja az eredményt. Ha egy 
tárgyban nem mutatott a jelölt elegendő készültséget, azért még lehet 
érett. — A következő fokozatok vannak: kitünően érett, egyhangúlag, 
szótöbbséggel (mint nálunk egyes egyetemi vizsgálatokon). Ilyen érte
lemben állítandó ki a bizonyítvány, amelyben tehát az egyes tárgyak
ból nem lesznek többé osztályzatok. Egy tárgyból való javító vizsgálat 
nem lesz többé, hanem fél vagy egész évre történik a visszavetés 
(magántanulóknál hosszabb időre is lehet). A fél esztendőre történt 
visszavetésnél az esetleges jó  írásbeli dolgozatok érvényessége meg
marad a következő vizsgálatra.

A vizsgálat menetére, valamint az írásbeli és szóbeli vizsgálat 
követelményeire vonatkozólag még a következőket közlöm (különösen 
azokat, amelyek a mienktől eltérnek).

Gimnázium: 3. §. A vizsgálattól, ha egyébiránt a követelmé
nyeknek megfelel, senki sem utasítható vissza.

4. §. Ha valaki hamis adatokkal, vagy a körülmények elhallga
tásával tett vizsgálatot, annak vizsgálata semmis és minden további 
vizsgálattól eltiltatik.

6. §. Az írásbeli vizsgálatok három héttel tartandók a szóbeli 
előtt. A szóbeli vizsgálatok legfeljebb 14 nappal az év vége előtt és 
nyolc nappal utána tarthatók. Hat nappal a vizsgálatok kezdete előtt az 
előadás a VIII. osztályban szünetel. Terminusok még : ősz és február.

7. §. írásbeli vizsgálatok a következő tárgyakból vannak :
a) Az oktatási nyelvből, melyből három tétel tűzetik ki;
b) Fordítás latinból az oktatási nyelvre;
c) Fordítás görögből az oktatási nyelvre.
Az a) dolgozatra öt óra, a b), e) alattiakra 3—3 óra adatik.
8. §. A szabad tétel anyaga a tanulók ismeretkörét meg ne 

haladja. A fordításra kitűzendő tétel 30—40 nyomtatott sor legyen.
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9. §. A fordításra kitűzendő szöveghez magyarázó jegyzetek is 
mellékelhetók, esetleg magyarázó és tájékoztató felirat. Ezen jegyze
tek már már a felsőbb hatósághoz való beküldés alkalmával kitünte- 
tendők. A szöveget (a szerző és mű megnevezése nélkül) tollba kell 
mondani és a táblára leírni. Az igazgató az eredeti szöveget esetleg 
meg is mutathatja a jelöltnek.

10. §. Kerülendő' mindennemű célzás az írásbeli dolgozat tár
gyára a tanítás alkalmával. — Egy helyiségben 20—25 tanuló dol
gozhatók.

11. §. Ha valamely tanulót csempészeten érnek rajta, az a terem
ből eltávolíttatik és új dolgozatot készít. Súlyosabb visszaélésnél, vagy 
újabb csalásnál az akkori terminustól eltiltatik ; újbóli csempészet 
esetén egyáltalán eltiltandó a további vizsgálatoktól.

14. §. A vizsgálóbizottság az elnökön kívül az igazgatóból és a
VIII. osztály összes tanáraiból áll.

15. §. A vizsgálóbizottság összes tagjai ott tartoznak lenni az 
egész vizsgálat alatt.

IC. §. Jelen lehetnek; az iskolai hatóság, a szülők, az érettsé
gire jelentkezett tanulók. Minden tanár jelenléte kívánatos, azért az 
előadások szünetelnek ezen idő alatt.

17. §. A szóbeli vizsgálat tárgyaival foglalkozik. A klasszikus 
nyelvek közül csak az egyikből kell szóbelit tenni, még pedig abból, 
amelyből a jelölt jobb dolgozatot készített. Ha a dolgozatok egyformán 
jók, akkor a jelölt választásától függ. Elégtelen dolgozatoknál mind
két nyelvből tartozik szóbeli vizsgálatot tenni.

18. §. A vizsgálat tartama d. e. négy, d. u. négy óra; egy 
jelöltre legfeljebb egy óra jusson.

19. §. Követelmények: 1. A tanítási nyelvben: Ha a tanítási 
nyelv német, akkor az újabb irodalom köréből (Klopstocktól kezdve) 
folyik a vizsgálat. Egyes művek történeti sorrendjének tudása nem 
kívánható.

A vizsgálat úgy történik, hogy a jelölt egy költeményt vagy 
prózai művet kap. Felolvassa azt, vagy annak egy részletét és elmondja 
a gondolatmenetet. Ehhez fűződik kollokvium  alakjában a tartalom 
elmondása, a kül- és belalak, a költői műfaj ismertetése, amelyhez 
más hasonló művek tárgyalása is csatlakozhatik. Kritikai megjegyzések 
kerülendők, mivel] azok rendszerint nem saját tapasztalaton alapszanak. 
(A követelmények, m int látjuk, jóval kevesebbek a mieinknél, de talán 
racionálisabbak.)

2. Lalin és görög nyelv. A követelmények körülbelül azonosak 
a mieinkkel. Metrikai tudás szükséges. Külön vizsgálat a reáliákból 
és irodalomtörténetből nincs. Ha a szöveg fordítása sok nehézséget
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okozott a jelölteknek, úgy még egy szöveg adható. Magántanulók a 
latin és görög nyelvből tesznek vizsgálatot.

3. Történelem és földrajz. A hazai történelem, amennyiben a 
VHI. osztály anyagát alkotja a kultúrtörténeti és gazdasági mozza
natok kiemelésével. Hazai földrajz a geológiai alakulások, hegy és 
vízrajz, kiima, politikai és gazdasági viszonyok ismeretével.

4. A mennyiségtanban nehezebb problémák kitűzése kerülendő.
A vizsgálat csak kétszer ismételhető. Díja 20 K, magántanulók

nak 50 K. Tandíjmentesek a mentesség arányában a díj alól felmentvék.
¥

Reáliskolák: 7. §. Az írásbelik az intézet tannyelvéhez képest 
változnak.

Német nyelvű intézetekben :
a) Három tétel a németből.
b)  Szabad tétel a franciából, vagy fordítás németből franciára.
c) Fordítás angolból.
d) Dolgozat az ábrázoló geometriából.
17. §. A szóbeli vizsgálat tárgyai már fentebb voltak említve. 

A vizsgálat követelményei és az eljárás nagyrészt egyezik a gimnázium 
követelményeivel.

¥

A miniszter az új szabályzattal együtt közzétett nyilatkozatában 
hangsúlyozza, hogy az eddig felmerült sok panasz, mely a tanulók 
szellemi és testi megerőltetésére vonatkozott, remélhetőleg most meg 
fog szűnni.

Az új érettségi szabályzat életbe léptetésére vonatkozólag ápri
lis végén rendeletet adott ki dr. Marciiét, közoktatásügyi miniszter,, 
amelyből következőket közöljük :

Az anyanyelvből feladott 3 tétel különböző tárgyakból veendő 
(mint nálunk azelőtt). A tételek kihirdetése után fél órai idő adatik, 
mely után minden tanuló Írásban bejelenti a felügyelő tanárnak, 
hogy melyik tételt dolgozza ki. A felsőbb hatóság fenntartja magá
nak a jogot, hogy meg nem felelő tételek esetén új tételeket tűz
hessen ki a beterjesztett tárgykörökből.

A reáliskolai francia nyelvi dolgozatra nézve aszerint, amint 
a tanulók abban a nyelvben nagyobb vagy kisebb előhaladást tanúsí
tottak, könnyebb szabad dolgozat, vagy az anyanyelvből francia 
nyelvre való fordítás adandó. A modern nyelvi tanítás új módszere 
mellett könnyebb lesz a szabad dolgozat. Már az V. osztálytól kezdve 
egyöntetűen gyakorolják be az ifjakat egy vagy más irányban.

Az írásbeli dolgozatoknál elkövetett csalásokra nézve úgy intéz



kedik a rendelet, hogy első kísérletnél elég lesz a figyelmeztetés vagy 
megintés ; csak ezután következnek a szigorúbb rendszabályok.

Ha az írásbeli dolgozatok érdemjegyeivel az elnök egyetért, 
akkor azok a tanulók tudomására hozhatók, amikor azután a szóbeli 
vizsgálati tárgyak (a nyelvekből) megállapittatnak minden egyes jelöltre 
nézve. Az elnök kötelessége afelett őrködni, hogy az új szabályzat 
minden szakasza a szóbeli vizsgálaton betartassák. Nem fogja tehát 
megengedni, hogy pl. a hazai történelemnél aprólékos kérdéseket 
adjon fel a tanár, vagy oly kérdéseket, melyek a világtörténelem kö
rébe tartoznak. Hasonlókópen nem fogja megengedni, hogy a mathé- 
eisben a mathem. fizikába csapjon át a kérdezés.

Bármilyen nehéznek is tessék kezdetben a vizsgálat új rend
szere, mégis hiszi a miniszter, hogy a tanárok rövidesen beleélik majd 
magukat ebbe is. Reméli továbbá, hogy a jelöltekkel szemben olyan 
jóakaratot fognak tanúsítani, amilyenre a közoktatási kormány szá
m ít és amely alkalmas arra, hogy a nyilvánosság bizalmát az iskola 
iránt felkeltse. A miniszter egyébiránt a beküldött jegyzőkönyvek 
alapján a vizsgálati kérdéseket is ellenőrizni fogja.

Dr. Endrei Gerzson.

OTBOK MIHÁLY : A FELSŐBB LEÁNYISKOLÁK VEZETÉSE. 295

A felsőbb leányiskolák vezetése.

A németországi felsőbb leányiskolái oktatás egyik legkiválóbb 
képviselője Wychgram  igazgató, aki sokoldalú irodalmi munkásságá
val is nagyban hozzájárult ezen intézmény fejlesztéséhez, emeléséhez, 
a közönséggel való megkedveltetéséhez s jórészt neki köszönhető, hogy 
a felsőbb leányiskolák Németországban ma a legtekintélyesebb iskolák 
közé tartoznak. A múlt évben ismét megjelent egy könyve, mely újat 
ugyan nem tartalmaz, de együtt találjuk benne régebbi és újabb, 
szétszórtan megjelent értekezéseit és beszédeit. (J. Wychgram : Vorträge 
und Aufsätze zum Mädchenschulwesen. Teubner. Leipzig.) Ezek közül 
a második az iskolák vezetésével foglalkozik, tehát az igazgató munka
körét írja le. Minthogy erre nézve nálunk sincsenek határozott u ta
sítások, csak általános direktívák, nem lesz talán érdektelen egy fel
sőbb leányiskolái igazgató kötelességeit, feladatait a Wychgram felfo
gása szerint bemutatni, már csak azért is, hogy a hazai viszonyokkal 
összehasonlíthassuk. Hangsúlyozza, hogy külön utasítás erre nézve 
nincs, de bajos is volna ezen teendőket pontokba szedni.

Ha az igazgató munkakörét, feladatait áttekintjük, általánosság
ban a következő képet kapjuk :

Az igazgatónak egy-két tudományszakban kiváló képzettséggel
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kell bírnia s tudásának a tanításban való alkalmazását mintaszerűen 
végeznie ; bimia kell a tanterv előírta összes tárgyakat, legalább álta
lános vonatkozásokban, ismernie kell minden tantárgy módszerét, va
lamint a módszer terén történt és történő haladást. Ezenkívül állan
dóan meg kell figyelnie a kor kulturális eszméinek fejlődését, mert 
neki az iskolán kívül is összeköttetéseket kell keresnie.

A tantestületben primus inter pares és egyúttal feljebbvaló ; úgy 
kell irányítani 20—39 legkülönfélébb képesítésű ember munkáját, 
hogy az iskola működése egységes képet nyújtson, továbbá meg kell 
akadályozni a súrlódásokat, személyeskedéseket. Az iskolát annyira 
ismernie kell, hogy minden osztályról tiszta képe legyen s minden 
tanulóról tudja, hogy a jobbak vagy gyengébbek közé tartozik. A kö
zönséggel is érintkezik s tanácsosai, felvilágosítással kell szolgálni a 
szülőknek. Érintkezik a felsőbb hatóságokkal s a rendelkezéseket akkor 
is megfelelően fogadja, ha azoknak bölcsessége nem egészen nyilvánvaló.

Ezekhez járul s részben ezekből fakad aztán az a sok aprólékos 
munka, így a tantárgyfelosztás, órarendkészítés, a főkönyv vezetése, 
iktató kiállítása, számadások készítése, akták irattári kezelése, az épület 
rendben tartása, az udvar gondozása stb.

Hát ez elég változatos kép s mindenben megegyezik a mi viszo
nyainkkal. De ami mindennél jobban megrémítheti a kezdő igazgatót, 
az a felelősség érzete. Mint tanár csak a saját tanításáért felelős, de 
most mindenért, ami az iskolában történik és történhetik, úgy, hogy 
éjjel-nappal üldözik a gondok. A fő, hogy helyzetének tudatában ezentúl 
mindig az egészet lássa, az egésznek tökéletesítésére törekedjék s ne 
legyen az aprólékosság foglya. Érezze, hogy ezentúl minden tette 
nagyobb horderejű s erről sohse feledkezzék meg.

Már most lássuk az igazgató viszonyát a hatóságokhoz, a ta n 
testülethez és a tanulókhoz.

Az első rendszerint nem túlságosan szíves. A hivatalos írásbeli
ség kerülni szokta az udvariasságot. «Felhívom», «utasítom» a rendes 
bevezetések. Ezek a régebbi világ maradványai.*

Egyébként az állami hatalom egy részlete az igazgatóra van ru 
házva az ellenőrzés és beavatkozás jogának fenntartásával. Ha a fel
sőbb hatóság okosan, tapintattal gyakorolja ezen jogát, úgy nincs 
semmi baj, ellenkező esetben azonban igen kellemetlen helyzetbe jut 
az igazgató a tantestülettel szemben s a felsőbb hatóság tekintélye 
is csorbul, mert rendszerint az stíl ki, hogy a viszonyokat kevésbé 
ismeri, mint az igazgató, ami természetes is.

Különben az iskola életére nézve lényeges beavatkozás csak két

* Sajnos, újabban is fölelevenítik. Szerk.
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esetben fordulhat elő. Először a tantárgy felosztásánál. Wychgram 
szerint az igazgatónak ilyen esetben mindent el kell követnie a be
avatkozás ellen, mert különben a legfontosabb kérdésben nem lehet 
felelős, ha tantárgyfeloeztását, amelyet csak ő készíthet el helyesen, 
felforgatják.

Sajnos, nálunk is szokásos a tantárgyfelosztás megváltoztatása, 
ami igen káros hatással van az iskola életére s az igazgató tekintélyé
nek leginkább árt. Ha ugyanis megbízták az iskola vezetésével, ezzel 
elismerték, hogy értenie kell a tanulmányi ügyekhez, ha pedig nem 
felel meg, vonják vissza a megbízást.

A másik eset már speciális német eset s nálunk ilyesmiről még 
álmodni se igen merünk. A tanári, illetve tanítónői állások betölté
séről van szó. Németországban ugyanis rendszerint csak azt alkal
mazzák tanításra, akit az illető iskola igazgatója ajánl. Hol vagyunk 
mi ettől ! Az igazgatónak persze nem csak az illető okmányait kell 
átvenni, hanem egyébként is tudakozódnia kell a pályázó felől, továbbá 
meg kell hallgatnia egynéhány próbaelőadását. S dicsekedve említi 
Wychgram, hogy az ő vezetése alatt álló iskolánál sohasem alkalmaz
tak olyan tanerőt, akit nem ő ajánlott. Hol vagyunk mi csak attól 
is, hogy az internátusi kedvezményes helyek betöltésénél az igazgatót 
megkérdezzék ! Nálunk még az is megtörténik, hogy a felsőbb ható
ság, előzetes megkérdezés nélkül, tandíjmentességet ad oly tanulónak, 
akit az igazgató elutasított.

Hosszasan beszél aztán a fogadó napokról, amely intézményt a 
legfontosabbak közé sorol, m ert itt érintkezik az igazgató a szülőkkel. 
Ez is német speciálitás. Fogadó nap ugyan nálunk is van, de csak 
hébe-hóba néz be egy-egy szülő az iskolába, — ha épen nincs más 
dolga. Hiába, a kultúra nálunk még gyenge lábon áll, nem tudjuk 
felfogni az iskola értékét. Majd csak felnőnek valahogy gyermekeink! 
A nemzeti vonáB, a patópálság itt is csak meglátszik.

Szól az irodai munkáról, amellyel valósággal lenyűgözik az igaz
gatót, aki mégis csak inkább tanár volna, mint írnok. Ez már nálunk 
is így van.

Következik a legtüskésebb kérdés, a testülethez való viszony 
Kollégának és feljebbvalónak lenni egyszerre, még pedig jó kollégának 
és jó feljebbvalónak, nagyon nehéz dolog. Itt csak a régi latin elv 
lehet a vezetője : suaviter in modo, fortiter in re. Mert hát neki kell 
az egész tanítást felügyelni, órákra járni, füzeteket átnézni s ahol 
szabálytalanságot vagy gyöngeséget lát, közbelépni. Ez a legveszedel
mesebb, mert érzékenyek vagyunk s rendszerint igen nagyra tartjuk 
a magunk tudását. De a hang itt  is segíthet. Ha azonban másként 
nem megy a dolog, erélyesen kell fellépni. Különben, mondja, azzal,
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hogy a testület tagjait maga válogatja meg, sok bajnak elejét veszi 
Igen ám, csakhogy nálunk nem így van ! Lényeges, hogy az igazgató, 
de a testület tagjai is, derült kedélynek legyenek, különben az egész 
iskola megsavanyodik.

A főbb szempontok, melyek az igazgatót vezessék, a következők 
legyenek. Engedje az egyéniséget érvényre jutni, mert az ő feladata 
nem az, hogy tiltson és parancsoljon, hanem hogy vezessen. Igye
kezzék mindenkit a maga útján jól vezetni, jól irányítani. 2. Töre
kedjék az egyesekben rejtőző képességeket felismerni s azokat meg
felelő munkával fejleszteni. 3. Nem szabad érzékenykednie, mert vezető 
állásban az ilyesmi egyenesen veszedelmes. El kell tűrni a kritikát, 
ellenmondást, m ert az ingerültség csak az ügynek árt, segíteni pedig 
semmin sem segít. 4. Ezzel szorosan összefügg a szigorú tárgyila
gosság és pártatlanság, ami különösen nehéz a leányiskolákban, 
melyeknek testületé többféle elemből áll.

Ezek mind olyan dolgok, amelyek a mi viszonyaink között is 
elkelnek s ajánlatos, hogy ezen szempontokat minden igazgató szem 
előtt tartsa.

Ami végül az igazgatónak a tanulókhoz való viszonyát illeti, 
kötelessége, hogy gyakori látogatásai révén legalább általános képet 
szerezzen róluk, jó azonban, ha minél többet névszerint is ismer kö
zülök. A látogatásokon kívül más módja erre nem igen van, mert 
tanítani igen keveset szokott s azt is csak a felsőbb osztályokban. 
Ezen viszony jelentőségét emelik az iskolai ünnepélyek, amelyeken 
minél többször neki is fel kell szólalni.

Végül felemlíti Ehabanus Maurus híres mondását, mely szerint 
az az iskola boldog, ahol læti tirones, lætique magistri, lætissimus 
rector.

Pedig sokszor az ellenkezőjét tapasztaljuk az iskolákban. Mo
gorva arc, kesernyés hangnem, nyers fellépés száműzendők azon isko
lákból, amelyekben a vidám leánysereget, a jövő női nemzedékét 
neveljük. Hogy legyen a gyermek közvetlen, őszinte, — pedip leány 
tanulónak okvetlen ilyennek kell lennie tanítóival szemben — ha 
megsavanyodott arcokat, pesszimizmust, hypochondriát lát ! Az igaz
gató feladata, hogy az ilyesmin segítsen s ha másként nem megy, az 
illetőket elhelyeztesse. Persze az ilyesmi is sok gondot ad.

Mindezekből azt látjuk, hogy a felsoroltak jórészt hazai viszo
nyok között is alkalmazhatók s így nálunk is haszonnal forgathatják 
ezen munkát, amelynek minden sora az igazi, tapasztalt és buzgó 
pædagogust árulja el. Otrok Mihály.
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A német középiskola kritikája.
(Die Schule. Von Ludwig G urlitt. Die Gesellschaft XVI.)

A német iskola reformjának régi harcosa már Gurlitt. Cikkek
ben, könyvekben számtalanszor kelt ki már élesen az oktatás mai 
módja ellen. És olykor a kritikája, mint ezúttal is, valóságos vádirat
számba megy. Nagyon szeretheti az ifjúságot, mert nagyon gyűlöli 
azt az iskolát, amely elnyomja az ifjúság természetes hajlamait. Szi
gorú kritikus, tehát — sokszor igaztalan.

Abban, amit most írt, sok újat nem. mond, de megerősíti az iskoláról 
egyebütt vallott nézeteit. Összefoglalja a sérelmeket és összegyűjti a 
reformeszméket. Álláspontja az iskolát illetőleg a régi. A nevelés fel
adatát nem célok kitűzésében, hanem az erők ápolásában s fejleszté
sében látja. Az új generációt különbnek akarja látni az apákénál. 
Frissnek, erősnek, munkabírónak. Ennyi az egész.

Miért rossz a mai iskola ? Gurlitt visszamegy az eredetére. 
Azért, mert makacsul őrzi magában a régi iskola s a régi élet olyan 
elemeit, melyek ma már nem vágnak egybe az emberi boldogulás fel
tételeivel. Az egyházi iskola, mely Nagy Károly óta dívik s amely 
merő dogmatizmussal neveli az ifjúságot, ma már elavultnak tetszik 
neki. A humanista irányzat, amely tovább fejlesztette ezt az iskolát, 
helyesen ismerte fel a célt, a tökéletes emberi ideál megteremtését. 
De elhibázta a dolgot ott, hogy azt hitte, csak az ókori műveltségű 
ember a tökéletes ember. Gurlitt maga is kitűnő művelője volt a 
klasszika filológiának s lépten-nyomon elárulja, mennyi ismerete van 
az ókori világról. Mint Nietzsche, ő is tud a görög szellem alkotó ere
jében gyönyörködni. De mint Nietzsche, ő is azt vallja, hogy csak ritka 
embernek sikerül s annak is csak szerencsés pillanatokban sikerül 
igaz lényege szerint megérteni e holt kultúrát. A liberalizmus idején 
aztán beállott a sokoldalú műveltség hangoztatása. Megszületett a tú l
terhelés. Az egység helyett valami kaotikus összevisszaság jött. És az 
iskola doktrínákra oktatott az élet helyett. Idegen felfogásokat vitt 
a tudomány gondolatvilágába. És a klasszikus nevelés hatása alatt idegen 
művészetek, a görög és a renaissance-művészet stílusával, épületeivel 
és szobraival tömte tele a német földet. A kultúra egy gazdag parvenü 
nehéz, roskadozó asztalához hasonlított. És az emberek örök életükre 
elrontották mellette a gyomrakat.

Gurlitt rajongója a maga fajának, a német föld izzó szereteté- 
ben nevelkedett és ennek a faji gondolatnak szinte kizárólagosságot 
kíván az oktatásban. Mint régibb műveiben, kivált a «Der Deutsche 
und sein Vaterland» címűben, itt is ezt a gondolatot propagálja. A né-
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met gyermek a germán kultúra szellemében nevelkedjék. Nemzeti ka
rakterben. És tanulja meg, — ami szerintünk nagyonis kétséges —• 
hogy az ó' germán ősei a római Tacitus vallomásai szerint is semmi
vel sem voltak alantabb műveltség dolgában a latinoknál.

A mai iskolában valami nagy eltávolodás van az élettől. A pol
gári iskolákba Németországban csak a legalsóbb osztályok küldik a 
gyermekeiket, míg a középosztály fiai, még ha reális pályára szánták 
is őket: katonának, kereskedőnek, művésznek, technikusnak, akkor is 
előbb a gimnáziumot járatják velük. Gurlitt ezzel szemben inkább a 
szakszerű nevelést kívánja. Miként Pestalozzi, ő is első sorban jó 
állampolgárokat akar nevelni a hazának. Társadalmi nevelést sürget és 
gyakorlatibb módszert az oktatásban.

Ennek az eszmének a keresztülvitelére ma legtöbbet az északame
rikai iskolák példájából tanulhatunk. Ott erős demokratikus szellem 
lebeg az egész oktatáson. Ott nincsenek külön osztott iskolák, melyek 
bizonyos társadalmi osztályok privilégiumai. A gyermek héttől tizenöt
éves koráig a grammar schoolban, előbb coeducatióban, tanítónők 
vezetésével, íkésőbb férfitanítóktól megtanulja mindazt a nyelvbeli, 
számtani és természettudományi ismeretet, melyre az életben szük
sége van. S innen már csak minden száz tanuló közül legfeljebb öt 
megy a collegekbe, hogy azután az egyetemen tetőzze be tanulmá
nyait. Maga ez a grammar school az élet előiskolája. A szó igazi ér
telmében vett népiskola. John Dewey fejtegeti, hogy mennyire egé
szen különváló szociális életet élnek ezek az iskolák. Valóságos kis 
organizmusok egy nagy szervezetben, Maguk is az állam szervezetét 
mímelik. Külön törvényhozásuk, gyermek-törvényszékük s egész kis 
közigazgatásuk van. Amit tanulnak csupa praktikus ismeret. Mindent 
bevonnak a vizsgálódásuk körébe : konyhát, laboratóriumot, műhelyt, 
veteményes- és virágoskertet, erdőt, mezőt, hegyet, tavat, felhőt és 
szelet, mindent megvizsgálnak, értékesítenek s mindenből tanulnak. 
Nyelvet csak közvetlenül, beszélgetésből, természetismereteket csak a 
természetből. És mindenekfölött alaposan tanulnak rajzolni s mintázni.

Hol van a mi iskoláinkban az a lüktető élettartalom, mely az 
övéket áthatja? Hol van az a szociális tendencia, mely ott az össze
tartozás, az emberszeretet, a kölcsönös megbecsülés érzetét annyira 
kifejleszti ? Szamaritánus kurzusaikon megtanulják az első segítség- 
adást, a balesetek esetén való teendőket, gyakorolják a jótékony
ságot s betegápolást. Milyen erős hatása volna itt egy ilyesfajta ne
velő-irányzatnak. És mi milyen keveset teszünk az iskolában társa
dalmi bajaink : az alkohol, a tüdővész, a prostitúció veszedelmeinek 
leküzdésére. így mondja ezt Gurlitt. És a magunk iskoláira vonatkoz
tatva így szólhatunk mi is.



NÁDAI PÁL Г A NÉMET KÖZÉPISKOLA KRITIKÁJA. 3 0 1

Hiába sürgetik az iskola reformját mindenfelé a pædagogiai 
kongresszusok. S hiába hangoztatja panaszát a szülők társadalma, a 
sajtó, a regények s novellák százai az iskola mai rendje ellen. Alig 
történik valami az új generáció jóvoltáért. A londoni iskolahigiéniai 
kongresszusnak azonban mégis volt valami hatása. A porosz közokta
tási miniszter a múlt év októberében rendeletet adott ki a testi nevelés 
intenzívebbé tételére. S ott egyebek közt elrendelte, hogy minden osztály 
minden nap egy szünet tartamát, tehát 5—10 percet közös szabadgya
korlatra fordítson, még pedig a tornatanár vezetése alatt. Kivétel csak 
azokon az iskolanapokon van, amikor amúgy is van tornaóra. És az 
osztrák kultuszminiszter is rendeletben szabályozta nemrég a test
edző nevelés módszereit, megjelölvén, hogy a délelőtt szolgáljon teo
retikus tanításra, míg a délután egészen és mindenütt a gyakorlati 
tevékenységé és a játékoké legyen. De arról, hogy a múlt évben ta r
tott mannheimi sexualpædagogiai kongresszus kívánságainak hol tettek 
eleget, hol történt meg az ifjúság nemi felvilágosítása, a nemi beteg
ségek ellen való megvédése, semmit sem tud Gurlitt.

Nem csoda, ha ezek után az iskola egyre jobban szembekerül 
az otthonnal, a család akaratával s érdekeivel. Az iskola messze bele
nyúlik a család jogaiba, erőszakjával, kényszerítő hatásával messzebb 
megy e tekintetben, mint a katonakötelezettség. Az iskola visszaél a 
roábízott gyermekkel. Egyéniségét semmibe sem veszi, született mű
vészi hajlamait zenével, rajzzal, festéssel nem elégíti ki kellően. A prak
tikus módszer helyébe mindenüvé a teória nyomul. Grammatizálnak 
a tanulók, ahelyett, hogy beszélgetnének. Ciceróval kell az időt töl- 
teniök, mikor olyan saját nemzeti költőjük van, mint amilyen Göthe, 
Herder vagy Schiller. A vaskalaposságnak, a túlhaj tásnak nem egy 
példája mutatja a szellem ferdeségét. Berlin egyik gimnáziumában 
tavaly egyik osztályban egy egész görög drámát adattak elő görög 
szöveggel csupa fiatal tanulóval. Egy tanító pedig levelet írt egy jeles 
német írónak, Otto Ernstnek, amelyben elpanaszolta, hogy az ő isko
lájának tanítótestülete eltiltotta a tanítókat a tanulóknak adandó 
szabadtéma választástól. Mit tehetnek a szülők mindezzel szemben ? 
Tiltakozni, fiaikat féltve, nem igen mernek. Legfeljebb itt-ott, mint 
Brémában, Lipcsében, Berlinben teszik újabban, szülők szövetségébe 
gyűlnek és így remélik, hogy nagyobb teret nyernek az iskola életébe 
való beavatkozásra. Hogy egyesek, akik tehetik, otthon neveltetik a 
gyermekeiket, nem sokat jelent. Mert egyáltalán nincs eldöntve, 
vájjon jobb e az otthoni nevelés az iskolainál. A történet bizonyítja, 
hogy Aristoteles nem azt érte el Nagy Sándor oktatásával, amit akart 
és Nero nem volt éppen méltó tanítványa Senecának.

Talán nem is az iskola s a tanító, hanem inkább maga az élet
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s a példaadás nevel már gyermekkorunkban. Emerson is azt hiszi, 
hogy az úton, melyen az iskolába járunk, a szünetek idején az iskola 
udvarán és a játszótéren, ahol labdázunk, több ismeretet szedünk 
magunkba, mint az iskolateremben. Hiszen késő férfikorunkban, mikor 
emlékeket idézünk fel iskolai életünkből, akkor is inkább ezek az 
epizódok újulnak föl, mint a tanulásra vonatkozók.

Súlyos vádirat a Gurlitté, de komoly és megfontolásokra késztő 
a mi számunkra is. Kemény, néhol túlzott is, de körültekintő. Talán 
nem mindenütt elég mély s nem látja meg, hogy e bajok mennyire 
összefüggnek egész társadalmi életünk nyomorúságaival s ferdeségei- 
vel. De a jóakarat mindenképen respektálandó. Es Gurlitt, aki bizó 
optimizmussal zárja le a könyvét, hittel a jövő jobb iskolája iránt, 
talán nem is fog csalódni.

Dr. Nádai Pál.
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Gyakorlati tanácsok az erkölcsi nevelésre és a korai érzékiség leküz
désére. Tanférfiak és szülők részére. (Népnevelők könyvtára, 33. füzet.
IX. évfolyam. 1. szám.) Budapest, Wodianer. 1907. 8-r. 127 1. Ára 1 kor.

Csak rövid ideje hangoztatják, hogy a nemi kérdés a nevelés 
problémáinak egyike. Bousseau tudvalevőleg még az elől, hogy az 
Émile-ben a gyermeknek a fogantatást és a szülést megmagyarázza 
olyanformán tért ki, hogy e tárgyat kellemetlen képzetekkel hozta 
kapcsolatba s így a gyermek kíváncsiságát eltűntette. Azóta Björnson- 
nal és Verával részletkérdésekig jutottunk el, módszerekről vitatkozunk, 
arról, hogyan kellene a gyermeket fölvilágosítani, és közben nem vesz- 
szük észre azt a szoros kapcsolatot, mely a nevelés és a tavaszébredés : 
a gyermek nemi ösztönének öntudatra jutása között van. Csak a leg
utóbbi évek vívmánya, hogy e kérdést egyáltalában elkezdték az isko
lával némi kapcsolatba hozni és a családi otthonon kívül a nevelésnek 
ezt a másik főtényezőjét is belevonták a legnehezebb probléma meg
oldásába. Talán ennél a pontnál kezdődött az igazi vitázó irodalom ; 
itt vetődtek fel a leginkább gyakorlati értékű eszmék ; utópiákkal együtt 
olyan tervek is, melyeknek egy része már is megvalósult, egy része 
pedig mielébb meg fog valósulni.

Járhatunk Tolsztojjal egy messze jövő ábrándvilágában, és küzd
hetünk Verával a házasodásig terjesztett önmegtartóztatásért : ezek is 
irányok, utak (bár ködbe vesző utak) az egész művelt emberiség neve
lésére. Olyan lesz útunk, mint a filozófiáé : mindég egy végtelen, 
soha meg nem oldható probléma a theognosis problémája körül fog 
mozogni, amelyhez, ha eltávolodott is tőle, még újra visszatér. A krisz
tusi szüzesség, a sexuális kérdés irodalmának ez a középpontja. De 
csak a lángésznek, — mint Tolsztoj, mint Björnson, — adatott meg, 
hogy e témához közeledni merjenek. A filozófia mindinkább gyakor
lati értékűvé lett, ide tér újabban a nemi probléma irodalma is.

Nálunk e terrénumnak Kemény Ferenc a legtevékenyebb és a 
legalaposabb munkása. Neki is nagyon természetesen megvan a véle
ménye az abstinenciáról és az örök szüzességről, lelkesedni tud világ
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nevelő eszmékért, de amellett finom érzékkel a gyakorlati útra tudja 
terelni megfigyeléseinek és a mások megfigyeléseinek minden ered
ményét. Hogy a sexuális probléma egész irodalmát jól ismeri, azt 
egyébként is felesleges mondanunk ; de ezúttal új könyve külön bizo
nyíték is rá. A nemi probléma nála, mint a gyermekvédelemnek és a 
pædagôgiânak egyként egyik legfontosabb fejezete jelenik meg. Öröm
mel tapasztaljuk, hogy egész rendszerében nem a régi helytelen fel
fogás vert gyökeret, — hogy a családi nevelésnek az iskolát kell ki
egészítenie : Kemény az iskolát és a családot legalább is egyenrangú 
tényezőknek tekinti és ez utóbbihoz még a társadalmat veszi coeffi- 
ciensül. E háromnak nevelő hatása mutatkozik legjobban a gyermek 
fejlődésében. Kemény új könyve azokkal az eredményekkel foglalko
zik, amelyeket a szexuális pædagôgia e három terrénumon eleddig 
elért, — és azokat a feladatokat csoportosítja, amelyek e három téren 
megoldásra várnak.

Szomorú eredményül konstatálja azt, hogy a nemi probléma 
megoldásának szempontjából sem az iskola, sem a család, sem a tá r
sadalom nem felel meg hivatásának. Végeredményével nem értünk 
mindenben egyet: «ha azt kérdezzük: ki nevel tehát ma?  őszintén 
csak ezzel felelhetünk : az élet ! Vagyis az, amire nevelnünk kellene ; 
a cél egyúttal m int eszköz lép fel. » Ez a mi szerény nézetünk szerint 
épen nem baj. Hiszen Rousseau tanításaival szemben Eötvös A nővé- 
тек-ben épen azt hangoztatja, hogy «az életre csak az élet által ne
veltethetünk» és a múltnak tanulságai Eötvösnek adnak igazat. A baj 
az, hogy sexuális szempontból nem az élet, hanem csupán az életnek 
néhány ferdesége neveli ifjúságunkat és ezt segítette eddig (a legutóbbi 
évtizedekig) a nevelésnek néhány balitélete is. Mindezt Kemény Ferenc 
is jól tudja, könyvéből is megtudjuk ; csak azon csodálkozunk, hogy 
a mindig optimista Kemény helyesen összeállított adataiból ilyen szo
morú eredményt foglal össze. Ezt a kissé sötéten látó összefoglalást 
nem számítva, mindenben elismeréssel adózunk e komoly, csakugyan 
empirikus munkának, amely a magyar sexuális pædagôgiânak alapját 
kell, hogy megvesse.

A könyv két részre oszlik : az elvi és a különleges részre. Az 
elvi rész mindenekelőtt a bevezető, orvosi, psedagógiai, szociológiai és 
irodalmi szempontok alapján készült olyan összefoglaló áttekintést 
nyújt, amely e kérdésnek minden közelebbi és távolabbi részletére 
kiterjed. Ezt az összefoglalást legjobban szeretnek ideiktatni, m ert 
minden egyes pontja egy külön alapvető könyv tárgya lehetne. így 
helyszűke miatt, csak azt említjük meg, hogy az orvos hatáskörétől 
a gyermeknek az iskolától hazáig vezető útjára kiterjed, s nem tud
nék e problémával összefüggő témát, amely nincs meg benne-
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Az elvi rész két főfejezete a felvilágosítással és az abstinenciá- 
val foglalkozik. Az előbbiben a felvilágosítás melleit foglal állást s az 
ébredő nemi élet korára akarja ezt tenni ; igen helyesen, nem egy
szerre, hanem mint a modern pædagégusok és orvosok általában, rend
szeresen akarja azt végezni. A nemi ébredés kora előtt «mindent 
kimondani felesleges.» Mi is ebben a véleményben vagyunk. De szük
ségesnek tartjuk, hogy a fiúgyermeknél már e kort megelőzőleg oda
irányuljon a nevelés, hogy a nemi életnek egy kevéssé megismert 
jelenségeiben ne lásson csúf, illetlen dolgokat, s valamit már sejtsen 
abból a fontosságból, amellyel a nemi élet az egész természet, s így 
az egész emberiség fejlődésére hat. A leánygyermek kevésbbé van 
ferdeségeknek kitéve. Mások az érzései, más a képzetvilága. A nemi 
érettség első megjelenésével talán már mégis sejti azt, ami egy — 
mondjuk : természetrajzi alapon álló — felvilágosításkor illúzióit mind 
elvenné, még ha nem tévedünk is, vagy csak idősebb (16—17 éves) korá
ban megyünk is olyan térre, amilyenen Lieschnewszka asszony mozog. 
I tt  «mindent kimondani» egyáltalában nem szabadna. Mert, ha Liesch- 
newszka asszony módjára nem is 12, hanem 17 éves korában embriót 
mutatnánk be neki, a szülés fájdalmait részleteznők, ez a nőt életcél
jától csak visszariasztaná, vagy legalább is az anyaság szent fogalmát 
ijesztővé tenné rá nézve. — Mindebben természetesen sohasem fogunk 
megegyező véleményre jutni ; különösen, ha épen nő : Lieschnewszka 
hirdette először e túlzásokat.

Ellenben az abstinencia kérdésében ma már meglehetősen egy
séges az uralkodó felfogás. Tolsztoj eszménye az egyénre nézve m ind
végig eszmény lehet (mert hiszen Krisztus szüzességét adja mintául), 
de az egész emberiségre nézve pesszimista, mert hiszen e krisztusi 
szüzességgel kiveszne az emberiség — és evvel azt hirdeti, hogy nincs 
is szükség az emberiségre. Björnson és Vera eszméje : hogy a házas
ságig a férfiú is őrizze meg szüzességét, a mi véleményünk szerint 
nem ugyan Forel túlzásaival, de az emberiség lassú, tudatos nevelé
sével elérhető, azonban csak több nemzedéken keresztül foganatosított 
neveléssel. Kemény ennél gyakorlatibb érzékű ember : a monogámikus 
ösztönt kötelezőnek mondja ugyan, a gyermeket abban a hitben akarja 
nevelni, hogy az abszolút abstinencia elérhető, de csak azért, hogy 
az abstinencia legalább a 18—20 évig terjedjen. Ennyi pedig köny- 
nyen elérhető.

A különleges rész három nagy fejezetben — mint említettük — 
az iskola, a család, a társadalom szerepével, feladataival foglalkozik. 
Kitér mindazokra a kérdésekre, amelyek az iskolával összefüggésben 
újabban felmerültek, pl. : az érettségi bankettek délben tartandók-e, 
az iskolaorvos mennyire terjedhet az egészségtanban, mit lehetne az 

Magyar Paedagogia. VII. 5. 20
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onania ellen tenni, helyes-e a koedukáció eszméje, hogyan kell az 
ifj. olvasmányokat megválogatni, olvassanak-e regényeket a leányok, 
mit tehet a főiskola az erkölcsiség szempontjából ? A családi neve
lésnek minden aprólékosságára kiterjed a figyelme. Kiemeljük, hogy 
míg az iskolában az első négy évben a fiúkat is tanítónő kezére bízná, 
viszont nem engedné meg, hogy 8 évesnél idősebb fiúnak nevelőnője 
legyen. Nem tudjuk eléggé helyeselni mindkét intézkedés fontosságát.

Ugyanígy gyakorlati szempontok vezetik, mikor a társadalom 
hibáiról és feladatairól beszél. Megemlékezik az apróhirdetésekről, a 
színházról, az irodalomról, a sajtóról általában, az erkölcstelen képes
lapokról és viszont a művészet és erkölcsösség sokat vitatott viszo
nyáról. De összefoglalja az ellenszereket is, mik az érzékiség leküz
désére szolgálnak. Ilyenekül a családi és iskolai nevelésben (röviden 
jelölve) a puritán egyszerűséget és az önmegtartóztatást, az önfegyel
mezést és az engedelmességet, — a vallásos érzést és a szép iránti 
fogékonyságot jelöli meg. Megmondja (és ez a könyv legbecsesebb része) 
mindazokat az elveket, eszközöket és módokat, melyekkel ez elérhető.

Nem térhettünk ki a különleges rész aprólékosabb ismertetésére. 
A Kemény Ferenc könyve, ismételjük, kitűnő, rendszeres, és főleg 
gyakorlati célra gyakorlati érzékkel megírott munka. De célját csak 
akkor éri el, ha pædagôgusainknak legalább is a nagy többsége elol
vassa, tanulmányozza e munkát. Az a nemes optimizmus, rajongó 
tárgyszeretet, amellyel szerzője e könyvet megírta, késztet minket is 
arra az optimista véleményre, hogy pædagôgusaink figyelemmel fogják 
e munkát elolvasni, tanulságait pedig, amennyire rajtuk áll, értéke
sítik. A mindig szent erkölcsről és egy ugyanolyan fenkölt kérdésről : 
a gyermekvédelem kérdéséről van szó. Gálos Rezső.

*

K a n sc lib u rg  P á l  d r . A  g y erm ek i e lm e  é p  é s  r e n d e lle n e s  m ű 
k ö d ése . I I .  kiadás. Athenaeum 1908.

Szülők és pædagogusok számára megbecsülhetetlen értékű könyvet 
írt Kanschburg Pál idegorvos, a m. kir. gyôgypædagogiai és kísérleti- 
lélektani laboratórium igazgatója e címen. A gyermek szellemi életé
nek és fejlődésének kevés oly alapos ismerője van, mint ő. A gyer
meki elme fejlődésének oly sajátságait tárja elénk, amelyek a nevelői 
és tanítói m unkát új irányba vannak hivatva terelni. Aki elolvassa 
a felfogási típusokról, vagy a tanulás technikájáról szóló fejezeteket, 
csodálkozva fogja látni, hogy mennyi felesleges erőt pazarolt el tanuló
korában oly munka teljesítésére, amelyet célszerű idő- és munkafel
osztással kevesebb erő elhasználásával végezhetett volna el. Szinte 
vérünkben van, hogy a leckét, kivált a verseket apró részekre tagolva,
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szakaszonként, sőt soronként kell megtanulni. Nem is csoda, hiszen 
«így kaptuk fel leckére!» És ez az ósdi felfogás még ma is kísért! 
Az új állami Tantervben is így javasolják a verstanítást, pedig az 
már a gyermeklélektani kutatások közkinccsé válása óta készült.

Az apró részekben megtanult anyagnak egésszé való összeta- 
nulása nagy erő- és időpazarlással jár.

A verssorok végének a sok ismétlés következtében ugyanazon 
sor elejével való társulása az összetanuláskor gátlólag hat, s a követ
kező gondolat vagy sor helyett a sor vége után mindig ugyanazon 
sor eleje jut eszébe a tanulónak.

Fontos az ismétléseknek időben való helyes elosztása is. Feles
leges munkafecsérlés valamely anyagot egy ízben a teljes tudásig 
hibátlanul betanulni, valamint ép oly hibás az összes ismétléseket 
egymásután végezni, mert ez meg a tárgy iránti érdeklődés csökke
nését idézi elő.

Az anyag teljes elsajátításához szükséges idő tartamának isme
rete is szükséges a pædagogusnak. Eanschburg önmagán is végzett 
kísérletekkel igazolja, hogy a betanulásra fordítandó idő az anyag 
mennyiségénél sokkal nagyobb arányban növekszik. Amíg pl. Arany 
Toldija egy sorának, tehát 12 szótagnak betanulására átlag 3-5mp.-nyi 
időre volt szüksége, addig két sort, azaz 24 szótagot 7-0 mp. alatt, 
négy sort, vagyis 48 szótagot már 75—120 mp. alatt, nyolc sort, azaz 
06 szótagot 180—300 mp. alatt és 24 sort azaz 288 szótagot 1300— 
1800 mp. alatt tudott elsajátítani. Amíg tehát egy sor betanulása és 
felmondása 3'5 mp. időt igényel, addig ennek 24-szerese az időnek 
négy-ötszázszorosát követeli meg! Itt azonban az individuális különb
ségek is óriásiak.

Tanár és tanító tehát körültekintő gonddal mérlegelje a feladni 
szándékolt leckék mennyiségét. Üdvösnek tartjuk azt az ajánlatát, hogy a 
tanító érdeklődjék a kikérdezés alkalmával a tanulásra fordított idő 
mennyisége iránt.

A tanulás technikájának kérdése szorosan összefügg az emlé
kezőtehetséggel, a felfogóképességgel, ennek különféle típusaival. 
A gyermektanulmányi kutatások világítása mellett alaposan megingott 
az a feltevés is, hogy a gyermek emlékezete jobb, mint a felnőtté. 
Meumann szerint némely felnőtt 3—4-szer jobb emlékezetű, mint a 
gyermek. Nagy a hasonlatosság azonban a gyermek és a műveletlen 
felnőttek emlékezete közt. E  téren Ranschburg rendkívül értékes vizs
gálatokat végzett a Hagy. Gyermektanulmányi Társaság kísérleti osz
tályának közreűmködésével. E  vizsgálatok eredményeiből — melyeknek 
nagy része már ismeretes a pædagogus közönség előtt — csak a kö
vetkezőket emeljük ki :
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A közvetlen emlékezet vagy rögzítőképesség terjedelme 85'9°<>. 
Az egyszeri hallásra megtartott és helyesen visszaadott anyag mennyi
sége több, m int az összes felfogott anyagnak 4/s része. 24 óra 
múlva újabb hallás nélkül 94-1% volt a helyes felújítás. Tehát 
javulás látható, melynek magyarázatát Banschburg az első kikérde
zéskor még fennálló gátlásokban találja. A vizsgálatok adatainak 
pontos feldolgozása alapján megállapítja, hogy minél gyorsabb a 
visszaemlékezés az első kikérdezéskor, annál valószínűbb, hogy ismé
telt kikérdezéskor a visszaemlékezés folyamata meglássál és viszont 
mennél lassúbb volt a folyamat az első kikérdezéskor, annál biztosabb, 
hogy ismételt kikérdezéskor meggyorsulnak fog mutatkozni.

A gyermek átlagos intelligenciája és az emlékezés terjedelme 
és tartóssága közti összefüggést szintén megállapítják e vizsgálatok. 
A legjobb eredmény, vagyis a legnagyobb terjedelem a közepes és jó 
képességűek közt oszlik meg, a legkisebb terjedelem pedig a közepesek 
és gyengék közt. A hosszabb időre való megtartás abszolút jósága az értel
miség fokával m ár kevesebb összefüggést mutat. Az emlékezés gyor
sasága és az átlagos intelligencia közt már határozott párhuzamosság 
ismerhető fel.

Pædagogiai szempontból fontos a felfogási típusok szerepe és a 
képzettársítás minőségének összefüggése az intelligenciával. Gondol
kodásunk oly úton halad, melyen múltbeli emlékei vannak. Ezen múlt
beli emlékek azonban nemcsak előmozdítólag, hanem gátlólag is hatnak 
a képzetek létrejöttére. A felfogási tipus is nagyon sokat határoz. 
A felfogás és képzettársítás zavarai : kóros hazudozási hajlam,
a hallucinációk, a felfogóképesség lassúsága, a rokonhangzáson ala
puló társítás stb., stb. nemcsak az orvosra, hanem a paedagogusra 
nézve is fontosak.

Az érzelmek és akaratélet fejlődésére nézve is sok érdekes 
adattal szolgál Banschburg könyve. E fejezetekben az esztétikai élet 
fejlődését, az összerendezett mozgások nyilvánulatait adja elő.

Pædagogusnak sohasem szabad megfeledkezni a szellemi munka 
teljesítőképességének határairól s a szellemi kifáradás törvényeiről. 
Legtöbbet ezen a téren ártunk gyermekeinknek. Mert bármily elasz
tikus is a figyelem, az emlékezet s az elmének bármely működése, 
bizonyos határon túl beáll a túlterhelés és fellépnek ennek következ
ményei.

A gyermek figyelme az év és nap folyamán ingadozásokat mutat. 
Legnagyobb értékű a figyelem reggel V?, 9 óra körül, leginkább csökken 
11 óra után. Az év folyamán legnagyobb a figyelőképesség március
ban, legkisebb július hóban. De a figyelem másodpercenként is inga
dozik. Tetőpontját átlag minden 2—2V* mp.-ben vagy ezen idők
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sokszorosaiban éri el. E ritmikus ingadozásoktól eltekintve teljesen is 
megtagadhatja a szolgálatot. Fontos, hogy az elért lendület és gya- 
korlékonyság nem szűnik meg, hanem bizonyos ideig, órákra, sőt 
napokra fennmarad. A munkaközben tartott szünetek után nagyobb 
kezdeti sebességgel dolgozunk tovább. Minden munka után bizonyos 
hajlamosság marad vissza a munka könnyebb megismétlésére. Ez a 
gyakorlat. Fontos tehát a munkaszünetek megválasztása, azok beosz
tása, hogy tényleg enyhítsék a kifáradást.

Több fejezeten keresztül foglalkozik a szellemi rendellenességek 
alakjaival, okaival, a gyengeelméjűség lélektanával. A gyengeelméjűség 
sajátságainak megállapítása céljából párhuzamos vizsgálatokat végzett 
normális és abnormális gyermekeken. E vizsgálatok feldolgozása, 
eredményeinek párhuzamba állítása képezi a könyvnek egyik hatal
mas részét.

Kanschburg könyve a magyar gyermektanulmányi irodalomnak 
egyik kimagasló eseménye, kútforrása. Bátran sorozhatjuk a legkivá
lóbb e nemű külföldi művek mellé. Összefoglaló, teljes munka, melyet 
reánk magyarokra nézve még az tesz különösen becsessé, hogy önálló, 
magyar kutatások eredményeit dolgozza fel, s így a magyar gyermek 
típusához szolgáltat adatokat.

Hogy a «Gyermeki elme» valóban egy fontos szükségletet elégít 
ki, amellett legfényesebb bizonyságot ép maga e II. kiadás megjele
nésének ténye szolgáltat. Ehhez nem kell kommentár. Az érték és 
használhatóság legjobb bizonyítéka a fogyasztás és kelendőség. A második 
kiadás számos új adattal gyarapodott s a régi szöveg is teljesen át 
van dolgozva. A két kiadás összehasonlításából kitűnik az a rohamos 
haladás, melyet a gyermektanulmányozás ügye 1905. óta világszerte, 
de különösen hazánkban mutat.

Minden szülőnek és tanítónak oda kellene ajándékozni ezt a 
könyvet, hogy mindig ott legyen az asztalán, hogy folyton olvashassa — 
a gyermeke érdekében. Jublonkay Géza dr.

*

J .  W . A . Y o u n g , T lie  T e a c h in g  o í  M a th em a tic s  in the E lem en
tary and the Secondary School. (American Teachers Series) New- 
York 1907.

Az utóbbi években tapasztalható erős pædagogiai érdeklődésre 
és munkálkodásra nézve jellemző, hogy nem csak a nevelés általános 
kérdései foglalkoztatják az elméket, hanem általános az a törekvés 
is, hogy a tanítás minden tekintetben elvi alapokon nyugodjék. 
Egymásután jelennek meg a könyvpiacon az egyes tanítás-anyagok 
didaktikáját tárgyaló művek és nem egészen a véletlen műve, hogy
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ezek között olyannal is találkozunk, amely a mathematika tanításá
nak problémáival foglalkozik. Jól tudjuk, hogy valamennyi művelt 
országban nagyarányú mozgalmak vannak folyamatban, vagy feje
ződtek be nemrégiben, amelyeknek célja a középiskolák mathematikai 
anyagának olyan megállapítása, amely mennél jobban megfeleljen 
korunk viszonyainak és szükségleteinek, továbbá a tanítás módszeré
nek lényeges javításáról, a lelki fejlődés egyes lépéseihez való alkal
mazásáról is sok szó esik. Teljesen időszerű tehát Young ezen könyvé
nek a megjelenése, amely az amerikai Egyesült-Államok viszonyaira 
szorítkozva, de az európai viszonyok pontos ismerete alapján tár
gyalja az elemi- és középiskola mathematikai tanításának problémáit. 
Folyóiratunk hasábjain a mathematikai oktatás terén megnyilatkozó 
reformtörekvések tárgyalásakor történt már e könyvről említés, tar
talmának fontossága azonban a pontosabb megismerésre is érdemessé 
teszi.

A legjobb elméleti készültség sem biztosíthat bennünket arról, 
hogy tárgyunkat tanítani is fogjuk majd tudni, azért szükséges, hogy 
mielőtt a tanításhoz kezdenénk, megfigyeljük, mások hogyan taní
tanak és ha ezek a megfigyelések rávezettek bennünket a tanítás 
problémáira, elmélkedjünk azokon a módokon, amelyeken ezek a 
problémák megoldhatók. A megoldáshoz természetesen könnyebben 
jutunk, ha mások tapasztalatainak és elmélkedéseinek eredményeivel 
is megismerkedünk. Minden tárgy tanításának három főkérdése a 
tanítás céljának, eszközeinek és anyagának megállapítása, ezekkel 
kell tehát foglalkoznunk nekünk is.

Miért tanítunk mathematikát, m it akarunk vele elérni, mennyi
ben van a tanítás ezen ágának értéke ? A mindennapi életben lépten- 
nyomon szükségünk van mathematikai ismeretekre, sőt a technika 
mai fejlettsége m ellett joggal mondhatjuk, hogy egész anyagi műve
lődésünk m athem atikai alapokon nyugszik. Evvel kapcsolatban áll az 
a tény, hogy igen sok hivatás van, amelyen szükséges a mathematika 
bizonyos fokú ismerete. Ez az utilitarius szempont azonban még nem 
igazolná a mathematikai oktatásnak egész nevelési rendszerünkben 
elfoglalt nagy szerepét, ha a mathematika anyaga magában is nem 
volna értékes. Amellett, hogy a természet jelenségeinek és e jelen
ségek összefüggésének megértésében nélkülözhetetlen segítő eszköz, a 
mathematika igen tipikusan, világosan és egyszerűen jellemzi az 
ember legfontosabb gondolkozásmódjainak nagy részét. Erkölcsi nevelő 
ereje főkép abban van, hogy ez a tanításnak az az anyaga, amelyben 
úgyszólván kezdettől fogva igénybe vehetjük a tanuló önálló munká
ját és amellett a tanulónak teljesen határozott kritériumot ad arra 
nézve, vájjon munkája helyes-e vagy sem. Kényszeríti a tanulót, hogy
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cselekedetét mindig kritikával kísérje és így határozottságra, pontos
ságra szoktatja. Ezeket a nevelő hatásokat teljesen érvényre juttatni 
minden mathematikai tanítás feladata.

A második kérdés már szétágazódik. Nehéz ugyan a választó
falat megvonni, Young mégis megkülönbözteti az anyag elrendezé
sében és kifejtésében megnyilatkozó módszert a tanításmódtól, vagyis 
attól az eljárástól, amellyel a tanulót az anyag birtokába ju t
tatjuk. Az egyes módszerek nem zárják ki egymást, sőt sok
szor egymásba fonódnak. A szinthetikus módszer az ismeretesből 
indúl ki, de épp ezért lépései nem világosak, a tanításban tehát alig 
lehet szerepe. Az analitikus módszer ellenben a megszerzendő isme
retet választja kiindulópontúi, s az ismeretes felé irányuló minden 
lépése céltudatos. A deduktiv módszer csak az általános útján ju t a 
részlegeshez, ezért inkább az eredmények rendszeres összefoglalására 
lehet felhasználni, míg az induktiv módszer inkább a felfedezés útját 
követi az egyestől az általánoshoz. A Sokratesről nevezett módszer 
azt akarja, hogy a tanuló minden lépés helyességét belássa, azonban 
teljes passzivitásra kárhoztatja. Épp ebben áll fölötte a heurisztikus 
módszer, amelynek kérdései a tanulót gondolkodásra, tevékenységre 
késztetik és ezért tanításmódnak is igen alkalmas. A laboratóriumi 
módszer szintén használható tanításmódnak. Jellemzi a mathematikai 
levezetések inductiv eredetének hangsúlyozása. Sok munkát végez 
konkrét, részleges esetekkel, mielőtt elvonna, illetve általánosítana.*

Vannak tanításmódok, amelyek teljesen hasznavehetetlenek az 
iskolai munkában. Az examináláe gépies munkát kíván a tanítótól, a 
recitálás pedig majdnem feleslegessé is teszi. A közlő mód inkább 
egyetemre való. A genetikus és heurisztikus eljárás közös vonása, 
hogy a tanulók gondolkoznak, dolgoznak, a tanító csak irányítja, 
vezeti munkájukat, csakhogy a heurisztikus eljárás nagyobb súlyt 
fektet arra, hogy minden egyes tanuló elvégezze az osztály munká
ját. Az egyéni tanításmód (individual mode) igyekszik a munkát úgy 
alakítani, hogy a haladás az egyes tanuló képességeinek megfelelő 
legyen. így azonban az osztályban levők egyéniségének különböző
sége folytán az osztály nagyon széttagolódik, úgyhogy a közös munka 
minden előnye hiányozni fog az ilyen tanításból. Ezt a tanításmódot 
amerikai tanítók kezdették, de nem felel meg a nevelés céljainak, 
amellett, hogy m ár 20—25 tanulós osztályokban lehetetlen a teljes 
megvalósítása. Az angolországi és amerikai reformmozgalmak ered
ménye a laboratóriumi tanítás eszméje. E mozgalmak vezető gondo-

* Goldzieher Károly dr. : A m athem atikai laboratóriumról. O. K. 
Tanáregyesületi Közlöny 1908. febr. 16. 453. 1.
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lata az volt, hogy a tanított anyag alkalmasságának és a tanításmód 
célszerűségének mértéke az az érdeklődés, amelyet a tanulóban 
tudunk kelteni. Alkalmazkodni kell a gyermeki elme sajátságaihoz és 
szükségleteihez. Minthogy pedig a gyermekben megvan az ösztönszerű 
törekvés a tevékenységre, képességeinek érvényesítésére, ezt igyekez
nünk kell felhasználni és ébren tartani. Adjunk tehát a gyermeknek 
munkát, de mindig olyat, amelyet el is tud végezni. Kezdetben a 
gyermek nem képes erős elvonásokra, ekkor tehát csak konkrét mun
kát szabad neki adnunk. Érdekessé azonban csak akkor lesz ránézve 
a dolog, ha ő veszi észre, hogy feladat van benne, amelyet meg kell 
oldania és a megoldás nehézségeit le tudja győzni. Épp ezért a labo- 
ratoriumos eljárásmód a mathematika kísérleti eredetének teljes fel- 
ismertetését tekinti feladatának. A tanulót bizonyos anyagi kísérletek 
és tennivalók vezetik arra, hogy szükség van a mathematikára, m int 
eszközre. Elegendő számú speciális eset vizsgálata után az elvonás, 
általánosítás már csak egyszerűsítés. Az így eleinte nagyon egyszerűen 
és fokozatosan fejlesztett elvonó képességet azután mind jobban és 
mind szabadabban lehet igénybe venni.

De minden tanítás lényege, lelke nem a módszer, amelyet 
esetleg holt sablonként követünk, hanem a tanító egyénisége, amely 
a tárgyat, mint valami élőt, nyújtja a serdülő nemzedéknek. Ehhez 
elsősorban szükséges, hogy a tanár teljesen m a legyen tárgyának, 
tehát necsak azt tudja, amit tanítania kell, hanem a mathematika 
felsőbb részeiben is járatos legyen. De az általános készültség minden 
alapossága sem ment fel az alól a kötelesség alól, hogy a tanítás 
minden lépését gondosan előkészítsük. A tanítás eredményességét 
biztosítja, ha egyrészt a tanulók közt, másrészt azonban a tanítók 
között is mathematikai társaságot szervezünk. Hogy azonban tanítók 
és tanulók az iskola falain kívül is foglalkozhassanak mathematikával, 
annak eszköze a könyvtár és esetleg a laboratórium.

A tanítás harmadik nagy kérdése, hogy mit tanítsunk a mathe- 
matikából. A felelet attól függ, hogy mit fogadunk el a tanítás cél
jául. Mindenütt az arithmetika, algebra, geometria és trigonometria 
szerepel a mathematikai oktatásban. Az újabb törekvések sem annyira 
újabb fejezetek bevezetésére irányulnak, m int inkább arra, hogy a 
meglevő fejezetek keretében alaposan megválogassuk az anyagot. Mód
szertanilag az egyes fejezetek kapcsolatba hozatalát és az alkalmazá
soknak mennél erősebb érvényesülését sürgetik. Az eddigi tanítás 
egyik legfőbb hibája volt az erős abstractióra kényszerítése az arra 
képtelen gyermeki elmének. Lehetőleg axiómákra építve, pontos meg
határozásokkal, rendszeresen akarták az anyagot tárgyalni, megfeled
kezve arról, hogy az alapfogalmak végleges tisztázásához nemcsak az
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egész anyag alapismereté, hanem nagyon elvont gondolkozás is szük
séges. A definitiók nem lehetnek a tanítás alapjai, hanem eredményei. 
De akkor nincs szükség az abszolút tökéletességre, a fő az, hogy a 
meghatározás fedje a már ismeretes eseteket és a tanulót kielégítse. 
A haladás folyamán a definitio mindinkább közeledhetik ahhoz, amely 
a tudomány szempontjából is véglegesnek tekinthető. Az axiómák az 
iskolában olyan igazságok, amelyeket nem is kell bizonyítani, velük 
szemben tehát csak az a követelmény fontos, hogy ne legyenek egy
mással ellentmondásban.

A mathematikai oktatást bevezeti az arithmetika, атб1у a kör
nyezet quantitativ viszonyai iránt való érdeklődés felhasználásával 
ismerteti meg a mathematikai gondolkodás jellemző alakjait. A minden
napi élet viszonyai megértetik a számtan szükségességét és ha a tanuló 
mindig tudja, mit keres és milyen adatok állanak rendelkezésére, 
könnyen megtanulja, hogyan kell meglevő ismereteit alkalmazni. 
A gyakorlati élet megkívánja a számolásbeli ügyességet, de ennek 
a rovására sok felesleges dologgal szoktak foglalkozni. Az algebra alap
elemei, a számoknak betűkkel való jelölése, egyenletek egyszerűbb 
esetei már korán bevezethetők. A geometria pedig bő tárgyi köre 
lehet a számtan tanításnak.

A mathematikai tanítás céljainak elérésére a geometria nyújtja 
a legtöbb alkalmat; tanításának külön célja a tevékeny, pontos gon
dolkodásra szoktatás és főleg a térszemlélet fejlesztése. Ebből a szem
pontból a stereometria és planimetria párhuzamosan tanítandók, hogy 
a rendszeres geometria kezdetével ne szakadjon meg a térszemlélet 
fejlődése. A bizonyítás felesleges ott, ahol a tétel igazsága a tanulóra 
nézve elég világos, bizonyítani tehát csak akkor kezdjünk, ha a 
tanuló szükségesnek érzi. Eljárásunk mindig anahtikus legyen, hogy 
a  tanuló lássa azt a gondolatmenetet, amellyel a tétel bizonyítása 
természetes úton felfedeződhetett. A tanításnak azonban ne csak mód
szere legyen modern, hanem anyaga is bővüljön а XIX. század modern 
eredményeivel. A geometria kiegészítője egyrészről a rajz, másrészről 
a földmérés, amely különösen a trigonometria tanítását a valósághoz 
fűzi és életet ad neki.

Az algebra tanítása részben az arithmetika folytatása és pedig 
nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szempontból is, mert az algebrai 
kifejezések számtani értelmezése útján oly fogásokkal ismerkedik meg 
a növendék, amelyeknek a gyakorlati számolásban jó hasznát veheti. 
A betűknek számértékekkel való helyettesítése egyrészt az anyag ala
pos megértését biztosítja, másrészt jó eszköz mechanikus, vagy figyel
metlenségből eredő hibák elkerülésére. A megértés biztosítására szol
gál a formulák értelmezése és alkalmazása is. Igen sok körbe vágó



3 1 4 B E L F Ö L D I LA PSZE M L E.

feladatok megoldására képesít az egyenletek tana. Ezek a feladatok 
fokozatosan kerülhetnek szóba és közben az algebrai kifejezések érték
változásainak vizsgálatával a függvényfogalom bevezetését és megszi
lárdítását is elvégezhetjük. Ezzel előkészítjük a tanulókat a mathe- 
matikának a természettudományokban való alkalmazására, amelynek 
mennél nagyobb teret kell nyitnunk a tanításban. Ugyanebből a 
szempontból szükséges a határérték fogalmának gondos bevezetése is, 
de nagyon kell vigyáznunk a növendékek értelmi fejlettségére. Mint
hogy pl. az irracionális számok teljes elméletét nem adhatjuk elő, a 
geometriai bizonyításoknál commensurabilis esetekre kell szorítkoz
nunk. Óvakodnunk kell attól is, hogy tiszta geometriai természetű 
határértékeket korán tárgyaljunk. Kellő óvatossággal minden nagyképű 
elmélet mellőzésével könnyen megérthetjük a határérték fogalmát 
egyszerű esetekben és evvel megnyitjuk az infinitesimális számítás 
bevezetésének útját is.

A tárgyalt gondolatok nagy tömegéből adott rövid szemelvényünk 
is eléggé bizonyítja, hogy Young könyve méltán számíthat a mathe- 
matika tanításával foglalkozók meleg érdeklődésére.

Kelemen Ignác.

B e lfö ld i  la p sz e m le .

Szemlénket a « N é p m ű v e lé s»  című folyóirat hatalmas köte
tével kezdjük. E folyóirat, mely immár harmadik évfolyamát kezdi, a 
pædagogiai irodalomban szokatlan díszes külsővel s valóban gazdag 
tartalommal jelenik meg. Szerkesztői: Bárczy István és Wildner Ödön 
valóban nagyfontosságú knltarmunkát végeznek. A január—február 
havi kettős füzet 12 ívre terjed s valóságos könyv, telve értékesnél 
értékesebb cikkekkel. 28 cikk van a füzetben s így terünk nem engedi, 
hogy mindegyiknek tartalmát, bár csak röviden is, elmondjuk. Még 
címét sem sorolhatjuk fel valamennyinek. A füzet befejezi a pécsi 
kongresszus előadásainak közlését. E füzetben találjuk Alexander В em át 
előadását: A filozófia a szabadtanításban. Balassa József «Nyelvtudo
mány és irodalom» címen ír tanulmányt, ugyanerről a témáról beszél 
Négyessy László és Hegedűs István is. Geréb József & klasszikus világ 
szerepét világítja meg a szabad tanításban. W ildner Ödön azt a kér
dést fejtegeti, hogy kik tanítsanak a szabadtanítás iskolájában, s arra 
az eredményre jut, hogy nem csak egyetemi tanárok, hanem más 
intelligens emberek is; s különösen a néptanítókat és egyetemi hall
gatókat kívánja e munkába bevonni. Sztankovics Szilárd, W ein Dezső 
és Lauber Dezső testnevelési kérdéseket fejtegetnek. Schack Béla a
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kereskedelmi oktatás, Pctri Mór az ifjúsági egyesületek szerepét fejte
geti a népművelés munkájában. Waldapfel János a falusi közműve
lődési egyesületekről s Pályi Sándor a szabad tanítás szervezéséről 
szól. Веке Manó a szabad tanítás és a tanítók eím alatt ir igen 
fontos cikket. A szabad tanítást a tanítókra akarja bízni. Ámde, sze
rinte «А mai tanítóképzés épenséggel nem alkalmas arra, hogy a 
tanító továbbtanulásának, szabad elhatározásából eredő önképzésnek 
az alapját megvesse». Веке Manó nagyon figyelemreméltó dolgokat 
mond úgy a tanítóképzésre, valamint a tanítók továbbképzésére nézve. 
A Népművelés a sok becses cikken kívül közli egy «Népművelő tár
saság# tervét. A társaság már azóta meg is alakult s elnökei Beöthy 
Zsolt, Bárczy István, Giesswein Sándor, Libermann Leo, K. Lippich 
Elek, Molnár Viktor és gróf Teleky Sándor.

A népművelés munkáját szolgálja az « Uránia» című folyóirat 
is, melyet Molnár Viktor, Klupathy Jenő és Szász Károly szerkeszte
nek. A folyóirat azonban más módon szolgálja a népmívelést, mint 
a pædagogiai folyóiratok. Célja a tudomány népszerűsítése s a tudo
mányos ismeretek szétvitele a közönség minden rétegébe. Ezért 
eleven tollal, de szakszerűen megírt s szépen illusztrált cikkeket közöl 
minden tudományágból. Szorosan vett pædagogiai vonatkozású azon
ban az április havi füzetben megjelent «Közművelődés és tudomány» 
című vezető cikk, mely voltakép Molnár Viktor államtitkárnak az 
Urania egyesület ez évi közgyűlésén tartott megnyitó beszéde. Meg
szoktuk, hogy ezek az elnöki megnyitó beszédek mindig egy-egy nagy
fontosságú kérdésnek megvilágítását adják, s bepillantást engedjenek 
egy nagyfontosságú kulturprogramm egy- egy.^részletébe. Ámde ez a 
beszéd már az egész kulturmunkának mintegy struktúráját mutatja be.

A »NemzetiNőnevelés» II—III. kettős füzetében a speciálisan 
nőket érdeklő közleményeken kívül megtaláljuk Székely György ala
pos tanulmányát «Br. Eötvös József és a szocializmus# címen. E tanul
mány voltakép az Eötvös-alap ünnepén mondott beszéd, de az ün
nepi beszéd keretét túlhaladó alaposságai világítja meg filozófiai 
szempontból Eötvös József báró világnézetét és állambölcseleti rend
szerét, levonva azokat a tanulságokat, melyek a tanítóra nézve érté
kesek. Peres Sándorról Geöcze Sarolta emlékezik meg. Dr. Schmidt Mária 
pedig külföldi lapszemlét ír.

Az « Országos k ö zép isk o lá i lán áregyesü le ti Közlöny » 
25. számában dr. Laurentzi Vilmos a művészettörténet tanítása érdekében 
még heti négy órát kíván a tantervbe beigtattatni, hogy az V—VIII. 
osztályig minden évben heti egy órában, még pedig délután, művé
szettörténetet lehessen tanítani. Posch Árpád «Mostoha sorsú tan
tárgyak# címen a görög nyelv és irodalom elhanyagolásáról ír. A 26.
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számban dr. Juha Adolf a szépírás és jó testtartás érdekében emel 
szót. A 27. számban Kálmán Miksa méltatja az igazgatói értekezle
tek pædagogiai jelentőségét. A 28—29. számban id. Helmár Ágost 
«A reformirány a nyelvtanítás terén» címen ír becses dolgozatot, mely
ben a Gouin-féle nyelvtanítási módszert ismerteti s megvilágítja annak 
pszichológiai alapjait. Ugyané számban Róna Jenő a természetrajzi 
kirándulások akadályait tárja föl. Rég er Béla dr. a művészettörténet 
tanítása érdekében ír. A 30. számban Lovas Imre arra hívja föl a 
figyelmet, hogy a nemzetiségi vidékeken a magyar nyelv tanítása 
más pædagogiai eljárást kíván, m int másutt.

A «Magyar T an ítóképző» márciusi és áprilisi számában 
«A tanítók akadémiai képzése» címen Köveskuti Jenő hosszabb tanul
mányt ír pædagogiai akadémiák felállítása érdekében, melynek tan 
tárgyai következők volnának : aj embertan, b) lélektan és logika, 
c) nevelés és oktatástan, d) részletes módszertan, e) neveléstörténet,
f) iskolaszervezettan, g) bölcsészettörténet, h) gyakorlati tanítások. 
A márciusi számban Mandola Aladár «A tantárgyak vonatkozásai» 
címen kimutatja azon kapcsolatokat, amelyeket a tanár a magyar 
irodalom tanítása közben a lélektannal, a történelemmel és a nyelv
tannal megteremthet. Éber Rezső a mathematikai tanítás reformjá
ról szól. Ugyanehhez a kérdéshez szólnak az április havi füzetben 
Tanfi Iván és Oberle Károly. Simkó Endre a márciusi és áprilisi 
számban a tankönyvekről szól nagy általánosságban.

A « LPolgári Iskolai I lö zlö n y » újabb számaiban is élénk 
agitációt fejt a hét osztályú polgári iskola érdekében. A 6. számban 
már valamivel illedelmesebb hangon emlékezik meg a Pædagogiai 
Társaság üléséről, mint a múltkoriban, amidőn különben a felszó
lalók nagy része szintén polgári iskolai tanár volt, s csak egyetlenegy 
középiskolai tanár mondott véleményt. Jónak látjuk itt hangsúlyozni 
azt, hogy. a Pædagogiai Társaságban mindenki, még a vendég is, 
szabadon elmondhatja véleményét. A polgári iskola reformját épen a 
Magyar Pædagogiai Társaság, egykori buzgó szerkesztőjének, dr. Kovács 
Jánosnak felolvasásai alapján m ár igen sokszor megvitatta, határoza
tokat azonban soha sem hozott, mert a társaság, mint tudományos 
társulat, ezt a nagyfontosságú kérdést csak elméleti szempontból 
vitatja meg, s tudományos kérdésekben nem szokott szótöbbséggel 
határozatokat hozni ; hiszen tudományos kérdésekben nem is le
het szótöbbséggel dönteni. Ebből következik, hogy a társaság soha 
sem foglalt állást a polgári iskola ellen, sőt ellenkezőleg, a kérdést 
mindig a legnagyobb érdeklődéssel kezelte, felolvasásaiban és vitáiban 
napirenden tartotta. A Magyar Predagogia pedig csak nem régiben 
közölt két nagyobb cikket dr. Kovács Jánostól, tehát oly férfiútól,
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ki nagyon is illetékes arra, hogy a polgári iskola kérdésében véle
ményt mondjon.

A « N é p ta n í tó k  L a p j a » 10. számában Palágyi Lajos a nő- 
kérdésről ír. A 11. számban Kóródi Miklós «Pædagogiai akadémiák» 
címen ahhoz a kérdéshez szól hozzá, melyet Köveskuti Jenő vetett 
föl. A 14. számban Köveskuti indítványa van közölve, melyet e tárgy
ban a Barsmegyei Tanítóegyesület elfogadott. Ugyancsak a pædagogiai 
akadémiák kérdéséhez szól a 15. számban Molnár Ferenc is. Szor
galmas munkatársa lett a Néptanítók Lapjának dr. Székely György 
is, a Pædagogium új tanára, ki a 11. számban «Egységes társadalom», 
a 13. számban «Bemény és valóság» s a 16. szám tudományos mel
lékletén «A pædagogiai tevékenység helye a többi szociális működé
sek terén» címen ír a pædagogia körébe vágó tanulmányokat. A Tu
dományos Ismeretek című melléklet egyáltalán mindegyre értékesebbé 
válik. Cikkei közül különösen kiemeljük dr. Kovács János cikkét 
«A Föld megmérése» és Nagy László tanulmányát: «A tevékenység, 
mint a gyermek érdeklődésének motivuma.» A nagyobb tanulmányo
kon kívül a Néptanítók Lapja minden számában számos apró köz
lemény, könyvismertetés és magas színvonalon álló szépirodalmi 
melléklet van. Azt hisszük, hogy most nem hever a Néptanítók Lapja 
fölvágatlanul a tanítótestületek asztalain.

A «JV épíieveló 'k L a p j a » legutóbbi füzeteiből a következő 
cikkeket emeljük ki: Nagy László: A gyermek esztétikai érdeklődése. 
(4—7. szám.) Bertalan Попа «A helyesírás tanítása». (7—8. szám.) 
Szabó Kálmán «Gárdonyi Géza». (8. szám.) Ez utóbbiban Gárdonyi 
Géza írói működése a népiskola szempontjából van méltatva.

A « “íte liffio » 12., 13., 15., 16. és 17. számában Bangha Béla 
«Közkeletű bölcseleti félszegségek» címen bírálat alá veszi filozófiai 
tankönyveinket. E birálat igen szigorú : «Tankönyveink — írja a 
16. számban — rendszerint épen azért vannak oly leverő és meg
szégyenítő hatással az olvasóra, mert minden akad bennük, csak 
logika kevés. Megdöbbenve kérdezzük magunktól : az ilyen logikai tan 
könyvekből tanuljon-e a felnövő nemzedék gondolkozni ? Alig akad e 
tankönyvekben egész hosszú fejezeteken át elvétve egy-egy meghatá
rozás, mely helytállna, alig egy fogalom, melyet egyazon határozott 
értelemben alkalmaznának, alig adæquât beosztás, alig egy bizonyítás, 
melyet formai hiba, rejtett kétértelműség, quaternio terminorum, 
mutatio elenchi s hasonló szépséghibák ne rútltanának el. Szitnyaiból 
egész fejezeteket írhatnánk ki e tétel beigazolására pl. (1., 2., 4., 5.,
6., 7.,  8., 10., § stb.), melyekben ezek a logikai botlások valósággal 
hemzsegnek. Sárffy és Simon még Szitnyain is messze túltesznek».

Szemlénk végén legyen szabad laptársainkat arra kérni, hogy 
velünk csereviszonyba lépni szíveskedjenek. Kívánatos ez azért, hogy 
lapszemlénk teljesebb lehessen. W. y.
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K ü lfö ld i  p æ d a g o g ia i k ö n y v é sz e t .
(1907.)

П. Francia irodalom.*
Alengry F. Psychologie et Education. Paris, 1907. 11. rue. Soufflot (8°) 

3 fr. 50.
Alibert C. Méthode pédagogique spécialement applicable à la philosophie. 

Paris. 1907. Beauchesne. (8°)
Angot E. Notre enseignement prim aire. Ses programmes et ses résultats.

Paris. 1907. Plon. Nourrit. (16°)
Batiffol P. L’Éducation des convictions. Mâcon. 1907. (8°)
— Questions d’enseignement supérieur ecclésiastique. Paris. 1907. Gabalda 

(18°) 3 fr. 50.
Binet, A., et Th. Simon. Les enfants anormaux. Paris. 1907. (18°) 2 fr. 
Bourgain P. . Gréard. Un moraliste éducateur. Paris. 1907. Hachette (16°) 

3 fr. 50.
Braunschvig M. L’Art et l’Enfant. Essai sur l’éducation esthétique. Tou

louse. 1907. P rivat. (16°)
Brouard. et Defodon. Manuel du certificat d’aptitude pédagogique. 9. edi

tion. Paris. 1907. Hachette (16°) 5 fr.
Causeries pédagogiques recueillies et publiées par G. Lefèvre. Paris. 

1907. Delagrave (18°) 2 fr. 50.
Compayré G. Études sur l’enseignement et sur l’éducation. 2 edition. P a

ris. 1907. H achette (16°) 3 fr. 50.
— L’Évulotion intellectuelle et morale de l’enfant. 4. edition. Paris. 1907. 

Hachette (8°) 5 fr.
Compayré G. Le P. G irard et l’éducation par la langue maternelle. Paris. 

1907. Delaplane (18°) 90 cent.
Coste. L ’Éducation physique en France. Limoges. 1907. Charles-Lavau- 

zelle. (8°) 4 fr.
Courdavault. La Unémotechnie ou l’Art d’acquérir facilement une m é

moire extraordinaire. 3. edition. Lille. 1907. Desclée (4°) 2 fr. 50. 
Crouzet P. Pour et contre le baccalauréat. Compte rendu et Conclusions 

l’enquête de la  «Bevue universitaire» Paris. 1907. Colin (8°) 1 fr. 50. 
Bantu G. L’Éducation d’après Platon. Paris. 1907. F. Alcan. (8°) 6 fr. 
Belaive (O). La Méthode de gymnastique de I. Happel (méthode belge). 

Paris. 1907. Paulin (8°) 1 fr. 25-
Delmas I. Notice historique sur l’instruction primaire à Apt, de 1377 à 

nos jours. Marseille. 1907. Buat. (8°)
Dereix de Laplane I. De l’éducation et de la tutelle des enfants abandon

nés. Perigueux. 1907. Im pr. de la Dordogne. (8°).

* A «Bibliographie delà  France» és a Brockhaus-féle «Bibliographie» 
alapján.
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Dérué. Enseignement de la gymnastique dans les écoles primaires pub
liques de la ville de Paris. Paris. 1907. Im pr. de l’École Estienne (18°)

Drouard C. Les Écoles de filles. Féminisme et Éducation. 2. edition. P a
ris. 1907. Belin (18) 2 fr.

Durand F. Les Écoles des frères à Nîmes (1754— 1907.) Nîmes 1907. Bois 
(12°) 1 fr.

Durand V. Le Jansénisme au XVIII siècle et Joachim Colbert, évêque 
de Montpellier. (1696—1738.) Toulouse. 1907. P rivat (8°) 7 fr.

Duruy G. École et Patrie. Paris. 1907. H achette. (16°)
Enquêtes et Documents rélatifs a l'enseignem ent supérieur. Paris. 1907.

Im prim erie nationale. (8°)
Enseignement secondaire des jeunes filles en France. 25 anniversaire 

(1880—1907) Paris. 1907. (8°).
Fénelon. De l’éducation des filles. Notes p a r C. Defodon. Paris 1907. 

Hachette (16°) 1 fr.
Ferenzy O. L’Éducation sociale de nos enfants. Paris. 1907. Libr. des 

Saints Pères (18°) 1 fr.
Fonssayrives J. Conseils aux parents et aux m aîtres sur l’éducation de 

la pureté. Paris. 1907. Poussielgue. (18°).
Gagnicre G. Attitude de l’enfant pendant l’écriture. Paris. 1907. Masson (8°).
Gallot. A. L ’Enseignement primaire à la fin de l’ancien régime et pendant 

la révolution. Bennes 1907. Malbrand. (8°).
Gillet. L ’Éducation du caractère. Lille. 1907. Desclée (16°) 3 fr.
Godefroy R. L’Éducation scientifique dans les petites classes. Paris. 1907. 

Hachette (16°).
Gautchkojf T. Les Vues esthétiques de M ontaigne. Paris. 1907. Sansot 

(18°) 1 fr.
Gréard O. L ’Éducation des femmes par les femmes. Études et Portraits. 

7. edition. Paris. 1907. Hachette (16°) 3 fr. 50.
Guilbeau E. Histoire de l’Institution nationale des jeunes avengles. Paris. 

1907. Belin (18°) 2 fr. 50.
Henry L. L’Enseignement ménager et professionnel agricole aux jeunes 

filles et aux femmes de cultivateurs en F rance et à l’étranger. Paris. 
1907. Im pr. nationale (8°).

Huleux E. La Vie littéraire à l’école. Lecture, Récitation, Rédaction P a
ris. 1907. Picard et Kaau (18°) 1 fr. 50.

Jagot L . La Diréction des études dans les lycées avant 1870 et de nos 
jours. Angers. 1907. Germain et Grassin (8°).

Jacquier C. Les Persécutions contre l’enseignem ent chrétien depuis qua
rante ans et la Résistance. Paris. 1907 (8°).

— L’Éducation chrétienne. Lyon. 1907. Vitte (8°).
Jozon R. De la femme tutrice. Paris. 1907. A rthur Rousseau (8°).
Keim A. Helvétius. Sa vie et son œuvre. Paris. 1907. Alcan et Guillau

min. (8°) 10 fr.
Összeállította dr. Gyulai Ágost.
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H iv a ta lo s  n y u g tá z á s .

Rendes tag o k  adományaiból befo ly t : Bartoniek Gézától 40 K, 
Wollmann Elmától 20 K.

Tagsági d íja t fizettek 1904-re : Borköles János Klacsanó, 
Balogh Jenő Nagylózs, Braun Mór Székesfehérvár. — 1905-re : Varga 
Dezső Székelyudvarhely, Gál Kelemen Kolozsvár, Zelenka Frigyes 
Székesfehérvár, — 1906-ra: Stricker Simon Baja, Mayer János Szász
város, Lengyel Henrik Huszt, Eisler Mátyás Kolozsvár, Freund В. 
Kagybitse, Pál Ernő Orosháza, Láng Mihály Arad, Kiss Gábor Nagy
bánya, Félegyházi Antal Székelyudvarhely, Máté Lajos Erzsébetváros, 
Kaminszky Géza Ungvár, Donner Lajos Békéscsaba, Schönbach Ignác 
Pécs, Zrínyi Károly Csáktornya, Klucsik István Szeged, Bogyori Simon 
Esztergom, Buzicskáné Néver, Szukk Antal Nagyszentmiklós, Soly- 
mossy Endre Székelyudvarhely, Szemann János Szepeshely, Petro- 
vitsné-Német Anna Nagykikinda, Algöver Pál Alberti, Mondry Hugó 
Szekszárd, Bosenberg Nándor Szeged, Török Ernő Kolozsvár, Szabó 
János Tata, Bihari Ferenc Miskolcz, Waldmann György Szeged, Kempl 
György Újvidék, Zelenka Frigyes Székesfehérvár. — 1907-re : Barcsa 
János Debreczen, Guzsvenitz Vilmos Esztergom, Varga Mihály Besz- 
terczebánya, Szántó Kamill Pécs, Stoll Ernő Nyíregyháza, Pritz Ferenc 
Zalapáka, Hehelein Károly Szatmár, Kiss Gábor Nagybánya, Kramer 
Gyula Békéscsaba, Pálfi Márton Kolozsvár, Szenczi Győző Szentgot- 
hárd, Acsay Ferenc Győr, Molnár Kálmán Boglyasalja, Horváth Sán
dor Lénárd-Darócz,Erdődi Ármin Vágujhely, Újvári Miklós Sz-Keresztur, 
Kászonyi M. Zalaegerszeg, Stettner Aurél Felsőlövő, Molnár Lajos 
Anina, Gömöri Sándor Igló, Bán Géza Hajdúnánás, Kőszegi Gyula 
Kolozsvár, Pap Illés Kassa, Mórán Fülöp Kassa, Kacz Henrik Liptó- 
szentmiklós, Buday Tekla Mohács, Pility Emil Zenta, Mohar József 
Csurgó, Koleszár Lajos Bánfihunyad, Barcsai József Baja, Bóna Jenő 
Pécs, Czvajna József Besztercze, Dózsa Im re Pancsova, Nagy Zsigmond 
Debreczen. — 1908-ra: Zalai Mihály Székesfehérvár, Szelényi Ödön 
Késmárk, Lahne Vilmos Sopron, Bandity Miklós Nagykikinda, Németh 
Beginald Kőszeg, Mutschenbacher Gyula, Pacher Donát Sopron.

D r. G yu la y  B éla ,
pénztárnok.

V., Váczi körút 58.



A NYELVTANÍTÁS REFORMJÁNAK MAI ÁLLASA.*

A reform ról általában.

Amikor a nyelvtanítás reformjáról történik említés, akkor első 
sorban a direkt módszer ötlik eszünkbe ; az a bizonyos direkt mód
szer, amelyet már kivittek a főváros utcáira ; ott kiált az felénk a 
hirdető-oszlopokról, hangosan, csábítólag, ökölnyinél is nagyobb be
tűkkel. És ha már cégérül szolgál, valószínű, hogy mindenki ismeri 
és jónak tartja. Ha valaki véletlenül tudakozódna felőle, meg is fe
lelnének reá: «Olyan az, mint a Berlitz-módszer, nincs benne se 
fordítás, se grammatika, aztán mindjárt beszélni tanulnak. Most már 
a latint is így tanítják. Bár én is így tanultam volna», sóhajtozik 
egyik-másik latéin er.

A direkt módszer fogalma nem öleli fel mindazt, amit reform  
névvel szokás jelölni ; a direkt módszer csak egyik hatalmas és nép
szerű szektája annak a reformnak, mely körülbelül egy negyed
század óta a nyelvtanítás, különösen az élő nyelvek tanításának 
könnyítésén fáradozik. A reform neve alatt megindult mozgalom nem 
haladt egy irányban, hanem sokfelé elágazott. A reform ma már nem 
jelent egy bizonyos módszert, hanem azon számos módszerek összes
ségét, amelyek az utolsó 25 évben Quous que  t a n d e m álnevű szer
zőnek (Viötor Vilmos, német egyetemi tanárnak) : Пег Sprachunter
richt muss umkehrenI című röpirata nyomán keletkeztek.

Buffon híres mondását «Le style c’est l’homme», a pædagogiâra 
így lehetne variálni: «La méthode c’est l’homme». Annyi módszer 
van, ahány tanító ; azonban nagyobb egységek képzelhetők, amelyek
nek mi pædagogusok neveket adunk, és ilyen nagyobb egységek a 
Reformon belül a direkt módszer, az analitikai módszer, a term é
szetes módszer, (mindegyik természetesnek érzi magát 1) a közvetítő 
módszer stb. stb. Mindezeknek legfeltűnőbb közös vonásuk az, hogy 
az anyanyelv kikerülésével iparkodnak az idegen nyelvet megtanítani 
vagy még általánosabban : a reformhoz azok a módszerek tartoznak,

* Előadás, amelyet szerző a Budapesti Tanári Kör május hó 5-iki 
ülésén tartott.

M agyar Paedagogia. XVII. 6—7. 21
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amelyek nem csak az anyanyelv közvetítésével akarnak célt érni. Egy 
másik jellemző tulajdonságuk, hogy az indukciónak kisebb-nagyobb 
szerepet juttatnak tanításukban ; indukció útján megszerezni a szava
kat és a grammatikát is, ez az elv majdnem mindegyikben uralkodik, 
így hát a nyelvtanítás reformja szoros kapcsolatban van azzal a nagy 
pædagogiai reformmal, amely az indukciót tekinti a legcélravezetőbb 
eljárásnak. Még egy harmadik közös vonás is összehozza őket, ez a 
beszédnek bizonyos fokig való elsajátítása. Ez a törekvés összefüggésben 
vau azzal az erős utilitarisztikus áramlattal, amely a nagyközönség öröm- 
rivalgása közt iskoláinkat el akarta önteni, és amely még most is ve
szélyezteti középiskolai oktatásunkat.

Az anyanyelv szerepének, az indukciónak és a beszéd elsajátí
tásának kisebb vagy nagyobb mértéke adja meg a különbséget az 
egyes módszerek között. A reform módszerei egy sokszorosan elágazó 
hálózatot képeznek, melynek bal szélső vonalát jelezné az úgyneve
zett «Gubernans»-módszer, amely kizárja a fordítást és a grammatikát, 
és jobb szélső vonala jelzi a közvetítő módszert, mely néhány pontban 
érintkezik a régi fordítási módszerrel. Körülbelül a középen halad a 
direkt módszer. Akik a módszereket kevésbbé ismerik, a direkt módszer 
nevével szokták jelölni mindazt, amit én a reform név alatt foglalok 
össze.

Már fentebb említettem, hogy a mozgalom kezdetét 1882-től szá
mítják. Ebben az évben jelent meg Y i ö t o r  «Der  S p r a c h u n  t e r  r i e h t  
muss u m k e h r e n ! #  című kis műve; azonban meg vagyok győződve 
arról, ha a mi Brassai Sámuelünk véletlenül német tudós és könyveit 
Németországban adja ki, akkor a reform megalapítását az egész világ 
az ő nevéhez fűzné. 1881-ben, tehát már Yiötor munkája előtt, jelent meg, 
Kolozsvárt, B r a s s a i  S á m u e l  «Die R e f o r m  des  S p r a c h u n t e r 
r i cht s» című füzete. Ez a füzet teszi először bírálat tárgyává a régi 
grammatizáló methodust, és ez az első, mely a nyelvtanításnak új 
irányokat kijelöl. Viötor ugyan hivatkozik Brassaira, de csak nagyon 
óvatosan, mert érezte, hogy saját fejtegetései visszavezethetők Brassai 
eszméire.

Az első lelkesedésben a reform hívei igen sokat Ígértek. Azt 
mondták, hogy könnyen, erőlködés nélkül rövid idő alatt megtanítják 
a gyermekeket az idegen nyelv megértésére és beszélésére. Új célokat 
tűztek ki és új eszközökre mutattak rá, új elveket állapítottak meg. 
Az idők folyamán, részint a gyakorlat tapasztalatai, részint a módszer 
elméletének továbbfejlesztése közben, kitűnt, hogy az új célok egy 
része szinte kivihetetlen és hogy az új módszer által javasolt eszközök 
és eljárásmódok sem csalhatatlanok. Ebből azonban nem következik, 
hogy az egész reform fiaskót vallott, hogy ismét vissza kell térnünk
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a régi fordítási és grammatizáló módszerhez. Sőt éppen azért, mert 
pontosan tudjuk, mikor és hogyan tévedhetünk a módszer keresztül
vitelénél, éppen azért, mert ismerjük a gyengéit, bátran kikerül
hetjük a tévedéseket. A reform még akkor is, ha levonjuk belőle azt, 
amit első nagy ígéreteiből és terveiből a gyakorlatban nem tudott 
megvalósítani, még akkor is jóval fölötte áll a fordítási módszernek. 
Hogy mennyire uralja a nyelvtanítást, azt legjobban bizonyítja az 
a körülmény, hogy egynéhány elvét most már a holt nyelvek tanításá
ban is alkalmazzák.

A sok probléma közül, melyet a reform-mozgalom felvetett, 
egynéhányat akarok megvilágítani.

A középiskolai nyelv tan ítás célja.

Az első vitás kérdés a középiskolai nyelvtanítás céljára vonat
kozik. Mit lehet elérni és mit kell elérni ? Minden nyelvtudás két 
tényezőből áll : az első a megértés, a másik a reprodukálás. A meg
értés ismét kétféle, úgymint : az írott vagy nyomtatott szöveg meg
értése, és a hallott beszéd megértése ; a reprodukálás is kétféle : 
szóbeli vagy írásbeli. E négy fakultás közül a régi módszer főként 
a szöveg-megértésre és az írásbeli szerkesztésre törekedett.

Az első radikális reformerek mintha mindig azt nézték volna, 
hogy mit akar a fordítási módszer, hogy aztán annak az ellenkezőjét 
csinálják. A régi módszer az anyanyelvet használta, tehát ne hasz
náljuk fel az anyanyelvet ; azok grammatizáltak, mi a kínzó gramma
tikát teljesen ki fogjuk zárni a tanításunkból, gondolták ; eddig az 
idegen nyelveknél a klasszikus nyelvek mintájára szöveg megértésére 
törekedtek, nekünk, moderneknek az élő, beszélt nyelvnek a megér
tésére és tökéletes elsajátítására kell törekednünk. Hiszen az anya
nyelvet is előbb beszélni tanulja a gyermek és csak később írni és 
olvasni. Aztán így okoskodtak : ha jól tudok beszélni, azt a beszéd
anyagot feltétlenül meg is értem, akár olvasásban nyújtják nekem a 
szöveget, akár élőszóval ; no, és az írást hamar elsajátíthatom. 
Ez az okoskodás téves. Először is az anyanyelvben óriási különbég 
van minden egyénnél a megértés képessége és beszélő képesség között. 
A passzív szókincs, vagyis azon szavak és frázisok összege, amelyet 
megértek, sokkal nagyobb, mint az aktiv szókincs, vagyis az, amelyet a 
köznapi beszédben vagy értelmi munkásságunk közben használunk. 
Épen a szélső reformerek vétenek a természetes nyelvtudás ellen, 
amikor arra törekszenek, hogy minden olvasmányt, még az irodal
miakat is, addig el ne hagyják, amíg annak teljes szó- és forma

21*
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anyag nem ment a tanuló beszélő képességébe, addig dolgoznak, 
amíg az új passzív szókincs nem vált egyszersmind aktívvá.

Igaz ugyan, hogy amiről beszélni tudok, azt eo ipso meg is értem. 
A beszéd elsajátítása azonban sok időt és fáradságot, energiát vesz 
igénybe. Most az a kérdés, nem volna-e jobb ezt az energiát és időt sok
kal termékenyebb és eredményesebb munkára fordítani, t. i. a meg
értetésre, a passzív nyelvtudásra ? A reform mai álláspontja e kérdésben 
ez. Nem szabad első sorban és közvetlen a beszéd minél tökéletesebb 
tanítására törekedni, mert ez свак a nyelvanyag leszállításával volna 
lehetséges. Nehéz munka, mert a tanártól nagy gyakorlati tudást téte
lez fel, amilyet az egyetem nem ad néki, a tanulónál oly szellemi 
képességekre appellál, amelyek az átlagban nincsenek meg. De nem is 
célszerű. Ha főképen a megértésre törekszem, akkor a nyelvanyagot 
nagyon bővíthetem és kiterjeszthetem a magasabb irodalmi sőt a 
tudományos nyelvre is. A középiskolából kikerülő tanulónak fontosabb, 
hogy irodalmi műveltségének és szaktudományi ismereteinek gyarapí
tására egy szívesen használt segédeszközt nyerjen, semmint a nagyon 
problematikus és gyakorlás hiányában csakhamar elpárolgó és kisebb 
körben mozgó beszélőképesség. Ha főképen a megértés fokozására 
törekszünk, akkor a középiskolai oktatás általános céljához, hogy t. i. 
általános műveltséget adjunk és a főiskolai tanulmányokra előkészít
sünk, sokkal közelebb állunk, mint ha csak a beszéd tanításán fára
dozunk. Ebből ismét nem következik, hogy vessük el a reformot, de 
még az sem, hogy a beszélőképességet teljesen elhanyagoljuk. A re
form nemcsak a beszéd-tanításra talált föl új és célszerűbb eszközöket, 
hanem a megértés gyorsítására is. Éppen azért az irodalmi cél meg
közelítése mellett, marad még idő és energia arra is, hogy egy bi
zonyos szerény fokig a beszélőképességet is megadjuk. Mekkora legyen 
ez a fok és mi legyen az aktív szókincs köre ? A lehető legáltaláno
sabb: a mindennapi társalgás nyelve. Az a mennyiség, amely a ta 
nulónak az esetleges külföldi tartózkodást megkönnyíti és alapját ké
pezheti a további beszédtanulásnak. Ez az aktiv szókincs az alsó és 
részben középső fokon is összeesik a passzív szókincscsel és azért itt 
kell a beszédet a legintenzivebben tanítani. Egyszerű, mindennapi 
szavakat és társalgási frázisokat kell adnunk, amelyek sokszor bizony 
köznapiak is lesznek, de ha helyes módon nyújtjuk őket, úgy t. i. 
hogy szellemük folyton működjék, akkor az alsó fokon mégis ébren 
tartják a figyelmet. Ezt a szókincset a felsőbb osztályokban újból és 
újból fel kell felfrissíteni és begyakorolni ; nem a beszédgyakorlatot 
kell folytatni és most már irodalmi térre átvinni, most már balla
dáról, románcról és Voltaire filozófiai elveiről társalogni ; elég ha 
ezeket megismeri. Nem, ezt az egyszerű társalgási nyelvet kell külön
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erre szánt órákban ismételni és kiegészíteni ; m ert különben megesik, 
hogy az egyik óráról a másikra el tudja mondani az «Art poétique» 
tartalmát, de már színházjegyet nem tudna váltani.

Bizonyos, hogy a passzív szókincs gazdagítja majd az aktiv 
szókincset és az utóbbi megerősíti az előbbit, de jó a kettőt megkü
lönböztetni. Az irodalmi nyelv megértése, és a társalgási nyelv beszólése 
legyen a nyelvtanítás célja. Ez kivihető, és ennek elérése volna ma
gasabb értelemben a leghasznosabb eredmény.

Az anyanyelv szerepe.

Egy másik vitás kérdése a reformnak a f o r d í t á s .  A tanításon 
kívül állók és azok a tanítók, kik a reform irodalmát nem ismerik, 
meg vannak győződve arról, hogy az újítás éppen a fordítás teljes 
mellőzésében áll és hogy az anyanyelv teljes kikerülése képezi a direkt 
módszer lényegét. Szerintük ezen fordul meg a dolog : fordítani, vagy 
nem fordítani. Aki fordít, az a régi módszert folytatja, aki nem fordít, 
az reformer. A mozgalom első apostolai és még ma is az az egynéhány 
radikális, ki az anyanyelvet az idegen nyelvek tanításából teljesen ki 
akarja zárni, a fordítást természetesen bűnnek és reakciónak tekinti. 
Ezek a fordítókkal semmi közösséget nem akarnak vállalni, és aposta- 
táknak nyilvánítják azokat.

Az anyanyelv mellőzésének dogmájával a radikálisok nem cse
kély kárt okoztak az ügynek. Sok tanító ugyanis anélkül, hogy a 
módszer részleteivel megismerkedett volna, felkapta ezt az egészen a 
felszínen fekvő és szembeötlő jelenséget, megtette alapelvnek és taní
tott, tanított, nem törődve azzal, hogy tanítványai megértik-e a gon
dolatot vagy sem. Azt hitte, ha az egész órán át egy árva magyar 
szót sem ejt ki, akkor már igényt tarthat a «modern tanár» elneve
zésre. Az általánosan elterjedt közvetítő módszer, mely a reform mai 
állását feltünteti, és amely csak látszólag kompromisszum a régi és 
új módszer között, a fordítást igen szépen össze tudja egyeztetni a 
maga alapelvével. A régi methodus v a l ó j á b a n  f o r d í t á s i  módszer, 
míg az újban a fordítás alárendelt szerepet játszik.

Tehát mi is a reform alapelve?
Ezt az alapelvet megkapjuk, ha arra a kérdésre iparkodunk 

válaszolni, hogy mi a nyelvi megértés oka ?
A nyelvnél mindig két tényezővel állunk szemközt : az egyik az 

elhangzott vagy írott mondat, a másik az ennek megfelelő gondo
lat. Mi kell ahhoz, hogy éppen a megfelelő gondolat ébredjen fel 
az emberi elmében?

A régi módszer hívei erre a következőket válaszolták volna :
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Minden nyelv szavakból és a szavak közötti összefüggést kifejező 
nyelvtani formákból áll. Ha a mondat ezen elemeit mind ismerem, 
akkor megértem a mondatot. Az idegen nyelvű mondatok elemeit 
kell tehát egyenkint megismertetni. Megmondom tehát a tanulónak, 
hogy mi az idegen szónak magyar equivalense és milyen magyar 
grammatikai forma felel meg az idegen szóalaknak, akkor össze- 
szerkesztheti a magyar mondatot ; az így összeszerkesztett magyar 
mondat majd felkelti elméjében a gondolatot.

A saját tanításuk közben észlelt tapasztalatok rávezethetnék 
őket okoskodásuk helytelenségére. Először : egy szónak igen gyakran
3—4 és több magyar szó felelhet meg ; ugyanazon grammatikai alak
nak már az illető idegen nyelvben többféle szerepe lévén, természetes, 
hogy a magyarban ezeket más és más nyelvtani alakban kell kifejezni. 
A tanulónak tehát v á l a s z t a n i a  k e l l ;  — és mi fog a választásnál 
dönteni ? A mondat értelme, amelyet az összefüggésből kell megálla
pítania. Ebből világos, hogy a szavaknak ismerete és a grammatikai 
alak felismerése egymagában nem elégséges a mondat megértéséhez. — 
Tapasztalhatták másrészről azt is, hogy a tanulótól olvasás előtt kikér
dezték a szavakat és nem tudta mindegyiket ; számon kérték a nyelv
tani ismeretet és nem tudott minden formát megmagyarázni. És mégis 
mikor olvasásra került a dolog, akkor szépen megértette az egész 
gondolatot, amit a jól sikerült fordítás bebizonyított. Ilyenkor a 
professzor mindjárt puskát sejtett, ahelyett, hogy felfogásán változ
tatott volna. Mig az előbb felhozott tapasztalatok azt bizonyították, 
hogy szótár és grammatika n em  e l é g s é g e s  a megértéshez, addig 
az utóbbi tények arra engednek következtetni, hogy m i n d e n  szónak 
ismerete, és m i n d e n  formának ismerete és lefordítása sokszor f e l e s 
l eges  a gondolat felfogásához. Tehát a fordítási módszer alapelve 
nem lehet causa efficiens abban a tüneményben, mely a nyelvből a 
gondolatot eredményezi. Kell tehát, hogy valamely más erő is közre
működjék a gondolat felkeltésében és ez az asszociáció.

Az asszociáció erejénél fogva megtörténik, hogy megértem a 
gondolatot, anélkül, hogy a mondat összes elemeit külön-külön is 
ismerném, mert a gondolatot igen gyakran már egynéhány szó is 
d e t e r m i n á l j a ,  úgy, hogy a determinált gondolatból következtetünk 
az ismeretlen szó jelentésére. Úgy van az, mint a geometriában, ahol 
a háromszög meghatározásához nem kell annak összes elemeit is
merni, és a meglevő elemekből kiszámíthatom az ismeretleneket.

A megértésnek ezt a módját, melyet a tanulók már régen fel
fedeztek, a reform általánosítja és a szókincs nagy részét ezen az 
induktív úton kívánja a tanítványainak nyújtani.

Ebből a célból szükséges, hogy a tanár vagy a tankönyv a
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szavakat oly összefüggésben adja, amelyben a nekik megfelelő képze
tek legerősebben asszociálódtak. Legkönnyebben asszociálódnak azok 
a képzetek, melyek igen gyakran egymás mellett a térben, vagy azok, 
melyek állandóan ugyanazon egymásutánban jutnak tudatunkba, vagy 
azok, amelyek ok és okozati összefüggésben vannak egymással. Innen 
van az, hogy a reform szellemében készült tankönyvek az alsó fokon 
a szókincset tárgyi csoportokban tárgyalják, pl. ház, lakás, háziállatok, 
mesteremberek stb. Mikor tehát a tanuló megtudja, hogy a lakásról 
lesz szó, az ő képzetköre mintegy megvan határozva és előre sejti, 
hogy mely szavakkal fog megismerkedni. Ha ezen belül a leírásnál 
a legtermészetesebb egymásutánt követem, és a részeket úgy sorakoz
tatom egymás mellé, ahogy azok leggyakrabban előfordulnak, akkor a 
bizonyos irányban haladó lelki asszociáció a szöveggel párhuzamosan 
fog haladni és támasza lesz a megértésnek. Ilyenkor a tanuló már 
előre tudja, hogy mi lesz a következő mondatban, mert gondolat- 
menetét mi irányítjuk. Ugyanazt az eljárást nemcsak leírásoknál, ha
nem cselekvényeknél is követhetjük, amikor a cselekvény fázisainak 
megszokott egymásutánja fogja a megértést elősegíteni. Pl. a levélírás.

Ich nehme Briefpapier und Umschlag.
Ich suche eine Feder.
Ich s c h r e i b e  das Datum.

Az utolsó mondatban a fdjmben jelentését meghatározza a ter
mészetes sorrend, az előző mondatok és a Satum szó, melyet ismert
nek tételezünk fel. A direkt módszer ellenségei azt mondják, hogy 
hiába akarnék kikerülni a magyar szót, az mégis felébred a gyermek 
elméjében. De hiszen a módszer lényege a szerzés módjában rejlik, 
amelynek eredménye lehet a képzettel associalódó magyar szó.

A megértés oka tehát az ismert szavak és az időbeli egymás
után, vagyis az asszociáció. Az ilyen könnyű úton szerzett új szava
kat azonban jól kell az emlékezetbe vésni, mert »mié gerocmnen, fo 
jerronnen».

Az értékes ebben az eljárásban nemcsak a szókincs gazdago
dása, hanem az elmének folytonos működése, a következtetés, a 
kombinálás, és ebben rejlik a nyelvtanítás formális-képző ereje, nem 
pedig tökéletes grammatikai rendszerek alkotásaiban. A régi módszer 
tisztán az emlékezőtehetségre alapította a nyelvi ismeretek gyarapo
dását és az egyéb lelki működésekkel szemben közömbös maradt, legfel
jebb még az osztályozást gyakorolta.

Az eddigiekben arról tárgyaltam, mi módon lehet már ismert 
szavak segítségével új szavakat mintegy kiszámítani. De hogyan tör
ténik az első szókincs megszerzése ? Erre a célra a reform a szem
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léltetéshez folyamodik, amely lehet közvetlen, amikor a tanulót kör
nyező' tárgyakat használjuk fel, vagy közvetett, amikor képeket hasz
nálunk; egy harmadik formája a cselekvény bemutatása. Más a 
feladata a szemléltetésnek az anyanyelv tanításánál és más az idegen 
nyelvek tanításánál ; ott fogalmakkal és szavakkal, itt csak szavak
kal akarjuk megismertetni a tanulót, m ert bűn volna az alsó fokon 
oly idegen szavakat tanítani, amelyeknek megfelelő fogalmait a gyer
mek nem ismeri. A helyesen alkalmazott módszer sohasem szorítkozik 
egyes tárgyak szemléltetésére, hanem mindig mondatokat, tehát gon
dolatot kell külsőleg kifejeznie, ami könnyen lehetséges, mert minden 
tárggyal történik valami, mindegyiknek van valamely tulajdonsága, vagy 
helyi vonatkozásban van más tárggyal ; mindig összetett képzetet léte
síthetek a gyermek lelkében és ezt az összetett képzetet egyszerre 
kétféleképen fejezem ki : beszéd által és kép segítségével. Hogy tehát a 
szavakban kifejezett mondatból képzetcsoport legyen, szükség van egy 
közvetítő kifejezésmódra, a szemléltetésre. Azt mondhatják erre a for
dítási módszer hívei, hogy ime nektek is szükségtek van egy közvetí
tőre, hát nem a legtermészetesebb közvetítő az anyanyelv ? Nem ! 
mert sokkal rövidebb az út a nyelvtől a tárgyon át a képzethez, mint 
az idegen nyelvből kiindulva a megszerkesztendő anyanyelvű monda
ton át a képzethez.

Ne felejtsük el soha, hogy nekünk nem célunk egyszerű és 
együgyű mondatoknak a megértetése, hanem ezen egyszerű mondat 
csak eszköz, hogy a jövő számára a szókincset és a grammatikai tudá
sunkat gyarapítsuk; arra kell törekednünk, hogy a szót a tárgytól 
és mondattól mielőbb emancipáljuk, mert csak így használhatjuk fel 
újabb szavak megértetésére, determinálására. Ha nagy szókincs áll 
rendelkezésünkre, akkor a szöveget mind szabadabban alakíthatjuk, 
míg végre a nyelvtanítástól független irodalmi szempontból készült 
szöveget is megértünk. Új szavakat itt is fogunk találni, de nem 
fogunk rögtön a szótárhoz kapni, hanem az erre begyakorolt elménk 
a jelentést az összefüggésből fogja megállapítani, vagy segítségünkre 
lesz a szó ethymologiája, vagy az ethymologia és az összefüggés. 
Ha már szótárt használunk, akkor forduljunk az egynyelvű szótárhoz, 
amilyen a francia kis Larousse, ahol talán ismert szavakkal meg
találjuk a keresett szó különböző jelentéseit. És csak a végső szükség
ben forduljunk az anyanyelv közvetítéséhez.

Yan a megértetésnek még egy módja, melyet nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Pl. Ha azt kérdezem. SBcmrt fommft bu in bie 
Scfjule ? — Tegyük fel, hogy a tanuló ezt a kérdést megértette, akkor 
rögtön felébred benne az ismert felelet; én mint tanár rögtön a fel
ébredt gondolat mellé helyezem a német mondatot. íyjdfj főmmé um
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8 Ш)Г in bie ©dfjule. A tanuló tehát már előbb megértette a gondola
tot, nekem azon kell lennem, hogy aztán a német mondattal is 
töró'djek egy kissé, mert különben az pusztában elhangzott szó marad 
és esetleg nem járul hozzá a nyelvtudás gazdagításához.

Összefoglalva a mondottakat, megállapíthatjuk, hogy a direkt 
módszernél a megértetés eszközei a legalsó fokon a szemléltetés, később 
az ezen az úton nyert szavak és a szemléltetés, aztán az ismert sza
vak, melyek segítségével a folyton felmerülő szavakat megmagyaráz
hatjuk, továbbá az ethymologia, végűi az anyanyelv szavai, akkor, 
mikor a megértés másképen nem eszközölhető, vagy amikor a meg
értetés az előbbi miveletekkel hosszadalmas vagy határozatlan volna.

A reform mai állásán az anyanyelv ismét szerepet kapott az 
idegen nyelvek tanításában. A főelv, hogy a megértésről, azaz a mondat
nak megfelelő gondolat határozott és biztos felébresztéséről gondos
kodjunk. Vétkezik az a tankönyv, nmely azt hirdeti magáról, hogy 
teljesen direkt módszerű és már az első leckékben találkozunk oly 
mondatokkal, amelyek megértetéséhez folyton az anyanyelv segítségét 
kell igénybe venni. Az alsó fokon az anyanyelv közvetítését csak a 
verseknél és a rövid elbeszéléseknél vegyük igénybe, mert itt kötött 
szókinccsel találkozunk és nagyon erőltetettnek találom némely tan 
könyvíró azon törekvését, hogy a versnek szavait a gyermek ren 
delkezésére álló szókincsből megmagyarázza. Ha már a tanterv kívánja 
a versek és mesék tárgyalását, akkor bizony nem kerülhetjük ki a 
magyar szavak útján való megértetést.

A módszert némileg diskreditálták azok a tanféríiak, kik nem ren
delkezvén sem a tökéletes nyelvtudással, sem a szükséges módszertani 
ismeretekkel, sem a direkt módszertől megkívánt szellemi élénkséggel, 
sem megfelelő gyakorlattal, mégis megvetették az anyanyelv segítségét 
és inkább megszegték a nyelvtanítás legelső törvényét, hogy a mondat 
teljes megértését eszközölni kell.

Hogyan történik a megértés ellenőrzése ? A fordítási módszer 
ezt úgy intézte el, hogy a mondat magyarra átfordított elemeiből 
összeszerkesztette a mondatot, az így helyeson összeszerkesztett m on
dat biztosította a tanárt a gondolat megértéséről is. A direkt mód
szerben az ellenőrzés leghathatósabb eszköze a kérdés és felelés, 
miáltal a beszédgyakorlatnak teljesít szolgálatokat. A tapasztalat azt 
bizonyította, hogy ez az eljárás nem oly csalhatatlan, mint amilyennek 
látszik. Pl. ffio fal) ein .Unab' ein Síösletn fteljn ? Felelet : auf bev Reiben. 
A jóhiszemű tanár örömmel konstatálja, hogy tanítványa nemcsak 
hogy megértette a kérdést, hanem helyhatározót is tud konstruálni, 
pedig a ravasz tanuló csak annyit tudott, hogy mindig azzal a 
szócsoporttal kell felelni, mely nem foglaltatik benn a kérdésben.
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Különösen könnyű ez, ha a tanulók nyitott könyv előtt ülnek, 
vagy ha a m ondatot már begyakorolták. Kérdezzük csak így: 2Üaö 
fai) er ? bizonyos, hogy a gyengébbektől ilyen feleletet kapunk : ein 
•Knabe, vagy fteljn, vagy auf ber Jetben. A kérdésre adott helyes felelet 
csak akkor bír bizonyító erővel, ha oly szócsoporttal kell válaszolnia, 
amely nem foglaltatik a mondatban, vagy a mondat oly régen hangzott 
el, hogy annak szószerinti szövegére való visszaemlékezés megértés 
nélkül lehetetlen. Pl. Végig olvastatok és megértetek egy hosszabb 
olvasmányt és most össze-vissza teszek kérdéseket. Az ezekre adott 
helyes válasz meggyőzhet a szöveg megértéséről. Ez az eszköz tehát 
ismét nagy körültekintetést, tapasztalatot, tudást és feszült figyelmet 
követel a tanártól és csak az ilyen tanár kezében jár azzal az ered
ménnyel, amelyet tőle a reformerek elvárnak. Ennél sokkal egysze
rűbb és kényelmesebb ellenőrző eszköz a lefordítás. Tehát megint ott 
vagyunk a régi fordítási módszernél, mondják majd a reform ellen
ségei. A különbség lényeges! Más az, amikor tisztán az anyanyelv 
közvetítésével akarom a magyar mondat megszerkesztése után a 
gondolatot felkelteni és más az, ha már a más eszközök segítségé
vel felidézett gondolatot még magyarúl is el akarom mondatni. Ott a 
magyar mondat oka a gondolatnak, itt a magyar mondat következ
ménye és ennélfogva tisztán ellenőrző eszköze a megértésnek. Bizo
nyára hasznosabb, eredményesebb a nyelvtanítás, ha a lefordítást, 
mint egyáltalában az anyanyelvet ki tudjuk kerülni, ha szakadatlanul 
az idegen nyelv területén maradunk, azonban veszélyessé válik a 
dolog, ha ebből a szabályból dogmát csinálunk és ha ezáltal vétünk 
a szabálynál fontosabb törvény ellen. Ez a fontos törvény pedig azt 
mondja, hogy a megértésről meg kell győződnünk.

A felső osztályokban az irodalmi olvasmányoknál én a követke
zőket tartom szem előtt. Megjegyzem, amikor módszeremmel kísérle
tezem, akkor mindig oly szöveget veszek alapul, melyet ők otthon 
nem preparáltak, amely előttük teljesen új ; mert ha preparálnak, 
akkor sohasem tudom megállapítani, hogy mi az én részem az óra 
folyamán szerzett tudásból. Megjegyzem még, hogy az irodalmi olvas
mányt nem óhajtom felhasználni a beszéd gyakorlására. — A szöveget 
vagy én, vagy egy tanuló felolvassuk. Olyan mondatokkal, melyekről 
határozottan meg vagyok győződve, hogy mindenki teljesen megértette, 
nem töró'döm tovább ; a fordítást is feleslegesnek, időveszteségnek 
tartom. Olyan mondatoknál, amelyekben ismeretlen szó vagy kifejezés 
foglaltatik, megállapodom és iparkodom a kifejezés értelmét az össze
függésből kihámozni ; ha rájöttek, akkor megmondhatják a jelentést 
magyarul. A kísérletet lehetőleg egy közepes vagy gyengébb tanulón 
végzem. Ha a mondatbeli összefüggés nem  olyan természetű, hogy
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sikerüljön belőle a szó jelentését kiszámítani, akkor mindjárt körül
írom a szót az illető nyelven, vagy mondok egy tágabb értelemben 
vett szinonimát, vagy megmondom a szót magyarul ; ha azt gondo
lom, hogy most már megértette a mondatot, elolvastatom azt még 
egyszer és tovább megyek. Egy bizonyos rész elolvasása és megérte
tése után kérdésekkel meggyőződöm a megértésről. Nehezebb monda
tokat le is fordíttatok magyarra, hogy a leggyengébb tanuló is meg
értse. Erre, a mostani középiskolai tanuló-anyag mellett, nem szabad 
mindig törekedni.

Az anyanyelv használata tehát kétirányú : először m int meg
értető eszköz szavak megmondása által, másodszor mint ellenőrző 
eszköz a lefordítás által ; de mindkét esetben csak kisegítő szerepet 
juttathatunk neki. Alkalmazásának mértéke függ a tanár egyéniségétől, 
képzettségétől, az előttünk levő osztálytól, az értelmezendő szövegtől 
és a tanárnak pillanatnyi diszpoziciójától is.

Nincs kényelmesebb dolog, mint az ismeretlen szavakat magyarul 
megmondani és fordíttatni és a fordítást folyton javítani, vagy a 
tanulót helyre kergetni. De nincs is ennél unalmasabb dolog. A régi 
módszer szerint tanító lelkiismeretesebb tanár azzal iparkodik ezt 
az érezhető unalmat elűzni, hogy felhasználja a szöveget grammatikai 
fejtegetésekre, vagy a szövegnek az anyanyelven való megmagyarázá
sára. Ismétlem, hogy a direkt módszer pontos és lelkiismeretes 
keresztülvitelére minden órán az egész lélek összműködésére van 
szükség, és az, aki álhatatosan folytatja, csakhamar leőrli magát. 
Németországban az életbiztosító társaságok a díjtétel megállapításánál 
már különbséget tesznek direkt módszer és indirekt módszer szerint 
tanító tanárok között. Sőt azt is olvastam, hogy a nyelvtanároknak 
némely államban minden hetedik évben egy évi szabadságot enge
délyeznek, hogy tudásukat és idegeiket felfrissítsék. Ennek oka nem 
annyira a módszerben keresendő, hanem abban, hogy a kellő segéd
eszközök hiányoznak, továbbá a német professzorok abbeli törekvésé
ben, hogy a beszédet majdnem oly mértékben akarják megtanítani, 
mint a megértett nyelvet, ez pedig kivihetetlen.

A reform tehát nem bukott meg, hanem él és fejlődik, és ha 
csak ugyanolyan eredményt volna képes felmutatni, mint a fordítási 
módszer, még akkor is értékesebb volna, mert az értelem fejleszté
sére sokkal jobb hatással van, mint amaz ; de én meg vagyok róla 
győződve, hogy az eredmény is jobb.

De. K a i b l i n g e b  F ü l ö p .
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HOGYAN TANÍTSUK AZ IRODALOMTÖRTÉNETET?

Érdeklődéssel olvastam a «Magyar Pædagogia» ez évi áprilisi 
füzetének első cikkét, dr. Miidós Elemérnek az irodalomtörténet 
tanításáról szóló tanulmányát, melyben különösen megragadott a 
magyar irodalom irán t nyilatkozó lelkes szeretet. Örvendetes jelen
ség, hogy ismét akad tanügyi író, aki a költői művek iránti nemes 
hevülettől vezéreltetve, az irodalom iskolai tanítása számára új utakat 
kiván jelölni. S el kell ismernem, hogy dr. Miklós Elemér — bárha 
igénytelen véleményem szerint még benső ellentmondásokkal küzd — 
természetes, helyes érzéktől vezéreltetve a legjobb irány felé halad. 
Az ő lelki szemei előtt az az eléggé nem dicsérhető cél lebeg, hogy 
az irodalomtörténet tanítását a lelketlen nevek, óvszámok, adatok, 
száraz kivonatok tömegéből kiemelje és szivet, lelket termékenyítő, 
gyönyörködtetve oktató tárggyá tegye. A nagy költők műveinek olva
sására és élvezetére kivánja elvezetni tanulóit, hogy szépérzéküket 
finomítsa s erkölcsi felfogásukat megszilárdítsa. Ebbéli nemes buzgal
mában több találó észrevételt hangoztat, de mégsem sikerül neki a 
kérdést megnyugtatón megoldania, aminek oka az, hogy a legkülönbözőbb 
körülményekkel s legellentétesebb irányzatokkal megalkudni akarván, 
saját célzataiból ismételten engedni kényszerül.

Ha az irodalomtörténet tanításának kérdését tisztázni akarjuk, 
mindenekelőtt a tárgy módszerét kell megállapítanunk, tekintet nél
kül arra, hogy ez vagy az a tanterv, rendelet, utasítás miképen intéz
kedik. Hisz minisztériumi utasítások változnak, régibb parancsok 
újabbaknak adnak helyet, de mindezektől függetlenül halad a maga 
útján a pædagogia tudománya. Nem a pædagogiai tudománynak 
kell a hatósági utasításokhoz alkalmazkodnia, hanem ellenkezőleg, az 
utasításoknak kell a tudomány nyomain haladniok. Természetes, hogy 
amig valamely utasítás, szabályrendelet fennáll, addig a gyakorlati 
tanító ahhoz alkalmazkodik, de a független tudományos író feladata 
éppen az, hogy a hivatalosan megszabott ösvényeken felülemelkedve 
a leghelyesebb utakat megnyissa. De még azért sem lehet a mód
szertan búvárának módszere megállapításánál a szabályrendeletek 
nyomdokain haladnia, mert minden iskolanemnek más-más hivatalos 
utasítása van s ezeknek tömkelegében lehetetlen egységes módszert 
követnie. Elveink megállapításánál tehát ne induljunk ki ilyen vagy 
olyan miniszteri rendeletből, ennyi vagy ennyi heti óraszámból, sem 
ebből vagy abból az iskolanemből, hanem állapítsuk meg mindenek
előtt a helyes módszertant s bízzuk azután úgy a tanügy munkásaira,



mint a tanügyi hatóságokra, hogy ahhoz a tényleges viszonyok szerint 
lehetőleg alkalmazkodjanak.

Mindenekelőtt az irodalomtörténet tanításának legfőbb kérdését 
kell megtalálnunk, ha kielégítő választ akarunk nyerni. Minden iro
dalomtörténet-tanítás egy súlyos dilemmát állít a tanító elé. Látjuk 
ugyanis, hogy az irodalom története nem elszigetelten fellépő, egymás
sal összefüggésben nem álló írói egyéniségek sorozata. Az író vagy 
költő bármily kimagasló és rendkívüli egyéniség, mindig bizonyos 
millieuben él, bizonyos adott viszonyok közt fejlődik és alakul. I tt  
figyelembe veendő az irodalom múltja, a fejlődés ama foka, amelyet 
elődök, úttörők egész sorozata állapított meg. Magára az irodalmi 
múltra lényeges hatással volt a nemzet politikai, társadalmi és gaz
dasági története, a nemzet jellege, vérmérséklete, szellemi irányzata, 
a többi nemzetnek a nemzetre gyakorolt hatása. De nemcsak törté
nelmi, hanem aktuális millieu is környezi az írót ; az ország közálla
potai, uralkodó áramlatai, a költő vagy író környezete, magánviszonyai 
mind nevezetes hatást gyakorolnak egyénisége kialakulására.

De ha látjuk, hogy az író bármily rendkívüli nagyság is, egy
bekapcsolódik múlttal és jelennel : ugyanakkor látjuk azt is, hogy 
önálló egyéniség, akinek úgy az előző, mint a vele egykorú egyéni
ségektől eltérő jellege van. A nagy kérdés tehát, amelyet az irodalom- 
történet tanítása elénk állít, hogy mire legyünk inkább tekintettel : 
a történelmi s aktuális millieure, vagy pedig az abban támadt egyé
niségre ? A korszakok egymásutánját, a korszakok fejlődő szellemét 
állítsuk-e inkább előtérbe, vagy pedig az írói egyéniségeket ? Más 
szóval : az áramlatokat ismertessük-e inkább, vagy pedig az áramla
tok kimagasló vezéreit? A millieut vagy az egyént ? Körülbelül ilyen 
módon állította fel a kérdést Weszcly Ödön «Az irodalomtörténet 
tanításának módszeréről» c. tanulmányában.* Csakhogy ő e két tanítási 
irányzaton kívül még egy harmadikat is méltatás tárgyává tesz. Ez 
a harmadik módszer, melyet rendszerező iránynak nevez, úgy fogja 
fel az irodalomtörténeti kérdést, hogy az «a két felső osztályban nem 
egyéb, mint rövid összefoglalás az eddig szerzett irodalmi ismeretek 
rendezésére». — Ezzel a tanítási irányzattal azonban egy fentebb 
említett oknál fogva itt  nem foglalkozhatunk. Ez irányzat ugyanis 
a mai középiskola tényleges szervezetéből indúl ki. Azon a föltevésen 
alapúi, hogy az ifjúság a középiskola előző osztályaiban az irodalom
ból már sok mindenfélét tanúit ; az irodalomtörténet tanításának 
feladatát tehát szükségszerűen a tanúltak rendszerbe szedésében látja. 
Mivel pedig mi a fennálló különböző iskola nemekre, évfolyamokra,
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órarendekre való tekintet nélkül csak a tárgynak magának módszerét 
kutatjuk s nem csak a nyolc osztályú középiskolának, hanem bármely 
más intézetnek helyes tanítási módját keressük : — a rendszerező irány
nyal természetszerűen nem foglalkozhatunk. Marad tehát az az elvi 
kérdés : mire legyünk inkább tekintettel, a milieure vagy az egyénre ?

Ismeretes ugyan az a felfogás, amely mindent, de mindent a 
milieuből magyaráz ki. Az egyén benső mivolta maga is csak a mil
lieu terméke. Petőfi egyénisége például megmagyarázható származá
sából, öröklött faji tulajdonságaiból, születési s neveltetési környeze
téből, az Alföld hatásából, az akkori gazdasági s társadalmi viszo
nyokból, az öt megelőzött költők s a vele egykorúak rágyakorolt 
hatásából, a külföldi irodalmak szelleméből stb., szóval mindabból, 
ami nem a költőben, hanem a költőn kívül ment végbe. Az nyilván
való, hogy bármily hatást gyakorolt is Petőfire ezer meg ezer külső 
körülmény, az ami lényének épen legsajátabb vonása, az ami min
den más lénytől megkülönbözteti, nem hozzátapadt, nem elsajátí
tott vonás, hanem éppen az ő egyénisége. Ugyanabban a millieuben, 
amelyben Petőfi élt, élhetett még akárhány halandó s mégsem lett 
vagy lehetett egyből sem Petőfi. S épen az a költőben a leglényege
sebb, épen az adja meg jelentőségét, amiben egyedülálló : az ő egyé
nisége. Viszont kétségbevonhatatlan az is, hogy e sajátos egyén, ami
lyen csak egy van és több nem születik, más történelmi fejlődés, 
más társadalom, más nevelés és környezet hatása alatt másféle ala
kulatot vesz. Bizvást mondhatjuk tehát, hogy a milieu ismerete is 
hozzátartozik az egyéniség ismeretéhez. így — hogy a természet 
világából vegyünk hasonlatot — soha semmi milieunek nem lehet 
az a hatása, hogy egy fiatal tölgy fenyővé fejlődjék. Juthat kedvezőbb 
vagy kedvezőtlenebb talajba, naggyá nőhet vagy elcsenevészedhet, el 
is pusztulhat, de csak tölgy marad. Viszont ha egyszer gyökeret vert, 
hatalmassá fejlődött, kétségtelen, hogy a talaj, az éghajlat, szóval a 
millieu nélkül nem nőhetett volna fel.

Hogy mi az a költői egyéniség, annak megfejtése nem tartozik 
ide. Itt csak azt a tényt kell megállapítanunk, hogy egyéniség van s 
hogy azt semmi milieuből egyoldalúan megmagyarázni nem lehet. 
Az irodalomtörténet tanítójának tehát elsősorban az egyéniséget kell 
keresnie, a költői vagy írói individualitást kell tanulói elé állítania. 
Az egyéniség fejlődésének megértetése céljából pedig a milieu leglé
nyegesebb hatásait is ismertetni tartozik.

A tanító azért sem helyezheti a tanítás súlypontját a törté
nelmi vagy aktuális milieu ismertetésére, mert az sohasem ismeretes 
eléggé s mindig csak megmaradt hézagos adatokra, feltevésekre s 
elméletekre támaszkodik. Még ha el is fogadnók azt a felfogást,



PALÁGYI LA JO S : HOGYAN TANÍTSUK AZ IRODALOM TÖRTÉNETET. 3 3 5

hogy az egyéniség csak a milieu ezer meg ezer körülményének te r
méke, hol az az ember, aki minden külső körülményt megbízhatón 
megállapítani s abból az egyéniséget rekonstruálni képes? Hol az a 
tudós búvár, aki egy kialakult írói jellem minden vonását az ősök 
végtelen sorozatától öröklött testi s szellemi tulajdonságokból az egész 
történelmi s társadalmi alakulatból, az élmények ezreiből levezetni 
tudná ? Hisz magának az írói egyéniségnek külső életkörülményei is 
rendszerint csak részben ismeretesek. Hézagos adatok törmelékeiből 
kell tehát megállapítani azt az egyéniséget, melynek megértésére pedig 
kész forrásként kínálkozik annak irodalmi munkássága.

A történelmi folyamatok, áramlatok és külső viszonyok, szóval 
a millieu ismertetését már azért sem tekintheti a tanító a legfőbb 
szempontnak, mert erre már van más tantárgy és más tanító is. 
A nemzeti történelemről s a világtörténelemről szólok, amelyeknek 
tanítója úgyis ismerteti a történelmi folyamatokat, a nevezetes poli
tikai, gazdasági, társadalmi alakulásokat, a külföld hatásait és a belső 
állapotokat. Ugyancsak a milieu ismertetését végzi a földrajz tan í
tója, nemkülönben a természetrajz tanítója is. Mindebből tehát csak 
épen annyi kell az irodalomtörténet tanítása közben, amennyi a 
más tárgyakból tanultakat az ifjúság emlékezetében fölidézze. Inkább 
csak utalásokról van szó, vonatkozásokról az irodalomtörténettel 
kapcsolatban álló tárgyakra. S végzetes tévedésekbe esik az a tanító, 
aki irodalomtörténetet tanítván, jóformán újra tanítja Magyarország 
történetét, holott csak az a feladata, hogy az írók alakját a törté
nelmi millieube beállítsa.

De nem is lehetséges az irodalomtörténet tanítása közben a 
millieunek nagyobb terjedelmet juttatni. Egy ország hegyi vagy víz
rendszerének tanítása közben sem terjeszkedhetünk ki minden egyes 
dombra, halomra vagy épen buckára, nem ismertethetünk minden 
forrást, eret vagy csermelyt, hanem az általános ismeretek mellett 
csak a földrajzilag nevezetesebb, kiemelkedőbb hegyekre vagy vizekre 
lehetünk tekintettel. Az állat- vagy növénytan tanítása közben sem 
lehetséges minden egyes faj minden egyes változatára kiteijeszked- 
nünk. Nincs is erre időnk.

Az irodalomtörténet folyamatának vannak kiemelkedő mozza
natai : ezek a nagyobb egyéniségek. Ezekben csúcsosodnak ki a kor 
legjellegzetesebb s legbecsesebb vonásai is s ha ezoket egymásután 
kellő világításban bemutattuk, épen elegendő fogalmat nyújtottunk 
ifjainknak és leányainknak irodalmunk történetéről. Ne felejtsük, hogy 
nem irodalomtörténeti szakbuvárokat kívánunk nevelni, hanem mű
velt magyar értelmiséget.

Megállapíthatjuk tehát a tényt, hogy az irodalomtörténet tanításé-
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nak súlypontja az időrendben föllépő kiváló egyéniségek ismertetésére 
esik. Az ismertetésnek természetesen nem szabad megfeledkezni arról 
sem, hogy ez egyéniségeket egymással kapcsolatba hozva, őket a tör
ténelmi és aktuális millieube beállítsa.

Már most csak az a kérdés, hogy mikép járunk el e munka 
közben. Dr. Miklós Elemér különösen fontosnak tartja, hogy az 
egyes íróktól minél több müvet olvastassunk. így Kisfaludy Károly- 
tól egész sereg kisebb költeményen kívül a drámák és vígjátékok 
egész sorozatát jellemzi, tárgyalja vagy olvastatja. Úgy látjuk, hogy 
dr. Miklós már e példák ismertetésekor is benső ellentmondásba 
esik. Egyrészt kimondja azt a kitűnő elvet, hogy «mellőzendő oly 
vígjáték tárgyának elmondása, melyet a növendék nem ismer». Más
részt beszél a tanulók előtt oly tragédiákról, amelyeket nem olvastak. 
S itt nem térhetünk ki annak a kérdésnek vizsgálata elől, szabad-e 
általában a tanulók előtt oly művekről beszélni, amelyeket azok nem 
ismernek ? Erre a kérdésre, már találóan adta meg a választ Weszely 
Ödön fentebb em lített munkájában, amely többek közt a következő
ket mondja: «Mindnyájan, akik az irodalomtörténet tanításával fog
lalkoztak, megegyeznek abban, hogy az irodalom ismerete, az írók 
munkáinak ismerete a fődolog. Tehát ne beszéljenek a tanulók olyan 
írókról, olyan munkákról, melyeket nem  ismernek. Ne tanuljanak 
kész Ítéleteket. » Ehhez az igaz alap elvhez mi csak a következőket 
fűzhetjük :

A pædagogia minden ismeretág körében megállapodott már 
abban az elvben, hogy szemléltetés nélkül az oktatás merő szótanu
lás, üres skolasztika. Nem beszélhetünk fizikai, chemiai, állattani, 
növénytani, ásványtani, földrajzi stb. jelenségekről anélkül, hogy 
azokat a lehetőség szerint valóságban, kísérletben vagy valamelyes 
képben a tanulóknak be ne mutatnék. Csak még irodalmi művek 
tanulásánál m aradt meg az a lehetetlen felfogás, hogy szabad azokról 
szemléltetés nélkül is beszélni. Pedig éppen az irodalmi művek azok, 
amelyeknek szemléltetése a legkevesebb technikai nehézségekbe ütkö
zik. Hisz könnyen s olcsón szerezhetők meg tetszés szerinti példány
ban s mindenki olvashatja azokat. Képzeljünk valamely zeneművet, 
amelyet a zene tanára akkép ismertetne, hogy egy óráig beszélne 
róla, anélkül, hogy az ifjúság a művet valaha hallotta volna. Hasonló
kép gondoljuk meg, mily képzőművészeti tanítás lenne az, amely 
építmények, szobrok vagy festmények eredetijének vagy reprodukciói
nak szemléltetése nélkül azokat puszta szóval akarná megmagyarázni. 
Valóban költői alkotásról — annak olvastatása nélkül — beszélni 
pædagogiaellenes kihágásnak minősíthető.

S az irodalmi művek olvastatását nem helyettesítheti egyes
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kiszakított részleteknek, töredék szemelvényeknek olvastatása sem. 
Mert a műalkotás egészében nyilalkozik a mű igazi mivolta, a mes
ter igazi ereje. Mint egy embert nem ismerünk, ha csak valamely 
részét, tagját láttuk, úgy a mű lényegéhez sem juthatunk, ha csak 
valamely kiszakított részletét olvassuk. Minél nagyobb az író s minél 
becsesebb a mű, annál egységesebb, annál bensőbb az összefüggés 
minden rész között s annál kevésbbé alkotható róla fogalom egyik 
vagy másik részlet nyomán. Az egésznek kell hatnia az olvasó lel
kére s csak az egész fejezi ki a művész célját, eszméjét, világfel
fogását.

Ne feledkezzünk meg továbbá arról sem, hogy minél kiválóbb 
az író, annál erősebben él benne a vágy, hogy mindazt, ami egyéni
ségében becses, lehetőleg egy maradandó alkotásban fejezze ki. S aki
ben nem is tudatos a vágy, az is számos műve között írt egy olyat, 
amelyben egyénisége, benső tartalma legjellemzetesebben, legtökélete
sebben nyilatkozott meg. Ez a mű az író főműve. így Goethe főmű
vének tekinthetjük a «Faust»-ot, Katona főmtívének «Bánk bán»-t, 
Madách főművének az «Ember tragédiá»-ját stb. De ha egyik-másik 
írónak nincsen is ily mindenekfölött kimagasló főműve, amelyből 
egyénisége minden nevezetes tulajdonsága egyformán megállapítható, 
minden írónak van egy-két oly jellegzetes alkotása, amelyből leg
alább a legfontosabb jellemvonások közül néhány emelkedik ki. 
Ha tehát valamely író egyéniségét szemléltetni, illetve megértetni 
akarjuk, mindenekfölött legjellegzetesebb alkotását kell olvasmányul 
kiszemelnünk, ha e mű olvasása és felfogása után is marad oly lé
nyeges jellemvonás, amelyet nem vehettek észre a tanulók, más 
irányú jellemző műhöz kell fordulnunk.

Mindez természetesen nagyobb terjedelmű — epikai vagy drá
mai — művekre vonatkozik. A lírikus egyéniségét a lirai költemé
nyek kellőkép kiválogatott csoportjával kell bemutatni. Mert szerves 
epikai és drámai mű az események, élmények egész sorozatát adja 
elő. Ez egy teljes cselekvési rendszer, amelyet a cselek vény megindu
lása, fokozatossága és kibontakozása mutat meg. Továbbá egy egész 
érzés-rendszer, hisz a cselekmény különböző részei különböző érzel
meket keltenek s az egész végül egy alapérzés kifejezője. Egy teljes 
gondolat-rendszer is, amennyiben a mű minden részét gondolatok 
kisérik s végül egy teljes világfelfogás jut érvényre.

Ellenben egyes lirai költemény, csak egy élmény nyomán támadt 
egy érzést s egy gondolatot szólaltat meg s a költő egész szellemi 
rendszerét csak a lirai verseknek oly ciklusa juttathatja érvényre, ame
lyet a tanító a célnak megfelelően keresett össze.

Óvakodjunk két végletes hibától. Az egyik az, hogy egyáltalán
22Macjyar Paedagogia. XVII. 6—7
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nem olvastatunk egész művet s nem állapítjuk vagy nem állapíthat
juk meg annak nyomán az író egyéniségét. A másik hiba, hogy 
nagyon is mindenféle sok művet olvastatunk s így rá nem érünk a sok
féle mű alapján az író egyéniségének beható és alapos feltáráséra. 
A kétféle hibát legtalálóbban egy hasonlattal világíthatjuk meg. Vala
mely gyönyörű vidék szépségének ismertetéséről lenne szó. Az ogyik 
ismertető meg se mutatná a vidéket, hanem csak beszélne róla. 
A másik megmutatná ugyan, de úgy, hogy villámvonaton száguldna 
rajta keresztül. Ugyanígy jár el az az irodalomtanító, aki íróról an
nak olvastatása nélkül beszél vagy az a tanító, aki gyorsan szágul
dozva túlságos mohósággal egy írótól mindenféle művet olvastat el. 
De van még egy harmadik s ez mind a kettőnek hibáit egyesíti, 
aki majd beszél íróról olvastatás nélkül, majd meg agyonolvastat írót.

Most az a kérdés merül fel, hogy mikép történjék az olvasás. 
Nem fogadhatjuk el azt az állítást, hogy csak az a mű marad meg 
igazán az ifjúság emlékezetében, amelyet a tanító maga olvasott fel. 
Ha a tanító valóban legszebben olvas, úgy természetesen az ő olva
sásának van legtöbb hatása. De lehet tanító igen kiváló s mégsem 
kitűnő felolvasó. A magától értetődő természetes szabály az, hogy 
akinek legszebb a hangja, legjobb az olvasó tehetsége, akár tanító, 
akár tanuló, az olvasson. De kívánatos, hogy a lehetőség szerint 
inkább tanuló olvasson fel. Hogy az ifjúság ne csak szenvedőleges, 
hanem cselekvő részt is vegyen a munkában, ami szintén módszer
tani alapelv. Különben is mikép képzeli dr. Miklós Elemér valamely 
drámai műnek elolvasását? Azt is a tanító olvassa egyfolytában ? 
Nyilvánvaló, hogy drámai művet m ár a világos megérthetés szem
pontjából is, szerepekre osztva kell elolvastatni. Hogy ne kelljen m in
den szereplőnél annak nevét is elmondani s hogy soha semmi kétség 
se maradjon, ki beszél. A mű szerepeit a legjobb olvasók között kell 
szétosztani s így az ifjúság minél több tagját kell foglalkoztatni.

Fontos alapelv továbbá, hogy az irodalmi mű olvasása a lehe
tőség szerint ritkán szakíttassék félbe magyarázatokkal. Mert mindé- 
nekelőtt maga a mű hasson a hallgatókra. Maga az író vagy költő 
érvényesüljön elsősorban. A költői alkotást ne evőkanalankint adjuk 
be az ifjúságnak. Csak akkor következzék be megszakítás, némi, lehe
tőleg rövid magyarázat céljából, ha enélkül a hallgatóság nem tudná 
a művet megérteni, nem tudná a költőt követni. Különösen a művek 
olvasásának kezdetén merülnek fel részletek, alakok vagy helyzetek, 
amikkel az ifjúság nincs még tisztában. Ezért szükséges, hogy az 
olvasás megkezdése előtt a tanító röviden ismertesse a mű előzmé
nyeit, hogy így mindjárt világossá tegye a felmerülő helyzetet. De ne 
mondjon a tanító többet, m int amennyi a kezdet megértéséhez szűk-



PA LÁG Y I LA JO S : HOGYAN TANÍTSUK AZ IRODALOM TÖRTÉNETET. 3 3 9

séges s ne árulja el előre a fejleményeket, mert így a hallgatóság 
kíváncsiságát s feszült figyelmét rontja meg. Ha például «Bánk bán»-t 
kezdi olvastatni, a helyzet előzetes megértetése céljából néhány szóval 
elmondhatja, hogy Endre király távoztával az ország milyen hely
zetbe jutott, hogy Bánk miért ment körútra, milyen állapotba jutott 
családja s Bánk miképen hivatott vissza. Vagyis elmondhatja a mű 
előzményeit, mindazt, ami a dráma első helyzetének megértéséhez szük
séges. Minél tovább halad előre valamely mű, rendszerint annál keve
sebb közbevetett magyarázatra van szükség. Egyes szók, szólamok, idegen 
vagy ismeretlen kifejezések stb. magyarázata — ha anélkül is meg
érthető a m ű egésze, nem oly fontos, hogy amiatt a munka legfőbb 
hatása — a költői gyönyörködtetés megzavartassék vatry megrontas- 
sék. Az ilyenekre utóbb lehet visszatérni.

Az iskolai olvastatás ez elvét azért kell különös nyomatékkai 
hangsúlyoznunk, mert mindenekelőtti cél, hogy a költő maga hasson 
a hallgatóságra. Művészi alkotásokról lévén szó, nem szabad a mű
vészi alkotást legfőbb hatásától megfosztani. Képzeljünk például fest
ményt, amelyet úgy mutatnánk be a nézőknek, hogy részeit darabon- 
kint takarnók fel s mindegyiknél külön magyarázatokat mondanánk, 
amialatt a nézők folyvást az egészre lennének kiváncsiak. Már azért 
sem lenne ez helyes magyarázási módszer, mert hallgatóink a kép 
többi részére lévén kiváncsiak, nem is figyelnének kellőkép fejtege
téseinkre. Hasonló lenne az eljárás, ha zeneművet, szavallatot, színi 
előadást folyvást megszakítanánk s így magyaráznánk. Hiszen az első 
s legfőbb törekvés, hogy az egész műalkotás hasson a lelkekre. Csak 
annak teljes szemléltetése után következik a m ü megbeszélése. Ez mű
vek szerint változik. De azért ennél is állapítható meg oly alapelv, 
amelytől tanítónak eltérnie nem szabad.

Ilyen alapelv, hogy a hallott mű megbeszélésének, vagyis jel
lemzésének, esztétikai, erkölcsi, logikai történelmi tárgyalásának mun
káját ne csak a tanító végezze. Vagyis ne kárhoztassa a tanuló ifjú
ságot pusztán szenvedőleges szerepre. Voltakép az a cél, hogy maga a 
tanulóifjúság állapítson meg mindent, természetesen a tanító kellő 
irányítása mellett. Ez a munka ama legnehezebb s egyúttal legbecse
sebb része, amelyből leginkább tűnik ki a tanító rátermettsége.

Hogy miképen vezetendő e tárgyalás, illetve megbeszélés, arról 
itt nem kívánunk körülményesebben beszélni. Különben is erről más 
helyen, a költészettan tanításáról írván, fejtettük ki nézeteinket. Most 
csak annyit akarunk kiemelni, hogy a tanító helyes irányítása, célra
vezető kérdései nyomán az ifjúságnak nemcsak a mű tartalmát kell 
elmondania, hanem meg kell állapítania a mű szerkezeti tagoltságát, 
a műben szereplő alakok jellemeit, a cselekedetek motívumait. De még
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ezzel sem érheti be a tanító. Eá kell vezetnie a tanulókat, hogy a 
jellemek fölött birálatra szokjanak, hogy a tettek helyes vagy helyte
len benső rugóit fölismerjék, hogy a jellemek lélektani indokoltságát 
vagy következetlenségét fölismerjék, hogy az egymással küzdő erők, 
szenvedélyek vagy világfelfogások értékét megállapítsák, hogy a mű 
alapérzését s alapeszméjét fölismerjék, a költő realisztikus vagy idealisz
tikus jellemzési módját, optimista vagy pesszimista világfelfogását stb. 
észrevegyék. Szóval minden mű tárgyalása egy-egy alkalom a költó- 
szettan, az esztétika alapvető tételeinek más-más példával való begya
korlására. Ezeken az esztétikai szempontokon kívül nem szabad meg
feledkeznie a tanítónak a tulajdonképem irodalomtörténeti szempont
ról sem, vagyis arról, hogy a művet az irodalom fejlődési folyamatába 
beiktassa.

Ha például Arany valamely nagyobb epikai műve alapján meg
állapíttatta a költő legjellemzőbb vonásait, Vörösmartynak előzetesen 
olvasott jellegzetes munkájával hasonlíttatja össze s így állapíttatja 
meg a nyelv, stíl, irodalmi iskola fejlődését és eltérését. Vagyis a 
tanítónak még az irodalomtörténeti fejlődést, alakulását, a kor válto
zásait, az irányok, iskolák módosulásait sem szabad pusztán előadnia, 
hanem mindezt eleven példákon kell szemléltetnie s a tanulókkal 
megállapíttatnia.

Végül még néhány szót az életrajzokról. Valóban igaz az, hogy 
az életrajzok évszám- és névadatainak gépies betaníttatása nem ter
mékenyítő hatású. De téved az, aki ezért az életrajzokat mellőzi. 
Minden író életrajza — ha igazán életrajz s nemcsak külső adatok 
és évszámok halmaza — rendkívül érdekfeszítő. Hiszen bármily ember 
életsorsa is érdekes, mennyivel inkább a szellem valamely harcosáé. 
A tanítón múlik, ismeri-e eléggé jól az író benső és külső fejlődését, 
tud-e eléggé jellemzőn, szinesen, nagy és apró vonásokkal egy jelle
met és egy pályát a hallgatók elé állítani.

A valóban jól és szépen előadott életrajzot, amely nemcsak a 
kézikönyv adatait mondja el, a tanulók a legnagyobb érdeklődéssel 
hallgatják, mintha valami vonzó regény lenne. S az életrajz előadása 
el sem maradhat, hisz enélkül az olvasott műveket igazán megérteni 
sem tudják, mert nem ismerik sem keletkezésük benső rugóit, sem 
külső körülményeit.

Összefoglalhatjuk véleményünket abban, hogy a tanítás súly
pontja az olvasmányokon s azok esztétikai fejtegetésén nyugszik s 
épen ennek kellő érvényesítésére szükséges, hogy a tanító az írók 
életrajzáról, illetve a művek keletkezésének úgy történelmi, mint 
aktuális milieujéről se feledkezzék meg.

P a l á g y i  L a j o s .
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A NAGY FRANCIA FORRADALOM A KÖZÉPISKOLAI 
TÖRTÉNETTANÍTÁSBAN.

(Második közlemény.)

IV.

A király meghiúsult szökési kísérletének még friss hatása alatt 
gyűlt egybe 1791 októberében a törvényhozógyűlés, amelyet így neve
zünk a non lucendo — amennyiben egyetlenegy nevezetesebb törvény- 
alkotás nem fűződik az emlékéhez. Összegyűlt pedig az 1791- iki alkot
mány értelmében jóval szűkebb választási alapon, mint az alkotmá- 
nyozógyűlés harmadik rendjének képviselete. A kb. 5 fr. egyenes adót 
tevő cenzus mintegy 7’3 millió felnőtt férfi közül 4'2 milliót ruházott 
fel az elsőfokú választói joggal ; l 10 fr egyenes adó képesít a másod
fokú választásra és egy ezüst márkányi vagyis 50 frnyi arra, hogy 
valaki törvényhozásba vláasztható legyen.2 Ki vannak zárva belőle 
az alkotmányozógyűlés összes tagjai, amit többnyire megemlítenek, 
mint politikai hibát, önzetlenségből elkövetett politikai hibát. De ez 
a felfogás nem adja hű képét az alkotmányozógyűlés motívumainak, 
ha tekintetbe vesszük, hogy e határozat kizárta a két kiváltságos 
rend minden számottevő képviselőjét -  hiszen ezek felét tették a 
Constituante tagjainak — és ha tekintetbe vesszük az új alkotmány 
azon rendelkezését, hogy a hatalmak elválasztásának értelmében a 
törvényhozás tagjai nem lehetnek a végrehajtó hatalom közegei, 
vagyis miniszterek. Még pedig nem lehetnek azok négy évig képviselői 
mandátumuk lejárta után !3 Eszerint mindazok, akik számot tartottak 
arra, hogy a következő években a kormányban részt vegyenek, le 
kellett, hogy mondjanak a törvényhozásban való közvetlen közremű
ködésről. A nemzetgyűlés határozatai tehát biztosítani akarták a cen
zusnak megfelelő polgárság kizárólagos befolyását a törvényhozógyű
lésre, a maga vezető tagjainak pedig nyitva tartották a kormányhoz 
vivő utat.

Ennek a gyűlésnek a működése egy évig tartott és legfontosabb 
mozzanatai: a királyság sülyedése és bukása, a tizenhárom évre ki
terjedő világháború megindítása és a forradalom egyik legborzalmasabb 
jelensége, amely végnapjait eltorzította: a szeptemberi mészárlások.

Valamint a történetírásban úgy a középiskolai tankönyvek elő-

1 Aulard i. m. 79 1.
2 Jallissier 59 1.
» Métin 330 1.
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adásában is igen eltérő felfogások érvényesülnek e jelenségekre vonat
kozólag. Angol, ném et és magyar tankönyvek egyaránt kezdettől fogva 
köztársaságiaknak tüntetik fel a gironde-ot és a jakobinusokat, akik 
csak keresték az alkalmat a monarchia megdöntésére. Seignobos és 
Métin Aulard kutatásainak alapján úgy adják elő, hogy a gironde-iak — 
az antik köztársaságok iránt való minden lelkesedésük mellett is — 
de még a jakobinusok is royalisták kezdetben1 és csak az ellenforra
dalom és az udvar összeköttetései az emigráltakkal és ellenséges udvarok
kal érlelte meg bennük a köztársasági akaratot. Tény, hogy még 1792 
augusztus 8-án, mikor a fegyveres párisi nép a braunschweigi herceg 
gőgös nyilatkozata után követelte a királyság bukását, a törvényhozás 
többsége megtagadta azt és csak az aug. 10-ikei újabb felkelés tudta 
tőle kicsikarni XVI. Lajos felfüggesztését.

Szerencsére ránk nézve a középiskolában itt sem a felelősségek 
megállapítása fontos, hanem az, hogy először is képet adjunk a 
gironde és a szélső-párt jelleméről, amely a jakobinus nevet lassan
ként magának foglalta le. Csak jó történeti olvasókönyv ismertetheti 
meg a girondéink mélyen megindító történetét. Ezeket a tiszta lelkű 
férfiakat, akik nemcsak a jómódú polgárság képviselői voltak, a vi
dékéi a párisi alsóbb nép ellen, hanem antik eszmékkel eltelt köl
tők és szépelmék is, akiket a végzet vészes időkben egy nemzet élére 
állított, hogy azt vezessék és akik ott állottak a gyeplőkkel kezükben, 
tanácstalanul, nem tudva választani bűnös célszerűség és célszerűtlen 
erény között, és akik végül egymást átölelve mentek a vérpadra azzal 
az igével ; plutôt la mort, que le crime, inkább a halált, mint a bűnt. 
E politikába tévedt elmélkedőkkel, mint Jalliffier nevezi őket, szemben 
állnak les hommes d’action, a cselekvés emberei, akikről alkalmasabban 
esik szó a konvenció során.

A világháborúi felidézését az amerikai Myers tárgyalja a leg- 
ezenvedéiyesebb egyoldalúsággal. «Európa régi monarchiái elhatároz
ták», úgymond «hogy a népszuverénitás és az emberjogok eretnek 
francia tanait királyi fegyverek hatalmával fogják hamisaknak bizo
nyítani.»2 A történelem előtt nem állhat meg az a felfogás, mintha 
az összeütközés felelőssége a reakcionárius udvarokat terhelné, ame
lyek beavatkoztak egy nemzet belső fejlődésébe, hogy azt megakadá
lyozzák. III. Gusztáv halála után az emigránsok felé több jószándék 
integetett, mintsem támadási kedv, míg ellenben a francia törvény- 
hozás törekedett a mérkőzésre, hogy a király vagy elbukjék, vagy a 
forradalommal azonosítsa politikáját. Döntő fontosságú itt is a mim-

4 Métin 341/2 1. 
1 656 1.
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káló történeti erők, nem a felelősségek rögzítése : egyrészt a társa
dalmi forradalom természetében rejlő propaganda, amely rokon erőket 
lázit fel a határokon túl és ezzel ellenséges szövetkezésre indítja a 
régi rend kormányait. Másrészt az államok, mint szervezett egészek 
hatalmi ellentéteinek beléelegyedése a társadalmi küzdelem motívumai, 
így vegyül belé a forradalom felidézte harcokba különösen az Angliá
val való ősi viaskodás a gyarmatokért, a hegemóniáért.

A szeptemberi mészárlás áldozatainak számát némelyik tankönyv 
több ezernek, Myers épenséggel 6—14,ООО-nek mondja.1 Aulard 
szerint 1000 ember esett áldozatául a Verdun elestének hírétől lázba- 
borult párisi nép szenvedélyének. «Milyen mocsok ez a széles vérfolt,» 
mondja Jalliffier, aki nem tartózkodik szubjetiv érzések nyilvánítá
sától, mint Seignobos. De Dantont, ugyancsak Aulard kutatásai nyo

mán felmenti a részesség alól, csak Marat és Santerre nevéhez fűzi a 
megbélyegzést ; a törvényhozás, sőt még a párisi községtanács is tettek 
kísérletet az öt napos gyilkolás megakasztására.2

A législative aránylag kevés tipikus, más történeti jelenségekkel 
társítható tényt ad, hanem inkább olvasmányokban értékesíthető színes 
képeket az együttérzés számára és ezt a szeptemberi vérrel festettet 
annak az illusztrálására, hogy milyen a társadalmi hadiállapot.

V.

Annál több társítandó jelenséget tár elénk a konvenció három 
éves időszaka. 1792 szeptemberében gyűlt össze általános, de kétfokú 
választási rend alapján, amelyet a párisi felkelés, a király felfüggesz
tése alkalmával hirdettek ki.

A konvenció első nagy ténye, amely megköveteli a társítást, 
maga a köztársaság létesülése. Emberi érzésünk szempontjából meg
kapó jelenség a szerencsétlen uralkodó, aki éveken át tartó szenvedé
sét honárulásért rámondott halállal pecsételte meg. Esztétikusán 
fogadta azt, mint a 18. század művészi megjelenésre nevelt társadal
mának méltó fia, azzal a dobzúgásba fulladt fohásszal : Vérem soha
se hulljon Franciaországra. Jalliffier ezzel a kétes értékű megjegy
zéssel kíséri elítélését: Pőre tisztára politikai természetű; kivégzése 
a közjóiét érdekében való rendszabály. Az erkölcsnek és igazságnak 
semmi köze hozzá.3 Eemélem, hogy az erkölcsnek és igazságnak 
mindig van némi köze ahhoz, mikor egy nemzet nevében törvényt

1 I. m. 657.
2 Jalliffier 80: A ulard: Etudes et leçons sur la Bévol. 2. sérié 39.
3 86. 1.
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látnak és mikor embert kivégeznek. Semmiesetre sem gondolom, 
hogy a politikusok az iskolára szorulnának lelkiismeretük megacélo- 
zására. -— A Tuilleriákban megtalálták a királynak és nejének leve
lezését az országa ellen támadó udvarokkal és ezek tartalma épen 
olyan kevéssé csökkenti rokonszenvünket a forradalmat eláruló ural
kodó iránt, mint amennyire megokolja másrészt a halálos Ítéletet.

De a döntő' jelentőségű, társítandó tény itt maga a köztársaság 
megalakulása. I tt  is, mint minden alkalommal mikor egy fontos tá r
sadalmi jelenség újra elénk kerül, hozzá kell azt fűznünk a már tárgyalt 
rokonjelenségekhez. Diákjainknak világosabb fogalommal kell arról 
birniok, mint Eolandnénak, hogy miben volt hasonlóság és miben 
volt különbség az első francia köztársaság és az athéni yrokirsca, 
vagy a római res publica között.

Vannak is világos fogalmaik, mikor az athéni vagy a római 
köztársaságról tanúinak az V. osztályban. Aminthogy kétségtelen, hogy az 
utóbbi két évtizedben örvendetesen fellendült történeti tankönyvirodal
munk teljesen a kor színvonalán áll és van köztük, amelyik mind 
az anyag kiválasztása, mind felfogás és kifejezésbeli szabatosság dol
gában a legkiválóbb tankönyvek között foglal helyet. I tt  csak arról 
van szó, hogy amikor a VII. osztályban a francia köztársaságról tanúi
nak, építsük azt rá rendszeresebben az előbb nyújtott ismeretekre, 
hogy legyenek szilárd emelkedések, amelyekre a történettanítás kro
nológiai folyama mind újabb és újabb rétegeket rak le.

Meg kell állapítaniok a fiúknak, hogy milyen különböző inívelt- 
ségi, alkotmányos, gazdasági viszonyok között jő létre p. o. az athéni 
város államköztársasága, mint a francia. Athén államában a paraszt 
Aristoteles szerint még száz évvel a köztársasági államforma létesü- 
lése után földje hozadékának Ve-át mondhatta magáénak, a többivel 
földesurának tartozott.* A fiúknak írásban is egymás mellé kellene 
állítaniok az ó-kor, az olasz renaissance városköztársaságainak tárgyalt 
típusait és alkotmányos jellemvonásait, valamint a két nagy köztár
saságét, amelyek az 1792-ihez a legközelebb állanak: a forradalmi 
angol commonwealthét és a foederativ Egyesült-Államokét.

Önként elétolúl az ellenvetés : hiszen a történeti anyagnak eféle 
feldolgozása tanításunk jelen keretei közt teljes lehetetlenség, így se 
tudjuk elvégezni az anyagot heti három óránkban. Igaz, de ha vala
melyik nyelv vagy irodalom tanárának azt mondanák: nem állhatsz 
meg egy fejezet vagy költemény elolvasása vagy lefordítása után, 
hogy azt nyelvileg vagy tartalmilag feldolgozd, arra nincs időd ; olvasd 
el vagy fordítsd le, magyarázd meg a mondatokat és menj tovább —

Die Verfassung von Athen. W entzel ford. 19. 1.



akkor kétségkívül az volna a válasz, hogy így pedig meddő dolog 
nyelvet vagy irodalmat tanítani, mert ha nem rögzítjük és nem tár
sítjuk a nyelvi és irodalmi formákat, akkor homokba építünk. Ha a 
história egész anyagát nem dolgozhatjuk fel, akkor értékesebb az az 
eljárás, amelyet sok kiváló pædagogus ajánlott már, hogy a kimagasló 
jelentőségű szakokat feldolgozva tárgyaljuk és köztük csak vázlatos átme
neteket építünk meg, amelyek kiegészítését a házi olvasmányra bízzuk.

A köztársaság létesítésében még a gironde vezet. A jakobinusok
hoz való viszonyukat egyik hazai tankönyvünk jellemzi a legszabato- 
sabban : «Etil- és belveszély által szorongatva, a konvenció szükséges
nek látta, a központi hatalom erősítését s a végrehajtó hatalmat a 
jóléti bizottságra ruházta . . .  Az ellentét a kivételes rendszabályokat 
sürgető jakobinusok és az e rendszabályokat ellenző girondeiak között 
élethalál küzdelemmé vált.» Valóban nem fogunk hasznavehető fogal
mat adni a két párt történeti szerepéről, lia « mérsékeltek »-ről és 
«szélsőségekre hajlók»-ról beszélünk, mint Myers és sok más tankönyv. 
A jakobinus vezetők magatartását az sem okolja meg egymagában, 
hogy ők a vagyontalanok és főleg a párisi lakosságnak reprezentánsai. 
Emberek és pártok szereplése érthetetlen, ha nem tekintjük, hogy 
milyen társadalmi erők hullámzása hordozza őket, de érthetetlen 
akkor is, ha nem nézünk egyebet, csak a mozgó hullámokat. A jako
binusok azért kerülnek amaz elemek élére, azért támaszkodnak az ő 
fegyveres terrorizmusukra a girondéi többség ellen, azért zászlósai 
Páris diktatúrájának a vidék felett, mert képesek minden skru- 
pulus nélkül levonni a társadalmi és nemzeti hadiállapot minden 
következését, annak minden bűnével. «A jakobinus zsarnokság iszonyú 
nyomorba sülyesztette a francia nemzetet, de a konvent elérte célját : 
megmentette Franciaországot a belső és külső ellenségtől.* A rém
uralom történeti megjelenítése szempontjából kevéssé ajánlatos azon 
tankönyvek eljárása, amelyek különválasztják a hadi események tár
gyalását a belső mozgalmakétól. Mert így nem elég szembetűnő, hogy 
a Tuilleriák megrohanása, a braunschweigi manifestum ; a szeptemberi 
mészárlás Verdim elestének visszahatása, hogy Danton fellépése a 
terror ellen a határok megtisztításával kapcsolatos és hogy Bobespierret 
Jourdan fleurusi győzelme nyomában ejti el a konvenció.

Hogy a nemzet nem emésztődött fel a küzdelemben, hogy tudott 
bonne érvényesülni egy középponti akarat, amely az erőket szervezte, 
ez ennek a bűnnel terhes jakobinus uralomnak a történeti funkciója 
és tanulsága megint nem az emberek igazolása vagy elitélése, hanem 
a társadalmi hadiállapot végzetszerű következéseinek átérzése.

DS GÖRÖG IM R E  : A NAGY FRANCIA FORRADALOM. 3 4 5

* Mika 89 1.



3 4 6 TANULMÁNYOK.

A konvenció útja ágyúk és guillotineok között vezetett — nem 
volt sok ideje s hangulata az alkotó munkásságra. A nem francia 
tankönyvek alig említenek egyebet belső működéséről, mint az Esz és 
a legfőbb Lény kultuszát, meg a köztársasági nap;árt. Neubauernél 
és Mika Sándornál találunk egy lényegbevágó adatot a jakobinus 
vezetők pozitív törekvéseinek megjelenítésére : St. Just tervezetét a 
köznevelés és a vagyoni viszonyok állami egyenlősítésére.

A konvenció a vallásos élet és a köznevelés, a társadalom gaz
dasági és alkotmányos szervezetének a körében fűzött olyan új moz
zanatokat az alkotmányozógyűlés működéséhez, amelyek élő hagyomá
nyaink felderítése szempontjából jelentőségesek.

A vallás terén fijabb fázisaiban tűnik elénk az a két irányzat, 
amelyeknek ellentétét már a Constituante alkalmával ki kellett emel
nünk. Az egyik a társadalomra akarja bízni a hitélet ápolását és tisz
teletben tartja annak szabadságát; a másik most már teljes határo
zottsággal törekszik egy egyetemesen kötelező republikánus államegy
ház megalapítására. Az Ész hébertista kultuszát csak ideig-óráig tűrte 
a konvenció. «Kívánom, hogy ne legyen több vallásellenes bohócz- 
felvonulás a konvenció kebelében,» mondotta Danton 1793novemberé
ben.1 És ekkor még Kobespierre volt az, aki újra kinyilváníttatta a nemzet
gyűléssel a hitélet szabadságának törvénybeiktatott elvét, a katholikus 
egyház üldözői ellen.2 De mikor Robespierre hatalma korlátlanná vált, 
levonta politikai dogmáinak következéseit a vallás terén is, szervezte a 
Legfőbb Lény köztársasági államegyházát és kierőszakolta a terrorizált 
konvenciótól azt a határozatot, amely fel fogja kelteni minden korok 
theista és atheista gondolkodóinak vetélkedő kacagását : midőn a 
francia törvényhozás szavazással döntött arról, hogy van Isten és 
halhatatlan lélek. A thermidori visszahatás Robespierre-rel és híveivel 
együtt elsöpörte a Legfőbb Lény államegyházát és a konvenció 1794 
szeptemberi határozatával visszatért az állam és a felekezetek függet- 
lenítésének elvéhez.3

Az 1793-iki alkotmány, melynek alapját még a Condorcet mun
kálata alkotta, az 1789-iki emberjogokhoz hozzáfűzte minden polgár-

1 Két héttel a Notre-Dame-i Ész-ünnep után. Larisse—Rombaud 
YIII/519.

2 «A francia nép és képviselői tisztelik minden vallás szabadságát 
és egyiküket sem száműzik . . .  ; gyűlölik a türelmetlenséget és a babonát, 
akármilyen ürügy mögé bújjanak is ; elítélik a bölcsészkedés félrecsava- 
rodásait épen úgy, m int a babona dőreségeit és a vakhit bűneit.» Aulard 
i. m. 476. 1.

3 Métin 381. 1.



nak jogát arra, hogy munkát kapjon és a munkára képtelenek jogát 
a közsegélyre. Ellenben újra kimondotta, hogy a «tulajdon tiszteletben 
tartandó, mert az ember munkájának gyümölcse». Az 1793 márciusi 
határozat halálbüntetést szabott azokra, akik ingatlan vagy ingó tulaj
dont felforgató javaslattal állnak elő1 2 és Robespierre uralmának tető
pontján szigorú rendelet tiltotta a munkások minden szövetkezését és 
gyülekezését. A rémuralom alatt még a sajtóban sem tűrtek meg olyan 
támadásokat a tulajdon ellen, mint amilyeneket mar intéztek volt 
ellene.- Ilyenformán mindazokat az igen éles rendszabályokat, ame
lyekkel a vagyonosokat és a forradalom elleneit elkobzások és kóny- 
szeradók útján sújtották, a konvenció a maga ogészében csak mint 
ostromállapoti rendkivüli intézkedéseket alkalmazta.3 Nem tekinthetők 
kommunisztikus törekvések megnyilatkozásainak. Megvillannak a va
gyoni különbségek csökkentésére irányuló erős törekvések. A legneve
zetesebbet, a Babœufét már a direktórium fojtotta el. Ilyen villaná
suk a St. Just tervezete is és Robespierre néhány nyilatkozatában 
elárulta iránta való rokonszenvét.4 De elszigetelt megemlítése nézetem 
szerint ferde képet ad a konvenció társadalmi jelleméről.

Nagyobb elszántsággal vonta le a jakobinus uralom állandósító 
politikájának törekvéseit azon a téren, amelyre munkájának legörven- 
detesebb és legmaradandóbb része esik : a köznevelés körül. Az alkot
mányba iktatta azt a szép elvet, hogy az oktatás a kenyér után 
a legfőbb közszükséglet és hogy a társadalom kötelessége ezt 
mindenki számára hozzáférhetővé tenni. Robespierre felolvasta a 
nemzetgyűlésen H. Farjeau javaslatát, amely minden francia fiút 
5 —12 évéig, minden leányt 5—11 évéig közös ingyenes nevelésben 
akart részesíteni. (1793 junius).5 Ez a tervezgetés nem vált valóra, 
ellenben megalkotta a konvenció az Institut-t, a tanárképző Ecole 
normalet és Polytechniquet, megnyitotta a Louvre múzeumát stb.

Yégűl meg kell említenem a konvenció működésének egy fon
tos alkotmányos jelenségét, amely társító jelentőséggel bír: a plebis- 
citumot vagy referendumot. Nemcsak az 1793-iki alkotmányt bocsá
tották a választók szentesítése alá. Ezen soha életbe nem lépett 
alkotmány szerint minden törvény csak akkor lett hatályossá, ha 
megszavazása után 40 napon belül a választók gyülekezeteinek tized- 
része nem szólalt fel ellene.

1 Aulard 451 ;
2 ü . o. 452 3.
3 L. más érdekes bizonyítékait Cambr. Mod. H. 722 kk.
4 Taine IV/105.
5 Taine IV. 129 1.
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VL

A terror és a külháború lidércnyomásától megszabadult polgár
ság érvényesítette a maga érdekeit és félrevetve az 1793-iki jakobinus 
alkotmányt, megalkotta a III. évről nevezettet, helyreállította az 
1791-inek kétfokú cenzitárius választási rendjét. Befogadta a francia 
alkotmányba a két kamara elvét. Ismét egy összehasonlítandó alkot
mányos jelenség, amelyről szólhattam volna már az alkotmány ozógy ülés 
során, amely azt elvetette. Össze kell vetnünk az Angliában, Magyar- 
országon történeti alapon kifejlett két tanácsú törvényhozás intézmé
nyét az amerikai Egyesült-Államokéval, ahol a foederativ államok, 
mint ilyenek nyernek képviseletet az egységes nemzeté mellett. Azon- 
képen az antik városköztársaságokéval, ahol a népgyűlés mellett fog
lalt helyet eféle testület. Ki lehet emelnünk azt a funkciót, amelyet 
a politika e berendezésnek tulajdonított : t. i. a haladás és megőrzés 
erőinek ellensúlyozását.1

Vészesen, folytonos államcsínyeket szülve működött tovább a 
hatalmak abszolút szétválasztásának elve, amennyiben sem a direktorok 
a tanácsokat fel nem oszlathatták, sem ezek őket le nem tehették és 
egymás ellen csak fegyveres felkelések segítségével tudtak elbánni.

A direktórium külpolitikájához fűződik a köztársasághoz csatolt 
antik nevű alárendelt társköztársaságok létesülésének érdekes jelensége. 
Benne együttesen tűnik elénk a társadalmi forradalom propagativ 
természete és a nemzetek közötti hatalm i ellentétek érvényesülése. 
Egyúttal jó alkalom annak a sajátosan történeti témának az érinté
sére, hogy miképen érvényesülnek a társadalom mozgalmaiban az 
eleven, vagy tanulás és olvasás útján felelevenített történeti hagyo
mányok, igen gyakran téves alapon és tévedésekbe vonva. Ez esetben 
az antik városköztársaságok még történetileg homályos és meg nem 
értett tanúságainak alkalmazása idegen talajon, nagy territóriumokon 
egyenletesen terjeszkedő népekre.2 A direktórium alatt, a tehetségek 
apályának ebben az elszomorító idejében, amikor úgy látszott, hogy 
széles Franciaországban elhullott már a nyaktiló alatt minden fej, 
amely a tömegből kimagaslott, lép előtérbe Bonaparte acélkemény 
kis alakja. Az ő történeti szerepének és jelentőségének megbeszélése 
nem tartozik ezen értekezés keretébe, amelynek tárgyát a voltaképeni 
forrongás tíz éves időszaka teszi. De m ár ekkor, a direktórium állam
csínyek közt vonagló kormánya alatt rajzolódik meg folyton élesebben 
és nagyobb méretekben a nemzetélet horizontján a messziről irányító

1 Jall. 140.
2 Egyik legjellemzőbb képviselője a svájczi La Harpe.



tábornok reliefje és fontos, hogy egyénisége első megjelenésekor meg- 
világíttassék.

Feltűnő és érdekes jelenség, hogy az ő alakjának tárgyalásánál 
mennyire megnyilatkozik az angolszász szellem gyakran bálvány
imádással határos meghajlása a vezérlő egyéniségek előtt. Náluk való
ban úgy jelenik meg Napoleon, m int Neptunus, kinek várvavárt 
«Quos ego »-ja . . . valahára megzabolázza a fékükveszett elemeket. 
*A forradalom végre szült férfiút, kinek géniusza képes szabályozni 
és irányítani félelmetes hatalmait», mondja Myers. Harding az ő 
kedvéért egy fejezetnek veszi a direktórium és a konzulátus időszakát 
«Bonaparte Napoleon emelkedése» címén, ami zavaró és helytelen. 
Jellemzésére idézi egy kortanú megjegyzéseit, amelyek megjelenítik 
határtalan munkaerejét, bámulatkeltő biztos szabatosságát. Megemlíti 
uralkodói temperamentumának azt a megvillanását, mikor jakobinus 
létére ágyúval szeretett volna a Tuilleriák ellen vonuló csőcselék közé 
lövetni.

Akaratának, fantáziájának, elméjének páratlan kapacitását és 
fegyelmezettségét van módunk értékelni működése folyamán.

Első döntő jelentőségű fellépésénél, mikor a vendémaire-i napon 
megmentette a direktóriumot a royalisták támadása ellen, jó lesze
gezni a Jalliffiernél is elbeszélt jelenetet. A Robespierre bukása által 
háttérbeszorult és veszedelemben forgó jakobinus tábornok megszem
lélte a felkelők intézkedéseit. «0 — mondotta — ha engem helyez
nének az élükre, felelek érte, hogy két óra alatt a Tuilleriákba viszem 
őket és kikergetem onnan ama nyomorúltakat.* A «nyomorultak» 
hozzáfordultak és Bonaparte megvédte őket és elnyerte érte az itáliai 
hadsereg parancsnokságát. Azt is jó hallgatással nem mellőzni, hogy amig 
egy Hoche, egy Marceau, egy Desaix hazáról és alkotmányról és az 
ellenség kíméléséről szóltak katonáiknak, addig Napoleon azzal lel
kesíti seregét: «Meztelenek vagytok, a kormány nem adhat nektek 
semmit ; elvezetlek a világ legtermékenyebb síkságára, nagy városok 
lesznek birtokotokban . . . leltek ott dicsőséget, hírt, gazdagságot.» 
Ő viszi bele a francia politikába a népcsere rendszerét, amikor Ve- 
lenczét megnyomorítva árúba bocsátja Lombardiáért, ő szorítja a 
direktóriumot a hódítás politikájára.

Alakjánál kiemelhető egy sajátosan történeti érdekű vonás. Tán 
sohasem volt nagyobb alkotó művésze a népek történeti fantáziájának, 
mint a történetietlen racionalista forradalomnak ez a nagy katonája. 
Mint ő, aki körülvette személyét mindazzal a sugárral, amely a tömeg 
képzeletét elkápráztatja és a borongó lelkesedés lázával hatja á t  Mint
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ő, aki felidézte a fáraóknak és khalifáknak, a makedón hódítónak és 
Karthago hősének, az antik Eóma Cézárjának, a Karolingoknak és a 
római szentegyháznak szellemét, hogy fejére helyezzék a történelem 
legperzselőbb tüzű diadémját.

Napóleon uralma folyton szaporodó hydrafej ékből okádta a 
háborút a népek közé, de megszüntette a hadiállapotot a francia tá r
sadalom belsejében.

Ennek a hadiállapotnak kell megérzékülnie a tízéves korszak 
egész tárgyalásában. Minden diák ifjú lelkesedését megragadja a med
rükből kilépett szenvedélyek és tehetségek hatalmas rohanása. Meg 
kell hogy sejtse amaz állapot mérhetetlen anyagi és erkölcsi kocká
zatát is. Nem kezes jóérzelműség ápolását értem, hanem olyan társí
tott történeti ismeretek rögzítését, amelyek táplálhatják annak a 
végtelen felelősségnek az érzetét, amellyel majd mint állampolgárok
nak kell a társadalmi berendezés realitását szem előtt tartaniok, akár 
a megőrzés, akár a haladás harcosai közé helyezi őket az élet.

Dr. Gőeög I m r e .



IRODALOM.

E r n s t  M eu m a n n , V o r le su n g e n  z u r  E in fü h r u n g  in  d ie  e x 
p e r im e n te lle  P æ d a g o g ik  u n d  ih r e  p sy ch o lo g isc h e  G r u n d 
lagen . 2 kötet. I. к. X V III -f- 555. 1. II. к. VII +  4ö7. 1. Leipzig, 
Engelmann 1907.

A kísérleti módszernek a pædagogiâban való érvényesítése néme
lyek részéről még ma is bizalmatlansággal találkozik. Eltekintve ama 
kevesektől, kik a kísérletet egyáltalán elitélik a lelki élet jelenségei
nek kutatásában — ez idegenkedés leggyakoribb oka azon aggodalom, 
hogy ez alapon a pædagogia egész terjedelmére nézve egy sereg 
kisérleti vizsgálódásban fog feloldódni. Már pedig ma már több-keve
sebb öntudatossággal minden pædagogus a neveléstanban a kultur- 
bölcseletnek egy ágát látja, melynek az emberképzés eszményét kell 
megállapítania és az annak megvalósítására alkalmas eszközöket kell 
kifejtenie. Ez azonban oly programra, melyet nem egyedül a labora
tóriumokban kell és lehet kidolgoznunk, sőt cselekvésünk legegyete
mesebb normáit sohasem meríthetjük a tapasztalásból. A tisztán ki
sérleti pasdagogiától magának a nevelóstani vizsgálatnak szűkítését, 
filozófiai alapvetésének akadályát látják.

Meumann nagyszabású munkájának igazi jelentősége abban m utat
kozik legjobban, hogy, jóllehet ép a kisérleti paedagogiát tárgyalja, fölöt
tébb alkalmas ez aggodalmak eloszlatására. Szerzőnk tisztán látja, hogy 
a kísérleti módszerrel nem lehet a pædagogia összes problémáit meg
oldani — de ép oly meggyőzően állítja elénk, hogy viszont az eddigi ku
tatás experimentális eredményeinek mellőzésével a pædagogiai vizsgálat 
egyik legbecsesebb segédeszközétől fosztja meg magát. A problémák, ame
lyeket gondos kritikával tárgyal : a gyermek testi és lelki fejlődése, egyes 
szellemi képességeinek evolúciója, a gyermeki individualitások természete, 
a gyermeki munka sajátossága, a gyermek olvasásának, írásának és 
számolásának a felnőttekétől elütő természete — mindmegannyi tény
kérdések, amelyek csakis módszeres empíriával, vagyis lehetőleg annak 
legexaktabb formájával : kísérlettel oldhatunk meg. Hogy pedig e 
problémákat meg kell oldania a pædagogiânak, ez ép oly kétségtelen,
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mint ahogy a higiéniáról és therapiáról nem lehet szó anatómia és 
fiziológia nélkül. Szerzőnk felfogása a paedagogiáról általában az, hogy 
az nemcsak az alkalmazott pszichológia, ethika és logika, hanem sajátos 
tárgya van: a nevelés tényétnek vizsgálata. Még leginkább a föld
rajzhoz hasonlítható, mely bár sok disciplina eredményeit használja 
fel, mégis önálló tudomány.

A mű tizennyolc, ha nem is teljesen népszerű, de lehetőleg 
kevés lélektani és élettani előismeretet kivánó felolvasásban tárgyalja 
a fenti problémákat. Oly műről, amely úgyszólván csupa pozitív 
adatból áll, melyek mindegyikének önmagában is megvan az értéke, 
természetesen nem  lehet kivonatos ismertetést készíteni. Legyen sza
bad azonban néhány fontosabb következtetését jeleznünk, amelyekből 
látható, hogy a idevágó kisérleti vizsgálódások mily termékenyek — 
jóllehet maga a szerző a legnagyobb óvatosságra int az ilynemű tanul
ságok levonásában.

Egyik legfontosabb következtetése, hogy a korai (hat éven aluli) 
iskolázás sokkal veszélyesebb, mint eddig gondolták : egy újabban 
közelebbről vizsgált elmebaj (a dementia præcox) igen gyakran ennek 
az eredménye. Viszont a kellő időben történő iskolázás testileg-lelki- 
leg kimerítő és káros hatását újabb időben túlozták : a pontos vizs
gálatok kimutatták, hogy az egészséges gyermeknél az iskolai élet 
elősegíti minden tekintetben a fejlődést. Tévedés azt hinni, hogy a 
gyermek memóriája jobb mint a felnőtté, vagy hogy fantáziája ter
mékenyebb. A gyermeki reprodukció vizsgálata megérteti velünk a 
gyermek egyik lelki sajátságának : az örökös kérdezgetésnek és annak 
az okát, hogy pl. ugyanazon mesét számtalanszor képes élvezettel 
hallgatni. A gyermeknek ugyanis eleinte csak kevés szabadon repro
dukálható képzete van s így az ismételten hallott dolog is még sokáig 
újnak fog előtte feltűnni. Szerzőnk helytelennek tartja, ha mindig az 
ismertből indulunk ki a tanításnál, mert ezáltal a gyermeket hamis 
analógiákra szoktatjuk s eltérítjük attól, hogy az új dolgot önálló 
sajátságaiban fogja fel. Tagadja, hogy mesével kell kezdenünk a taní
tást, mert hiszen az ennek valódi megértésére szükséges időképzetek 
az iskolázás kezdetén még hiányoznak a gyermeknél ; szem életből 
kell kiindulnunk tehát, annál is inkább, m ert a mesében való elme- 
rülés csak táplálja a gyermeknek amúgy is önkényes képzeleti csa- 
pongásait. Több formális emlékezési képzést kíván, mint amennyit a 
mai iskola nyújt. Rámutat arra a nagy horderejű tényre, hogy a 
gyermek sokkal több cselekvési ideált merít a történelemből és a köl
tészetből, m int a vallástanból.

A benyomás, melyet e szép és tartalmas munka tanulmányo
zásából merítünk, az, hogy általa az experimentális pædagogia végre
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megtalálta helyes medrét, melyben határtalanul tovább fejlődhet. 
Meumann szakavatott, úgy a saját, m int mások idevágó kutatási 
eredményeit kritikailag felhasználó munkája megalapítja e vizsgálatok 
tekintélyét s megerősíti beléjök vetett hitünket — melyet bizony sok 
avatatlan, több lelkesedéssel, mint szakszerű kritikával dolgozó gyer
mekpszichológus és pædagogus már-már megingatott. Megtanuljuk 
belőle, hogy e disciplina feladata nem pótolni, de kiegészíteni az 
elméleti pædagogia munkáját. Ne tartsa magát modern pædagogusnak, 
ki Meumann munkáját behatóan nem tanulmányozta.

Dr. Pauler Ákos.
*

A  n a g y v á ro s  s z e m lé le te . (F. Gansberg : Streifzüge durch die W elt der 
Grossstadt-Kinder. 2. Auflage. 1907.)

Ez a könyv, mondja az előszavában büszkén a brémai tanító, 
a szemléltető oktatás számára egy új birodalmat akar meghódítani, — 
a városi kultúrát. Ez a terület csakugyan új. I tt  van előttüuk nagy 
házaival, utcáival, tereivel, benne zajong az élet : boltokban, vásárokon, 
kertekben, látványosságokon, megvan a maga vidám kikeletje, szo
morú levélhullása, hangulatos karácsonya, vannak mindennapos szép
ségei és útszéli mulatságai — és mi mégis kirekesztettük az iskolá
ból. Az elemet, amelyben a nagyvárosi gyermek lelke fürdik és amely 
úgyszólván éltetője, a nap bizonyos óráiban szinte száműzzük még az 
emlékezete tájékáról is. Yan ebben valami kis lelketlenség. És van 
abban valami nevetségesen fonák szokás, hogy mi a háziállatokról 
és az erdei madarakról épp úgy beszélünk a nagyvárosi gyermekek
nek, mint a falusiaknak, hogy az ő olvasmányaik is éppen úgy ismert 
jelenségek gyanánt foglalkoznak a szürettel, aratással, betlehem-járás
sal, disznóöléssel, mintha mind falun nőttek volna fel. Holott a nagy
városi iskolásgyermeknek mindez éppen annyira exotikus mulatság, 
mint a falusi gyermeknek teszem : a szeneskocsin való ugrálás, a séta
téren való karikázás stb. Nincsen abban tehát semmi célszerűség, ha 
mi olvasókönyveinket teletömjük például a tanyai életnek, a pásztor 
kodásnak, zsivány-kalandozásnak sok idegen, olykor éppen demoralizáló 
leírásával és csupa konzervativságból mellőzzük a tanításban, beszél
getésben, olvasókönyvben és a mesében azt ami elevenen lüktet a 
gyermekek egész kedélyvilágában : a városi benyomások emlékét.

Gansberg tehát ezt a világot pergeti le előttünk a mozgófény
kép kápráztató gyorsaságával. A nagyvárosi létet, ahogy egy ujjongó, 
fürge és fogékony gyermeki leiken átsztírődik. Pincében vagyunk, 
amelyben hangos gyermekmulatozás esik és a járókelőknek csak 
a lábai látszanak az alacsony ablakon. Padlásablakból nézünk ki és

M agyar Paedagogia. XVfi. 6—1. 23
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a házak tetejének szürkeségét meg-megtöri a tornyok silhouetteje és 
hangyaszerű mozgásukkal olyan különösek az emberek. Felugrálunk 
a pajkos gyerekekkel a szeneskocsira, nézzük a hajók indulását, be- 
kukkanunk az ó'rházak ablakain, járunk a boltok zugaiban és a pakoló 
helyiségekben és finom, hangulatos képeket kapunk arról, miként 
nyílik a tavasz a sétatéri padok közt, a mezőn, az erdőben és a be
teg gyermek szobájában, áhítatot kelt a dóm színes üvegablakaival és 
az emberi jó szív munkájáról, valami csendes szociális békéről mesél 
az árvaházi látogatás.

Olvasmányok és előadások ezek városi szemeknek a városról és 
a faluról, de erről az utóbbiról csak annyira, amennyire vasútról vagy 
nyaralásból ismerheti. Nem is kész, kidolgozott, megstilizált elbeszé
lések, hanem inkább csak töredékek, olyanok, mint egy csevegőnek 
az emlékezései, aki a vázlatkönyvében lapozgat. De éppen ebben a 
félbemaradottságban, ebben az elszórakozásban van valami naiv báj. 
Sokszor csak érint egy szemléletet, megüt egy hangot és tovább 
megy. Gansberg művésze az előadásnak. Egészen sajátságos művésze : 
ő úgy csapong, úgy lelkesedik, rigy csodálkozik és úgy kiált fel, mint 
a gyermek, mikor valamit lelkendezve elmond. Egy-egy kis meséje, 
emléke tele van gyerekes indulatszókkal. Azt akarja, hogy a mese m a
gával ragadjon, a vidék, a látnivaló életet kapjon, a természet és az 
élő lény mozogjon, az ember cselekedjen, mikor a tanító ajkáról 
leperegnek. Hogy egy fantázia megmozgasson százat és egy pár szem 
megértő tekintete felvillanyozzon száz párt. Elsiklik ide is, oda is, 
mert ez éppen a beszélőművészete, de mindig tudja, mi a témája és 
hova akar kilyukadni.

I tt  van például egy kis meséje arról, hogy miként lett Viliiből 
festőinas. «Szabad! kiáltá egy erős hang és Vilii, sapkával a kezében 
belépett az alacsony pinceszobába. » A festő családja éppen az ebéd
nél ül. A fiú elmondja, hogy miért küldte az apja : a kamrájuk ab
laka kopott már, be kellene festeni. Festékért jött tehát. Azután 
beszélgetnek a festésről. Oh, mondja a fiú, festeni nem nagy dolog, 
azt én is tudok. Hiszen minden mesterember tud pingálni, az aszta
los, a lakatos, a hajós is. «En láttam már, hogy festett egyszer egy 
ember egy hajót. Egy deszka volt a partra támasztva, arra rákötötte 
a festékes fazekat, a lábait kilógatta a víz fölé és ha egy csöpp festék 
a vízre hullt, — pitty, putty — egyszerre színes lett a víz, de 
mindjárt szétszaladt a festék.» A mester azután felvilágosítja, hogy 
mindezek csak mázolok. És mi mi mindent tud festeni ő. Hogy kell 
tupfolni, pontozni a vonalzó mellett, hogy kell a patronnal bánni, 
bogy kell virágokat, almákat, zöld galyakat a falra festeni. Azután 
bemennek egy kis szobába. Mennyi mindenféle színű festék áll a föl-
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(lön, edényekben ! Egyszerre csak — micsoda öröm — "Vilii egy da
rab gittet talál a földön. Olyant, amelyikből mindenféle formát : 
tojást, kolbászt, madarat, asszonyt lehet gyúrni. Azután egy állványra 
is felmennek, amelyen egy új épületnél a mester segédei dolgoznak. 
Az inas, m int a mókus, úgy szökdös föl a létrára, egyik kezében a 
festékes bögrével, amely inog, de egy csöpp sem ömlik ki belőle és 
mennyi minden újat mutat még a mester. Ha lenéz, egy kissé szédül, 
de roppant érdekes dolgokat lát. Másnap is elmegy s ekkor még szebb 
dolgokat, saját falfestményeit mutatja meg a festő : házakat, utcákat, 
emberfejeket stb. Vilii csak úgy hízik a boldogságtól. És mikor az 
apja egypár nap múlva megkérdezi tőle, hogy mi akar lenni, hát ter
mészetesen azt feleli, hogy : festő. Aminthogy az is lett belőle.

Mindez pedig olyan raffinált egyszerűséggel van elmondva s 
annyi gyermekes bohósággal, hogy az ember maga is kedvet kap az 
utánzásra. Semmi keresettség sincs benne, semmi moralizálás, semmi 
feltűnő ismeretterjesztés, Csupa szórakozásnak tetszik. Pedig benne 
van a szemléltető tanításnak nagy haszna is : nemcsak eleven képet 
ad, de hasonló részletes megfigyelésre is szoktat. Közben-közben pe
dig mindig kínálkozik az alkalom, hogy a gyermek újat is halljon. 
Te kertész akarsz lenni? — kérdi a tanító. És beszél a virágokról, 
az életükről, hogyan öntözik, palántálják őket, milyenek a melegházi 
növények és tudja Isten még mi mindenféle mondanivalója van. 
A színházról, az álarcos-mulatságról, a múzeumról, mindenről van 
közölnivalója. Tegyük fel, hogy az utóbbiról esik szó. Itt beszélhet 
a művirágokról, preparátumokról. Mire kell a preparátornak gondolnia ? 
A természetes helyzetre, életteljes csoportosításra, romlástól való meg
óvásra. Beszélhet az aquariumról, a herbáriámról, az osztályozásról 
stb. És észrevétlen csempész beléjük új fogalmakat.

De minden hasonlat és minden szemlélet fölött csak elsiklik. 
Én inkább csak a fantázia közreműködését akarom igénybe venni, 
mondja Gansberg. És éppen ebben, hogy ezt a serdülő, kiformálásra, 
munkáltatásra váró gyermeki hajlandóságot foglalkoztatja, látom én 
az ő módszerének pædagogiai értékességét. Az eszméket, a motívu
mokat néha ki sem mondja, csak sejteti, de azt akarja, hogy egy-egy 
kép világosságot gyújtson és egy-egy szó messze kicsengjen. És hogy 
egy gondolat nagy asszociació-sorozatokat indítson meg. Mi volna, 
mondja, hogyha egyszer e szemléltető oktatás mellett rátérnénk a régi 
németekre ? Kikeresnénk az életükből egy általános emberi vonást, 
talán azt, hogy az ütközetben állatbőrökkel és szarvval csinálnak ma
gukból maskarát. Ugyebár, ez egészen természetes valami ? És ez 
elvezet bennünket az indiánok tetoválásához ; a vad népek harci 
ékességeihez egészen a mai hadsereg színes és kápráztató uniformisáig.

2 3 *
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Miért olyan csillogó ez? Mert az ellenséget büszke, tartózkodó maga
tartással ijedségbe akarják ejteni. Lehetőleg egészen az olyan esz
mékig menjen a szemléltető tanítáR, amelyek még a tanítónak is meg
gondolást okoznak, kívánja az író.

És így a bölcs és hasznos, de mindig praktikus ismereteknek 
egész komplexumát tudja szinte észrevétlen belelopni a hallgatóiba. 
Beszél a virágmag utazásáról, a háziállatok városi életéről (lóról, 
amely söröskocsit húz, a nagy erejéről, az állatkínzásról) és néha 
talál egy képet, amelyhez ilyen meseformájú magyarázatot fűzhet. 
Pfeifer három hollóját beszélteti egymással, hogy megelevenedjenek a 
gyermek képzeletében. Gyertek velem a mezőre, az egérlyukhoz, 
mondja az első. De itt nem jártak szerencsével, mert csupa hó és jég 
volt a lyuk. Én tudok egy parasztházat, ahol ma disznót ölnek, 
mondja a második. De ide is hiába repültek, mert már semmit sem 
találtak. És így jártak mindenfelé hiába : a baromfi-udvarban, az 
iskola udvarán, az állványok alatt s hasztalan kerestek ételmaradó
kokat. Végre is abban állapodnak meg, hogy ha éhen nem akarnak 
veszni, koldulniok kell. És rászállnak egy parasztasszony ablakára s 
fájdalmasan kiáltozzák, hogy krá, krá. Az asszonynak megesik rajtuk 
a szíve és önt nekik egy kis eleséget a hóra. (Kép.)

Aki gyermekek közt él, ju to tt már olyan helyzetbe, hogy élő
szóval kellett mulattatnia őket. Az ember gyakran mesélni akar és 
nem jut az eszébe mese. Vagy ami eszébe ötlik, nem elég érdekes. 
És ekkor a szóvivő avval vágja ki magát, hogy egy-egy epizódot 
mond el a maga gyermekkori életéből, vagy a hallgató gyermekeké
ből, néha kigondol hirtelen egyet, de ligy, hogy reálisan valószínű 
legyen és ezek az elbeszélések mindig gyújtanak. Mert tévedés azt 
hinni, hogy a gyermekeket csak a felcsigázott fantáziájú exotikus tö r
ténetek érdeklik és kevesebb az érzékük a realizmus művészi alkotásai 
iránt, mint a felnőtteknek. Gansberg ezt bölcsen tudja és nagy igé
nyek nélkül egyszerűen arról beszélget velük, ami nekik legtermésze
tesebb, legérthetőbb, mert az ő maguk életsorsa tükröződik benne. 
Ezért arra, aki végiglapozza a könyvét, a sorok úgy hatnak, m intha 
a gyermekélet képeskönyvét forgatná. És úgy érzi, mintha maga is 
megfiatalodna az olvasmányban. Aki pedig utánozni akarja, annak 
úgy, mint ő tette, előbb a gyermekgondolkozás és a naiv kedélyvilág 
virágos mezőire kell leszállnia. Nádai Pál.
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I»r. g a r b ó  A rtú r : A  b e sz é d  ö ssz es  v o n a tk o z á sa ib a n  k ü lö n ö s  
t e k in t e t t e l  a  g y e r m e k k o r r a . O rvosok , t a n ító k , g y ô g y p æ d a -  
g o g u s o k  és  a  m ű v e lt  k ö z ö n sé g  h a sz n á la tá r a . 290 lap, 32 ábra 
és 3 tábla. Kiadja az Athenæum, ára 5 korona.

Eégi tartozásomat rovom le, midőn irodalmunknak ezen m a
gában álló könyvét ismertetem, amiben eddig sok mindenféle akadály 
hátráltatott. A beszédhibások gyógyítása általában nem régóta törté
nik szigorúan tudományos alapon. A tanfolyamok egymagukban nem 
voltak elégségesek ; vezérkönyv is kellett és ezt írta meg Sarbó dr. a 
közoktatási minisztérium megbízásából.

A terjedelmes könyv két részre oszlik, általánosra és részletesre, 
utóbbi ismét kettőre, a gyermekkori beszédzavarokra és az idegrend
szer bántalmai kapcsán fellépő beszédzavarokra. Utóbbiak ismerteté
sére e helyen egyáltalában nem terjeszkedem ki, lévén ez tisztán 
orvosi terrénum.

Az általános részben (1—88. lap) a beszéd létrejöttének bonc- 
tani, élettani és fejlődési adatait adja elő szerző. Legkimerítőbb és 
legjobb a bonctani fejezet, sőt talán egyes helyeken túlságosan bőven 
magyaráz és éppen ezért egyes hibákat követ el. Például a 6. lapon nem 
említi, hogy az orr a levegő porát visszatartja, míg a 19. lapon meg
mondja. Hibás e mondat : «A gégecső a nyelőcső előtt fekszik és 
azért hátsó fala porcmentes» (8. lap) vagy «Az orrüreg orrsövényi 
részén foglalnak helyet az ú. n. orrkagylók» (19. lap), vagy «a köz
ponti idegrendszer részei : a nagyagy, a féltekék, a kisagy, agytörzsek, 
híd, nyúltvelő, gerincagy» (21. lap). A szájkörüli izmokat bőven 
ismerteti, de egy jó ábra többet ért volna, bár ezekben általában 
véve nincsen hiány. Az orvosi műszavak sem mindig megfelelők, pl. 
mellüreg és hasür, recehártya, tömkeleg.

A 2. fejezetben a beszédhangok élettanával foglalkozik igen 
behatóan és érdekesen, bár a magánhangzó definicióját nehézkesnek 
találom (37. lap). Lapsus azon állítása, hogy a dörzszörejes mással
hangzók képezik a legnagyobb csoportot, holott adatai szerint számuk 
8, míg a zártokéi szintén 8, ha pedig az összetetteket hozzászámít
juk, az első csoportba 9, a másodikba 10 tartozik.

A 3. fejezetben tárgyalt beszédtechnika mindenkinek tetszésével 
fog találkozni, különösen kiemelendőnek tartom a légzés és testgyakor- 
lat hangsúlyozását. Tanítókat és tanárokat különösen érdekel e feje
zet, amelynek végén a test edzésének módját ismerteti, ami már 
tisztán orvosi feladat. Még inkább a Kafeman gége-douche-ainak is
mertetése.

Neki idegen térre ment szerző, amikor a 4. fejezetben az álta
lános beszédfejlődéstant, az idevonatkozó különböző és felette érdekes
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elméleteket ismerteti, míg ellenben az egyéni beszédfejlődés fejezeté
ben saját nézeteit adja elő. Teljesen helyeslem, hogy a gyermek élet
korában az első szakot az élettani siketség és vakság szakában találja, 
bár ekkor a beszédnek még semmi nyoma. A 3., a gagyogás szaká
ban fölhozza a hangzók létrejövésének egymásutánját, de a t mással
hangzót nem találom. A 6. szakot hangcseré-nek mondja, holott 
általánosan hangváltozásnak nevezzük (mutálás). Feltétlen helyeslés
sel fog találkozni a beszédhibák különböző beosztási lehetősége, míg 
végre két csoportba foglalja őket össze : a gyermekkoriakra és az 
idegbetegségekkel kapcsolatosakra.

A gyermekkori beszédzavarok (89—208. lap) képezik a könyv
nek legértékesebb részét a pædagôgusok szempontjából. Igazán meg
szívlelendő dolgokat mond, amidőn a gyermeki beszéd veszélyeit, a 
szülőház és iskola káros befolyásait ismerteti. Azon adata, hogy 184 
elemi iskolás közül 152 szeszt ivott, valóban megrendítő. Túlzásnak 
tartom azon kívánságát, hogy «elég, ha a gyermek a folyékony 
hangon olvasást 8—9 éves korban tanulja meg#. Meglep részéről a 
fonomimikai olvasástanításnak ajánlása, m ert az általa fölhozott da
dogó esete, aki rendesen nem tudott beszélni, de fonomimice ki
tünően, éppen ellene szól.

A 8. és 9. fejezetben a siketnémaságot és a hallónémaságot 
tárgyalja behatóan, amire viszonyaink között nagy szükség van Igen 
érdekes Gutzman külső beszédélettanának ismertetése : az arc alakjá
nak változásaiból lehet a hangzókra következtetni. Kaeding német 
«gyakorasági» szótárának megfelelő magyar munkát mi is kívánunk.

Legbővebb és legtartalmasabb a fajlagos dadogás ismertetése 
(4 fejezetben), minekutána megkülönböztette a lihegéstől, a gyermek
kori dadogástól és a tünetitől. Még a főbb pontokra sem terjeszkedhetem 
ki, amelyeket ismertet szakszerűen és behatóan. Eöviden felemlítem, 
hogy a kezelésben gyermekeknél Gutzman, felnőtteknél Sandow (aka
ratot erősítő) módszerét követi. Hasonlókép kitűnőek az összebeszéd 
és dadogás fejezetei. A Magyarországi beszédhibások statisztikája és 
a felvétel módja fejezi be ezen részt.

Igen tudományos és felette érdekes munkára hívom föl a 
tanítói kar figyelmét, melynek kisebb hibái inkább szépséghibák, ami
ket a szerző 2. kiadásban bizonyára el fog kerülni. A kissé nehézkes, 
néhol terjengős vagy homályos stílus orvosnál nem lep meg.

Dr. Juba Adolf.
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Z e itsc h r ift  l'ttr d a s  K e a lsc h u lw e se n  3—5 szám.

A 3-ik szám első cikke az 1908 jan. havában megtartott közép
iskolai enquétről szól. Aztán Kaller Ernő i f í t i  Vorschlag zur Reform  
(Vereinfachung) der Maturitätsprüfung an den Realschulen» elme 
alatt a reáliskolai érettséginek könnyebbítését kívánja. Követeli, hogy 
a szóbeb vizsgálatot szűntessék meg, teljesen elegendőnek tartja az 
írásbeli vizsgálatot. Kívánatos volna azonban, ha az ifjak fizikából is 
írásbeli érettségi vizsgálatot tennének. E  felfogását a folyóirat szer
kesztősége nem osztja, mert ezzel a fizikába bizonyára igen belevin
nék a matbematikát. (Időközben meg is jelent az új osztrák érettségi 
szabályzat, ismertetve Magy. Pæd. 1908. máj. számban.)

Dr. Alois Würzner: «Das deutsche Lesebuch für Realschulen». 
címe alatt azzal a kérdéssel foglalkozik, milyennek kell lennie egy 
a reáliskolák számára készülő olvasókönyvnek. A használatban lévők 
a reáliskola szükségleteinek nem felelnek meg, mert e könyvek úgy a 
gimnázium, mint a reáliskola számára készülnek, s nem juttatják teljes 
kifejezésre a különböző iskola típusok egész jelentőségét és szellemét. 
Würzner szerint a következő célokat kell egy a reáliskolák részére szóló 
olvasókönyvnek tartalmaznia.

Első sorban figyelemmel kell lennie a kedély (Gemüt) és fantá
zia mívelésére, mert a reáliskola nem szakiskola, hanem szintén álta
lános míveltséget nyújtó intézmény.

Az olvasmányokat ethikai szempontból kell meghatározni. Az 
olvasókönyvnek összeköttetésben kell állnia a többi tantárgyakkal, s 
mintegy középpontot képeznie, mely köré azok csoportosulnak. (Kon
centráció). Minthogy az alsó reáliskolában a modem általános művelt
ségnek főleg a természettudományokon kell alapulnia, ennek az olvasó
könyvben kifejezésre kell jutnia. Ez ma nem történik meg, mert az 
olvasókönyveket elsősorban filológusok csinálták még pedig gimná
ziumok számára, ez pedig a klasszikus nyelveken nyugvó humanisz
tikus műveltségi ideált testesíti meg. A természettudományi olvasmá
nyoknak nem szabad persze csak tárgyi szempontból készülniük ezek
nek is a kedélyre és fantáziára kell hatniok. Különösen alaki tekin
tetben kell a reáliskolában nagy súlyt helyezni reájuk.

A felső reáliskolában is az a baj, hogy a koncentráció nincs meg. 
Igen nagy helyet foglalnak el a klasszikus irodalmak. Nem szabad azon
ban elfeledni, hogy az antik irodalom a reáliskolai tanulóknak csak 
egy forrás, melyből a modern kultúra hatalmas folyanja támadt. Figye
lemmel kell lenni itt is a természettudományokra egyrészt, másrészt
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meg a modern irodalmakra, mert a reáliskola ezekre épített iskola. 
E szellemnek legyen kifejezője a reáliskola s ez nyilatkozzék meg egyik 
legfontosabb tanítóeszközében, az olvasókönyvben.

A 4-ik számban pæd. értekezés nincs.
Az 5-ik számban a folyóirat közli : «Vorschläge des Vereines 

«Die Realschule» und des «Wiener Neuphilologischen Vereines» in 
Angelegenheit der Mittejschulreform » címe alatt e két egyesületnek
1908. márc. 26-án ta rto tt közös ülésén hozott határozatát egy új iskola
típus felállításáról. E határozatot petíció alakjában felterjesztették az 
osztrák közoktatásügyi miniszterhez megfontolás végett.

A felterjesztés lényege, hogy mivel a francia és angol nyelv 
ismerete nemcsak a különféle praktikus pályákhoz és általános mívelt- 
ség megszerzéséhez szükséges, hanem minden egyetemi fakultáson a 
tudományok intenzivebb mívelésére igen fontos, azért kérik : A köz- 
oktatásügyi kormány a német reformiskolák mintájára vezessen be 
egy új iskola-tipust, melyben az idegen nyelvi oktatás egy modem  
nyelvvel még pedig a franciával kezdődjék s a klasszikus nyelvek ok
tatása csak később fokozatossan vezetessék be. 2. Ez intézetek 
felső osztályaiban részint humanisztikus részint reálisztikus irányú 
tagoltság létesüljön, úgy, hogy a hum. ágban a görög a reálisztikus- 
ban meg az angol nyelv legyen kötelező, amott a math, természet- 
tudományi emitt a nyelvi-történeti oktatás szükséges megszorításával.

A megokolást Schipper tanácsos készítette. Hivatkozik 1. a 
németországi reformiskolák eredményére. 2. hogy a tanulók könnyebben 
tanulnak alsó fokon francia nyelvet, mint latint, 3. ez az iskolafaj a mo
dern élet követeléseinek jobban megfelel s a tanulók 75'80% nem 
kénytelen latint tanulni, melynek semmi hasznát nem veszi.

Dr. Ozorai Frigyes.
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PÆDAGOGTAI REPERTORIUM.

A  m a g y a r  p æ d a g o g ia i ir o d a lo m  1 9 0 7 -b e n .

Harmadízben adom a magyar pædagogiai irodalom repertóriu
mát, mely az elmúlt 1907. év irodalmát foglalja magában, még pedig 
a következő 10 csoportba osztva:

1. Elméleti és gyakorlati pædagogia és didaktika.
2. Módszertan.
3. Iskolai törvényhozás, szervezet, felügyelet, tanító- és tanár

képzés.
4. Nőnevelés.
5. Testi nevelés.
6. Szakoktatás.
7. Gyógvpaadagogia.
8. Külföldi tanügy.
9. Neveléstörténet.

10. Vegyes.
A legterjedelmesebb az első csoport, mely az egésznek mintegy 

felét képezi, s a pædagogia és didaktika számtalan kérdésével foglal
kozó cikkeket tartalmaz.

A repertórium anyagát a napi- és hetilapokon kívül 56 pæda
gogiai lap- és folyóiratból sikerült összegyűjtenem. Mint a múlt év
ben, úgy most is mellőztem az iskolai könyveket. Kivételt a nevelés 
és oktatástannal foglalkozó tankönyvek képeznek, melyek fel vannak 
véve. Óhajtom, hogy e repertórium minél nagyobb segítségére legyen 
azoknak, akik a pædagogia elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglal
koznak, mindaddig, míg alkalmam lesz idővel az egész magyar pæda
gogiai irodalom könyvészetét elkészítenem, melyhez pár év óta gyűj
töm az anyagot.

1. E lm életi é s  gyak orla ti p æ d agog ia  és didaktika.

A. A. Népiskolai anyakönyvek. Nóptan. Lapja 36. ez.
a-\-ß. A minősítések és a polgári iskola. Magy. Pædag. 27—30. 1.
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a—f. A tanító emlékező tehetsége. Népiek. Tanügy. 14. sz.
A. 0. Elvonja-e a gyermektanulmányozás a tanítót igazi hivatása 

teljesítése elől? Népmívelés IV. 371—372. 1.
A—s J. Az iskola udvara. Népiek. Tanügy 46. sz.
Abaffy Béla. Pályaválasztás előtt álló tanítványaink tájékoztatása. 

Gyakori. Pædag. III. 468. 1.
Ács Lipót. Muzeális vándorkiállítások. Népmívelés IV. 407—-412. 1. 
Adamovszky Mariska. Mit tehet a tanító a gyermek valláserkölesi 

nevelése érdekében. Tanügyi Értés. (Győr) 7. sz.
Ágotái Béla. Tanítsanak-e tanítónők az elemi iskolák alsó fiúosztá

lyaiban? Népmívelés IV. 308—313. 1.
Albisy Katalin. Szülők és gyermekek. Népnevei. Közi. (N.-Várad) 23. 

évf. 10—-11. sz.
Albrecht István. Szabadtanítás a nép körében. Nemz. Iskola 44. sz. 
Alexander Bernât. Az olvasókönyvről. Budapest. 1907. Stampfel K. 

(8.-r. 77 1.) 2 K.
Alexy Kornél. Mit tehet a tanító a madárvédelem érdekében ? Nép

tan. Lapja 18. sz.
Alexi, Martin. Wie kann die Volksschule zur Vaterlandsliebe erzie

hen? Schul- und Kirchenbote 7. sz.
Alföldy Viktor. A makacs gyermekek neveléséről. Kisdednevelés 7. sz. 
Állami tanműhelyek. Népmívelés III. 328—331. 1.
Andor György dr A tanító teendői a szociális kérdéssel szemben. 

Népnevelő 44., 45. sz.
Andreánszky Olga. A jövő század iskolája. Népnevei. Közi. (N.-Vá- 

rad) 24. évf. 9. sz.
Angyal Malvin. Van-e haszna az elemi iskolának abból, ha a gyer

mek óvodába jár? Kisdednevelés 6. sz.
— Hogyan büntessünk ? Kisdednevelés 3. sz.
■— A vérmérsékletek a nevelésben. Kisdednevelés 2. sz.
— Nevelési tényezők hatása a hatéves korig. Kisdednevelés 1. sz. 
Aubermann Miklós. Vallás nélküli nevelés. Kath. Nevelés 2 4 5 —2 5 2 . 1.
— A leszármazási elmélet iskolai tárgyalása. Kath. Nevelés 4 4 9 — 4 5 6 . 1.
B. E. A közművelődési gócpontok és a tanárság szerepe. Gyakori. 

Pædag. Ш . 234. 1.
Br. Pädagogische Strömungen. Schul- u. Kirchenbote 15., 16. sz.
— Sächsischer Unterricht. Schul- u. Kirchenbote 18. sz.
— Neue Erziehungsideale und die Schule. Schul- und Kirchenbote

8. sz.
— Individualitätenbilder und die Schulpraxis. Schul- u. Kirchenbote

9. sz.
(ß. N.J Gyermekkultura. Népmívelés III. 542— 550. 1.
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Baculus. A szörnyszülött. Polg. Isk. 3. sz. cáfolat a Magy. Tanügy 

febr. 15. sz. ily című ciki éré a 7 oszt. polg. iskoláról.
N. Baczoni József. Színdarabok előadása az ifjúsági egyesületekben. 

Család és Iskola 5. ez.
Bakonyi Hugó. A polgári iskolai kérdés megoldásának egy módja. 

Polg. Iskola 2. sz.
Bakonyi Jolán. Szülők és tanítók együttes munkája. Az Újság. 202. sz. 
Bakos Sándor. Az egyhuzamban való tanításról. Nóptan. Lapja 23. sz. 
Balassa Etelka. A hazaszeretet és a magyar nyelv fejlesztéséről. Magy. 

Kisdednevelés 7. sz.
Balassa Sándor. A múlt évi értesítőkről. Fiúiskolák. Polg. Isk. Közi.

12., 13. sz.
Balázsovits Norbert. A tanulók erkölcsi magaviseletének és tanul

mányi előmenetelének ellenőrzése. Szentesi főgymn. 1906/7. értés. 3— 
15. 1.

Báli Sándor. Becézett iskolák. Polg. Isk. 6. sz. (Középiskolákról.) 
Ballagi Aladár dr. Mi a teendő ? Polg. Iskola 4. sz. (A polgári is

kola ügyéről.)
Balogh Ferenc. A beiskolázás. Népiek. Tanügy 36. sz,
Baloghy Pál. Népegyetem. Egri Hiradó 82—84. sz.
— Sociális nevelés. Hevesm. Tanügy 12. sz.
Bánóczy Gyula dr. Orvosi megjegyzések a rossz gyermekről s a rosse 

tanulóról. Gyakori. Pædag. III. 138. 1.
Baranyai Gy. A különbözeti vizsgák. Polg. Iskola 4. sz.
— Az el. és polg. isk. közötti kapcsolat. Néptan. Lapja 7. sz.
— Szorgalmi könyv. Gyakori. Pædag. III. 115—117. 1.
Barazsi József. Szórakozottság az iskolában. Tanítók Lapja 41. sz.
— Verselés a népiskolában. Tanítók Lapja 24. sz.
— A figyelemről. Tanítók Lapja 29. sz.
Barcsai József. A népiskolai tanuló egyéniségének megismerése. Nép 

tanoda 34—37. sz.
Bárczy István. Az Uránia és a szabad tanítás. Népmívelés III. 451— 

460. 1.
Barkó Dénes. Az ingyenes középiskolai oktatás. Tanáregyl. Közi. 

40. évf. 370—372. 1.
Barth, Dr. Paul. Die Elemente der Erziehungs- u. Unterrichtelehre.

Leipzig. 1906. lem. Dőri S .  Zsigmond. Magy. Pædag. 169—172. 1. 
Bartha Pál. A közös értekezletek csődje. Nemz. Isk. 23. sz. 
Bartholomaidesz Adél. Még néhány szó «A polgári iskola célja és 

feladata» című cikkhez. Polg. isk. Közi. 6. sz.
— A polgári leányiskola új tantervéről. Polg. isk. Közi. 8. sz.
Barton Imre. A könyv nélkül való tanultatás módja. Nóptan. Lapja. 10. sz.
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Báthory Nándomé őzv. A gyermek esztétikai nevelése. Népművelés 
IY. 318—325. 1.

— Szülő és iskola. Népmívelés Ш . 203—209. 1.
-— A tanulóifjúság és a család. Népmívelés IY. 142—150. 1.
Benkóczy Emil. A szabadtanításról. Néptan. Lapja 46. sz.
Beöthy Zsolt. Jellemképzós az iskolában. Beszterce 10. sz.
Bereczky Imre dr. A középiskolai önképzőkörök. Gyakori. Pædag. III.

399—435. 1. (Külön is megjelent. 8-r. 27. 1.)
Bereczky Lajos. Az egyhuzamban való tanításról. Néptan. Lapja 27. sz. 
Beyer Theophil. A nevelési eszmény Luthernek «A keresztyén ember 

szabadságáról» című irata alapján. Ev. Népiskola 1—2. sz.
Bielek Antal (Dezseri). Néppædagogia. Nóptanoda 41. sz.
Bielek Károly. A pædopsychologia mostani állása. Néptanoda 21 — 

23. sz.
— Mit kell nekünk, tanítóknak mindig szem előtt tartanunk ? Nép

tanoda 39—40. sz.
Bihari Mór. Az iskola és szülők. Pesti Napló 307. sz. (A kettő közötti 

érintkezésről. )
Binchiciu, Petra. Despre pedepse. (In educatiunea familiara.) Beu- 

niunea ínvátator. 259—268. 1.
Biró Samu. Egy kis gyermektanulmány. Népnevei. Lapja 9. ez.
— Az újságolvasás a nevelés szolgálatában. Néptan. Lapja 40. sz. 
Bite Pál. A gyermekolvasmányok nevelő és képző hatása. Alföldi

Népiskola 2., 3. sz.
Bodnár János. A napközi otthonok — melegedők. Párbeszéd a modern 

nevelés-oktatás mezejéről. Magy. Pestalozzi 3. sz.
— Az egyhuzamban való tanításról. Néptan. Lapja 25. sz.
Bodnár Zsigmond. Az akarat nevelése. Magy Pestalozzi 2., 3. sz. 
Bodoli Pál. Az iskolai túlterhelésről. Függetl. Székelység 41. sz. 
Bodor Aladár. A szociálizmus nevelési irányeszméi. Losonci főgim.

1906/7. értés. 3—20. 1.
Bökényi Dániel. A tantervmódosítás alapelvei. Magy. Tanítóképző 

19—22. 1.
Bokor József dr. Középiskola és szociológia. Egyetértés 262. sz.
— Pártatlan iskola. Egyetértés 298. sz. (A szociáldemokrata szervezet 

által létesített intézményről.)
— Felvilágosítás. Egyetértés 55. sz. (A nemi felvilágosításról.)
— A pécsi congressus. Egyetértés 79. sz. (A közművelődési tanfolya

mok ügyével kapcsolatban.)
— A fák és madarak napja az iskolában. Egyetértés 103. sz.
— Addig hajtsd a fát, míg vékony. Egyetértés 108. sz. (Az óvodaügy

ről.)
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Bokor József dr. A «belátásom iskola» alapítója. Egyetértés 138. sz.
— Közművelődésünk feladványai. Egyetértés 132. sz. (Az iskolán kí

vüli tanítás szervezéséről.)
— Félreértések. Egyetértés 180. sz. (A szabadgondolat ellen.)
— Spiritizmus az iskolában. Egyetértés 198., 203. sz.
— Szabad tanítás. Egyetértés 215. sz.
— Az iskola múltja és jövője. Egyetértés 239. sz. (Bírálja a Világos

ság Népművelőben okt. 4-én mondott beszédet.)
Borbély József. A tanszermúzeumokról. Család és Iskola 13. sz.
— Az osztott iskolák heti óraterve. Család és Iskola 20. sz.
Borbély Károly. A népiskola a szoeiálizmus szolgálatában. Nevelés

24. évf. 2. sz.
Boreczky Béla. A család és az iskola. Zemplénvárm. Népoktatás 

17. sz.
Botár Imre. Intézeti gyűjteményeink és az ifjúság. Tanáregyl. Közi. 

40. évf. 211. 1.
Bőröndi János. Mi a célja az óvodának, s e cél hogy tétessék hasz

nosabbá az iskolára nézve. Tanügyi Tanácskozó 8—9. sz. 
Brandscli, R. Zum sächsischen Unterricht. Schul- u. Kirchenbote 20. sz. 
Braunschwig M. dr. A gyermekek esztétikai nevelése. Ford. dr. Nagy 

József. Magy. Pædag. 595—600. 1.
Breuer Róbert dr. Gyermek-lélektan. Ford. Lázár Biza. Magy. Tan

ügy. IV. 3., 4. sz.
Browning Oscar iskoláinkról. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 610—616. 1. 
Buchholzer, Ernst. Der akademische Beruf. Ein Wegweiser für den 

siebenbürgisch-sächsischen Abiturienten und Hochschüler. H er
mannstadt, 1907. W. Krafft. (8-r. 4 lev., 258 1.)

Büchler Hugó. Az iskolai ifjúság és az újságolvasás. Egyetértés 256. sz.
— Az ifjúsági könyvtárakról. Néptanoda 33. sz.
Burián Albert. Nemzeti törekvéseink és a magyar népműveltség. 

Néptan. Lapja 6. sz.
(C.) Iskola és nevelés. Papok Lapja 14. sz.
— A család és nevelés. U. o. 15. sz.
Campetti, Amelia. La casse di maternita e l’ovganizzazioue sociale 

deli’ educazione. Ism. dr. Vida Sándor. Magy. Pædag. 356. 1. 
Cavalloni Pál. Az iskola és a gyermekvédelem. Nóptanoda 18., 19. sz. 
Cliodobiczky Emma. Gyermekünnepélyek. Kisdednevelés 3—5. sz. 
Ciura, Al. Cárti pentru tinerime. Foaia Scolast. 9—10. sz.
A család gazdasági helyzetének befolyása az oktatásra és a nevelésre. 

Népmívelés III. 319. 1.
Csánki Mariska. Az óvónő beszédmodora az óvodában. Kisdednevelés. 

5. sz.
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Csaplovics József. Az ifjúság erkölcsi fejlődésének akadályai. Egyesül. 
Értés. (A.-Kúbin) 10. sz.

Császár Péter. A tanítók osztályozása. Tanítók Lapja. 1—3. sz.
Csemoch János dr. Az egyház nevelési joga. Beszéd, melyet a VII. 

orsz. kath. nagygyűlésen mondott. Esztergom, 1907. Buzárovits 
ny. (8-r. 16 1.)

Csoportos családi nevelés a gyermekvédelem terén. Népmívelés IV. 
342—345. 1.

Csordacsicsné K. Antónia. A «magoltatás» elemi iskoláinkban. Nép
nevei. Közi. (N.-Várad) 24. évf. 8. sz.

Csujáné Dienes Janka. Nemzeti nevelés. Tanügyi Tanácskozó 10. sz.
Czakó Elemér. Múzeumok a népművelés szolgálatában. Népmívelés 

IV. 398—403. 1.
Czakó Jakab. A házi-feladványokról. Magv. Kisdednevelés 8. sz.
Czáró János. Erdei iskolák. Néptan. Lapja 35. sz.
— Az «erdei iskolák» szervezése. U. o. 39. sz.
Czettler Jenő dr. A szabadtanítás szervezete. Budapest, 1907. Pátria. 

(8-r. 16 1.) 40 1.
Dârlea, P. F. Cauza vitiului fi a vartutii ; concluzii pentru çcoala. 

Biserica çi çcoala 33—35. sz.
Deák Gyida. A múlt évi értesítőkről. Leányiskolák. Polg. Isk. Közi. 14. sz.
De Gerandó Antonina. A szeretet nevelő hatalma. Nemz. Nőnevelés 

337-341. 1.
—  Az eruditio csődje az iskolákban. Nemz. Nőnevelés 1—5. 1. (Külön 

is. 8-r. 7 1.)
Deiphobe után Benczúr Kata. Szülőkhöz szóló levelek. Nemz. Nőne

velés 21—28., 62—70., 153—156., 231—236., 281—289., 342-356., 
442—448. 1.

Deme Károly. A polgári iskola. Mátészalkai polg. fiúisk. 1906/7. ér
tés. 3—8. 1.

Derzsi Domokos. Az új tanterv anyaga az osztatlan iskolában fel
dolgozható-e vagy nem ? Tanítótest. Értés. (Torda.) 7. sz.

Dezső Lipót. A gyermek szülői fegyelmezése. Nevelés 24. évf. 10. sz.
— A gyermekek nemi felvilágosítása. Nevelés 24. évf. 6. sz.
Dienes Pál dr. Mi az a kísérleti psychologia? Magy. Tanügy IV. 

31. sz.
Dirlea, Pavel F. Scoala ín conformitate cu natura. Biserica fi Scoala 

7. sz.
Dimian, Constantin. Eolul social al educatiei religioare. Telegraf. Во- 

man. 7—10. sz.
Dohai Károly. Tapasztalatok az ismétlők között. Kath. Nevelés 467— 

474. 1.
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Dobay Sándor. A modern színpad és hatása. Nevelés 24. évf. 9. sz. 
Dolezsálné Riszner Milla. Fegyelemtartás és eszközei. Nógrádm. 

Tanügy VII. 3. sz.
Dolezsálné özv. Az évzáró vizsgák. Nógrádm. Tanügy. VII. 5. sz. 
Donszky Lukács. A polgári iskola társadalmi feladata. Polg. Iskola 2. sz.
— A polgári iskola közgazdasági hivatása. Polg. Iskola. 4. sz.
— Ne várjunk mindent felülről. Polg. Isk. 7. sz. (A polg. iskolákról.) 
Dőri S. Zsiqmond. A pædagogiai kísérlet értéke. Magy. Pædag. 321—

332., 456—469., 541 — 549. 1. — Ism. Eeligio 40., 41. sz.
— A gyermeki erkölcs eredete. Izr. Tanügyi Értés. 2—7. sz.
Dortsák Gyula. Az egységes középiskola. Magy. Tanügy. IV. 17—

23. sz.
Drágán, Emílián. Símtámíntnl national, ínsámnátatea çi mjloacele 

pentru desvoltarea lui. Foaia scolast. 15— 16. sz.
Dudek János dr. A tanár egyénisége. Kath. Nevelés 149—-151. 1.
— A milieu a nevelésben. Kath. Nevelés 293—296. 1.
— A tanítási módszer alapvető pontja. Kath. Nevelés 437—439. 1. 
Eberhardt János. A közvetlen nevelés, nevelőink és a társadalom. Nép

nevelő 3., 5., 7. sz.
Eberstein Ferenc. Népiskoláink a gyermekvédelem szolgálatában. 1907. 

(8-r. 22 1.) 1 K. — Ism. Molnár Lajos. Népoktatás (Lugos) XII. 
6. sz. — Buchler Hugó. Délvid. Tanügy 1. sz.

Educarea vointei ín spirit creçtinesc. Telegraf. Roman. 5—7. 9—11. sz. 
e. f. Selejtezés a gimnáziumban. Egyetértés 132. sz. 
eg. Az évvégi értesítőkről. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 698—700. 1. 
Egan. Nepásarea çi lipsa de vointa. Foaia Scolast. 15., 16. sz.
*Egy felügyelő. » Napközi otthonok. Népnevei. Lapja 2. sz.
Az egyhuzamban való tanításról. (Fuchs Jakab, Szentkereszty Tivadar, 

Pánczél Imre, Hirsch József, Nagy Sándor, Tóth Lajos, Imrey Ár- 
pádné, Zoványi Lajos, Néptan. Lapja 28. sz. Jesztrebényi Kálmán, 
Nagy József, Bogdán Albert, Eifried Ágoston, Vidor J. В , Vaskó 
László, Török Pál, Fóti Bernât, Kajtsa József, Homoky György, 
Kacz Lajos, Reichel Lajos, Szabó Pál, Szabó István, Lakatos L a
jos, Kiinda Gyula, P. Nagy Sámuel. U. o. 29. sz.

Az egyhuzamban való tanítás. Népmívelés III. 572. 1. 
eg. A javító vizsgálatok megszigorítása. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 829. 1. 
Ehrlich Antal. A szabad tanításról. Pædag. Ifjúság VI. évf. 8—9. sz. 
Elek Gyula. Az egyhuzamban való tanításról. Néptan. Lapja 16. sz.
— A munkára való nevelés kérdéséről. Család és Iskola 5. sz.
— A jellem neveléséről. Család és Iskola 15. sz.
— A tankönyvek ismertetéséről. Család és Iskola 19. sz.
— Tapasztalatok az ifjúsági egyesületekről. Család és Iskola 8. sz.
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Éliás Márton. A számolás psziehofizikájáról. Keresk. Szakokt. XY. 10. sz. 
Eilend József. Az ev. ref. középiskolák 1905-—6. tanévi értesítői. 

Sárosp. Eef. Lapok 5—9. sz.
Ember János. Az elzüllött gyermekek nevelése. Néptan. Lapja 37. sz.
— A cigányok nevelése. Néptan. Lapja 33. sz.
— Valami az önnevelésről. Néptan. Lapja 2. sz.
Endrei Gerzson dr. Reformtörekvések a gyakorlati psedagogia terén. 

Magy. Pædag. 469—479., 524—540. 1.
— Pædagogiai reformerek. Uránia. 337—346. 1. 
eö. Dalok a népiskolában. Zeneközlöny Y. 1. sz.
Eperjessy István. A gyermekmunkáról. Népmívelés IV. 104—110. 1. 
Az erdei iskola. Népnevei. Lapja 17. sz. (Juba Adolfnak a charlotten- 

burgi erdei iskoláról írt cikkének kivonata.)
Erdélyi J. Jenő. Az osztályozásról és vizsgáltatásról Keresk. Szakokt. 

XV. 4. sz.
Erdős István. Az idei értesítőkhöz. Polg. Iskola 10. sz.
F. G. Nemzeti politika és népoktatás. Nemz. Iskola 45. sz. Haraszty 

Sándor válasza U. o. 47. sz.
— A nemzetiségi tanító. Nemz. Iskola 46. sz.
F. У.-A jellemnevelés alapkérdései. Népisk. Tanügy 6., 7. sz.
Fábián Irma. Ideges gyermekek. Kisdednevelés 5. sz.
— Napi és évi foglalkozási tervezet az óvodában. Kisdednevelés 8. sz. 
H. Fábián Irma. A példa. Kisdednevelés 14. sz.
Faller Jenő. A szocializmus az iskolában. Népnevei. Lapja 14. sz. 
Faluba Andor. A tanító szociális hivatása az iskolában. Ev. Iskola 

1. sz.
Fangh Erzsébet. Iskoláink és virágkultusz. Függetl. Székelység 59. sz. 
Farkas Béla. A figyelemre való szoktatásról. Alföldi népiskola 5., 6. sz. 
Farkas Géza. Vizsgajutalmak. Népmívelés IV. 99—101. 1.
Farkas Pál. Szabad tanítás. Az Újság 232. sz.
Fejér András. A gyermek ösztönszerű rajzolgatása. Magy. Kisdedneve

lés 3. sz.
Fejes Aladár. Nyilvános évzáró vizsga-e, vagy évzáró ünnepély. Tanítók 

Lapja 28. sz.
Fekete Antal. Az egyhuzamban való tanításról. Nép tan. Lapja 20. sz. 
Ferenczi Zoltán. Népkönyvtárak, vándorkönyvtárak, ezek szervezése 

és az esteli könyvtárak kérdése. Népmívelés IV. 238—264. 1. 
(Onnállóan is megjelent.)

Fluchar, Alois. W orte der Eltern an die schulmündigen Söhne. Wien.
1906. Ism. Kemény Ferenc. Magy. Pædag. 55. I.

Fludorovits Zsigmond. Nemi felvilágosítás. Kath. nevelés 296—302., 
345—351. 1.
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Földes Ferencz. A helyes és helytelen emlékezés. Néptan. Lapja 39. sz. 
Földes Géza. A guvernánt pedagógia hatása. Nemz. Isk. 28. sz.
Földi Jenő. A rajz mint nevelőeszköz. Népoktatás (Lugos) XII. 5. sz. 
Fóti Bemát. Ne Ígérjünk túlsókat gyermekeinknek. Néptanoda 30. sz. 
Frungepán. «Szabad iskola» Papok Lapja 0. sz.
Freund Bemát. A szónokló tanító. Nevelés 24. évf. 7. sz.
— Szellemi mozgékonyság. Népoktatás (Lugos) XII. 6. sz.
— Bürokratizmus az iskolában. Nevelés 24. évf. 8. sz. (A tanító ta 

nítson, s ne a tan terv oktattasson vele.)
— Könnyebb tanulás. Nevelés 24. évf. 6. sz.
Friml Aladár dr. Az ellenőrző tanácskozásokról. Tanáregyl. Közi. 

40. évf. 397—399. 1.
Fuchs Malvin. A gyermek becsülete. (Franki. Ztg-ból.) Ford. Lázár 

Eiza. Magy. Tanügy. IV. 2. sz.
Füle Mária. Napi, heti és évi foglalkozási tervezet. Kisdednevelés

10. sz.
Füzesi Márton. Egy apa karácsonyi levele leányához. Magy. Kisded

nevelés 10. sz. (A tanító feladatáról.)
G. 1. Az értékek szerepe a gyermek fejlődésében. Népmívelés III. 

550—557. 1.
Gaal Jenő. A szabad tanítás tárgyai, eszközei és módszere. Népmíve

lés IV. 223—237. 1.
Garai Ede. A jellemképzésről. Bdp. VIII- (ítökk Sz. u.) polg. fiúisk. 

1906/7. értee. 5—7. 1.
Gárdonyi Emil. Professor dr. W. Rein tanügyi javaslatai. Nemz. Is

kola 40. sz.
Gárdos Mór. Az iskola magyar levegője. Izr. Tanügyi Értés. 9. sz.
— A zsidó iskola kiegészítése. Izr. Tanügyi Értés. 12. sz.
— A hat osztályú teljes zsidó iskola. Izr. Tanügyi Értés. 11. sz.

Az új Tanterv és a zsidó iskola. Izr. Tanügyi Értés, melléklete.
— Az elemi és polgári iskola közötti kapcsolat. Néptan. Lapja 3. sz. 
Gáspár Frigyes. Az egyhuzamban való tanításról. Néptan. Lapja 22. sz. 
Gáspár Károly. A gyermek felvilágosítása. Pesti Napló 83. sz.
Gay Károly. Tanügyi igazságok. Polg. isk. Közi. 17. sz. (A polg. is 

kolát, mint szükségest, védelmezi.)
Geöcze Sarolta. A mennyiség- és természettudományok tanterve. Magy. 

Tanítóképző 132 135. 1.
Gerencsér István. A faji szellem a tanításban. Magy. Tanügy. TV. 

26. sz. és Család és Iskola 7. sz.
— A béke napja. Család és Iskola 11. sz.
— Az iskola és az élet. Család és Iskola 17. sz.
Gerlachné Schalter Margit. Az olvasás. Magy. Kisdednevelés 4. sz. 

M agyar 1‘eadagugia. X V!I. 6—7. 24
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Gidófalvy István dr. Hogyan kedveltessük meg gyermekeinkkel a má
sok bajával való törődés gondolatát? Székely Nép 152—154. sz. 
és Közérdek (Karcag) 24. s kv. sz.

Glatz, Andreas. Die stille Beschäftigung. Schul- u. Kirchenbote 5. sz. 
Glücklich Vilma. A szülői feladatok teljesítésének mai módja meg

felel-e kulturális fejlődésünk jelen fokának ? (Kivonat.) Izr. Tanügyi 
Értés. 5. sz.

Gmitterné Thuróczy Margit. Társadalmi erényekre való nevelés a 
népiskolában. Magv. Kisdednevelés 2. sz.

Goerth Albert. A rendszeretetre való nevelés. Hagy. Pestalozzi 9. sz. 
Gonda József dr. Az internatusokról. Gyakori. Pædag. Hl. 435—449. 1. 
Görcsöni Dénes. Középiskolai értesítők. Alkotmány 185., 188., 192., 

194. sz.
Grosz, Julius. Grundprinzipien für die Durchführung eines Normallehr

planes. Schul- u. Kirchenbote 20—22. sz.
Guichard, I. et Voinchet, I. L ’enseignement pacifiste à l’ecole pri

maire. Beims, 1906. Ism. Kemény Ferenc. Magy. Pædag. 308. 1. 
Gyárfás Elemér dr. Tanulmányok a nemi kérdésről. Kolozsvár, 1906.

Ism. G—s. Magy. Pædag. 305 --308. 1.
Gyenesné Támár Judit. A magunk hibái. Néptan. Lapja 48. sz.

(Azon hibákról, melyek a tanítást eredménytelenné teszik.)
A gyermek nevelése csecsemő korában. Népmívelés III. 191. 1. 
Gyermekjáték-kiállítás Budapesten v. Alkotmány. 296. sz. 
Gyermekvédelem. Népiek. Tanügy 10. sz.
Győrffi Imre. A sexnalis pædagogia és koedukáció kérdéséhez. Taní

tók Lapja 6., 7. sz.
H. B. A polgári leányiskola új tantervéről. Polg. isk. Közi. 5. sz. 
h—d. A középiskola és tanárai. Egyetértés 244. sz.
Hafner Mária. Mikép súlyozzuk ellen a gyermekekben jelentkező önző 

érzelmeket? Szombathely-egyházm. r. k. tanítóegyl. XV. értés.
80—86. 1.

Haftmann Etelka. Ifjúsági könyvtáraink kiselejtezése. Népiek. Tanügy. 
48. sz.

Halász Lajos. Az iskolai kirándulások haszna nevelés- és oktatás szem
pontjából. Tanítók Lapja 39—41. sz.

— A tanító egyénisége. Tanítók Lapja. 24. sz.
— Az egyhuzamban való tanítás kérdéséről. Tanítók Lapja 16. sz.
— A tanítók klasszifikálásának tarthatatlanságáról. Tanítók Lapja 7. sz. 
Hancsókné Wolkenberg Ilona. Az együttes oktatás kérdése. Tanár-

egyl. Közi. 40. évf. 62—67. 1.
Hankovicsné Fábián Irma. Kisdedóvásunk bajai. Kisdednevelés 21. sz. 
Hantos Gyula. A szocializmus és az iskola. Család és Iskola. 4. sz.
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Haraszthyné Szederkényi Anikó. Szerelmi nevelésre van szükség.
Huszadik Század XV. köt. 236—244. 1.

Harkányi Ede. A vörösek és feketék harca. (A szabadtanítás pécsi 
kongresszusáról.) Pesti Napló 243. sz.

A hatéves gyermek szíuérzóke. Népmívelés IV. 560. 1.
Havas Antal. A házi feladatokról. Zemplén várm. Népoktatás 37., 38. sz. 
Havas Károly. Éltes gyermekek játékáról. Néptanoda 2". sz.
— A szünidőről. Néptanoda 28. sz.
— Hibás olvasás. Néptanoda 31. sz.
— Gyermekjáték. Néptanoda 19. sz.

Havas Mihály. A nevelés nagy ereje. Népnevei. Lapja. 18. sz.
— Mit olvas a budapesti gyerek. Népnevei. Lapja 20. ez.
Héber Bernât. Megfigyeléseim az iskolai élet köréből. Ism. dr. Ozorai 

Frigyes. Magy. Pædag. 606. 1.
— Bajok a pályaválasztás körül. Magy. Tanügy. 6. sz.
Hegedűs István. A szabad tanítás jelentősége általában és különösen 

hazánkban. Népmívelés IV. 217—222. 1.
Hegedűs Zsigmond. Gyakorlati életpályák. Bdp. VIII. (Német u.) polg. 

fiúifik. 906/7. értés. 7—12. 1.
Heinrich Józsa. A gyermek aesthetikai nevelése a játék és játéksze

rek által. Család és Iskola 9—11. sz.
A hazugságról. Család és Iskola 15—17. sz.

— A költészet megkedveltetése a népiskolában. Család és Iskola 5. sz. 
Hellebranth Géza. Hazafias és vallásos nevelés. Hevesm. Tanügy 2. sz. 
Henning, Gottfr. Die stille Beschäftigung. Schul- u. Kirchenbote 3. sz. 
Hettyei Lajos. A tájképező-kirándulásról. Rajzoktatás X. I l l  115. 1. 
Hevesi Mór. A koedukáció. Néptan. Lapja. 23. sz.
Hídvégi Benő. A nemi felvilágosításról. Népiek. Tanügy 17. sz. 
Hilfsdorf', Theodor. Is t der darstellende unterricht Unterrichts-Grund

satz oder Unterrichts-Fach ? Darmstadt. Ism. tj. Tanáregyl. Közi. 
40. évf. 832. 1.

Die Hilfsklasse. Schul- u. Kirchenbote 24. sz.
Hitter Lajos. A váltakozó tanítás gyakorlati keresztülviteléről. Nevelés 

24. évf. 4. sz.
— Egységes tankönyvhasználat. Nevelés 24. évf. 5. sz.
Högyészi Amand. Család és iskola. Komáromi algimn. 1906/7. értés.

3—33. 1. Ism. dr. Ozorai Frigyes. Magy. Pædag. 606. 1. 
Holczrnann Ferenc. A kötelességekről. Győri bkultéty-fiúisk. 1906/7. 

értés. 3—6. 1.
Höller, Konrad. Die sexuelle Frage und die Schule. Leipzig. 1907.

Ism. Kemény Ferenc. Magy. Pædag. 501—503. 1.
Потоку György. Ref. iskoláink egységéről. Magyar Szó. 88. sz.
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Homoky György. A népiskolák egységéről. Sárosp. Eef. Lapok 12. sz.
— Helyes-e a vizsgái jutalmazás ? Tanítók Lapja 19. sz. — A vizsga.

U. o. 19. sz.
— Milyen a jó iskola ? U. o. 22. sz.
Honvéd József. Ifjúsági egyesületek az egységes magyar állameszme 

szolgálatában. Nemz. Isk. 2. sz.
Homyánszky Gyula. A történet eszméje és a szabad oktatás. Nép- 

mi velés IV. 446—464. L
Horváth Cézár, dr. A «Fák Napja» (Arbor day). Pápai kath. gimn. 

1906/7. értés 3—24. 1. — Ism. dr. Ozorai Frigyes. Magy. Pædag. 
606. 1.

Horváth E. János. Nyári napközi otthon. Népnevei. Lapja 3. sz. 
Horváth Lajos. A magyar tanítóság és tanügyi törekvések a XIX.

században. Délvid. Tanügy 86—89. 1.
Hunyady Béla. A képeslevelezőlap mint tanítási eszköz. Népmívelés

III. 313—316. 1.
I. Gy. Az érettségi vizsgálat egyszerűsítése a felső kereskedelmi isko

lákban. Egyetértés 73. sz.
lftene J. Gyula A könyvnélküli tanulás. Tanügyi Értés. (Beszterce) 

XII. 6. sz.
Ingyen tanszerek az elemi iskolákban. Népmívelés IV. 186—188. 1. 

(Svájcban.)
Isaic, I. Creçtere ç’apoi jtiinta. Foaia scolast. 7. sz.
— Ceva ín atentiunea mamelor románé. Foaia scolast. 1—4. sz.
Az iskolaszerek ingyenességéről. Népmívelés III. 47—50. 1. 
Iskolaszobák világítása. Népmívelés III. 385. 1.
Istvánffy Gyula. Az iskolai ünnepekről. Magy. Tanügy. IV. 23. sz.
J. A gyermek játékszeréről. Népiek. Tanügy 50. sz.
J. G. A kisérleti pædagogia. Népmívelés HL 421—425. 1.
— A gyermekek emlékezetéről. Népmívelés IV. 559. 1.
Jy. A gyermekek arcjátéka. Népmívelés H l. 268. 1.
Jablonkay Géza. Munkaképesség és figyelem. Népmívelés III. 426—431.1. 
Jacobi, Dr. Julius. Die Frau als Lehrerin. Vortrag. Schässburg. 1907.

W. Krafft. (8-r. 20 1.)
Jakab József. Megjegyzések. Polg. isk. Közi. 8. sz. (Az iskolai nyom

tatványokról és az osztályozási rendszerről.)
Jancsó Benedek. Az iskolán kívül eső közoktatás. Néptan. Lapja 43— 

45. sz.
Jászt Oszkár. Fordítanak-e elég gondot ma a nép nemesebb élveze

teire ? Népmívelés IV. 413—419. 1.
Jesztrebényi Kálmán. Néhány szó az egyhuzamban való tanításról. 

Zemplén várm. Népoktatás 35., 36. sz.
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John József. Mily módon kell a tanítónak ellensúlyozni a gyermek
ben jelentkező önző érzelmeket? Szombathely-egyházm. r. k. tanító- 
egyl. XY. értés. 86—90. 1.

Jordán Károly. (Dr. Szentgyörgyi.) Tanítók és szocializmus. Megnyitó 
beszéd, melyet az országos katholikus tanügyi tanács 1906. évi 
december hó 27-én tartott ülésén mondott —. Budapest, 1907. Kath. 
tanügyi tanács (8-r. 16 1.) és Népnevelő 1. ez.

Juha Adolf dr. Az erdei iskola. Uránia 451—455. 1.
Juhay Antal. A második osztály tanítója. Gyakorlati vezérkönyv az 

elemi népiskola második osztályában kötelezett összes tantárgyak 
tanítására. A miniszteri tantervhez alkalmazva. Második javított és 
a változott viszonyokra való tekintettel bővített kiadás. Budapest, 

1907. Athenæum. (8-r. VIII., 495 1.) 6 К
- Az ötödik osztály tanítója. Gyakorlati vezérfonal az elemi népiskola 

Y. osztályában kötelezett összes tantárgyak tanítására. Tanítók 
szava 1—2. sz.

K— cz L —s. Az ifjrrság erkölcsi züllésének okai. Népnevei. Közi. 
(N.-Várad) 23. évf. 13. sz.

К—e L. Az emlékezőtehetség iskolai ápolása. Népiek. Tanügy 19— 
21. sz.

K. U. Az emlékezet tana. Nevelés 24. évf. 3—4. sz.
Kaiblinger Fülöp dr. Minden tanítás alapja a szeretet. Olajág 6., 7. sz.
Kajtsa József Az ismétlő iskolák stagnálása. Magy. Pestalozzi 9. sz.
Kántor Mihály. Ingyenes népoktatás. Egyetértés 250. sz.
Kánya Béla. Népiskolai vizsgálatokról. Tanítók Lapja 18. sz.
Kardcván Károly dr. A középiskolai tanulmányi kirándulásokról. 

Tanáregyl. Közi. 593—599. 1.
Karenovics József Egy pár szó a gyermeknevelésről. Heti Szemle 25. sz. 

és Magy. Állam 134. sz.
Kármán Móric dr. Közoktatásügyi Tanulmányok. I. Budapest. Ism . 

Js. Pester Lloyd 60. sz. — Magy. Tanügy. IV. 2. sz.
Károlyi Ignác. Nevelés három ismeretlennel. Szülők könyve. Székes- 

fehérvár. 1907. (Budapest. Szt. István társ.) (8-r. 79 1.) 1 K.
Károlyi Sándor. Elmélet és gyakorlat. Tanügyi Értés. (Szatmár) 8.,

9. sz.
Kárpáti Manó. Az ifjúsági könyvtárak művelő hatása. Dunántúli Hirl. 

61. sz.
Karsay Jolán. Természetes irány a nevelésben és oktatásban. Tanügyi 

Értés. Győr. 10 — 12. sz.
Kelemen Béla. Az érettségi magyar dolgozatokról. (Székesfehérv. fő- 

reálisk. értés.)
Kelemen Gizella. A gyermek-nevelés. Dunántúli Hirl. 59. sz.
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Kelemen János. A  kérdezés. Nemz. Iskola 44. sz.
Keleti Adolf. A polgári iskoláról. Budapest. Szerző. 1907. (8-r. 16 1.) 

50 f. Ism. Lévai Miksa. Polg. isk. Közi. 7. sz. — K. F. Pædag. 
Ifjúság VI. évf. 5. sz.

— A Magyar iskoláról. Polg. Iskola 5. sz.
Kemény Ferenc. A békemozgalom pædagogiai jelentősége és a békenap. 

Budapest. 1907. Békeegyesület. (8-r. 27 1.) 50 f. — Ism. Bb. Nép
nevei. Lapja 8. sz. — Pædag. Ifjúság. VI. évf. 101—103. 1.

— A nemi probléma. (Sexuális Pædagogia.) Gyakorlati tanácsok az er
kölcsi nevelésre és a korai érzékiség leküzdésére. (Néptanítók könyv
tára. 33. fűz.) Budapest, 1907. Lampel R. (8-r. 125 1.) 1 K. — Ism.
1. Néptan. Lapja 49. sz. — Dr. Lázár Béla. Magy. Tanügy. IV. 
36. sz. — Rózsa Ignác. U. o. 32., 35. sz. — Szuszai Antal. Egyh. 
Közi. 44. sz.

— A sexuális probléma. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 71—-89. 1.
Kenedi Géza. A sajtó bevonása a szabad tanítás szervezetébe. Nép

művelés IV. 474., 477. 1. (Kivonat.)
A képzelő' erő s a képzetek. Népmívelés IV. 150— 157. 1.
Kertész Béla. A tanítási anyag beosztása. Népiak. Tanügy. 38. sz. 
Kertész Ferenc. Magyarosító népakadémiák. Az elemi iskola után foly

tatandó, iskolán kívül eső népművelés és magyarosítás sikeres rend
szere, módja és eszközei. Az első magyarosító népakadémia mun
kája, megnyitása, szervezése és bemutatása. I. füzet. Komárom. 
1907. Spitzer S. ny. (8-r. 62 1.) 60 f.

Keszler Károly. A gyakorlati kiképzés Aradon. Magy. Tanítóképző 
451 —454. 1.

Key, Ellen. Der Lebensglaube. Ubers, v. F. Maro. Brl. 1906. Ism.
dr. Szelényi Ödön. Magy. Pædag. 162—165. 1.

Kincs Gyula. Nézetek a pályaválasztásról. Zilahi Wesselényi-kollég. 
1906 7. értés. 3—7. 1.

— Madárvédelem az iskolában. — Évnyitó beszéde folyó hó 5-én. Zi- 
lah, Seres ny. 1907. (8-r. 8 1.)

Király Ferenc. A polgári iskola reformjához. Pædag. Ifjúság IV. évf.
5. sz.

Király Károly. A polgári iskola célja. Miskolczi áll. polg. fiúisk. 1906 7 . 
értés. 3—14. 1.

Klein Gyula. Hazugság az iskolában. Nógrádm. Tanügy VIL, 1. sz. 
Kiinda Gyula,. A tanítói önképzés, művelés irányítása. Néptanoda

8. sz.
— Vetített kép-előadások a népiskolákban. Népnevei. Lapja 8. sz.
— Ifjúsági könyvtárak. Népnevei. Lapja 14. sz.
— Gyermekvédelem. Néptanoda 22. sz.
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jKiinda Gyula. A nép erkölcsi és szellemi művelését, anyagi jólétét 
előmozdító intézmények létesítése, pártolása. Népnevelő 18. sz. 

K neif Ödön. Szociális problémák. Hagy. Tanügy IV. 10., 11. sz.
— A fák és madarak napján. Bdp. VI. polg. fiúisk. 1906 7. értés. 5—

11. 1.
Knesch Gizella. Nevelés és idegesség. Bdp. VIII. (Práter-u.) polg. 

leányisk. 1906/7. értés. 7—13. 1.
Kucor Márton. Bészletes órarend, a) Két-tanítós elemi iskola részére.

b) Az egy-tanítós hat-osztályú osztatlan népiskola részére. Ev. 
Népiskola 9. sz.

Kohányi Gyula. Az iskolán kívül eső közoktatás érdekében. Család 
és Iskola 14. sz.

— Az osztatlan iskola megosztása és a beiskolázás. Család és Iskola 
7. sz.

Kollányi Ödön. A polgári iskola célja és feladatai. Polg. isk. Közi. 2. sz.
— A polgári iskola és az iparostanoncoktatás. Polg. isk. Közi. 9. sz. 
KoUer István. A polgári iskola feladata a magyarosítás terén és a

magyar nyelv tanítása a felvidéken. Paedag. Ifjúság VI. évf. 4. sz.
— Eredetiség és eredetiségre való nevelés. Pædag. Ifjúság VI. évf.

5. sz.
Kolumbán Károlyné. A tanítónő hivatása. Család és Iskola 20. sz. 
Koncsek Lajos. Háztartási népiskolák az anyák nevelésének szolgálatá

ban. Néptan. Lapja 15. sz.
Kopasz Mihály. A tanító szociális működése. Magy Kisdednevelés 7. sz. 
Korentsi Sándor K. A nem magyar tanítási nyelvű kath. népiskolák 

új tanításterve. Népnevelő 8. sz.
Kóródy Miklós. Mit tanítottak az első pécsi szabadiskolában. Magy. 

Állam 228. sz.
Körösi Henrik. Az érettségi reformja. Budap. Hirl. 182. sz.
— Hazafias nevelés. Budap. Hirl. 303. sz.
Korpás Ferenc. Miért szükséges nálunk az internátus ? Beregszászi fő- 

gimn. 1906/7. értés. 12—16. 1.
Kovács Dániel. Az iskolai ünnepélyekről. Család és Iskola 15. sz. 
Kováts Lajos dr. A gyermekek iránti szeretet és a modern világfel

fogás. Pozsony, 1907. Wigand ny. (8-r. 57 1.) 1 K .

Kovács Rezső. A gyermekek mozgási élete és értelmi fejlődése közötti 
kapcsolat. Magy. Pædag. 16—27. 1.

Kováts S. János dr. Az osztálytanítói rendszerről. Népnevei. Közi. 
(N.-Várad.) 23. évf. 16. sz. — Dr. H. L.-né hozzászólása. U. o. 17. sz.

— A családi és iskolai nevelés reformjáról. Népnevei. Közi. (N.-Várad.) 
24. sz. 3—5. sz.

— A tanítás célja a tudás. Keress. Szakokt. XV. 10. sz.
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Kovács Vince. Az aradi konviktus. Néptan. Lapja 5. sz.
Kramer József. A lecketannlás és a szorgalom. 1906. Ism. M. G. Tan

ügyi Értés. XII. 1. sz.
Krcbsz Ernő. Az ifjúsági olvasmány. Fogaraei áll. főgimn. 1906/7. ér

tés. 3—13. 1. — Ism. dr. Ozorai Frigyes. Magy. Pædag. 611. 1.
— Az ethikai nevelés a középiskolában. Magy. Tanügy. IY. 7—9. sz.
Krécsy Béla. A fák és madarak napja az iskolában. Budapest, 1907.

Markovits és Garai ny. (8-r. 91 1.) 1 К
— A madárnap (Bird day) az amerikai iskolákban. Nemz. Isk. 1. s kv. sz.
Erein Rezső. Az analfabéták. Népnevelő 45. sz.
Kristóf György. A magántanulói rendszer. Magy. Pædag. 34—39. 1.
Kunfi Zsigmondi. Népoktatásunk bűnei. Budapest. 1907. Ism. M. Nép

tan. Lapja 50. sz.
Kutas Károly. A tanítók kölcsönös iskolalátogatása. Család és Iskola

14. sz.
Kuti Zsigmond. Az elemi és polgári iskola közötti kapcsolat. Néptan. 

Lapja 8. sz.
L. A magán tanítás. Nópisk. Tanügy 4. sz.
— Az ingyenes népoktatásról. Népisk. Tanügy 2. sz.
— Az iskolai fokozatok viszonya. Népisk. Tanügy 11. sz.
— Gyötrő tanítás. Népisk. Tanügy 48. sz.
Lád Károly. Értsük meg egymást. Polg. isk. Közi. 1. sz. (A polg. isk. 

reformjáról.) Gyöngyössy István megjegyzése. U. o. 3. sz.
Ladányi Ferenc. Az æsthetikai érzék fejlesztéséről. Tanítók Lapja 

29—31. sz.
Lakatos Lajos. Hazaszeretet. Néptan. Lapja 2. sz.
— Az anyák oktatása. Néptan. Lapja 10. sz.
— Az országgyűlési tanítói napok után. Néptan. Lapja 20. sz. (Az 

állam nyelvének kellő sikerű tanításáról.)
— Magyar munkásgimnáziumok. Néptan. Lapja. 29. sz.
— Irányelvünk. Néptan. Lapja 23. sz. (A vallásos érzület helyreállí

tásáról.)
— Züllött gyermekek otthona. Néptan. Lapja 6. sz.
— Népművelés. Néptan. Lapja 26. sz.
Lánez József. Tanszermúzeum-szakkönyvtár. Magyar Pestalozzi 5. sz.
Láng Kornélia. Erdei iskola. Nemz. Iskola 36. sz.
Lantos Lajos. Nézetek a budapesti elemi népiskolák V—YI. osztálya 

számára írt Havas-Peres-Pósa-féle olvasókönyvről. Népnevei. Lapja 
16. sz.

Léderer Ábrahám. Szavakban gondolkodunk-e vagy nem ? Néptanoda
40. évf. 15—18. sz. (Külön is. 8-r. 50 1.) — Ism. Pintér Zsig
mond. Izr. Tanügyi Értés. 7. sz.
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Léderer Ábrahám. A békeszeretetre való nevelés. Izr. Tanügyi Értés.
5., 7., 9. sz.

Lékány Tivadar. Hiányok a nevelésben. Nemz. Iskola 43. sz. 
Lemaître Jules. Az oktatás reformja. Népmívelés III. köt. 7— 16. 1. 
Lengyel János. Elevenség, tunyaság. Gyakori. Pædag. Hl. 142—144. 1. 
Lengyel Klári. A polgári leányiskola hat osztályra való fejlesztése. 

Polg. lek. Közi. 10. sz.
Levs Vilmos dr. Békeeszme és pædagogia. Besztercze 3—5. sz. 
Leszncr Rudolf dr. Rövid leckeóra. Népmívelés IV. 97—99. 1. és Ev. 

Népiskola 7., 8. sz.
■— Mesemondás. Ev. Népiskola 5., 6. sz. és Gyermekvédelem 4. sz.
— A tanulók túlterhelése. Sopron. 1907. Ronrwalter-ny. (8-r. 15 1.1 
Lewinstein, Siegfr. dr. Kinderzeichnungen bis zum 14. Lebensjahr.

1905. Ism. S. Rajzoktatás X. 189—191. 1.
JAeb, Fr. W. Nochmals «Die stille Beschäftigung» Schul- u. Kirchen

bote 4. sz.
Liebermann (Szentlörinczi) Leo. Az egyetemek és főiskolák polgárai

hoz. 1906. Ism. Kemény Ferenc. Magy. Pædag. 53. 1. (A sexualis 
nevelés ügyében.)

Lukács Gyula. Az iskola szépsége. Népmívelés IV. 540—542. 1. 
Lupaç, Dr. I. Principiul istoric ín pædagogie. Vatra scolara 7. sz.
M. B. Az, egyhuzamban való (délelőtti) tanítás. Nógrádm. Tanügy 

VIII. 1. sz.
M—г V. A nevelés eszközeiről. Népisk. Tanügy 36—42. sz.
Mácza Ödön. Miként járjon el a tanító a gyermekek hazugságaival 

szemben? Magyar Kisdednevelés 1. sz.
A madarak és fák napja pædagogiai szempontból. Népoktatás (Lugos) 

XH. 7. sz.
Máday Izidor. Az állatvédelem az iskolában. Néptan. Lapja 2., 3. sz. 
Magyar I. Lajos. A nevelés két főtárgya. Zemplénvárm. Népoktatás

31., 32. sz.'
Magyar Kisdedóvó. A kisded összes foglalkozásainak gyűjteménye és 

vezérkönyve. Szerkesztették : Peres Sándor, Stepankó Albert, Halász 
Sarolta, Hankovitsné-Fábián Irma, özv. Székely Gáborné. Budapest. 
1907. Lampel. (8-r.) 4 К 80 f. Ism. X. y. Népnevei. Lapja 25. sz. 

Magyar László. A polgári leányiskola új tantervéről. Polg. iskolai 
Közlöny. 2. sz.

A mai gyermeknevelésről. Egy öreg emcer csevegései. Nevelés 24. évf. 
1—3., 5. sz.

Major Károly dr. Panaszok a mai középiskola ellen. Gyöngyösi főgimn. 
1906 7. értés. 3 13 1. (Külön is 8-r. 31 1.) Ism. dr. Ozorai Frigyes. 
Magy. Pædag. 565. 1.
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Mánczos József. A népiskola szerepe a gyermeknevelésben. Iskoláink
X. 5., 6. sz.

Mangold G. Gusztáv. Gyermekvédelmi eszmék és ;rzelmek. Budapest, 
1907. Nagel 0. (16-r. 46 1.) 50 f.

Marikovszky Pál. Az egyhuzamban való tanításról. Néptan. Lapja 
19. sz.

Markus. A tanulás szabadsága. Nemz. Isk. 33.. 34. sz.
Mártonjfy Imre. Árpád-ünnepély az iskolában. Néptanoda 13. sz.
— A beszéd mint a jellem ismertetője. Néptanoda 20. sz.
Mathaeidesz Ákos. A jó népmese a tervszerű nevelés eszköze. Ev. Nép

iskola 3. sz.
Mathias, Dr. Adolf. Wie erziehen wir unsern Sohn Benjamin ? 6 Aufl.

München, 1906. Ism. Kemény Eerenc. Magy. Pæ iag. 104—105. L 
Matulay Ferenc. A gyermeki lélek és az iskola. Bajeczi r. k. népiek. 

1906 7. értés. 13—16. 1.
Mayer Endre. Az ifjúság erkölcsi nevelésről. Prot. Szemle 150— 165., 

251—228. 1.
Mayer Márton. A gyermeknevelésről. Alföldi Népiskola 7., 9. sz. 
Mázy Engelbert dr. Az erkölcsi nevelés útjai. Kath. Nevelés 439— 

444. 1.
Medgyesi János. A «Magyar Gyermektanulmányi Társaság» megala

kulása. Magy. Pestalozzi 9. sz.
Medreczky István. Az iskolai ünnepélyek. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 

729—731. 1.
Mcgede, Marie zur. Frauengedanken über Menschenerziehung. Berlin.

1907. Ism. Járosy Dezső. Egyh. Közi. 9. sz.
Meller Simon. Minő katalógusokat kiván a szabadtanítás? Népmívelés 

IY. 404—406. 1.
Mendly Lajos. Indítvány a madarak és fák napja tárgyában. Népok

tatás. (Lugos) XII. 8. sz.
Mérnök. Falusi líceumok. Nemz. Isk. 17. sz. Blozsán Kálmán. U. o. 

19. ez.
Mészáros Ilona. A szépérzék fejlesztése. Tanítók Lapja 23. sz.
Mezei Mihály. Az osztatlan népiskola megosztása és a beiskolázás.

Yálasz a Kohányi-féle pontozatokra. Család és Iskola 13., 14., 15. sz. 
•— Az ízlés fejlesztésének jelentősége a népiskolában. Család és iskola 

4. sz.
Mező Dániel. Az egyfolytában való tanításról a népiskolában. Délvid. 

Tanügy 271—273. 1. és Néptan. L^pja 24. sz.
— A fák és madarak napja. Délvid. Tanügy 132—134. 1.
Mihalicsko János. A nem magyar tanítási nyelvű kath. népiskolák

új tanítás-terve. Népnevelő 17. sz.
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Mihály Ferenc. Magyar nemzeti népnevelés. Tanügyi Értés. (Szatmár)
6. ez.

— Nép- vagy magyar nemzetnevelés. U. o. 8. ez.
— Az igazolatlan mulasztások Tanügyi Értés. (Szatmár) 9. sz.
Mihály József. A testi fenyíték. Népmívelés IV. 93—96. 1.
Mihályfi József. Német kultúra magyar állami iskolában. Nemz. Iskola

51. sz.
Miklós Elemér dr. A fiúk és leányok együttes nevelése. Tanáregyl. 

Közi. 40. évf. 67—71. 1.
— A tanár egyénisége. Magyar Pædag. 332—341. 1. (Külön is meg

jelent. 8-r. 11. 1.)
— Nemzeti műveltség és családi élet. Nemz. Nőnevelés 57—61. 1. 
Miklóssy István. Az óvvégi vizsgálatokról. Egyetértés 126. sz.
Minicli Jenő. A jogi ismeretek tanítása. Népmívelés III. 210 223. 1.
Mlcoch Ottilia. A vallásos szellem ápolása az elemi oktatás reáltárgyai

és a történetettanítás körében. Népisk. Tanügy 20—23. sz.
Mócsy László. Szemléltessenek a szakfelügyelők! Népnevei. Lapja 21. sz. 
Móczár József dr. A középiskolai tanári könyvtárak átalakítása köz

könyvtárakká. Népmívelés IV. 265—269. 1.
— A középiskolák könyvtárai. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 312. 1.
— Középiskolai értesítők. Tanáregyl. Közi. 191—194. 1.
Modori. Az iskolaépületek használata. Nemz. Isk. 13. sz.
Moldovan, Josif. Desemnul ín jcoala poporala. Eeuniunea invátator.

251—256. 1.
Molnár Géza. Néphangversenyek. Vándorzenekarok. Népmívelés IV. 

440—442. 1.
Molnár Lajos. Gyermektanulmányozás. Népoktatás (Lugos.) XII. 4..

7. sz.
Molnár Oszkár. A kísérleti psychologia. Család és Iskola 18., 19. sz. 
Molnár Viktor. Az iskolán kívül eső közoktatás. Uránia 145 148. 1. 

és Nemz. Nőnevelés 137—144. 1.
Monoky Sándor. Helyes-e a vizsgái jutalmazás ? Tanítók Lapja 25. sz. 
Morvay Ferenc. A Szentírás főbb neveléstani elvei. Kalazantinum X III. 

évf. 1. sz.
Mózes Imre. Az el. és polg. isk. közötti kapcsolat. Néptan. Lapja 7. sz. 
Müller Ferenc. Iparos-tanulók házi nevelése. Nagyatádi Hirl. 17. sz. 
Münch, О. Zukunftspädagogik. Berlin. Ism. dr. Endrei Gerzson. Urania 

337—346. 1.
Mutschenbachcr Gyula. Locke, az értelem vezetése. Ismerteti —. Gyulai 

r. k. főgymn. 1906 7. értés. 15—90. 1. (Önállóan is megjelent. 8-r. 
79 1.) — Ism. — Ism. dr. Ozorai Frigyes, Magy. Pædag. 564. 1.

N. L. Erkölcstani óra az akaratszabadságról. Kath. Nevelés 311—314. 1.
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Nádai Pál. Buskin naint népnevelő. Népmívelés IV. 44—51. 296— 
307. 1.

— A mesélésről. Népmívelés Ш. 464—472. 1.
— A gyermekeknek való könyvről. Népmívelés III. 524 —530. 1. (Wol

gast H. Vom Kinderbuch című müvét ismerteti.)
Nagy József. A polgári iskolák jövője. Polg. Iskola 1. sz.
— A polgári osztály fejlődése és a hét oszt. polgári iskola. (Tanulsá

gok.) Polg. Iskola 8. sz.
-— A polgári iskola az egységes középiskola szempontjából. Nemz. Isk. 

19. sz.
— Békeszeretetre nevelés. 1907. (8-r.) 50 f. Ism. Kleinberg I. Izr. 

Tanügyi Értés. 6. sz.
— Nemzeti nevelés. Nógrádm. Tanügy VIII. 6. sz.
Nagy Lajos. A polgári fiúiskola reformja. Népmívelés III. 336 342. 1. 

és Nemz. Iskola 52. sz.
— A polgári fiú-iskola. Budap. Hirl. 24. sz.
Nagy TmszIó. A gyermektanulmányozás mai állapota. 1906. Ism. Bar

ten Imre. Kisdednevelés 6. sz. — I. G. Magy. Pædagogia 108. 1. 
Kortsmáros László. Népnevei. Közi. (N.-Várad) 23. évf. 9. sz. Bla- 
sutigh Károly. Gyermekvédelem 2. sz. — K. Magyar Siketnéma-oktatás
3. sz.

— Az érdeklődés fejlődéstana. Magy. Pædag. 193—208., 271—288. 1. 
Nagy, Ladislaus. Die Entwickelung des Interesses des Kindes. Ztschr.

f. experiment. Pädag. 1907. 3., 4. Külön is megjelent. Ism. F ar
kas Irén. Népnevei. Lapja 22. sz.

Nagy Sándor. Vélemény a népiskolai tananyagnak félévre való beosz
tásáról. Kecskeméti ref. tanítóegyl. 1907. jegyzőkönyve. 52—55. 1. 

Nascimbeni, Giov. II collegio come campo per la psicologia collettiva.
Ism. dr. Vida Sándor. Magy. Pædag. 355—356. 1.

Negrujiu, 1. F. Prelegerile noastre poporale. Foaia Scolast. 11—12. sz. 
Neubauer Elemér. A módszer. Tanügyi Értés. fSzatmár) 4. sz.
-— Pædagogia. Tanügyi Értés. (Szatmár) 8. sz.
Nicolescu, N. çi Stoinescu, G. Curátirea stupilor çi alte lucrarï ase- 

menea. Foaia scolast. 8. sz. (Eleje a m ult évi folyamban.)
Nógrádi László dr. Rendkívüli tantárgyak a középiskolákban. Egyet

értés 18. sz.
— Tánczoló gimnazisták. Egyetértés 55. sz. (Megengedhető-e, hogy a 

• diák részt vegyen nyilvános bálokon.)
Novák Sándor ifj. Az osztályozásról és vizsgáltatásról. Keresk. Szak- 

okt. XV. 1. sz.
(ó) Ujságműveltség. Néptan. Lapja 44. sz.
— A gyermekek felvilágosítása. Néptan. Lapja 52. sz.
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O. F. Ifjúsági szinielőadások. Népmívelés III. 520—523. I.
Olvashat-e a leány regényt? Nyitrai felső leányisk. 1906/7. értés. 6—

4-2. 1.
Óváry János. Nópmívelési egyesületekről. Délvid. Tanügy. 80—85. 1. 
Öveges Kálmán. A népiskola a népjólét fejlesztésének szolgálatában.

(A népiskola teendői, házi ipari oktatás, slöjd. stb.) Népnevelő 27. ez. 
Ozorai Frigyes dr. A reáliskola jövője. Bdp. IV. főreál. 1906 7. értés. 

1 -2 4 . 1.'
— A productiv munka nevelő értéke. Népmívelés III. 442 446. L
— Möbius a lélektanról. Magy. Pædag. 233- 237. 1. 
p. Középiskoláink zsúfoltsága. Egyetértés 108. sz.
Palády Lajos. Egy vén tanító levelei. Szatmár, 1907. Nemes Any. 

(8-r. 30 1.)
Palásthy Kálmán. Az önálló gondolkodás. Zemplénvárm. Népoktatás

40., 41. sz.
Pálinkás Béla. Elemi népiskolai tanítástan. Vezérfonalul tanítóképző

intézeti növendékek, tanítójelöltek és tanítók számára. Nagybánya, 
1907. Kovács Gy. (8-r. 91 1.) 2 K.

Pallós Albert. Az iskola jövő hivatása. Család és Iskola 18. sz.
— A nemzeti érzület ébrentartása. Csslád és Iskola 19. sz.
Pampu, loan. Modul de extirpare al vitului, furtului, minciunei, indi-

vidiei fi betiei. Foaia scolast. 1—5. sz.
Papp Illés dr. A középiskola és a társadalom. Nemz. Isk. 26. sz. 
Papp Ilona. Vau-e haszna az elemi iskolának abból, hogy ha a gyer

mek óvodába jár? Kisdednevelés 5. sz.
Papp László. Az új tanterv általános ismertetése. Szilágyvárm. Tan

ügy 2. sz. Eleje a múlt évi folyamban.
Parázs. Március 15. és az iskolák. Zemplénmegy. Népoktatás 10. sz. 
Patak László. Az önművelésről. Hevesm. Tanügy 3. sz.
Paulini Károly. Reform-kérdések. Egyetértés 286. sz. (A két közép

iskola egységesítéséről.)
— A polgári iskola. Egyetértés 292. sz.

A középiskola. Egyetértés 298. sz.
Pékár Károly. A gyermekek haragja. Magy. Pædag. 41—44. 1. 
Persenszky Károly. A házi feladatokról. Zemplénvárm. Népoktatás 

40. sz.
Péterfy Sándor. Egy öreg tanítónak rokonához intézett s a gyermekek 

neveléséről szóló levele. Tanügyi Értés. Győr 7. ez.
Petrányi Ferenc. A kath. tanító és a társadalmi kérdés. Kalocsai r.

k. tanítóegyl. 1906. értés. 61—78. 1.
Pikier Gyula. A társadalmi tudomány szabad tanításáról. (Kivonat.) 

Népmívelés IV. 473. 1.
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Pickier Gyula. A szabad tanítás tárgyai és módjai. Népmívelés IV 
385—397. 1.

Piller József. A tankötelesek nyilvántartása. Néptan. Lapja 40. sz. 
Pintér Zsigmond. A zsidó iskolák szociális feladata. Izr. Tanügyi 

Értés. 2. sz.
— Törekedjünk a természet megismerésére. Izr. Tanügyi Értés. 3. sz. 
Pipos, Dr. P. Principiile supreme ale didacticei din punét de vedere

istorico-critic. Reuniunea mvátator. 9—10. sz. 209—228. 1.
Plichta Béla. A beszédről és hibáiról. Délvid. Tanügy 249—251. 1. 
Polgár Gyula. Az emlékezet tanának pædagogiai vonatkozásai. 1906.

Ism. K. U. Nevelés 24. évf. 3., 4. sz.
A polgári iskola szűkebb keretben. Magy. Tanügy 42. sz. Erre válasz. 

Polg. Isk. Közi. 14. sz. és Klacskó György válasza. TJ. o. 15. sz. 
(A 7 oszt. polg. iskoláról.)

A polgári iskolák reformjáról. (Az orsz. polgári iskolai egyesületnek 
a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez leadott emlékirata.) 
Polg. isk. Közi. 1. sz.

Politikai nevelés az iskolában. Népmívelés III. 472. 1.
Polyánszky Gyula. Váltakozó rendszer. Nevelés 24. évf. 4. sz.
Popa, Octavian. Rolul ínvá^atoruiui afará de fcoala. Foaia scolast. 

1—3. sz.
Pora, Andrem. Scoala poporalá. Foaia scolast. 3. sz.
Pora, A. Chestiunea manualelor noastre de fcoalá. Foaia scolast. 5. sz. 
Pósch János. A polgári leányiskola új tantervéről. Polg isk. Közi. 3. sz.
— Hogyan segíthetünk csonka tantervűnk hibáin ? Polg isk. Közi. 9. sz. 
Prekup László. Visszhang. Néptan. Lapja 3. sz. (A magyar haza

iránti szeretetet hirdeti a román ajkúak között.)
Pröhle Henrik. Evangélikus szellem a népiskolai nevelésben. Ev. 

Népiskola 12. sz.
Prokupek Sámuel. Arvaházi nevelés. Nagyszebeni r. k. Teréz-árvaház 

1906/7. értés. 3- 5. 1.
r. Az egyhuzamban való tanításról. Néptan. Lapja 18. sz.
R. D. A gyermekmegfigyelés, mint a paedagogia egyik legfőbb feladata. 

Család és Iskola 7. sz.
R. M. dr. A modern iskolaépítés. Népmívelés IV. 331—338. 1.
R. O. Gondoskodás az elhagyatott gyermekekről. Népnevei. Lapja 19. sz. 
R—O. A játék lélektana és à gyermek eszthetikai nevelése játék ú t

ján. Népmívelés IV. 116— 120. 1.
R. 0. A szabadtanítás kongresszusa — a szabadtanítás metropolisa. 

Népnevei. Lapja 20. sz.
Radnai Oszkár. Az akarat nevelése. Magy. Tanítóképző 420—422. 

469—473. 1.
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Radnai Oszkár. Eszthetikai nevelés. Magy. Tanítóképző 98— 105., 
152—156., 238- 243., 298-302. 1.

Radnóti Dezsöné. Ifjúsági irodalmunk termékeiről. Család és Iskola 
7—9. sz.

Rákosi Tibor. Magyar Kolleds, fő- és középiskolai diákok otthona. 
Budapest. 1907. Szt. László-ny. (8-r.) 8 1.

Rausch Rafael. Az egyhuzamban való tanításról. Néptan. Lapja 26. sz.
Razus. Melyik fontosabb, az elme vagy a szív képzése ? Délvid. Tanügy 

60—61. 1.
Reményik Lajos. Gyakorlati tanítás. Magy. Kisdednevelés 9., 10. sz.
Répay Dániel. Teendőink a divatos eszmékkel és jelszavakkal szem

ben. Néptan. Lapja 1. sz.
— A gyermekvédelem egyik újabb módja. Család és Iskola 19. sz.
— A szabadgondolkodók népiskolai reformjavaslata. Család és Iskola

10. ez.
A legújabb pædagogiai törekvések hármas iránya és Pestalozzi. Csa

lád és Iskola 14. sz.
— Nemzeti pedagógia. Család és Iskola 8., 9. sz.
— A «teljes mondatban» való feleltetésről. Család és Iskola 18. sz.
— A tanító és a család. Család és Iskola 20. sz.
Réthi Lajos. A népiskola mint országépítő. Néptan. Lapja 40. sz.
Romano, Pietro. La psicologia pædagogica. Torino. 1906. Ism. dr. Vida 

Sándor. Magy. Pædag. 351—355. 1.
Róna Jenő. Rendkívüli tantárgyak. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 349. 1.
Rónai Sámuel. Szabadakarat. (A nevelés-tudomány szempontjából.) 

Nemz. Iskola 42. sz.
Rosegger Péter. Gondolatok a gyermeknevelésről. Zemplénvárm. Nép

oktatás 42. sz.
Rosier, Hans. Ueber Jugendlektüre. Schul- u. Kirchenbote 14. sz.
Ro§u, loan. Cunoaçterea individualitajiï elevului ca conditiune princi- 

palä ín educa^iune. Reuniun. invä^ätor. 78—92. 1.
Róth Árpád. A kérdésekről. Zemplénmegy. Népoktatás 2—6. sz.
Rótt Nándor dr. Iskoláink jövője. Kath. Szemle 1—24; 1.
Rózsa Kde. Iskoláink értesítői. Izr. Tanügyi Értés. 9., 10. sz.
Rózsa György. Iskolai reformok. Délvid. ■ Tanügy 101 —107. 1.
Rozsa Ignác. Az elemi és középiskola kapcsolata. Magy. Tanügy. IY. 

24 —25. sz.
— A nemi felvilágosítás kérdése. Magy. Tanügy. IV. 29—31. sz.
(—rs). A délelőtti oktatás. Népnevei. Közi. (N.-Várad) 24. évf. 8. sz.
R uffy  Pál. A gyermekvédelem kiterjesztése. Egyetértés 244. sz.
Ruffy, Dr. Paid. Unser staatliches Kinderschutz-wesen. Pester Lloyd 

14. sz.
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S A. Az óvoda munkája. Kisdednevelés 20. sz.
S. V. Van-e az elemi iskolának haszna abból, ha a gyermek óvodába 

jár? Kisdednevelés 8., 9. sz.
Sáfrány Lajos. A szellemi munka gépezete és az akarat nevelése.

N.-Váradi ref. tanítónóképző. 1906 7. értés. 3—11. 1.
Salmen, Hans. Weihnachtsfeier in der Volksschule. Schul- u. Kirchen- 

bote 23. sz.
Sárossy Károly. A polgári iskolák aktuális kérdései. Polg. Iskola 4. sz. 
Sarudy Ottó. Elmélkedés az új tanterv módosításáról. Magy. Tanító

képző 344—351. 1. — Hollós Károly megjegyzése. U. o. 409—411. 1. 
Schimmer József. Az egyház és az iskola. Népiek. Tanügy 24., 25. sz. 
Schmid Vilmos. A váltakozó rendszer. Nevelés 24. évf. 4. sz.
Schmidt Antal. Mi módon érvényesítheti a magyar népnevelő egyéni 

erényeit és szakképzettségét a nevelés-oktatás terén ? Néptanoda
35., 36. sz.

Schmidt Márton. Tandíjszedés. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 565— 568. 1.
— A tanszerátalány. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 399—401. 1.
— A párbajellenes mozgalomról a középiskolában. Tanáregyl. Közi. 

40. évf. 657. 1.
Schneller István dr. Egyetemi tanügyi irányzatunkról. Athenæum 

40—53., 234— 245., 327—337. 1. Elejét lásd a múlt évi folyamban. 
Schön István. Az ifjúsági könyvtár és az ifjúsági egyesület a gyakor

lati kiképzés szolgálatában. Magy. Tanítóképző 16—19. 1.
Schön József. A tanító megítélése. Magy. Pestalozzi 8. sz. (A tan ít

vány megítéléséről.)
— Gyermektanulmány. Magy. Pestalozzi 6. sz.
— A durva bánásmód. Néptanoda 10. sz.
— Tanítási idő a népiskolákban. Egyetértés 29. sz.
Schwarczel Adél. A tanítónő föladatai a társadalomban. Család és Is

kola 9., 10. sz.
Schwarczer (Haburczi) Ottó dr. A gyermek lelki világából. 1907. Ism. 

dr. Jablonkay Géza. Magy. Tanítóképző 436—438. 1. Nagy László. 
Nemz. Iskola 24. sz. — Népmívelés III. 557. 1.

Scossa Dezső. Gyermekvédelem. Néptan. Lapja 12—15. sz.
Sebestyén Dezső. Az általános erkölcstanról. Izr. Tanügyi Értés. 2.,

3. sz.
Sebestyén Ede. Forradalom a gyermeknevelésben. Uj Idők 42. sz. 

(Gilman Perkins Sarolta müvéről.)
Sebestyén József. A «Himnusz» jelentősége népiskolai tanításunkban.

Tanügyi Értesítő (ßesztercze) XIII. 1. sz.
Sieber, Willi. Ueber zeitgemässe Verwertung der Schülerbüchereien. 

Schul- u. Kirchenbote 19. sz.
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Siemering, К. L. loh bin im Volk ein schlichter Lehrer. 3. Auflage.
Wien, 1907. Ism. Kemény Ferenc. Magy. Pædag. 107. 1.

Sim kó Endre. A tankönyvekről. Néptanoda 38., 39. ez.
Sim on Ferenc. A külvilág körülményeinek hatása a gyermek lelkére.

Tanügyi Értés. (Besztercze) XII. 4. sz.
Sim on Lajos. Egy cikk. Polg. Isk. 9. sz. (Válasz Király Ferenc 

«A polg. isk. reformjához» a Pædag. Ifjúság 5. sz.-ban megjelent 
cikkére.)

— Gôlyapædagogia az iskolában. Népnevei. Lapja 9. sz.
Sipos Andor. A szkioptikon szerepe a tanításban. Pestalozzi 8. sz.

(Részleges válasz. Makkay «Tanítók irodalmi társasága» cikkére.) 
Sipos Géza. Mikép tehetjük a fák és madarak napját ünnepélyessé 

és tanulságossá. Tanítótest. Értés. (Torda) 6. sz.
Smilnyánszky János. A lelki és testi erők harmónikus nevelésének 

fontossága. Magy. Kisdednevelés 8. sz.
Soltész Kálmán. Rövid észrevételek a székesfővárosi népiskolák alsó 

négy osztályainak új tankönyveiről. Népnevei. Lapja 15. sz.
Soos, J. Der darstellende Unterricht. Schul- u. Kirchenbote 1. sz. 
Spalier József. Az iparosifjúság hazafias neveléséről. Magy. Iparokta

tatás 11. óvf. 1. sz.
IjSpan, dr. Petru. Leçtiï de didacticä. Sibiiu, 1906. Ism. Stan V. Vatra 

scolara 1. sz.
— Rolul vetrei pârinteçti ín cunoaçterea çi iubirea naturiï. Vatra sco

lara 8. ez.
— Vatra párinteascá ín educatiune. Vatra Scolara 1. sz.
— Vatra párinteascá ín ínvátámántul educativ. Vatra Scolara 4. sz.
— Directiile, ín cári vatra párinteascá poate influinta educatiunea. 

Vatra Scolara 3. sz.
— Intuitia ca principiu didactic. Vatra Scolara 9. sz.
St. I. A. racionalista kor. Népnevelő 50. sz.
Stall, Sylvanus. Was ein junger Mann wissen muss. Brl. Ism. Kemény 

Ferenc. Magy. Pædag. 106. 1.
Stan, V. Inváfátorul afará de fcoalä. Vatra Scolara 9. sz.
— Invatätorul in ÿcoalâ. Vatra Scolara 8. sz.
— Spre ideal. . .  (Reflexiunï çi pove(e culturale.) Vatra Scolara 5. sz. 
Stern Judith. Költészetünk a kedélynevelós szolgálatában. Magy. Pes

talozzi 5., 6. sz.
Stoll Ernő. Az egyhuzamban való tanításról. Néptan. Lapja 23. sz. 
Strommer Viktorin dr. Ideálizmus és reálizmus a nevelésben. Kath. 

Nevelés 398—402. 1.
Stuhlm ann Patrik dr. Keresztény nevelés a családban. Kassa. 1907. 

Vitéz A. ut. ny. (8-r. 29 1.)
M agyar Paedagogia. XVII. 6—7. 25
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Sükösd Gizella. Önállóságra szoktatás a népiskolában. Hevesm. Tan
ügy. 10. sz.

Svarba József. Állandó tanmenet heti beosztással. A lévai áll. tanító
képző intézet osztatlan 6. oszt. gyakorlóiskolája részére az 1906— 
7-ik tanévben. Léva, 1907. Nyitrai és Tsa. (8-r. 44 1.) 1 K.

System Hintzmann. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 148— 150. 1. (Hintzmann 
elberfeldi igazgató órarendjéről.)

Sz. K. A háztartási iskolák és a diétás konyha. Népnevei. Lapja 14. sz.
Sz. S. dr. A gyermek és a játék. Népnevei. Közi. (N.-Várad) 23. évf. 

17. sz.
A szabadoktatás. A magyar társadalom-tudományi egyesület által 

1907. évi szeptember 26-án és 27-én rendezett szabadoktatási szak
értekezlet tárgyalásai és az egyesületi tagok által a pécsi szabad- 
tanítási országos kongresszuson okt. 4. és 5-én tartott előadások és 
beszédek. (A magyar társadalomtudományi egyesület közlemé
nyei. П.) Budapest. 1907. Magy. társad, egyl. (8-r. 134 1.)

Szabó Albert. Az új «Tanterv és Utasítás» ismertetése. Tanítók Lapja
34., 35. sz.

Szabó Elemér. Az ifjúsági egyesületek. Néptan. Lapja 49. sz.
— Tapasztalatok. Néptan. Lapja 16. sz. (Az oláh iskolák állapotáról.)
— Képek oláh iskoláink életéből. Nép tan. Lapja 20. sz.
— A hazaszeretet fölébresztése és ápolása. Néptan. Lapja 38. sz.
— Magyar iskola nemzetiségi vidéken. Néptan. Lapja 35. sz.
Szabó György. Néhány ismertető és tájékoztató sor az új tanterv és 

utasításra vonatkozólag. Ev. Népiskola 9. sz.
Szabó Kálmán. Iskolai kertek. Népmívelés IY. 82—84. 1.
— A szabad tanítás. Népnevei. Lapja 17. sz.
— A külföldi tanfolyamok. Népnevei. Lapja 16. sz.
— A fővárosi elemi iskolai hoszpitálások. Népnevei. Lapja 21. sz.
— A memorizálásról. Népmívelés III. 446—450. 1.
— Az Uránia-szinház a pedagógia szolgálatában. Népmívelés III. 308— 

312. 1.
— Liftrendszer az elemi iskolában Egyetértés 250. sz. (Helytelennek 

mondja azt a rendszert, hogy a tanító saját osztályával minden 
évben magasabb osztályba lép.)

— Az értesítők tanulsága. Egyetértés 227. sz.
— A hat elemi osztály kötelezettsége. Egyetértés 192. sz.
— A fővárosi tanszerkészítő-műhely. Egyetértés 168. sz. — Tarczali 

Dezső megjegyzése. U. o. 174. sz.
— A társadalom forradalma és a nevelés. Néptan. Lapja 30. sz.
— A házi feladványok. Néptan. Lapja 3. sz.
— Mit értünk grammatizálás alatt ? Néptan. Lapja 1. sz.
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Szabó Kálmán. A hospitálók. Egyetértés 114. sz.
— A min ta tanítások. Egyetértés 61. sz.
— Az elemi iskolai buktatás. Egyetértés 85. sz.
— Az iskolai fegyelmezés. Egyetértés 18. sz.
— Ellentmondások — kicsinyeskedések. Egyetértés 6. sz. (Könyvnélkü- 

löztetésről és a tanítók irányításáról.)
— Yezérkönyvek. Egyetértés 268. sz.
Szabó Károly. A valláserkölcsi érzés fejlesztése a népiskolában. Taní

tók Lapja 23., 25—28. sz.
Szabó Lajos. A szabadtanításról. Tanítók Lapja 45. sz.
Szalay Mihály. A költők olvasásáról. Kalazantinum XIII. évf. 4. sz. 
Szalayné, özv. Yan-e haszna az elemi iskolának abból, hogy ha a 

gyermek óvodába jár?  Kisdednevelés 4. sz.
Szántó Jenő. A gyermektanulmányozás mai állapota. Magy. Pestalozzi

12. sz.
F. Szántó Károly dr. Az írásbeli dolgozatokról. Magy. Pædag. 590— 

595. 1.
Szász Gyula. Mi legyen a népiskolai oktatás legfőbb célja ? Alföldi 

népiskola 1. sz. (Eleje a múlt évi folyamban.)
Széchényi Sándor. Zászló az iskolában. Néptanoda 8. sz.
Szederkényi Sámuel. Testi fenyíték—javítóosztályok. Magy. Tanügy. IV. 

17. sz.
Szegő Arnold dr. Az irodalom pedagógiai értékéről. A lírai költemé

nyek tanításának módszeréről. Izr. Tanügyi Értés. 1 3. sz. (Külön
is. Budapest. 1907. 8-r. 40 1.)

Szeitl Mária. Mily módon kell a tanítónak ellensúlyoznia a gyerme
kekben jelentkező önző érzelmeket? Szombathely-egyházm. r. k. 
tanítóegyl. XV. értés. 74—80. 1.

Székely Árpád. Mélyebb legyen az erkölcsi nevelés. Tanügyi Értés. 
(Szatmár) 3. sz.

— Az iskola és a társadalom. Tanügy. Értés. (Szatmár) 1. sz.
Székely György dr. Natorp Pál pædagogiai rendszere. Athenaeum 113—

123., 356—365., 481—486. 1. Eleje a múlt évi folyamban.
— Reformtörekvések a tudományos pædagogia terén. Magy. Pædag. 

77-90., 142—150., 209—219., 288—298. 1.
Székely János. A kézdivásárhelyi napközi otthon. Nemz. Iskola

9. sz.
Szelényi Ödön dr. Ellen Key pædagogiai nézetei. Magy Pædag. 162— 

165. 1.
A szellőztetés az iskolában. Nópmívelés IV. 531—534. 1.
Személy Kálmánné özv., A «Direkt# módszerről. Nemz. Nőnevelés 254 

261. 1.

2 5 *
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Szemere Samu dr. A gyermekjátékok fejlődéstani és neveléstani jelen
tősége. Magy. Pædag. 129—141. 1.

— A gyermekjáték értéke. Népmívelés П1. 163—166. 1.
Szemes Kálmán. A tanítóság a nemzeti eszme szolgálatában. Tanítók 

szava 8. sz.
A szemléltetés a mai iskolákban. Népmívelés IV. 52—54. 1.
A szexuális nevelésről. Népmívelés III. 129—135. 1.
Szigma. Tankönyvmizériák. Alkotmány 27. sz. (A tankönyvírás incom- 

patibilis a hivatalos állással.)
Sziklás Adolf. A polgári leányiskolái tanterv-revizió. Népmívelés III. 

227—238. 1.
Szinok Dezső. A tanítók klaszifikálásának tarthatatlanságáról. Taní

tók Lapja 9. sz.
A szívképzés célja és fontossága. Nógrádm. Tanügy VII. 9. sz.
Szobolyovszky István. Ügyeljünk a gyermeki beszéd fejlődésére. Gyer

mekvédelem 3., 4. sz.
— A lecketanításról. Nógrádm. Tanügy VIII. 8. sz.
— A gyermek lelki hibái és rendellenességei. Nógrádm. Tanügy VIII. 

7. sz.
Szőcs Géza dr. Idegen és hazai tankönyvek. Magy. Határőr 15. sz.
Szőllősi István. Űj stílus az iskolában. Népmívelés IV. 157—163. 1.
Szőnyi Tódor. Az emberi hang és annak kiképzése. Budapest. Kukái

L. (8-r. 122 1. 23 ábra.) 4 K.
Sztrakoniczky Károly. Az esztétikai nevelés társadalmi fontossága. 

Kereszt. Magy. Ifjúság V. évf. 11. sz.
Szusz Lajos. Vitorlázás az új tanterv körül. 1. Földrajz. Ev. Népis

kola 2. sz. — 2. Történet. U. o. 4. sz. — 3. Természetrajz. —
4. Természettan. — 5. A tanítás terve. U. o. 5., 6. sz. (Eleje a 
múlt évi folyamban.)

Szuszai Antal. A jellem iskolája. Győri Orsolya-rend polg. leányisk. 
1906/7. értés. 3—13. 1.

T. G. A községi középiskola. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 221—225. 1.
T. K. J. Gyermektanulmányozás. Magy. Pestalozzi 11. sz.
Tamás Károly. A paedagogia legújabb iránya. Felolvastatott a Besz- 

tercze-Naszód vármegyei ált. Tanítóegyesületnek 1907. julius 2-án 
tartott közgyűlésén. Besztercze, Bolschar T. 1907. (8-r. 29 1.) 
Megjelent a Tanügyi Értesítő (Besztercze) XIII. 2—4. sz.-ban és 
Magy. Tanügy IV. 35—38. sz.

— A nevelés aforizmái. Nemz. Isk. 13. sz.
-— Egyéniség és nemzeti individualitás. Polg. Isk. Közi. 18. sz.
— Az organikus nevelés. Magy. Tanügy IV. 39., 40. sz.
— A könyvnélküli tanulás. Tanügyi Értés. (Besztercze) XII. 5. sz.
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Tamás Károly. A könyvnélküli tanulás kérdéséhez. Magy. Tanügy IY. 
26. ez.

— Az iskola és az élet. Nemz. Iskola 36. sz.
— Tévedések. Polg. Iskola 3. sz. (A 7 oszt. polg. iskoláról.)
— Eeformtörekvések. Polg. Iskola 1. sz. (A 7 oszt. polg. iskoláról.)
T. M. Schule und Elternhaus. Schul- u. Kirchenbote 11. sz.
Tanár. A tanító nyelve. Népisk. Tanügy 6. sz.
A tanítás műhelyéből (Módszertani vázlatok.) (Székesfehérv. főreálisk. 

értés.) Ism. dr. Ozorai Frigyes. Magy. Pædag. 607. 1.
A tanítás műhelyéből. 1. Márton Jakab. Középiskolai tanmenet. —

2. Bartos Bezső. Elemi iskolai rajz-tananyag-felosztás. A Bajz. 7. sz.
Tanításterv és utasítások a tanító- és tánítónőképzők katholikus val- 

lástanltására. A magyar püspöki kar 1904. évi okt. 19-én és 1907. 
évi márcz. 14-én tarto tt tanácskozmányának határozatából. Buda
pest, 1907. Szt. István t. (8-r. 24 1., 1 lev.) 30 fill.

Tanításterv és utasítások a magyarországi polgári fiú- és leányiskolák, 
felsőbb leány- és felső kereskedelmi iskolák kath. vallástanítása 
számára. A magyar püspöki kar 1907. évi március 31-én tarto tt 
tanácekozmányának határozatából. Budapest. 1907. Szt. István t. 
(8-r. 23 1.) 30 f.

Tanításterv és utasítások az elemi népiskolák római kath. vallástaní
tása részére. A magyar püspöki kar 1907. évi március 14-én ta r 
tott tanácskozmányának határozatából. Budapest. 1907. Szt. Is t
ván t. (8-r. 34 1. ; 1 lev.) 30 f.

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára az 1868-iki XXXVIII. 
és az 1879-iki XVIII. t.-cikkek értelmében. Kiadatott a vallás- és köz- 
oktatásügyi magy. kir. miniszter 1876-ik évi junius hó 29. napján 
17,284. sz. a kelt rendeletével. Budapest. 1907. egyet. nv. (8-r. 51 1.) 
40 fill.

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. Az 1868-ki XXXVIII. t.-c. értel
mében. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
1879-dik évi szeptember hó 12-én 25,409. sz. a. kelt rendeletével. 
Budapest. 1907. Egyet. ny. (4-r. 20 1.) 40 fill.

Tanterv a polgári leányiskolák számára. Az 1868-ik évi XXXVIII. t.-c. 
értelmében kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
1887-ik évi augusztus hó 11-ik napján 29,000. sz. a. kelt rendele
tével. Budapest. 1907. Egyet. ny. (4-r. 22 1.) 40 fill.

Tanterv és Utasítás az elemi népiskola számára. Kiadta a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter 1905. évi junius hó 16-án 2202. 
ein. számú rendeletével. Budapest. 1907. Egyet. ny. (4-r. XLVI, 
335 1.) 3 К.

Tanterve, A budapesti állami polgári iskolai tanító- és tanítónőképző-
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intézetek —. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
ter 1901. évi május hó 22-én 498. ein. sz. a. kelt rendeletével. 
Budapest. 1907. Egyet. ny. (8-r. 65 1.) 68 fill.

Tanterve, Az ev. ref. elemi-iskolai tanítóképző-intézetek —. Nagykőrös 
1907. Ottinger E. ny. (8-r. 38 1.)

Tanításterve, A magyarországi latin- és görögszertartásu római katho- 
likus tanító- és tanítónőképző intézetek — . Kiadja az országos 
kath. tanügyi tanács. Budapest. 1907. Szt. Istv. t. (8-r. 71 1.) 
80 f.

Tanterve, A temesvári községi elemi népiskolák részletes —. Temes
vár, Csendes J. ny. 1907. (8-r. 40 1.)

Tarcsafalvi Albert. Közös feladataink az egységes munkában. Család 
és Iskola 2—4. sz. (A népiskola és középiskola együttműködéséről.) 

Tarkó János. Szünidei gyermekfoglalkoztató. Egyetértés 198. sz. 
Tárnái Andor. Valami az önképzőkörökről. Népisk. Tanügy 11. sz.
— Gyermeknap az iskolában. Népisk. Tanügy 18. sz.
— Március 15-ike és az iskola. Népisk. Tanügy 10. sz.
Tas József. A tér kifejezése a gyermekrajzokban. Néptan. Lapja 3. sz.
— Az erkölcsileg romlott vagy az arra hajlamos gyermekek. Néptan. 

Lapja 8. sz.
— A gyermekjátékok fejlődéstani és neveléstani jelentősége. Néptan. 

Lapja 11. BZ.

— Mit tegyünk az elemi iskolát végzett gyermekekkel? Népnevei. 
Lapja 18. sz.

— A gyermekmenhelyekről. Néptan. Lapja 31. sz.
Tedeschi Borbála dr. Figyelem és elfáradás. Szegedi felső leányisk. 

1906/7. értés. 7—22. 1. és Nemz. Nőnevelés 157—175. 1. — Ism. 
dr. Ozorai Frigyes. Magy. Pædag. 566. 1.

Teleki Sándor gr. A Nép Múzeuma. Népmívelés III. 193—202. 1. 4 
Teli Anasztáz dr. Az iskola és élet viszonya. Tanügyi Értés. (Győr) 

10—12. sz.
Telman József M iért kell nekünk főiskola ? Polg. Iskola 10. sz. 
Terebesy Sámuel. Váltakozó rendszer. Nevelés 24. évi. 3. sz.
Teveli Mihály. A módszeres tanácskozások. Magy. Pædag. 94—98. 1.
— Széljegyzetek a középiskolák 1905/6. évi értesítőiből. Tanáregyl. 

Közi. 40. évf. 194—197. 1.
Thieving Oszkár. Az osztályozásról és bizonyítványokról. Magy. Ipar

ok! 11. évf. 20. sz.
Thomas, Karl. Die Stellung und Bedeutung der Erziehung im Volks

leben. Schul- u. Kirchenbote 15., 16. sz.
A tizennégyéves fiú világa. Népmívelés III . 270. 1.
Tobuii József. A család és haza. Hevesm. Tanügy 3. sz.
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Tomasek Emma. A polgári leányiskolái új rajztantervről. Eajzoktatás Q 
X. 281—283. 1.

Tones Gusztáv. A magyar dolgozatok javítása. Magy. Pædag. 480—
487. 1.

— «Az Ember Tragédiája» az iskola szempontjából. Magy. Pædag. 
257—270. 1.

Tóth Ilma. Hogyan tegyük az iskolát növendékeink második ottho
nává. Polg. Iskola 5. sz.

Tóth Inna. Az egyéni nevelés akadályairól. Család és Iskola 17. sz.
Tóth Kuruc János. Szakoktatás az elemi iskolában. Népnevei. Lapja

15. sz.
Tóth József. Végezzünk egész munkát! Néptan. Lapja 41. sz. (A sike

res tanítás föltételeiről.)
— Néhány szó a polgári fiú- és leányiskoláról. Polg. Isk. Közi. 17. sz.
Tóth Lajosné özv. Az önfejűséget korán kell fékezni. Kisdednevelés

14—17. sz.
Traum Péter. Bölcseleti adatok a vallásos nevelés szükségességéhez. Kath. 

Nevelés 444—448. 1.
Tum er Józsefné. Hazaszeretet, hazafiasság. Néptanoda 12. sz.
Újlaki Géza. A tanítás és tanulás akadályairól. Tanügyi Értés. 1., 2. sz.
— Az iskola és a szociálizmus. Tanügyi Értés. (Győr) 5., 6. sz.
Az úri e)emi iskolák ellen. Népmívelés IV. 313—315. 1.
Vadász (Vcverán)\ Lajos. Akadályok. Hevesm. Tanügy 1. sz. (Beis

kolázásról, rendetlen iskolábajárásról.) Miskolczy Mihály megjegyzé
sei. ü. o. 2. sz.

Vaduy József. A madarak és fák napja. Nagyvárad. (8-r.) 1 К 25 f.
Ism. Szüts Izsó. Nemz. Isk. 13. sz.

— Tanítási irányelveink. Néptan. Lapja 53. sz.
Várady Lajos. Megjegyzések «А beszéd öszes vonatkozásaiban» című 

munka némely tételeire s az ajánlott phonomimikai metbodusra. 
Magy. Tanítóképző 582—593. 1.

Váradi Ödönné dr. Ifjúsági könyvtárak. Népnevei. Közi. (N.-Várad)
23. évf. 10. sz.

Varga Jenő. Az «egy-kettő» nevelése. Tanügyi Értés. (Győr) 5., 6. sz. 
Varga Lajos. Néhány szó az iskolázás idejéről és az ismétlő iskolák

ról. Család és Iskola 12. sz.
Vargha Tivadar. A magyar nemzeti érzelem fejlesztése. Hevesm. Tan

ügy 7. sz.
Vargáné Stcngl Eleonóra. Ismét a szakfelügyeletről. Kisdednevelés 

15. ez.
Várhelyi György. Nézetek a testi fenyítékről. Néptanoda 2., 3. sz.
— Tankönyvek megválasztása. Nógrádm. Tanügy VII. 8. sz.



3 9 2 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTORIUM.

Varjú János. Középiskoláink élete. (Az idei értesítők.) Budap. Hirl.
169., 179., 184., 185. sz.

Vata§an, N. Impäratujul. Vatra scolara 1. sz.
Vech, L. Die Psedagogik des Pessimismus. Leipzig. Ism. tj. Tanáregyl. 

Közi. 40. évf. 832. 1.
Végh Ferenc. A nemzeti érzés fejlesztése népiskoláinkban. Népnevelő

11. sz.
Vende Ernő. A szavalás művészete. Ism. dr. Ozorai Frigyes. Magy. 

Pædag. 612. 1.
Vértes József. Az ifjúsági irodalomról. Függetl. Székelység 44. sz. 
Verus. A gyermekek nemi felvilágosításához. Papok Lapja 7. sz. 
(Vgy.) Iskolalátogatók. Néptanoda 33. sz.
Vidákovich Dániel. A családi nevelés némely hibái. Trencséni főgimn. 

1906 7. értés. 3—42. 1. — Ism. dr. Ozorai Frigyes. Magy. Pædag. 
607. 1.

Vietórisz József dr. Az iskolai ünnepek. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 240— 
243. 1.

Vincze Frigyes dr. A lélektan és az iskola. Nemz. Iskola 39. sz.
— Hivatalnok-iskola. Nemz. Iskola 48. sz.
Vincze Ferenc. A munkára való nevelés és anyaga. Tanítók Lapja 43., 

44. sz.
— Gyermekeink pályaválasztása. Család és Iskola 6. sz.
Virágh Irén. Nem túl sok-e az elemi népiskola tananyagmennyisége, -— 

s szolgálja-e mai tanítás azon célt: taníts az életnek? Nógrádm. 
Tanügy VII. 8. sz.

Volák Lajos. A gyakorlati pedagógia érdekében. Néptan. Lapja 38. sz. 
Volsitz Pál. Eszmék a kitűzött tételekhez. Népnevelő 24—27. sz- 

(1. A nőnevelés. 2. Egyház és iskola. 3. Pædegogia és lélektan. 4. Pæ- 
dagogiai könyvtár. 5. A népiskola a népjólét fejlesztésének szolgála
tában. )

Vorbereitung auf den Unterricht. Schul- u. Kirchenbote. 17. sz.
V—ú J—s. Egy év középiskoláink történetéből. (Az idei értesítők alap

ján.) Pesti Hirl. 183., 184.. 185. sz.
W. Tanítás az iskolán kívül. Magy. Pædag. 229—233. 1.
— Nemzeti népoktatásunk biztosítékai. Népnevelő 9. sz.
Wachner, Helene. Einige alttestamentliche Erzählungen im Lichte der 

nationalen Ethik. Schul- u. Kirehenbote 4. sz.
Walter Gyula dr. A Pædagogia és a Bölcselet. Felolvastatott a kath 

tanítók «százas bizottságának» 1907. évi jul. 4-én Pécsett tarto tt 
közgyűlésén. Budapest, 1907. Stephaneum. (8-r. 16 1.) Megjelent a 
Kath. Nevelés 389—397. 1. Népnevelő 31., 32. sz.-ban is. — Ism. 
Pædagogue. Egyet. Kritikai Lapok 7. sz.



h e l l e b r a n t : PÆDAGOGIAI REPERTORIUM. 3 9 3

Wasylldevicz Viktor dtr. Bérmafiamnak. (Pœdagogiai levélsorozat.) 
Brassói r. k. főgimn. 1906/7. értés. 3—25. 1.

Weber, Dr. E. Ästhetik als pädagogische Grundwissenschaft. Leipzig. 
Ism. Schul- u. Kirchenbote 14. sz.

Weszely Ödön. Elmélet és gyakorlat. Népmfvelés III. 71—76. 1.
— A nemi felvilágosítás. Népmívelés III. 433—442. 1. és Religio 26. sz.
-— A kultúra és a pedagógia. Népmívelés III. 481—502. 1.
— A nevelés fogalma és célja. Népmívelés IV. 121—141. 1.
— A pædagogia és psichologia viszonya. Magy. Pædag. 449—456., 

513—523. 1.
Willmann, Dr. О. Pädagogische Vorträge ü. die Hebung d. geistigen 

Tätigkeit durch den Unterricht. 4. Aufl. Leipzig. 1905. Ism. Kf. 
Magy. Pædag. 47. 1.

Witkowsky Sándor. A tanulók túlterhelése. Népmívelés III. 381—385. 1.
Wohlmuth Ernő. Az iskolai, az ifjúsági könyvtárak. Népnevelő 46— 

49. sz.
— A gyermekek nemi fölvilágosítása. Népnevelő 8., 9. sz.
— Erkölcsi hatalom. Népnevelő 57. sz. (A legtökéletesebb iskola a 

könyvtár.)
X. A polgári iskola. Nemz. lsk. 3. sz. — Baranyai Gy. válasza. U. o.

5. sz. — X. felelete. U. o. 7. az.
Zeke Dániel. Helyes-e a fiú- és leánygyermekek együttes iskolázása 

a népiskolában ? Tanítók Lapja 25. ez.
Zgama Károly dr. Az egyház és iskola jogi szempontból. Népuevelő

26., 27. sz.
Zichy Nándor gr. A felekezeti iskola. Kath. Szemle 453—455. 1.
Ziegler, F. Individualitätenbuch — Schülerbilder. Schul- u. Kirchen

bote 8. sz.
Ziegler, Fr. Schülerbilder aus der Ubungschule. Schul- und Kirchen

bote 10. sz.
Ziegler, Th. Allgemeine Pädagogik. 2. Aufl. Leipzig, Berlin, Teub- 

ner. — Ism. ifj. dr. Bartók György. Protest. Szemle 172 —179. 1.
Zim ann Ede. Iskoláink hiányai. Iskoláink. X. 5. sz.
Zoltán Dénes. Uj irányú tanmeneti napló. Nemz. Iskola 51. sz.
Zopi, Petru. Controlarea çcoalei. Reuniunea ínvatator. 249—251. 1.
Zoványi Lajos. A tankötelesek beiskolázásáról. Család és Iskola 18. sz. 

és Szilágy várm. Tanügy 9. sz.
— Tananyagbeosztás. Szilágy várm. Tanügy. 5. sz.
Zseltvay Bogdán. A tanítói lelkiismeret. Néptanoda 14. ez.
— A madarak és a fák napja. Zemplén várm. Népoktatás 35—39. sz.
Zsigmond. Pál. A tanköteles kor tagozásának megváltoztatása. Tanító

test. Értés. (Torda) 2. sz.



394 HELLEBRANT : PÆDAGOGIAI REPERTORIUM.

Zsivoinov Vladimir. A nemzeti szellem ápolása nemzetiségi vidéken. 
Délvid. Tanügy 247—249. 1.

Zsomboryné Urschitz Anna. Yerstanltás az óvodában. Család és Is
kola 12. sz.

— A vessző, m int iskolai büntető eszköz. Nemz. Iskola 46. sz.

2. Módszertan.

Beszéd- és értelemgyakorlatok.

Havas Pál. Beszéd- és értelemgyakorlat a népiskolában. Tanterv és 
vezérfonál. Eger. 1907. lyc. ny. (8-r. 54 1.) Megjelent a Hevesm. 
Tanügy 1. s kv. sz.-ban is.

Jelűnek József. A beszéd és ért.-gyakorlat tanítása és sétatereink. 
Népnevei. Lapja 9. sz.

Komjátszegi Lajos. Határoztassék meg a beszéd- és értelemgyakorlat 
anyaga az osztott és osztatlan, a városi és falusi népiskolában. 
Tanítótest. Értés. (Torda) 3. sz.

Mező Dániel. A beszéd- és értelemgyakorlatok az új tantervben. Dél
vid. Tanügy 40—44. 1.

Nagy László. Yezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításá
ban. A népiskolák első és második osztálya számára. Budapest. 
1907. egyet. ny. (8-r 4, 207 1.) 48 f.

Pálinkás Béla. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításá
hoz. Az elemi népiskola első osztálya számára. A nagymélt. val
lás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1905. évi június hó 16-án 
2202. ein. számú rendeletével az elemi népiskola számára kiadott 
tanterv és utasítás alapján. Nagybánya. 1906. Kovács Gy. (8-r. 159 1.) 
2 К 50 f. — Ism. Nóptan. Lapja 47. sz.

Sinczky Júlia. Tanítás a beszéd- és értelem gyakorlatok köréből. Csa
lád és Iskola 2. sz.

Tomesányiné Czukrász Róza. Nyelvgyakorló vezérkönyv a helyes be
széd, helyesírás és fogalmazás elsajátítására. Budapest. 1907. Lam- 
pel. (8-r.) 2 К 50 f. — Ism. Pintér Ignác. Izr. Tanügyi Értés. 
11. sz.

Bölcselet.

Janicsek József dr. Eszmék rendszerbe foglalása a filozófia gimnáziumi 
tanításában. Gyakori. Pædag. III. 145— 169. 1. (Külön is megjelent. 
8-r. 27 1.)

Breznay Béla dr. Bölcseleti tankönyveink. Egyet. Kritikai Lapok 10. sz*
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Bangha Béla. Bölcseleti művelődésünk és a középiskolai bölcselettaní
tás. Egyet. Kritikai Lapok 9. sz.

Bihari Ferenc. A filozófia tanára és a hittanár. Kath. Nevelés 206—
212. 1.

Ének és zene.

Alexi, Martin. Wie kann die Sangeslust im Volke durch die Volks
schule gefördert werden? Schul- u. Kirchenbote 6. sz.

Angyal G. István. A zenei nevelésről. Csurgói ref. főgimn. 1906/7. 
értés.

Az énektanítás tananyagbeosztása. Szilágyvárm. Tanügy 8—10. sz.
Frenkel Bertalan dr. A magyar zeneoktatás kezdetei. Budap. Hirl. 

107. sz.
Gáspár István. Az énektanításról. Népiek. Tanügy. 29. sz.
Gáspár dg Katinka. A zongoratanítás elméleti kézikönyve. 1907. lem. 

Vargha Tivadar Hevesm. Tanügy 9. sz.
Gellner, V. Neue Ziele für den Gesangunterricht. Schul- u. Kirchen

bote 2. sz.
Gimes János. A népiskolai énektanítás az új tanterv szerint. Neve

lés 24-. évf. 3,. sz.
Glanz Rezső. Az énektanítás részletes tanmenete. Népoktatás (Lugos) 

XII. 2. ez.
Köveskúti Jenő. Az énektanítás vezérkönyve. Enektanárok, néptanítók 

és tanítónövendékek számára. (Néptanítók könyvtára 32.) Budapest. 
1907. Lampel B. (8-r. 108 1.) 1 K. — Ism. Szente Pál. Néptan. 
Lapja 50. sz. — Vargha Tivadar. Hevesm. Tanügy 12. sz.

Hajék Árpád. Tanítsunk kottából énekelni. Nógrádm. Tanügy VIII.
3., 4. sz.

Halász Ferenc. Tanítsuk az éneket hangjegy nélkül. Nógrádm. Tan
ügy VILI. 2. sz.

Irsa Béla. A népiskolai énektanítás az új tanterv szerint. Nevelés 
24. évf. 3. sz.

Juhos Béla. Az énektanítás néhány kérdése. Szilágyvárm. Tanügy
4. sz.

— Párhuzamos rendszer az éneknek hangjegyek szerint való tanításá
ban. Szilágyvárm. Tanügy 6. sz.

Kárpáti Sándor. Zenetanítás, kántorképzós a tanítóképzőben Magy. 
Tanítóképző 71—78., 275-287. 1.

Kecskés Ernő. A hangjegyről való énektanulás és énektanítás vezér
könyve. Tanítók, tanítójelöltek és dalárdák számára. II. rész. Buda
pest. Singer és Wolfner. 1907. (8-r. 77 1.)

Kótai Lajos. Az énektanításról. Tanügyi Értés. (Szatmár) 8. sz.
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Lugosi Döme. Zene az iskolában. Zenevilág 5. sz. — h. Megjegyzések.
U. o. 7., 8. sz.

Neubauer Elemér. Gyakorlati fogás. Tanügyi Értés. (Szatmár) 9. sz. 
(Az énektanításról.)

fíesli István. Énektanítás hangjegyekkel és szemléltetéssel. Népnevelő 
15. sz.

Ságody Otmár. Szabadtanítás a zenében. Zenevilág 13— 14. sz. 
Südfeld Lajos. Zene a közoktatásban. Zenevilág 7—8. sz.
Széchényi Sándor. Énekoktatás az új tantervben Délvid. Tanügy 9—

11. 1.

Sztojanovits Jenő. Állami föladatok a zenetanítás terén. Népmívelés
IV. 431—439. 1.

Tóth Elemér. A zongorázás és éneklés problémájának élettani meg
oldása. A Tóth Elemér-féle zeneiskola tanítási rendszere. Budapest, 
1907. Egyet. ny. (8-r. 30 1.)

Vargha Tivadar. Énektanítás. Tanítási terv az Utasítás alapján. 
Hevesm. Tanügy 8. sz.

Végh Gábor. A kóta meg a nóta. Magy. Pestalozzi 12., 13. sz. 
Zeneoktatás tanterve a vakok budapesti orsz. kir. nevelő- és tanin

tézete részére. Kiadta a nm. vallás- és közokt. miniszter 1907. 
február 22-én 15.338. sz. rendeletével. Budapest. 1907. Stephaneum. 
(8-r. 14 1.)

Zoltai Mátyás. Ének- és zeneoktatásunk ügye. Magy. Tanítóképző 
210—214. 1.

Földrajz.

Bagyary Simon dr. Történelmi térképeinkről. Magy. Pædag. 497— 
499. 1.

Bihari Mór. Új irány a földrajztanítás terén. Magy. Tanügy IY. 32. sz. 
Cholnoky Jenő. A földrajz a nagy közönségnek. Népmívelés IY. 465— 

472. 1.
Fodorószky Jenő. A földrajzi tanításról. Szilágyvárm. Tanügy 3. sz.
A földrajz a mai középiskolában, ő. A Kor 6., 7. sz.
G. J. Hogyan tanítsuk a földrajzot? Népmívelés III. 507—512. 1. 
Hajtmann Etelka. A földrajztanításról. Polg. isk. közi. 9. sz.
— A földrajz rajzoltatva tanítása. Nemz. Nőnevelés 394—404 1. 
Haksch József. Új irány a földrajztanítás terén. Néptanoda 27. sz. 

és Népnevei. Lapja 19. sz.
Havas Tivadar. A földrajzi alapfogalmak ismertetése az I. osztályban. 

(Székesfehérv. főreálisk. értés.)
Heinrich Józsa. A helyi földrajz és történet tanítása. Család és Is

kola 7. sz.
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Jankó László. A földrajz anyaga a tantervben. Magy. Tanítóképző 
266- 270. L

Kovács József. A térképről. Népiek. Taniigy 3. ez.
Mimi. Földrajzi alapiemeretek óvodás gyermekek számára. Kisded

nevelés 10. sz.
Rózsa Ignác. Az elemi iskolai földrajz-tanítás. Népnevei. Lapja 8. sz.
Szabó Kálmán. Magyarország földrajzának tanítása. Néptanítók Lapja 

38. sz.
Scholz, К. Heimatkunde und Heimatleben. Schul- u. Kirchenbote 13. sz.
Újlaki Géza. Gyakorlati földrajzoktatás. Tanügyi Értés. (Győr) 5.,

6. sz.
V. s. Hogyan tanítsuk a földrajzot? Népmívelés III. 503—507. 1.
Váradi Béla. A földrajztanítás hibájáról. Népiek. Tanügy 43. sz.
Velösy Lipót és Szabó Dezső. Vezérkönyv a budapesti elemi iskolák 

I li .  osztályának földrajztanításához. Az új miniszteri tanításterv 
alapján tanítók és nevelők számára. Kiadja a székesfőváros tanácsa. 
Budapest. 1907. (8-r. 259 1.) 3 K. — Ism. Bihari Mór. Nemz. Is
kola 49. sz. — Havas Irma. Néptan. Lapja 49. sz. — Bomhányi 
Sándor. Népnevei. Lapja 23. sz.

Zrínyi Károly. A földrajz tanítása a tanítóképző-intézetekben. Magy. 
Tanítóképző 1—5. 135— 141. 1.

Francia.

Hilkene Fülöp. A francia nyelv tanításának módszeréről. Keresk. Szak- 
okt. XV. 6., 7. sz.

Krausz Gyula. Eredeti módszeres francia társalgó II. rész. Homonnai 
felső keresk. isk. értés. 1906 7. 3—46. 1.

írás-olvasás.

Bardócz Pál. A vezérkönyvekről általában s az írástanítás új vezér
fonaláról. Népmívelés III. 253—256. 1.

— Az olvasás- és írástanítás kezdő gyakorlatainál követett használato
sabb eljárások vezérfonaláról. Népmívelés III. 388—392.

Bellák Camillo. A fonomimikáról. Nyitrai r. k. elemi isk. 1906/7. é r
tés. 3—7. 1.

Berencz Mihály. A fonomimikáról. Kalocsai r. k. tanítóegyesület 1906. 
értés. 79—99. 1.

Bite Pál. Mi módon tanuljanak meg a népiskolai növendékek ügyesen 
fogalmazni és helyesen írni ? Néptan. Lapja 41. sz.

Boieriu, Gheorge B. Invátjarea cetitului çi a scrisului ín desvoltarea
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sa istoricä fi metodul scriptolegic din punct de vedere critic. 
Foaia Scolast. 14— 18. sz.

Boieriu, Gheorge B. Eeforme fi înoiri la învatare a scris-cetitului. 
Foia scolast. 9—12 sz.

Gsáky Elek, Jablonkai Géza és Jovicza J. S. Vezérkönyv az olvasás 
és írástanítás kezdő gyakorlati használatosabb eljárásaihoz. (8-r.) 
lem. Bihari Mór. Magy. Tanügy IV. 1. sz.

Dittrich Vilmos dr. A magyar írásbeli dolgozatokról. Ism. Dr. Ozorai 
Frigyes. Magy. Pædag. 610. 1.

Dragoescu György. Fogalmazás a népiskolában. Népoktatás (Lugos) 
XII. 3. sz.

Erdős Erdős A dolf és Erdős Mór. Vezérfonál az írástanításhoz. 
Tanítók, tanítójelöltek és a művelt közönség számára. Budapest. 
1907. Lampel R. (8-r. VIII. 86 1.) 1 К 50 f. — Ism. Bardócz Pál. 
Népmívelés III. 255. 1. — Hajnal Jakab. Izr. Tanügyi Értés. 4. sz. — 
(Szk.) Néptan. Lapja 16. sz. — W. S. Néptanoda 12. sz. — Magy. 
Tanügy IV. 22. sz.

Ferenczy Kálmán. Olvasmánytárgyalás. (Az elemi iskolában.) Gyakori. 
Pædag. III. 217—222. 1.

Gábel-féle írva-olvasási módszer játékalakban. Budapest. 1907. Benkő 
Gy. (8-r. 21 1.) 1 K.

Gáspárdy Aladár. A szépírás a polgári iskolában. Polg. Isk. 7. sz. 
Graef, Andreas. Zur Frage der Schönschreibhefte. Schul- u. Kirchen

bote 15., 16. sz.
Graef, Michael. Nach welchen Gesichtspunkten soll der Rechtschreib

unterricht in der Volksschule betrieben werden ? Schul- u. Kirchen
bote 9. sz.

Gräff István és Szántó Károly. Ismertessenek meg a különböző régi 
és új írva-olvasási módszerek, különös tekintettel a fonomimikára 
és annak népiskoláinkba való behozatalára. Kalocsai r. k. tanító- 
egyl. 1906. értés. 100—119. 1.

H. Zur Frage der Schönschreibhefte. Schul- u. Kirchenbote 14. sz.
H. H. K. Die Tyrannei des Alphabets. Schul- u. Kirchenbote 3., 4. sz. 
Horvát Károly. A gyakorlati olvasás tanításáról. Magyar Kisdednevelés 5.sz. 
Juhos Béla. Az elemi iskolások helyesírási hibái. Szilágyvármegyei 

Tanügy 2. sz.
Kotosz Rózsi. A fonomimika segítségével való olvasás-tanítás. Magy. 

Kisdednevelés 9. sz.
Müller Adolf. Az olvasás-tanításról. Magy. Tanügy 35—37. sz.
Az olvasás-írás tanítása. Hevesm. Közi. 11., 12. sz.
Peres Sándor. Újabb mozgalmak az írás és olvasás tanításában. Magy. 

Pædag 1—5. 1.
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íf. Az ábécés könyvek egy furcsaságáról. Népiek. Tanügy. 12. sz.
— A szótagolás. Népiek. Tanügy 9. sz.
fíépay Dániel. Újabb törekvések a népiskolai fogalmazás-tanitásban. 

Család és Iskola 11. sz.
Romhányi Sándor. Formaérzék az írásban. Nemz. Iskola 40. sz.
Róvó Lajos. A tollbamondásról. Népisk. Tanügv 5. sz.
Sarkady Sándor. Yezérkönyv a betű- és hangrögzítő magyar ABC és 

olvasókönyvböz. Bdp. 1906. Ism. Fülöp Margit. Tanítók Lapja 35. sz.
Schmidt Boldizsár. Az olvasás részletes tanmenete. Módszeres útm uta

tással és olvasmány-tárgyalási mintákkal. Budapest. 1907. Lampol
R. (8-r. 126 1.) 2 К 40 f.

Szabó József. Az írva-olvasás, számolás, rajz és agyagmunka reformja 
elméletben és leckékben. Nagybánya. 1907. Kovács Gy. (8-r. 71 1.) 
1 К 50 f.

— A helyesírás és fogalmazás anyaga és módszere az elemi népiskola 
minden osztályában. Tanügyi Értés. (Győr.) 1—6. sz.

Szabó Kálmán. Iskolai kapkodások. Egyetértés 280. ez. (dűlt vagy 
álló írással való dolgozásról a nyelvtanítás körüli kapkodásról).

Szabó Pál. Milyen módon lehet elsajátíttatni a tanulókkal a népis
kola folyamán a szép és helyes írást, a szabatos fogalmazás és szó
beli előadást. Tanítók Lapja 34—38., 41. sz.

Szegő József. Az írva-olvasás tanításában mely eljárás előnyösebb, 
hogy a megfelelő kellő eredményt elérhessük ? Kalocsai r. k. ta- 
nítóegyl. 1906. értés. 119—126. 1.

Székely Árpád. A szépírás az új tantervben. Család és Iskola 6., 7. sz.
Szobolovszky István. Az ABC-és könyvekről. Nógrádm. Tanügy VII.

4. sz.
Sztoja Miklós. Az olvasás módszere. Nagykikindai áll. főgimn. 1906/7. 

értés. 5—72. 1.
Tomcsányiné Czukrász Róza. A népiskolai önálló fogalmazási gyakor

latokról. Család és Iskola 11. sz.
Zikeli, M. Gutachten über die neuen Schreibhefte von A. Graf. Schul- 

u. Kirchenbote 12. sz.
Zoványi Lajos. Miként lehet a szépírást a helyesírás szolgálatába 

szegődtetni ? Szilágyvárm. Tanügy 5, sz.

Kézimunka.

Alexy Kornél. A fiú-kézimunka múltja és jövője. Tanügyi Értés. 3. sz. 
Bajza Margit. Beszámoló. Népnevei. Lapja 20. sz. (A piperemunka 

tanítása ügyében tett tanulmányútjáról.)
Biró Sándor. Szlöjd-gyakorlatok. I. II. rész. Az elemi fiú-iskola IV.,
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V. és YI. osztályainak kézimunkái. Karánsebes. Szerző tulajdona. 
1907. (8-r.) 2 K. — Ism. Gaál József. Néptanoda 5. 29. sz. — H. 
Népoktatás (Lugos) XII. 6. sz. — Nemes Sándor. Nemz. Isk. 6. sz.

Biró Sándor. Kézügyesítő gyakorlataink a madárvédelem szolgálatá
ban. Népoktatás (Lugos) XII. 8. sz. — Tafferner Béla megjegy
zése. U. o. 8. sz.

Fenyvessy Jenő jelentése a temevári Szlöjd-tanfolyamról. Alföldi 
Népiskola 2. sz.

Ferenczi (Freund) Vilma. Vezérfonal a női kézimunkák tanításához. 
Budapest. 1907. (8-r. 68 1.) 1 K. Ism. Dorogsághy Dénesné. Nép
nevei. Lapja 20. sz. — Bardócz Pál. Népmívelés IV. 339—341. 1. — 
Nemecska Irma. Nemz. Nőnevelés 429. 1.

Gaál József. A kézimunka. Népoktatás (Lugos) XII. 6. sz.
Krécsy Béla. A kézügyességtanítás nevelő hatásáról. Népiek. Tanügy 

44. sz.
Hollós Károly. A női kézimunkáról. Nemz. Nőnevelés 29—36 1.
Kárpáti Ernő. A kézimunka tanítása az elemi iskolában. Nevelés 

24. évf. 2. sz.
Kiinda Károly. A kézimunka. Esztergomi tanítóképző 1906/7. értesí

tője. 3— 12. 1.
Bétái Antal. Kézimunka-tanítás az elemi népiskola fiú osztályaiban 

az új tanterv szerint. Tanítótestül. Értés. (Torda) 3. sz.
Ozorai Frigyes. Afiúk kézimunkára nevelése. Népmívelés III. 239—243.1.
Petrovay Béla. A kézimunka (slöjd) tanításáról és módszeréről. Zemp- 

lénmegy. Népoktatás 1. sz.
Poncsák Jenő. A kézügyesség tanításáról. Népisk. Tanügy 20. sz.
Simkó Endre. A tanítóképző tanárok részére Budapesten tartott kézi- 

munka-(slöjd) tanfolyamról. Soproni ág. tanítóképző-intézet 1906/7. 
értés. 3—9. 1.

Sinkó Pál. A kézügyesítő oktatásról. Bajzoktatás 462—467. 1.
Vörösvárit Béláné. Jobbkéz, balkéz. Népisk. Tanügy 18. sz. (Kéz

ügyességről.)
W indt I. József. Néhány szó a kézügyességi oktatásról. Család és Is

kola 14. sz.
Zsomboryné Urschitz Anna. Az óvodai játék és foglalkoztató eszközök

ről. Kisdednevelés 13. sz.

Klasszikus nyelvek.

Agnotos. Görög és görögpótló a VIII. osztályban. Gyakori. Paedag. 
Ш . 22—34., 74—115., 169—212., 287—331. 1. Eleje a múlt évi 
folyamban.



H E L LE B R A N T : l'Æ D A G O G IA I R E PE R T O R IU M . 401

Bokor József dr. Scisne latine puer? Egyetértés 221. ez.
Burckhard, Max. Mittelschulreíorm und das Studium der toten 

Sprachen. Pester Lloyd 305. sz.
Cantor. Klasszikusaink érdekében. Papok Lapja 5. sz.
Danóczy Antal. A görög nyelv kérdése. Nagykőrösi ref. főgimn. 1906/7. 

értés. 7—14. 1.
Fejér Lajos. A görög, latin remekírók és mai műveltségünk. Mező

túri ref. főgimn. 1906/7. értés. 3—48. 1.
Gei'éb József dr. Új kísérlet a kezdő latin tanításban. Ism. dr. Ozorai 

Frigyes. Magy. Pædag. 608. 1.
Hegyi Pál. A klasszikusok szerepe a középiskolában. Religio 24. sz. 
Henke, 0. Vademekum für die Homerlekture. Lpz. u. Brl. 1906. Ism. 

eg. Magy. Pædag. 103. 1.
Incognitus. Az Ilias I. éneke. (Görögpótló olvasmány.) Gyakori. Pæ

dag. III. 359-396. 1.
Incze József dr. A latin nyelv tanítása a leánygimnáziumban. Nemz. 

Nőnevelés 365 -383. 1.
Jakobinyi Péter. A klasszikus nyelvek, különösen a latin nyelv iskolai 

tanításának elterjedt s elhanyagolt segédeszköze. Gyakori. Pædag. 
Ш . 450—460. 1.

Kőhalmi Mihály. Tanítsuk, vagy ne tanítsuk a latin nyelvet ! Gyakori.
Pædag. III. 241—287. 1. (Külön is megjelent 8-r. 47 1.)

Kornis Gyula dr. Az első latin könyv. Magy. Pædag. 299—304. 1.
(Ismerteti Atkinson és Pearce, The first latin book című művét.) 

Kovács Dániel. A Gerundium tanítása a gimn. III-ik osztályában. Gya
kori. Pædag. III. 15—22. 1.

Nógrádi László dr. A latin nyelv tanításának új módszere. Egyetér
tés 144. sz. — Dr. Bokor József megjegyzése. U. o.

(r—s). A latin nyelv a reáliskolában. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 313— 
315. 1.

Rent István. A klasszicizmus fillokszérája. Gyakori. Pædag. III. 1—7. 1. 
Révay Sándor dr. A főreáliskolai latinnyelvi tanítás számokban.

Tanáregyl. Közi. 40. évf. 315—319. 1.
Sarudy György. Az érettségi vizsgálat és a reáliskolai latinnyelvi ta 

nítás. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 454—456. 1.
Tóth Rezső. A latin nyelv tanítása a leánygimnáziumban. Nemz. 

Nőnevelés 365 -383. 1.
Fújsz János. Egy módszeres latin óra a VIII. osztályban. (Sallustius, 

De conier. Gat. c. 51., 1—25.) Eperjesi kath. főgimn. 1906/7. ér
tés. I -X V . 1.

X. X. «Griechisch und Latein - ’raus damit.» Ein pädagogisches 
Ereigniss. Pester Lloyd 291. sz.
Magyar Padagogia. XVII. 6—1.
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Magyar nyelv.

В. В. A magyar nyelv oktatása Pancsován. Délvid. Lapok 29. sz. 
Borsodi László. A magyar nyelv tanítása a népiskolában nyelvérzéki 

alapon. Népiek. Tanügy 1., 2. sz.
— és Rovó Lajos. Magyar nyelvtanítás. Eger. 1907. (8-r.) 80 f. Ism. 

ón. Nevelés 24. évf. 8. sz. Vargha Tivadar. Hevesm. Tanügy.
2. sz.

Braniczky Mihály. A magyar nyelv sikeres tanításának akadályairól.
Egyesül. Értés. (A. Kubin) 6., 7. sz.

Centifolius. A magyar nyelv intenzivebb tanításának alapkövei. Isko
láink 9. sz.

Fürst Aladár dr. Toldy Estéje az V. osztályban. (Székesfehérv. fó'reál- 
isk. értés.)

Gombkötő Antal. Kőszeghy Pál Bercsényi Házassága című művének 
irodalomtörténeti méltatása. Népoktatás (Lugos) XII. 9., 10. sz. 

Grofçorean, I. Propunerea limbii maghiare ín çcoalele noastre popo- 
rale. Biserica çi çcoala 15. sz.

Havas Antal. Direkt módszer a magyar beszédre való tanításnál.
Zemplénmegy. Népoktatás 2—4. sz.

Horváth Ernő. Magyar nyelv a népiskola új tanítás tervében. Szombat- 
helyi egyházm. r. k. tanító egyl. XV. értés. 90—98. 1.

Iíorváthy Gyula. Magyar nyelv a népiskolában. Zemplénmegy. Népok
tatás 15. sz.

Iftene I. Gyula. A magyar nyelv az új tantervben. Tanügyi Értés. 
(Besztercze) XII. 1—4. sz.

Jancsó Gábor. Gyakorlati szempontok a magyar nyelv tanításában. 
Polg. lek. Közi. 11. sz.

Kármán Mór. Az Ember Tragédiája. Elemző tanulmány. 1907. Ism.
Bánóczi József. Magy. Tanítóképző 435. 1.

Kelemen' Béla. Egy pár szó a helyesírásról. Gyakori. Pædag. H. 
235—238. 1.

Kiss Sámuel. A verstanítás célja és anyaga a nemzetiségi vidékeken 
lévő magyar tannyelvű népiskolákban. Család és Iskola 3—5. sz. 

Komáromy Lajos. A magyar nyelv a budapesti elemi iskolákban. 
Magy. Nyelv 42—4G. 1.

Kovács Dezsőné. Petőfi a népiskolákban. Néptan. Lapja 36. sz. 
Magyar Ferenc. Néhány szó a magyar nelv sikeres tanításáról. Egye

sül. Értesítő (A. Kubin) 10. sz.
Nagy Árpád. A magyar nyelv az új tankönyvben. Tanügyi Értés. (Besz

tercze) XII. 6. sz.
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Palágyi Lajos. Hogyan tanítsuk a költészettant. Magy. Tanítóképző 
193—199., 257- 261. 401—409. 1.

Papp László. Magyar nyelvtan tananyagának beosztása. Szilágyvárm. 
Tanügy 3—5. sz.

Paulovics István dr. Magyar irodalmi és latin nyelvi tanításunk ered
ménytelenségének okai. Selmecbányái ág. főgymn. 1906/7. értés. 
6—15. 1. — Ism. Dr. Ozorai Frigyes. Magy. Pædag. 610. 1.

Riczinger Ignác. A magyar nyelv tanításának jelentősége. Nemz. 
Iskola 51. sz.

Sirnkó Endre. A magyar beszédre, nyelvre való tanításáról. Ev. Nép
iskola 1. sz.

Stan, V. Metodica limbii maghiare ín çcoalele noastre poporale. Yatra 
çcolara 1—3. sz.

— Lucrurile din çcoala. (Lectiune din limba maghiara, pentru anul 
II. de çcoala.) Yatra Scolara 7. sz.

— Indrumári metodice la limba maghiarä pentru jcoalele proporale 
intoemitá dupa metoda directa. Nagyszeben (Sibiiu) 1907. tipogr. 
arbidiez. (8-r. 19 1.)

Szabó Elemér. Előkészületek. Néptan. Lapja 19. sz. (A magyar nyelv 
sikeres tanításáról nemzetiségi vidékeken.)

Szabó Kálmán. Igeragozás. (Vázlatos tanítás). Néptan. Lapja 28. sz.
Szilágyi Géza. Berzsenyi Dániel költészetének pædagogiai jelentősége. 

Hódmezővásárh. ref. főgimn. 1906 7. értés. 3— 14. 1.
T. A. Hogyan tanítsunk magyarúl. Magy. Pestalozzi 7. sz.
Tamás Károly. Az alany és állítmány fontossága a grammatikai elem

zés szempontjából. Tanügyi Értés. (Besztercze) XII. 8., 9. sz. és 
Magy. Tanügy IV. 27—29. sz.

Versényi György dr. Kazinczy és az iskola. Család és Iskola 17—19. sz.
Wetzenkirclier Mór. Néhány szó a magyar nyelv sikeres tanításáról 

a nemzetiségek lakta vidékek középiskoláinak első osztályában. 
Szentgyörgyi gimn. 1906 7. értés. 3—17. 1. —- Ism. Dr. Ozorai 
Frigyes. Magy. Pædag. 609. 1.

y—z. A magyar nyelvi és irodalmi szeminárium. Pædag. Ifjúság YI. 
évf. 1. sz.

Zrínyi Károly. Az alárendelt összetett mondatokról. Néptan. Lapja 
42. sz.

Mathematika.

Веке Manó. A matliematikai tanítás reformja. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 
90—96. 1.
A mathematikai oktatás a szabadtanításban. Népmívelés IV. 478 
483. 1.
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Debreczeni Kálmán. Az ábrázoló geometria az orsz. minta-rajziskolá
nál. Nemz. Isk. 12. sz.

Erdős Lajos. A mathematika tanításának reformjáról. • Ism. dr. Ozorai 
Frigyes. Magy. Pædag. 609. 1.

H  r, F—s. Az az ábrázoló. Magy. Tanügy 22. sz. (Néhány őszinte 
szó az ábrázoló geometriának túltengéséről.)

Klein, F. u. Schimmack, R. Der mathematische Unterricht an den 
höheren Schulen. Lpz. 1907. Ism. Dr. Goldziher Károly. Magy. 
Pædag. 567—569. 1.

Kunicz Ernő. Észrevételek a mennyiségtan tanításához. Magy. Tanító
képző 121 —132. 1.

Lechnitzky Gyula. A mathematikai tanítás reformja. Magy. Tanító
képző 67—71. 1.

Lupa§, Petra. Suprafa^a triunghiului prelegere practica din Geometria 
ijscoalei poporale. Beuniunea ínvátátor. 23—26. 1.

Macskásy Zoltán. A mennyiségtan tanításáról s ezzel kapcsolatban a 
képesítővizsgálati szabályzatról. Magy. Tanítóképző 271—275. 1.

A mathematika tanításának reformjáról. Zsolnai főreálisk. 1906/7. ér
tés. 3—56. 1.

Mikola Sándor. A mathematikai tanítás reformja ügyében kiküldött 
bizottság ülése 1906. nov. 7-én. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 324—326., 
537- 539., 650—654., 668—671., 811—814. 1.

Obláth Richárd. A mathematika tanításáról a VII-ik osztályban. 
Gyakori. Pædag. III. 339—359. 1.

Művészeti nevelés.

tír. Etwas über Pflege des Schönen in der Schule. Schul- u. Kirchen
bote 1—6. sz.

Cseng éri János dr. A művészet a középiskolában. A Bajz 8. sz.
Gimes János. A művészeti és kézügyességi oktatás a jövő népiskolájá

ban. Nevelés 24. évf. 3. sz.
J. G. Mit beszélnek a kis művészek rajzai ? Népmívelés IY. 111— 116. 1.
Juhász Arnold. A népművészet kulturális jelentősége. Népmívelés III. 

77—81. 1.
Kapossy Endre dr. Néhány művészeti és műipari technikáról. Székes- 

fehérv. főgimn. 1906 7. értés. (3—18. 1.) Ism. dr. Ozorai Frigyes. 
Magy. Pædag. 612. 1.

— Művészeti technikák. A Bajz 9—10. sz.
Keuler József. Plasztikai oktatás. Magy. Tanügy IY. 3., 4. sz.
Lányi Ernő. A műtörténelem és az Ízlés. Bajzoktatás 413- 422. 1.
Lichtwark, Alfred. Übungen in der Betrachtung von Kuntswerken.



h e l l e b r a n t : PÆ D A G OG IAI REPERTO RIU M . 405

6. Aufl. 1906. Ism. Dr. Stuhlmann Patrik. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 
648. 1. — Eajzoktatás X. 290—292. 1.

Lukács Gyula. Művészet az iskolában. Pesti Napló 163. sz.
Lyka Károly. Mik a tennivalók a képzőművészetek terén ? Népmíve- 

lés IV. 420—430. 1.
(Mr.) Művészet és művészi nevelés. Néptan. Lapja 47. sz.
A pécsi polgári fiúiskola zenéje és művészeti oktatása. Zenelap 13. sz.
Petrányi Miklós. Gyermekművészet. Eajzoktatás 513. 1.
Székely Árpád. A műalkotásokról a középiskolában. Összefoglaló elő

adások a műalkotások szemléleti bemutatásával kapcsolatban. Eajz
oktatás X. 6—15. 65—80. 1.

Szentkláray Jenő dr. Művészi nevelés. — Mtítárlat Temesvárott. Az 
Arany János-társ. könyvei. III. köt. 8—18. 1.

Végh Gábor. Képírás a népiskolában. Magy. Pestalozzi 4. sz.
Velics László. Egy-két praktikus szó a művészetek tanításáról. Eeligio

5. ez.

Német nyelv.

Baló József dr. Néhány szó a német nyelv tanításáról. Magy. Tanító
képző 27—29. 1.

Fürst Aladár dr. Német nyelvtani összefoglalás a II. osztályban. (Szé- 
kesfehérv. főreálisk. értés.)

Horvay Ede. Kötelező vagy fakultativ tárgy legyen-e a német nyelv? 
Magy. Tanítóképző 78—80. 1.

К. II. Freie Schüleraufsätze im dritten Schuljahr. Schul- u. Kirchen
bote 11. sz.

Krebsz Ernő. Beszédgyakorlat Goethének «Das Heidenröslein» című 
költeménye alapján. Gyakori. Pædag. III. 7— 15. 1.

Lomberg, A. Zwei Präparationen über deutsche Gedichte. Schul- u. 
Kirchenbote 8. sz.

Madzsar Gusztáv. Mondattani leckék a német nyelvből. Gyakori. Pæ
dag. HI. 49—61. 1. Eleje a múlt évi folyamban.

Schmidt Márton. A német nyelv gimnáziumainkban. Tanáregyl. Közi. 
40. évf. 347—349. 1.

T. M. Über die Behandlung der deutschen Sprachlehre in der Volks
schule. Schul- u. Kirchenbote 6. sz.

Nyelvtanítás.

Altenburger Adolf. Az élő idegen nyelvek tanításának módszertana. 
Polg. Isk. Közi. 18. sz.

Boga Imre. Az idegen nyelvek tanításának lélektani alapja. Mármaros-
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sziget, 1907. (Я-г.) — Ism. Dr. Kaiblinger Fülöp. Magy. Pædag.
556—562. 1.

Breznyák János. Modern nyelvi tanításunkról. Tanáregyl. Közi. 40. 
évf. 414—417. 1.

Budde, Gerhard. Zur Reform der fremdsprachlichen schriftlichen Ar
beiten an den höheren Knabenschulen. Halle, 1906. Ism. Kálmán 
Miksa. Magy. Pædag. 242. 1.

Fitch I. G. A nyelvek tanítása. Angolból Varga Béla. Magy. Tanító
képző 423- 430. 458—469. 1.

K. F. Modern nyelvi dolgok. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 702—704. 1. 
Lersch Ernő dr. A modern nyelvoktatás kérdéséhez. Nemz. Nőnevelés 

464—466. 1.
Fagy Béla. Úri konviktusunk és a modern nyelvek tanítása. Sárosp. 

Bef. Lapok 10. sz.
Reuss Zsófia. A fonográf szerepe a modern nyelvek tanításában. Nemz. 

Nőnevelés 200—202. 1.
Szabó Kálmán. Az elemi iskolai nyelvtanítás. Népmívelés .1П. köt. 

17—26. 1.
Tomcsányiné Czukrász Róza. A nyelvoktatás gyakorlatából. Néptan. 

Lapja 36. sz.

Rajz.

—ács. (B. N.) Rajzolás szemlélet alapján és emlékezetből. Nógrádm. 
Tanügv V III. 8. sz.

Amhold Nándor. Modern rajzoktatások kiállítása Pécsett. Rajzoktatás 
X. 367- 378., 425 429. 1.

— A Várdai-féle rajzmodell-gyűjtemény. Rajzoktatás X. 328—330. 1. 
Bállá Bernât. A rajzoktatásról. Izr. Tanügyi Értés. 12. sz.
Barthó Dániel. Az új irányú rajzoktatási módszer a népiskolában. 

Nógrádm. Tanügy VIII. 7. sz.
Böhm Antal. Régi, modern és ultramodern rajztanítás. A rajz 3. sz.
— Komoly rajzvizsgákat a parádés rajzkiállítások elé. Rajzoktatás X. 

361—363. 1.
Czakó Elemér. Elemi iskolai rajzoktatásunk Olaszországban. Népmíve

lés III. 138— 141. 1.
Deák Geyza. A magyar faj és a rajzolás. Faj kifejező eszköz a rajzoló 

művészetben. Sárospataki ref. főiek. 1906 7. értés. 227—251. 1. — 
dr. Ozorai Frigyes. Magy. Pædag. 612. 1.

Erdőssy Béla. Középfokú rajzoktatásunk a pécsi országos kiállításon. 
Rajzoktatás X. 363—366. 1.

Gálffy Ignác. Rajztanár-hiány a polgári iskolában. Nemz. Iskola 
45. ez.



HELLEBRANT : PÆDAGOGIAI REPERTORIUM. 407

Hollós Károly. A festői Ábrázolás eszközei. Eajzoktatás X. 19—22. 1.
— A rajzoktatásról. Nemz. Nőnevelés 243—253. 1.
Janszky Béla. Az új irányú rajzoktatás és a pécsi rajzkiállítás. Nép- 

mívelés IV. 78—81. 1.
Kiszely Árpád. A.7, általános rajzoktatás. Eajzoktatás 459—462. 1.
Kovács József. Néhány szó a rajzoktatásról. Budap. V. kér. polg. fiúisk. 

1906 7. értés. 5—11. 1.
I. b. A rajztanárok és a művészettörténet. Magy. Tanügy IV. 37. sz.
Pazar Zoltán. Modern rajzoktatásunk s tanítóink továbbképzése. 

Magy Tanítóképző 214 217. 1.
Régeni Áron. A rajz tanításáról az osztatlan népiskolában. Család és 

Iskola 16. sz.
Schauscheck Árpád. A szabadrajzolás és a műszaki tudományok. Eajz

oktatás 409—413. 1.
— A rajzolás mint szellemi és fizikai munka. Eajzoktatás 449— 458., 

497—503. 1.
Sebestyén Károly. Bajztanárhiány a polgári iskolában. Eajzoktatás 

515—518. 1.
Szabó József. Az új rajzolás és agyag-mintázás. Tanügyi Értés. (Szat- 

már) 4. sz.
Szieberth Róbert. A «Pécsi Tanítóegylet» rajzkiállítása. Néptanoda 

26—28. sz.
Szüts Izsó. A modern rajzoktatás vezérfonala. Eajzolás szemlélet alap

ján. Kézügyesítő gyakorlatok. Elemi népiskolák, óvó- és tanítókép
zők használatára. Tanmenettervezet 37 mintalapon 40 leckemintával 
Nagyvárad. 1907. Sebő I. (4-r. 144 1.) 6 K. — Ism. B. M. Polg. Isk. 
Közi. 9. sz. — Barton Imre. Néptan. Lapja 20. sz. — Bokányi 
Dániel. Magy. Tanügy IV. évf. 24., 25. sz. — Eógeni Áron. Csa
lád és Iskola 7. és 12. sz. — Kovács János. Székely Tanügy 3. sz. — 
Mikusav József. Nemz. Isk. 5. sz. — Népmívelés III. 144. 1. —- 
A II. részt ism. Eaidl Sándor. Hivat. Közi. 17. sz. és Eajzoktatás 
X. 288 290. 1.

Tamás Károly. A modern rajzoktatás hatása a pædagogiâra és a gya
korlati életre. Magy. Tanügy IV. 31. sz.

Tardos Krenner Viktor. Székely Bertalan tanítása. Eajzoktatás X. 1 —
6., 61—63., 141—144. 1.

Vámos Adolf. Az új irány kritikája. Eajzoktatás. X. 15—19., 81-—89., 
152— 166. 1. Eleje a múlt évi folyamban.

Veleean József. Eajztanítás az új tanterv alapján. Népoktatás (Lugos) 
ХП. 4. ez.

Zombory Dániel. A modern népiskolai oktatás rajz módszeréhez. 
Kecskeméti ref. tanítóegyl. jegyzőkönyv 1907. 33—41. 1.
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Rumén.

Costa, loan. Elemente straine ín limba româneasca. Reuniunea ínva- 
tätore 256—259. 1.

Dirlea, P. F. Invätämäntul limbei materne ín jcoalele populäre. Bise- 
rica ji çcoala. 28. sz.

Iancin, loan Adiectivul. (Prelegere practica din limba materna. Re- 
uniun. ínvatator. 39—41. 1.

Popa, Candid. Lectiune din «Limba romána» pentru anul al Ill-lea 
de çcoala. Vatra scolara 4. sz.

Secula, S. Studiul limbei románé ín pedagogii. (Câteva note.) Biserica 
çi çcoala 25. sz.

Számtan.

a—f. Részletek a gyakorlatokból. (Számolás. Földrajz.) Népiek. Tanügy
13. sz.

Barabás Jenő. A számtani miveletek történetéből. Család és Iskola
3. sz.

Die Bedeutung des Rechnen mit Dezimalbrüchen für das bürgerliche 
Leben. Schul- u. Kirchenbote 9. sz.

Boumáz János. Régi számolókönyvek és számolási módszerek. Család 
és Iskola 9. sz.

Dengjel, I. S. Eine Lektion im «Blitzrechnen» Schul- u. Kirchenbote
14. sz.

Dublea, Liviu. Aflarea intereselor. (Tema practica cl. VI. din çcoala 
proporalä.) Reuniun. ínvatator. 76—78. 1.

— Note din aritmeticä, in çcoala poporala. Biserica ji fcoala 8. sz. 
Ében dr. Azok a törtszámok. Népnevelő 12—15. sz.
— A számgép versenyről. Népnevelő 21. sz.
H. Einführung in das Anschreiben der Dezimalbrüche. Schul- u. 

Kirchenbote 9. sz.
M. K. Egy gyakorlati számtanítási segédeszköz. Néptanoda 30. sz. 
Novak Pál. A törtszám ismertetése. Szombathely-egyházm. r. k. ta- 

nítóegyl. XV. értés. 69—74. 1.
Popa, Candid. Socotirea chiriei. (Lectiune din aritmeticä pentru cl. 

V.) Vatra Scolara 8. sz.
Ranschburg Pál dr. Hogyan számol a gyermek? Népisk. Tanügy 51. sz. 
Der Rechenunterricht in der Volksschule nach dem ministeriellen 

Lehrplan. Schul- u. Kirchenbote 18—21. sz.
Schwarz, Simon. Zur Methodik des Rechenunterrichts auf der Unter

stufe. Schul- u. Kirchenbote 10. sz.
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Szabó Kálmán. 2 2 — 3 =  19. Népnevei. Lapja 16. sz.
— Tizedes érték. Néptan. Lapja 16. sz.
Székely Menyhért. Számtanításunkról. Magy. Pestalozzi 10. sz.
T. P. Ein Wort zur «Lektion im Blitzrechnen». Schul- u. Kirchen

bote 15., 16. sz.
Veress Vilmos dr. írás és számolás. Keresk. Szakokt. XV. 6. sz. 

(A számtan tanításánál az utolsó félév kezdetéig az írás legyen 
mellékes.)

Természetrajz.

Chefianu, Dr. A. Istoria naturalá ín çcoalele poporale. Foaia scolast.
5. ez.

Gáspár Károly. A természetrajzi anyag reformjához. Tanáregyl. Közi. 
40. évf. 825—827. 1.

Karsai Emil. Néhány szó a természetrajzi szertárakról és azoknak 
közművelődési célokra való felhasználásáról. Tanáregyl. Közi. 40. 
évf. 827—829. 1.

V. Kerékgyártó Árpád. Természetrajzi tanításunk reformjához. Tanár
egyl. Közi. 40. évf. 551—553. 1.

Nagy Károly. A növény- és gazdaságtan tanításának anyaga, különös 
tekintettel az egytanítós falusi népiskolákra. Szilágyvármegyei. Tan
ügy. 6. sz.

Nemesné M. Márta. Mintaszerű természetrajzi és néprajzi gyűjtemé
nyek Brüsszelben. Népmívelés III. 174—176. 1.

Papp Dezső dr. Az első növénytani órák. Gyakori. Pædag. 64—73. 1.
—• Az alsófokú természetrajzi tanítás módszere és a rajzolás. Szolnoki 

főgimn. 1906/7. értés. 3—27. 1.
Róna Jenő. Hogyan lehet a természetrajz tanítását a jellemképzés 

céljaira értékesíteni? Tanáregyl. Közi. 40. évf. 96—105 1.
—• A természetrajzi szertáraknak a közművelődési céljaira való föl- 

használásáról. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 700—702. 1.
Szőllősi Arnold. Természetrajzi, kirándulások. Bdp. VII. (Wesselényi-u.) 

polg. fiúisk. 1906 7. értés. 5—9. 1.
V. D. Természetrajzi ábrák egy régi tankönyvből. Korponai Közi. 22. sz.
Vatá§an, N. Vrabia. Vatra scolara 3. sz.
— Tractarea metodicá a ínvátamántului istoriei naturale. Vatra Sco

lara 7. sz.
W. J. Zur Naturgeschichte in unseren Volksschulen. Schul- u. 

Kirchenbote 12. sz.
— Priiparationen aus der Naturgeschichte auf biologischer Grundlage. 

Schul- u. Kirchenbote 20., 23. sz.
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Természettudomány.

Bessenyei Lajos dr. Embertan. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 658—660. 1. 
Bexlieft Ármin dr. Az egézségtan tanítása iskoláinkban. 287—292. 1. 
Bóbita Endre és Kiss A. József. A természettan tanításának módszere.

Gyakori. Pædag. III. 213—217. 1. (— könyvéből részlet.)
Bricht Lipót. Természettudományok a kereskedelmi iskolákban. Keresk. 

Szakokt. XV. 9. sz.
Bura, Petru. Ferul. (Lectiune din minéralogie pentru clasa a Ill-a.) 

Vatra scolara 6. sz.
Dobrossy I.ajos. A természettudományok értéke. Ism. dr. Ozorai F ri

gyes. Magy. Pædag. 566. 1.
Éber Rezső. A természettudomány m int tantárgy. Magy. Tanítóképző 

497—506. 1.
Ein Lehrplan für Naturkunde in einer zweiklassigen Volksschule. 

Schul- u. Kirchenbote 17. sz.
Erdős Lajos. Pár szó a természettudományok pædagogiai fontosságá

ról. Bdp. VIII. (Csokonai u.) polg. leányisk. 1907. értés. 5—15. 1. 
Ilosvay Lajos. A természettudományoknak, különösen a kémiának 

tanítáháról a szabad tanítás iskolájában. Népmívelés IV. 484—495. 1. 
Juha Adolf. Az egészségtan tanítása a polgári és felsőbb leányiskolában. 

Egyetértés 61. sz.
Kecskóczi Ödön. Az embertan tanításáról. Polg. Isk. Közi. 10. sz. 
Krammer József. A  természettudományi tárgyak anyagának felosztása 

a polgári fiúiskolában. Polg. Isk. Közi. 8. sz.
Lósy József. Az embertan tanításáról. Polg. Isk. Közi. 10. sz.
(M. G.) Két új magyar tanítási eszköz, a csillagászattani földrajz ta 

nításához. Orsz. Psed. Könyvtár értés. 8. sz.
Muraközy Károly dr. A kémia és árúismeret gyakorlati oktatásáról. 

Keresk. Szakokt. XV. 10. sz.
Quint József. Részletes tan terv a testtan tanításához. Magy. Tanító

képző 141—148. 1.
— A testtan anyaga a faj fentartás élettanával kiegészítendő. Magy. 

Tanítóképző 222—229. 1.
— Tanulmányok az érzetek köréből. Magy. Tanítóképző 512—519. 1. 
Ráday Antal. A  lucfenyő. Tanítási tervezet az elemi népiskola V—

VI. osztálya számára, (A tanítás a szabadban történik.) Néptan. 
Lapja. 39. sz.

Révész Irma. A  természettudományok az iskolában. Bdp. VII. kér.
(Dohány u.) polg. leányisk. 906/7. értés. 5 - 7. 1.

Römer, Julius. Neuere Ratgeber für den biologischen Unterricht. Schul- 
u. Kirchenbote 5. sz.
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Bózsa, Ignác. A mikroszkóp az iskolában. Népnevei. Lapja 12. sz. 
fíuppenthal Lajos. A mennyiségtan és természettan az új tantervben 

Magy. Tanítóképző 62—67. 1.
Szabó Kálmán. Jobbadán János körutazást tesz. (Csillagászattani óra, 

olvasmánnyal összekötve.) Népnevei. Lapja 23. sz.
Teschler György. Az ásványtan szerepe a reáliskolában. Tanáregyl. 

Közi. 40. évf. 754. 1.
Vätä§an, N. Yaloarea edncativá a s(iintclor naturale. Yatra Scolara 

5. sz.

Történelem.

Barna (Középajtai) Endre. Történelemtanításunk és az oláhajkú ma
gyarok. Néptan. Lapja 17. sz.

Bender László. Történelem és földrajz a hazafias nevelés szolgálatá
ban. Néptanoda 4., 5. sz.

Kovács Samu. Nemzeti történelmünk tanítása és történelmi tanköny
veink. Polg. Isk. Közi. 15—16. sz.

Marczali Henrik. A történelmi oktatás. Népmívelés IY. 443—445. 1.
М ащ , T. Vladislau si räscoala |äranilor. (Prelegere practica dm isto- 

rie.) Keuniun. ínvatátor. 41—46. 1.
Murgu, Helena. «Cornelia mama Grachilor.» (Prelegere din istorie 

elevelor de clasa VI.) JReuniunea ínvatátor. 268- 271. 1.
(ó.) A történettanítás. Néptan. Lapja 47. sz.
LHntér Jenő dr. A középiskolai történeti olvasmányok. Gyakori. Pæ- 

dag. 60 64. 1.
Rosu, loan. Stefan cel Mare Domnul Moldovai. (Prelegere practica 

eu clasa V-a.) Reuniun. invátator. 109— 115. 1.
Tamás Károly. Historizmus és klasszicizmus. Polg. Isk. Közi. 12., 

13. sz.
A történelem és földrajz tanításáról a gimnáziumokban. (Egy szülő 

véleménye.) Magy. Tanügy IY. 32—34. sz.
Zlinszky Aladár. Rákóczi kora és az iskola. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 

173. 1.

Vallás.

A. A fővárosi iparostanulók vallásoktatásáról. Kath. Nevelés 428. 1.
Amay-Nagy Bálint dr. A szemináriumi hitoktatástan. Kath. Nevelés 

356—360. 1.
Balogh István (Nemeskövi). Kiket illet meg a népiskolai vallástaní

tás ? Magy. Szó 129. sz. — Egy fizető egyháztag. Ki tanítsa a 
vallást. U. o. 130. sz. — Homoky György. Válasz U. o. 131. sz. — 
Olácsy György. A népiskolai vallástanítás kérdéséhez. U. o. 132. sz.
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Kiss Antal. Válasz Nemeskövinek. U. o. 133. sz. -— Ladányi Fe
renc. Még egyszer a népiskolai vallástanítás kérdéséhez. U. o. 135. sz. 
Szabó Lajos. Ki tanítsa a népiskolában a vallástant ? U. o. 137. sz. 
Nemeskövi Balogh I. Válasz Ladányi úrnak. U. o. 138. sz. — Vér- 
tesy Zoltán. A népiskolai vallástanítás kérdéséhez. U. o. 139. sz. — 
Homoki Gy. Végszó Ladányi úrnak. U. o. 139. sz. — Ladányi 
Ferenc. Viszonválasz Balogh úrnak. U. o. 141. sz. — Somogyi György. 
Ki tanítsa a vallást a népiskolában. U. o. 143. sz. — Borsos Is t
ván. U. o. 146. sz. — Kiss Ferenc. U. o. 148. sz.

Bancsó Antal. Utasítás a kér. vallástan tanításához a népiskolában. 
Ev. Népiskola 12. sz.

Becker Vendel. Hitoktatás az Isten iránti szeretetró'l. Kath. Nevelés 
126—132. 1.

— Hitoktatás a felebaráti szeretetről. Kath. Nevelés 364—370. 1.
— Szaklapunk a népiskolai hitoktatás szolgálatában. Kath. Nevelés 

252—260. 1.
Blandl György. Az iparostanulók hitoktatásáról. Kath. Nevelés 414— 

420. 1.
Csukás Endre. Ismétlő iskolások valiásoktatási anyaga. Dunántúli 

Prot. Lap 30. sz.
Dohai Károly. Vallástanítás a falusi iskolákban. Kath. Nevelés 123— 

126. 1.
Dudek János dr. Magánügy-e a vallás? Kath. Nevelés 5—9. 1.
Gál Kelemen dr. Valami a vallásoktatásról. Unitár. Egyház 6. sz.
Потоку György. Kiket illet a népiskolai vallástanítás. Magyar szó 

107. sz. — Ladányi Ferenc. A népiskolai vallástanítás kérdéséhez.
U. o. 120. sz.

Keletéri. Biblia-kézikönyveink átdolgozása. Papok Lapja 3. sz.
Kuluncsich Pál. A középiskolai tantervhez. Kath. Nevelés 101— 104. 1.
Laczó Viktor dr. A gyakorlati katekézisből. Papok Lapja 4. ez.
Magdics Ignác dr. Vallásoktatás és vessző. Kath. Nevelés 168—174., 

222—230. 1. *
-— Hitoktatás Isten 6. parancsolatáról. Kath. Nevelés 266—274. 1.
О. T. Egy «kényes kérdés». Magyar gyermekek oláh hitoktatása. Szé

kely Tanügy 13. sz.
Ozoray István. Tanítónők alkalmazása a hitoktatásban. Kath. Neve

lés 230—235. 1.
Perger Miklós. Amit azok a «pesti urak» elhallgatnak. Népisk. Tan

ügy 7., 8. sz. (A vallásosságról.)
Pokorny Emánuel dr. A katekizmus javítás. Kath. Nevelés 72—76., 

109—123., 162—168., 216—222., 261 266., 314-319., 360—363.,
409—413., 456—467. 1.
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Рокоту Emánuel dr. A vallástan módszeres tanítása. Kath. Nevelés 
64—72. 1.

— A vallástanítás jelen helyzete Magyarországon. U. o. 17—26. 1.
R um , Petru. Prima comunitate crejtineascä. (Lectiune pentru anul Y. 

de çcoala.) Vatra Scolara 5. sz.
Siposs Antal Félix. Katholikns hitoktatástan. 1906. Ism. dr. Mihályi! 

Ákos. Kath. Szemle 436—441. 1. — Dr. Metzger Márton. Gyakori. 
Pædag. III. 229—231. 1.

Siposs Antal Félix. Hitoktatásunk jövő irányai. Kath. Nevelés 351—
355., 403—408. 1. és Népiek. Tanügy 47. sz.

Szlaboczky Jenő. A bibliai történetek tanításának módszere a nép
iskolában. Ev. Népiskola 2. sz.

Szuszai Antal. A hitoktatás a VIII. osztályban. Kath. Nevelés 303— 
310. 1.

Töttössy Miidós dr. Nők a fővárosi hitoktatásban. Egyh. Közi. 15. sz.
Vallási gyakorlatok iparostanonc-iskolákban. Népmívelés III. 334. 1.
Varga Sándor. A katekizmus betanulhatósága. Egyh. Közi. 2. sz.
Vargha Tivadar. A vallásoktatás és nemzeti történetünk. Hevesm. 

Tanügy 4. sz.
Végli Kálmán Mátyás. A tanítók és a hitelemzés. Népisk. Tanügy 

49. sz. -— Egy római kath. tanító megjegyzése. U. o. 51. sz.
Verner Jenő. A hitoktatásról. A szerk. jegyzete. Népnevei. Lapja 5. sz. — 

Saláth Vitái válasza. Kath. Nevelés 96—99. 1.

3. Iskolai törvén yh ozás, szervezet, fe lü g y e le t;  tan ító - és ta n á r
képzés.

Adler Simon. Népoktatásügyünk állapota. Izr. Tanügyi Értés. 5. sz.
Állami elemi népiskolák 1906/7. tanévben. Kiadta a vallás- és közok

tatásügyi minister 1906. évi november hó 8-án 98,796. számú ren
deletével. Budapest, 1907. egyet. ny. (4-r. 60 1.) 1 K.

Az Arany János társaság emlékirata az országgyűlés képviselőházához 
és a magyar kormányhoz a Temesvárott állítandó egyetem tárgyá
ban. Temesvár, 1907. (8-r. 77 1.)

Argus. Ki szedje a tandíjat ? Tanáregyl. Közi. 40. évf. 660. 1.
Aubermann Miklós. Iskolák államosítása. Kath. Nevelés 151—157., 

197-205. 1.
B. A. Tanítók továbbképzése. Nemz. Isk. 1. sz.
Balga Zsuzsó. 1891. évi XV. törvénycikk módosítása Kisdednevelés 

22 23. sz. — A kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cikk módo
sítására vonatkozó indítványok és indokolások. U. o. 24. sz.

•— Továbbképző-tanfolyamunkról. Kisdednevelés 18—20. sz.
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Balga Zsuzsó. Továbbképző-tanfolyam. Kisdednevelés 16. sz.
Balogh András. A tanító és a közigazgatás. Alföldi Népiskola 4. sz.
Barcsa János dr. A tanltóképzó'-intézeti tanulók gyakorlati kiképzése. 

Magy. Tanítóképző 199—210. 1.
Barla Sz. Imre. Az igazgató-tanítókról. Nemz. Isk. 33. sz.
Bartha Géza. Eizetésrendezésünk. Magy. Pestalozzi 3. sz.
Bartha József dr. Néhány szó fizetésünk rendezésének kérdéséhez. 

Tanáregyl. Közi. 40. évf. 380—385. 1.
Bertalan Vince. Tanítóink fizetéskiegészítése. Népnevelő 39. sz.
Bessenyei Lajos dr. A működő tanárság továbbképzésének kérdéséhez. 

Tanáregyl. Közi. 40. évf. 187—191. 1.
Bodnár György. Tárgymutató a nem-állami elemi népiskolák jog

viszonyairól és a községi hitfelekezeti néptanítók járandóságairól 
szóló 1907. évi XXVII. törvénycikkhez és ezen törvény végrehaj
tása tárgyában a nm. m. kir. vallás- és közoktatási minister úrnak 
1907. évi 76000. sz. a. körrendeletével kiadott utasításához. Szatmár, 
1907. Lövy M. (8-r. 55 1.) 1 K.

Bodoli Pál. «Tanítók törvénye». Székely Tanügy 3—6. sz.
Böhm Antal. Kajztanárhiány a polgári iskolában. Nemz. Iskola 49. sz.
Bokányi Dániel. Tanköteles korúak törzskönyvelése. Néptanítók Lapja

41. sz.
Bokor József dr. A tanítók panaszai. Egyetértés 61. sz. (A fizetés

rendezésről.)
— Lidércznyomás. Egyetértés 85. sz. (Megjegyzések Molnár Jánosnak 

a fizetésrendezés ellen mondott beszédére.)
— Közművelődés és erő. Egyetértés 91. sz. (A tanítói törvényjavas

latról. )
— A tanítók képesítése. Egyetértés 114. sz.
- Vajúdások. Egyetértés 162. sz. (Az iskola újjáalakítását hangoztató 

névtelen támadókat cáfolja.)
— Polgári iskolai átváltozások. Egyetértés 233. sz
Borköles János. Népoktatásunk haladásának nehézségei. Nemzeti Is

kola 29. sz.
Boros Gábor dr. Az idei kultuszvita és a középiskolák. Tanáregyl. 

Közi. 40. évf. 467—472., 497—500., 529—534. 1.
Both, S. Zur Durchführung des neuen Volksschulgesetzes. Schul- u. 

Kirchenbote 24. sz.
Bozóky Endre dr. A szolgálati pragmatika alapelveiről. Tanáregyl. 

Közi. 40. évf. 53—61. 1.
Breznay Béla dr. Adalékok gimnáziumaink működésének bírálatához, 

illetve javításához. Egyet. Kritikai Lapok 7. sz.
Buding Ede. A harmadik egyetem és Szeged. Egyetértés 97. sz.
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Császár Emö. Ki szedje a tandíjat ? Tanáregyl. Közi. 40. évf. 704. 1.
Csighy Sándor. A mi fizetésügyünkről. Nemz. Isk. 2. sz.
Csuka Endre. A fizetésrendezéshez. Nemz. Isk. 8. sz.
Csutak Lujos. A tanítói fizetésrendezés ügyéhez. Család és Iskola 4. sz.
Czimer Károly dr. A szegedi egyetem. Szeged, 1907. (8 r. 21 1.) 

Megjelent a Szegedi Napló 11. sz.-ban is.
Deák Gyula. Haladtunk é? Polg. Isk. Közi. 8. sz. (Fizetésrendezésről.)
Demeter Béla. Az állami tanítók nyugdíjügye. Nemz. Iskola 39. sz.
Dénes Károly. A tanfelügyelők szervezkedése. Néptan. Lapja 7. sz.
Dezső Liyót. Népoktatásügyünk az 1904. évben. Nevelés 24. évf. 1. sz.
Dimitrijevics Simon. A volt határőrvidéki községi tanítók helyzete. 

Magy. Pestalozzi 10. sz.
Dobó Sándor. Az államosítás kérdése. Tanítók Lapja 19., 20. sz.
Doctor. Egy elavult tanügyi intézmény. Papok Lapja 11. sz. (Tanfel

ügyelőkről.)
Donszky Lukács. Új idők, új emberek. Polg. Iskola 9. sz. (A rend

szerváltozás szükségességéről a polg. iskola jelen helyzetében.)
Az egri főegyházmegye római katholiku3 népiskolái 1908-ban. Eger, 

lyc. ny. 1907. (8-r. 45. 1.)
Elek Gyula. Pihenőre. Néptan. Lapja 29. sz. (Tanítói szaktanfolya

mokról.)
Ember János. A mellékfoglalkozásokról. Népmívelés Hl. 393—395. 1.
— A tanítók jogviszonyai. Néptan. Lapja 31. sz.
Ember Károly. Tanítói fizetések törvénye. Népnevelő 8. sz.
— A fizetési törvény végrehajtása. Népnevelő 31. sz.
(f. e.) Az országos közoktatási tanács. Egyetértés 12. sz. (e. f.) Még 

egyszer a közoktatási tanács. U. o. 24. sz. — f. e. válasza. U. o.
42. sz.

F. G. A polgári iskola problémája. Nemz. Isk. 24. sz.
— A tanfelügyelet reformja. Nemz. Isk. 35. sz.
— Fővárosi tanítók fizetése. Nemz. Isk. 6. sz.
F. K. Polgári-iskolai tanárképzés. Pædag. Ifjúság VI. évf. 4. sz.
Fegyelmi szabályzata, Az állami elemi népiskolai tanítók, tanítónők és 

gazdasági szaktanítók, szaktanítónők —. Kiadta a vallás- és közok
tatásügyi m. kir. miniszter 1907. évi junius hó 30-án 73.776. sz. 
a. kelt rendeletével. Budapost, 1907. egyet. ny. (8-r. 28 1.)

Ferencz József. A tanítói hivatás fontossága. Család és Isk. 1. sz.
Ferenczy Gyula dr. A tanítók fizetése. Tanítók szava 8. sz.
Fodor Ignác. Tanítók továbbképzése. Néptan. Lapja 2. sz.
Földes Miklós. A tanítóképzés reformja. Nemz. Isk. 12. sz.
— Testületek és igazgatók. Polg. Isk. Közi. 14 16. sz.
Földes Vilmos A 37. §. Polg. Isk. Közi. 1. sz. (A fizetésrendezés ügyében.)
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Fölterjesztés a tanári javadalmazás rendezése ügyében. Tanáregyl. Közi. 
40. évf. 135—146. 1.

A főváros közoktatásügyi statisztikája. Népmívelés III. 405. 1.
A fővárosi kisdedóvók fejlesztése. Népmívelés 1П. 119. 1.
A fővárosi tanárok és a fizetésrendezés. Egy vidéki. Nemz. Isk. 13. sz. — 

Wagner Alajos válasza. U. o. 14. sz. — Egy vidéki. Válasz Wagner 
A.-nak. U. o. 15. sz.

fü le  Mária. Az óvónőképzés reformálása és fizetésünk. Kisdednevelés 
13. sz.

Fülöp József. Népoktatásunk hiányai. Alföldi Népiskola 8., 9., 10. sz. 
Gáspár Károly. A gyakorlati tanárképzésről. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 

368—370. 1.
Gável Ferenc. A tanítói fizetések rendezése. Néptanoda 2. sz.
Gellert Jenő. A fővárosi községi középiskolák tanárainak fizetésrende

zése. Egyetértés 79. sz.
Geöcze Sarolta. A szociológia a tanítóképzőkben. Magy. Tanítóképző 

58—62., 217—222., 261—266., 351—363. 1.
Gerencsér István. Egyenlőség a tanítói fizetésben. Család és Isk. 1. sz. 
A gimnázium. Egy jogtanár. Budap. Hirl. 208. sz. (A gimn. szerve

zetéről.) — A középiskola. Egy orvostanár U. o. 209. sz. — A kö
zépiskola. Egy gimnáziumi tanár. U. o. 213. sz.

Gruhn Albert dr. Az érettségitől a tanárságig. Ford. L. K. Magy. 
Tanügy. IV. 5. sz.

Gurgulits Antal. A polgári iskolák felügyelete. Polg. Isk. Közi. 5. sz.
— Fizetésügyünk. Polg. Isk. Közi. 6. sz.
Guzsvenitz Vilmos. A tanítók fizetésügye. Egyh. Közi. 10. sz.
Gyerkes Mihály. A népmívelési egyletek szervezése. Székelyudvarhely, 

1907. Becsek D. fia ny. (8-r. 63 1.) 1 K. — Ism. Népoktatás (Lugos) 
XII. 7. sz. — Tarcsafalvi Albert. Család és Iskola. 8. sz. — Nemz. 
Isk. 17. sz. — M. G. Tanügyi Értés. (Besztercze) XII. 5. sz.

H. A fizetésrendezés ügye. Népoktatás (Lugos) XII. 4. sz.
(II.) A gazdasági szaktanítók fizetésrendezése. Nép tan. Lapja 1. sz.
IL 1. Fizetésrendezésünk ügye. Népoktatás. (Lugos) XII. 5. sz.
Halasi Jenő. Impressziók, indítványok. Polg. Isk. Közi. 3. sz. (Polg. 

isk. főigazgatóságról segédtanári intézményről.) Nagy József. U. o.
3. sz. (Fizetésrendezésről.)

Hankovitsné. Drágaság és óvónői fizetés. Kisdednevelés 15. sz.
Havas Gyula dr. Egységes fizetésrendezós. Nemz. Iskola 40—41. sz.
— Utazás az állami tanfelügyelet körül. Nemz. Isk. 17—20. sz.
Házi szabályzata, A budapesti I. kér. állami polgári iskolai tanítóképző

intézet, az állami elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző-intéze- 
tek és a hódmezővásárhelyi állami óvónőképző intézet köztartási
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ügyei vezetésének számadásai szerkesztésének s a nevelők és nevelő - 
nők rendtartásának —. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministemek 1907. évi május hó 22-én 40.036. sz. a. kelt rendeleté
vel. Budapest, 1907. egyet. ny. (8-r. 109 1.) 1 K. 30.

Hegyháti Béla. A polgári iskolák felügyete. Polg. Isk. Közi. 4. sz. 
Hermann, Karl. Das neue Yolkssclmlgesetz und unsere Schulen. 

Schul- u. Kirchenbote 15., 16. sz.
Holczer József. Az állami tanítók nyugdíjügye. Nemz. Iskola 38. sz. 
Hollós Károly. A polgári iskolai rajztanárok képzése. Nemz. Iskola 

51. sz.
Потоку György. A tanítóság nyugdíjügye. Nemz. Iskola 43. sz.
— A tanítóképzők reformjáról. Nemz. Iskola. 39. sz.
— A tanítói továbbképzésről. Tanítók Lapja 7. sz.
Horváth János. A magyarországi ág. h. evang. keresztyén egyház val

lástanítási tervének és az 1905-ben kiadott állami tantervnek össze
hasonlítása. Ev. Népiskola 7., 8. sz.

(Hs.) Az új nyugdíjszabályzat tervezete. Népnevei. Lapja 24. sz.
— Anyagi helyzetünk. Népnevei. Lapja 19. sz.
Immoralitás a felekezeti tanárok fizetési rendszerében. Tanáregyl. 

Közi. 40. évf. 146—148. 1.
Instructiune fi disposition pentru ímbunátatirea mvä^ämantulni fi a 

starilor scolii poporala confeeionale de sub jurisdictiunea Consi- 
storului román ortodox din Arad. Arad, 1907. Tipogr. diecez. 
(8-r. 43 1.)

Ipari és kereskedelmi továbbképző iskolai tanítóképző intézet. Nép- 
mívelés IV. 70—74. 1. (Schmidt K-nak a poroszországi továbbképző 
iskolai tanítóképzésről szóló cikkének kivonatos ismertetése.)

Iskola és autonómia. Felekezeti tanár. Nemz. Isk. 10. sz. 
Iskolafentartási költségek országonkint. Népmívelés III. 67. 1.
Az iskolai igazgatás feladatai. Népmívelés III. 401—405. 1.
Iskolánk továbbképző és társadalmi feladatai. (Szülői értekezlet.) Bdp.

VII. (kisszuglói) polg. leányisk. 906/7. értés. 5—15. 1.
Istvánffy Gyula. A polgári iskolák szakfelügyeletéről. Polg. Isk. 6. sz. 
Izvemicsán Döme. Néhány szó a népiskolák szakfelügyeletéről. Nép

oktatás (Lugos) XII. 9. sz.
J. A szabad tanítás szervezése. Huszadik Század XV. köt. 547—549. 1.
— Közérdekű tudnivalók a kisegítő iskolákról. Népmívelés III. 160— 

162. 1.
Jenes Zelma. A kisdedóvási törvény módosításáról. Kisdednevelés 19. sz. 
Jeszenák Gábor br. Az iskolai alapok kérdéséhez. Népnevelő 22., 23. sz. 
Juha Adolf. A harmadik orvosi egyetem. Egyetértés 24. sz.
Kalász Benedek. Fizetésünk a múltban. Népnevei. Lapja 22. sz.

M agyar Paedagoyia. XVII. 6—7. c27
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Kalász Benedek. A fővárosi tanítók fizetésének 1894. évi rendezése. 
Népnevei. Lapja 25. sz.

Kallós Zsigmond dr. A felsőbb leányiskolái tanítónők fizetése. Tanár- 
egyl. Közi. 40. évf. 814—817. 1.

Kalmár Elek. Rangsor és korosztály. Egyetértés 138. sz. — Yeridicus 
megjegyzése. U. o. 150. sz.

Kántor Mihály. A nyugdíj-törvény revíziójához. Egyetértés 309. sz. 
Кару Rezső. Az Eötvös-alap 1906-ban. Néptan. Lapja 8. sz.
Kardos Albert. Fizetéskiegészítés és államosított tanárok. Tanáregyl. 

Közi. 40. évf. 331—333. 1.
Kármán Mór. Népoktatásunk szervezése. 1906. Ism. Z. J. Tanítók 

Szava 2. ez.
— A magyar egyetemek kérdése. Budap. Szemle 131. köt. 161—189. 1. 
Kárpáti Károly dr. Ellenészrevételek dr. Bartha József, cikkére az

új fizetésrendezésről. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 436—446. 1. — 
Ries Ferenc. TJ. o. 446—449 1. — Szemerjay Károly. U. o. 450 
452. 1. — Dr. Yiszota Gyula. Mit kíván a budapesti tanári kör? 
U. o. 453—454. 1.

Kavár P. Fizetésrendezés. Néptanoda 2. ez.
Keleti Adolf. A pædagogium újjászervezése. Polg. Isk. 9. sz. — Ba

lassa (Báli) Sándor megjegyzése. U. o. 10. sz.
Keszler Károly. A gyakorlati kiképzés új rendje az állami tanítókép

zőkben, Népoktatás XII. 5. sz.
Kis József. Theologiai akadémiáink tantervreviziója. Dunántúli Protest.

Lap 37—39., 41—43., 45., 48. sz.
Kiss József. Az iskolák államosításáról. Tanítók Lapja 16. sz.
— Népiskolai felügyeletről. Tanítók Lapja 18. sz.
Kisfaludy Ferenc. Páriák. Nemz. Isk. 15. sz. (Az Apponyi törvény- 

javaslatnak a felekezeti tanítóságra vonatkozó méltánytalanságáról.) 
Kohnné Friedländer Róza. Hozzászólás a kisdedóvási törvényrevizió- 

jához. Kisdednevelés 24. sz.
Kokas Nándor. A Széli-féle fizetési tervezet és a polgári iskola tanár

ság. Polg. Iskola 5. sz.
— Polgári iskolai tanárképzés és képesítés. Polg. Isk. Közi. 9. sz.
— Fizetésrendezésünk kérdéséhez Polg. Isk. Közi. 18. sz.
Kolb Lajos. Fizetésügyünk. Polg. Iskola 3. és 7. sz.
Font, I. La troisième Université Hongroise. Revue internat, de l’E n

seignement. 53. Vol. 481—485. 1.
Koválik Károly. A tanítók szociális képzése. Népnevelő 47. sz. 
Köveskúti Jenő. Tanítóképzésünk és a tanfelügyelet. Magy. Tanítóképző 

342—344. 1.
Közigazgatása, A római katholikus népiskolák és kisdedóvók —. 2. Ki-
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adás. Az egyházmegyei hatóság engedélyével kiadja a győregyház- 
megyei főtan felügyelőség. Győr. egyházm. ny. 1907. (8-r. 288. 1.)

Közoktatási tanulmányok. Előadások az országos középiskolai tanár- 
egyesület XLI. évi közgyűlésén. (Elnöki megnyitó-beszéd [a kö
zépiskola szelleméről, különösen a szocializmus és a hazafiság 
viszonyáról]. Négyesy Lászlótól. — Hazai és külföldi középiskolai 
bajok. Eiedl Frigyestől. — A reáliskola egyenjogosítása. Pruzsinszky 
Jánostól. — Olasz középiskolai reformáramlatok. Málly Ferenctől. — 
A művészet a középiskolában. Csengeri Jánostól. — Középiskola 
és szociológia. Vida Sándortól. -  A fali térképek reformja. Aczél 
Józseftől. — Közrebocsátja az országos középiskolai tanáregyesület. 
Budapest, 1907. Athenæum. (8-r. 63 1.) 1 K.

Különosztályok a szász elemi népiskolákban. Népmívelés III. 540. 1.
Kurucz Ernő. Osztályvizsgálatok a tanítóképzőben. Magy. Tanítóképző 

335—341. 1.
L —к E —ö. A tanító- és tanítónőképző-intézeti tanárjelöltek kollégiu

mainak szervezeti szabályzata. Pædag. Ifjúság VI. évf. 4. sz.
la. A tanári fizetések rendezéséről. Egyetértés 42. sz.
Lakos Zsigmondi. A népiskola egysége az új törvényben. Iskoláink

8. sz.
László József. Fizetésügyünk. Szilágyvárm. Taniigy 1. sz.
Lázár István. A fizetésrendezési tervezet és a «Néptanítók Lapja». 

Tanítók Lapja 3. sz.
Cs. Lázár Zoltán. Az egyetem-kérdés. Pesti Napló 125. sz. (Harma

dik egyetem helyett második műegyetem felállítását javasolja.)
Lévay Ede dr. A tanári fizetések rendezéséről. Egyetértés 42. sz.
Lupaç, Dr. I. Imbunátatirea salarelor ínva^átoreyti. Vatra Scolara

1. sz.
M. A tanítók fizetésrendezése. Tanügyi Értés. (Szatmár) 2. sz.
Mtó. Szakfelügyelet a polgári iskolában. Polg. Isk. 4. sz.
Markus. A harmadik egyetem. Nemz. Isk. 35. sz.
Mátrai Jakab. A zsidóiskola és a zsidó tanítóság helyzete, tekintettel 

az új fizetésrendezési törvényre. Izr. Tanügyi Értés. 8. sz.
Méhes Endre. A tanítóképzés gyakorlati iránya. Nevelés 24. évf. 3. sz.
Mezey Lajos. Felügyelet. Polg. Isk. Közi. 17. sz.
— Egyetem és polgári iskola. Polg. Isk. Közi. 14. sz.
— Jegyzetek a polgári iskolai tanárképzés reformjához. Polg. Isk. Közi.

12. ez.
Mező Dániel. Az új iskola és a tanítóképzés. (Kézügyességi tanfolyam. 

Temesvárt.) Néptan. Lapja 8. ez.
Milialicska János. Az új rendtartási szabályzat. Népnevelő 45. sz.
Mihalicska János. Fizetés-ügyünk megoldása. Népnevelő 7. sz.

2 7 *
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Mihály Ferenc. Felügyelet. Tanügyi Értés. (Szatmár) 7. sz.
Miklós Ferenc dr. A tanárok külföldi tanulmány útjáról. Tanáregyl. 

Közi. 40. évf. 105—109. 1.
Miklós Gergely. A tanítóképző-intézetek szakfelügyelete. Magy. Tanító

képző 546—555. 1.
Miklóssy István. Magasabb fokú iskolaügyünk felekezeti viszonyai. 

Kath. Szemle 562—574. 1.
— Statisztikai adatok magasabb fokú iskolaügyünk nemzetiségi és fe

lekezeti viszonyairól. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 797—799. 1.
Mikoss, Oberlieutn. Der Lehrplan der M.-Erziehungs- u. Bildungsan- 

stalten. (Eine Studie zur bevorstehenden Umarbeitung desselben.) 
Als Manuskript gedruckt. Kőszeg, F. Feigl. 1907. (8-r. 21 1.)

Minke Béla. Apponyi utasításai és a nemzeti tanítás ügye. Néptanoda 
27. sz.

Mohar József. Egész munka — egész ember. Néptan. Lapja 45. sz. 
Tanítóképesítésről.)

Molnár Ferenc. Apponyi rendelete. Egyetértés 180. sz. — Bokor Jó
zsef dr. Mindig a cél felé ! U. o. 186. sz. (Felel a fenti cikkre.)

Molnár Viktor. A nép művelésének országos szervezése. Népmívelés 
Ш . 289—307. 1.

Moyzes Miklós. A tanítóképző-intézeti zenetanárok képzése és képesí
tése. Magy. Tanítóképző 5—13. 1.

Hagy József. Az új tanterv és a zsidó iskola. Izr. Tanügyi Értés. 5. sz.
Nagy Lajos. A polgári iskolák felügyelete. Folg. Isk. Közi. 5. sz.
M. Nemessányi Adél. A polgári iskolák felügyelete. Pog. Isk. Közi.

7. sz. -— Bartholomaidesz Adél, Gyöngyössy István, Hajtmann 
Etelka hozzászólásai és Yolenszky Gyula zárszava. U. o. 7. sz.

A népművelés országos szervezése. Néptan. Lapja 24. sz.
0. Széljegyzetek a Psedagogium tantervén. Polg. Iskola 2. sz.
Oppelz Péter. A főtanító. Délvid. Tanügy. 111. 1.
Óváry János. A tanítók fizetési tervezete. Egyetértés 12. sz.
Páczai Mihály. Módosító javaslat, az állami tantervtől független, de 

érvénytelen tantervűnk, valamint a Császár Péter előadó javaslatá
ban felvett vallástan anyagának, úgy mennyiségre, mint minőségre 
nézve. Gyoma, 1907. Kner I. ny. (2-r. 9 1.)

Palágyi Lajos. A képesítő vizsgálat könnyítése. Magy. Tanítóképző 
329—335. 1.

Palásthy Kálmán. Nem kell fizetésjavítás. Magy. Pestalozzi 5. sz.
— Fizetésrendezés és fizetésjavítás Magy. Pestalozzi 9. sz.
— Népnevelési egyletek szervezése. Zemplénmegy. Népoktatás 5. sz.
Papp Viktor. Az új gazd. cselédtörvény és annak a tanügyre vonat

kozó intézkedései. Néptan. Lapja 37. sz.
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Pethö János. Az új népoktatási törvény magyarosító fontossága, külö
nös tekintettel Nógrádvármegyére. Nógrádm. Tanügy. VIII. 5. sz. 

A polgári iskola-kérdés. Seidl Sándor. Helyzetünk. Magy. Tanügy. IV.
4. sz. — Avar Gyula. U. o. A tanárság. 5. sz. — Hantos Gyula. Képzés 
és Képesítés. U. o. 6. sz. — Lesz e reform ? U. o. 7. sz. — Seidl S. 
A címkérdésliez. U. o. 8. sz. — Varga Jenő. A karácsonyi nagy
gyűléshez. U. o. 9. sz. — B. J. Mondanék valam it. . .  U. o. 10. sz. — 
Havas Miksa. Válasz. B. J.-nek U. o. 13. sz. — B. J. felelete. U. o. 
14. sz.— Spectator. Facta loquuntur. U. о. 11. sz. (cím és fizetésről.) — 
Tamás Károly. Az iskolarendszer komplexuma szempontjából. (Miért 
nem fejlődhetett a polgári iskola ?) U. o. 16. sz. — Rakodczay Pál. 
A szörnyszülött. U. o. 18. sz. (A 7 oszt. polg. isk.) — Seidl S. 
Bánfi János. Rácz Elek. Válasz. U. o. 20., 21., 23. sz. Pósch János. 
A polgári iskolai kérdés egyszerűsége ée meghamisítása. U. o. 26. sz. — 
Pósch J. Az elnökjelölés. U. o. 28. sz. — A mi bajaink. U. o. 
35. sz. — Tóth Kurucz János. Az önkéntességi jog reformálása. 
U. o. 38. sz.

Pósch János. Tanárképzésünk. Polg. Isk. Közi. 15. sz.
Rácz Elek. A polgári iskolai tanárképzés reformja. Polg. Isk. Közi.

4. sz.
fíencz János dr. A gyakorlati tanárképzés. Tanáregyl. Közlönye 40. 

388—393. 1.
Rendelkezések, Elvi jelentőségű — gyűjteménye. Összeállította és a 

vallás közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1907. évi 12817. számú 
rendelete értelmében kiadja a gyôgypædagogiai intézetek országos 
szaktanácsa. Budapest, 1907. (8-r. 32 1.)

Rónai Sámuel. A tanítóképesítés reformja. Nemz. Isk. 36. sz.
Rótt Nándor dr. Iskoláinkért ! Kath. Szemle 329—338. 1. (Az államo

sítás ellen szól.)
Rózsa Ede. A tanítótestületi értekezletek reformja. Izr. Tanügyi É r

tesítő 2. sz.
<S. Az áthelyezésről és a szerk. megjegyzése. Polg. Isk. Közi. 11. sz.
S. S. 0  vizita çcolara. Biserica çi scoala 7. sz.
Sarudy György. Visszásság a fizetéskiegészítésben. Tanáregyl. Közi. 

40. évf.' 243. 1.
Somogyi Géza. Tanítóképzés és népnevelés. Egyetértés 29. sz. 
Spectator. Tanítók osztályozása. Magy. Tanügy IV. 16. sz.
Stepanko Albert. Kisdedóvásunk az 1905. évben. Kisdednevelés 4. sz. 
Stoll Emű. A tanítók továbbképzése. Néptan. Lapja 3. sz.
Stum pf Maris. Pártában maradt tanítónők nyugdíja. Néptanítók Lapja 

26. ez.
(Sz.) A fővárosi tanítók fizetése. Népnevei. Lapja 14. sz.
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Szabályzat a budapesti I. kér. állami polgári iskolai tanítóképző-inté
zet, az állami elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző-intézetek 
és a hódmezővásárhelyi állami óvónőképzőintézet gazdasági ügyei
nek vezetése és számadásainak szerkesztése körül követendő el
járásra nézve. Budapest, 1907. Egyet. ny. (8-r. 107 1.)

Szabályzat a tanítóképző-intézeti rajztanárok képzéséről és képesíté
séről. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 
f. évi julius hó 3-án 75.069/1907. sz. alatt kelt rendeletével. Buda
pest, 1907. Egyet. ny. (8-r. 4 1.)

Szabályzata, A pesti ágostai hitv. evang. magyar egyház vallástanítási —.
Budapest, 1907. Hornyánszky ny. (4-r. 14 1.)

Szabó Elemér. A tanítóképzés egyik kellékéről. Néptan. Lapja 31. sz. 
Szabó Kálmán. A fővárosi tanítók fizetésének rendezése. Egyetértés 

97. ez.
Számborovszky Rezső. A mi törvényjavaslatunk. Népnevelő 11. sz. 

(A fizetésrendezésről.) Thurinszky Zsigmond hozzászólása. U. o.
11. sz. — Molnár Gyula. — Egy muraközi kántortanító. U. o.
12. sz.

Szamosi J. György. Beform és szolgálati pragmatika. Nemzeti Is
kola 7. sz.

Szántó Jenő. Laikusok az iskolában. Magy. Pestalozzi 10., 11. sz. 
(A tanfelügyelőkről.)

Székely Gáborné. A kisdedóvási törvény reviziójához. Kisdednevelés 
23. sz.

Székely István dr. A theologia tanterve az egyetemen. Beligió 30., 
31. sz.

Székely Károly. Fizetésrendezés vagy drágasági pótlék ? Népnevei. 
Lapja 20. sz.

Székely Lajos. A fizetési tervezet és a tanítószövetség. Néptanoda 3.,
4. sz.

Székely László. A székesfővárosi középiskolai tanárok fizetésügye. 
Magy. Tanügy. IY. 19. sz. — Székely Károly és Moussong Géza. 
U. o. 22. sz.

Szigma. Tanügyi intézmények. (1. Közoktatási tanács. 2. Népisk. if
júsági könyvtárintéző bizottság.) Alkotmány 69. sz. — Észrevételek. 
U. o. 75. sz. — Szigma. Észrevételek az észrevételekre. U. o. 
81. sz.

— Népoktatási törvényjavaslatok. Népmívelés III. 122—126. 1.
Szőke Sándor. A nem állami tanítók fizetéséről. Tanítók Lapja 4. sz. 
Szöllősi István. Szociológia és tanítóképzés. Népmívelés III. köt. 27— 

35. 1.
Takács Gyula. A tanári fizetések rendezéséről. Tanáregyl. Közi. 40.
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évf. 472—476.1. Dr. Ozorai Lajos. U. o. 476—478. 1. — Székely 
István. U. o. 478—480. 1. — Karsai Emil. U. o. 480. 1.

Tamás Károly. Iskolaügyünk újjászervezésének alapkövetelményei. 
Nemz. Iskola 46—48. sz.

Tanfelügyelő. A tanfelügyelők szervezkedéséről. Néptan. Lapja 3. sz. 
A kir. tanfelügyelők helyzetéhez. Néptanoda 11. sz. — Spectator. U. 

o. 12., 15., 16. sz.
A tanítóképesítő vizsgálatok. Népmívelés IV. 75—77. 1.
A tanítónő-kérdés. Népmívelés IV. 101. 1.
Theisz Gyula dr. A középiskolai tanárok fizetési ügye. Egyetértés 

36. sz.
Tamássy Mihály. A tanítók szolgálati ideje. Népnevelő 40. sz.
Tóth Kálmán (Egri). A tanítótestületi értekezletek. Népnevei. Lapja 

1„ 2. sz.
A továbbképző iskolák reformja. Népmívelés Ш. 321—324. 1. (Claus 

A. cikkének ismertetése.)
Ügyviteli szabályzata, — A tanítónőképző-intézeti tanárvizsgálatok — . 

Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1907. évi május hó 
6-án 41.682. sz. kelt rendeletével. Budapest, 1907. Egyet. ny. 
(8-r. 7 1.)

Utasítás az állami tanító- és tanítónőképző-intézetek szakfelügyelője 
számára. Budapest, 1907. Egyet. ny. (8-r. 2 lev.)

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok számára, a nem 
állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfeleke
zeti néptanítók járandóságairól szóló 1907. évi XXVII. törvénycikk 
végrehajtása tárgyában. Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszternek 1907. évi 76.000. sz. alatt kelt rendeletével. 
Budapest, 1907. Egyet. ny. (8-r. 152 1.) 1 К 20 f.

Vargáné Stengi Eleonóra. Az 1891. XV. törvénycikk revíziójához. 
Kisdednevelés 21. sz.

Várhelyi György. A tanítók továbbképzésének biztosítása. Néptanoda
16. sz.

Várhelyi Izsó. Tanítók továbbképzése. Néptan. Lapja 5. sz.
Vas. A székesfővárosi tanítók esküje. Népnevei. Lapja 24. sz.
Vaszkó György. Meddő küzdelmek. Polg. Iskola 5. sz. (Szakfelügye

letről.)
Volenszky Gyula. A székesfővárosi polgári iskolák felügyeletéről. Polg. 

Isk. Közi. 10. sz.
A másodfokú (polgári) közoktatás rendje Europa különböző álla
maiban. Polg. Isk. Közi. 6. sz. (Kármán M. a Népmívelés 1906. 
nov. dec. füzetében megjelent cikkének ismertetése.)
A polgári iskolai tanárképzés és képesítés. Polg. Isk. Közi. 8. sz.
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Volenszky Gyula. A polgári iskolák felügyelete. Polg. Isk. Közi. 3. sz.
Wallner Gyula. Tanítók továbbképzése. Néptan. Lapja 5. ez.
Waller Gyula dr. A hittanárok képesítése. Katii. Nevelés 341—344. 1.
Wlassics Gyula. A közmíveló'dés decentralizációja. Népmívelés IY. 1

12. 1.

X—y. A felekezeti tanítók fizetésrendezése. Ev. Népiskola 3. sz.
— A tanítói fizetésekről. Nevelés 24. évf. 1. sz.
Zalay József. A tanítók továbbképzése. Néptan. Lapja 1. sz.
Zichy Nándor gr. Az iskolai törvényjavaslatról. Eeligio 9. sz.
Zoltán Géza. Új irányú gyakorlati kiképzés a losonci állami tanító

képző-intézetben. Magy. Tanítóképző 287—291., 363—367. 1. (Kü
lön is megjelent 8-r. 10 1.)

Zoványi Lajos. A tanítótestületek összeállítása. Néptan. Lapja 22. sz-
— Képek az iskolai közigazgatásból. Szilágyvárm. Tanügy. 2—4. sz.
— Milyen legyen az igazgató-tanító ? Család és Iskola 2. sz.
— Az eskü. (Néhány bizalmas szó a nemzetiségi kartársakhoz.) Szilágy

várm. Tanügy 7. sz.

4. Nőnevelés.

Berzeviczy Gizella. Leányiskoláink nőnevelése. Polg. Iskola 2. sz.
•— Fajunk szuprémáciája és a magyar nőnevelés. Polg. Isk. 6. sz.
Bokor József dr. Merre ? Egyetértés 168. sz. (A leánygimnáziumok 

átalakításáról.)
Bournáz János. Állami felsőbb leányiskoláinkról. Tanáregyl. Közi. 

40. évf. 689—698. 1.
Czakó Jakab. Leánynevelésünk. Magy. Kisdednevelés 6. sz.
Deák Ferenc levele gyámleányához. Maros-Vásárhely. 1907. Adi Á. 

ny. (8-r. 14 1.)
De Gerando Antonina. Az állami felsőbb leányiskolákról. Tanáregyl. 

Közi. 40. évf. 747—749. 1. Bournáz János megjegyzése. U. o. 799.1.
e. f. A leánygimnázium újabb reformálása. Egyetértés 36. sz.
A felsőbb leányiskolák kérdése. Egyetértés 138. sz. (A miniszteri 

biztosságról.) Erre válasza U. o. 155. sz.
Futima Sarolta. A jelenkor nője. Néptanoda 14. sz.
Giesswein Sándor dr. Kereszténység és feminizmus. Nemz. Nőnevelés 

6—13. 1. (Külön is megjelent 8-r. 10 1.)
Incze József. Néhány szó a leánygimnáziumról. Budap. áll. felsőbb 

leányisk. 1906/7. értés.
Jordán Károly (Dr. Szentgyörgyi). A feminizmusról. Elnöki megnyitó 

beszéd, melyet az országos katholikus tanügyi tanács 1907. évi 
május 23-dikán tartott ülésén mondott. — Budapest. 1907. Kath. 
tanügyi tanács. (8-r. 16 1.) és Népnevelő 22. sz.
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Keller Imre. Egy év a felsőbb leányiskolák életéből. Nemz. Nőneve
lés 304-317. 1.

Kerékgyártó Elek dr. Nőnevelésünk, tekintettel a feminismusra. Nép
tanoda 17. sz.

Killyéni Erzsébet. Leányaink neveléséről. Hosszúfalusi polg. fiú- és 
leányisk. 1906/7. értés. 3—12. 1.

Kokas Nándor. Leányiskoláink jövője. Polg. Iskola 7. sz.
Kutas Margit. A nőnevelés és az iskola. Győri Opitz leányisk. 1906/7. 

értés. 3—7. 1.
A leányok ismétlő iskolái. Népmívelés III. 357. 1.
M. F. A feminizmus kérdése. Tanügyi Értés. (Szatmár) 10. sz.
Mársits Rozina. A gyákorlati háztartástan a felsőbb leányiskolákban. 

Temesvári felsőbb leányisk. 1906/7. értés. 3—10. 1.
Mindszenti György. A női erényekről, mint a nőnevelés alapjairól. 

Gyergyószentmiklósi r. k. leánynevelő int. 1906/7. értés. 3—8. 1.
Muraközy Ilona. Kereseti pályák nők számára. Néptanítók Lapja 33. sz.
A női kereskedelmi iskolák hasznáról és szükségéről. Népmívelés III. 

346—349. 1. (Balg dr. düsseldorfi igazgató előadásának kivonata.)
O. Feminista pædagogia. Népnevei. Lapja 7. sz.
Palugyay Margit. Ifjúsági előadások a polgári leányiskolában. Polg. 

Iskola 7. sz.
Patak László. Fanatizmus vagy theoria ? Hevesm. Tanügy 4. sz. 

(A nőemancipációról.)
Révész József. A nőnevelés. Tanítók Lapja 19., 20. sz.
Rudnay Józsefük. A leánygimnázium. Az Újság 305. sz.
Schön József. Leánynevelés a népiskolák új tantervében és utasításá

ban. Nemz. Nőnevelés 93—97. 1.
Szabó Kálmán. A női nevelésről. Egyetértés 215. sz.
Szervezete, A női kereskedelmi tanfolyamok —. (Kiadatott a keres

kedelemügyi m. kir. Miniszter hozzájárulása mellett a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. Miniszternek 1900. évi június ho 11-én 
26.033. sz. a. kelt rendeletével.) Budapest, 1907. Egyet. ny. (8-r- 
19 1.)

Tanódy Márton dr. Gondolatok a leányok házi nevelése felöl. Szat
már és vid. 4—6. sz.

Tóth Emmi. A leányok művészeti nevelése. Nemzeti Nőnevelés 98— 
102. 1.

Az úszás tanítása a leányiskolákban. Népmívelés III. 43. 1.
Végess Sándorné özv. Felsőbbfokú gazdasági leányiskola. Nemz. Nő

nevelés 300—303. 1.
Volcnszky Gyula. A leányiskolák köréből. Polg. Isk. Közi. 11. sz.
Vozáry Miksa. A felsőbb leányiskola és a középiskolai reformok.
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Mezőtúri áll. felsőbb leányiek. 1906/7. értés. — Ism. Dr. Ozorai 
Frigyes. Magy. Pædag. 567. 1.

Zöld Sándor. A polgári leányiskolái nevelés és oktatásról. Szamosujv. 
és vid. 8. sz.

5. Testi nevelés.
Báthori Béla dr. Az iskolaegézségügy köréből. Gyakori. Pædag. III. 

139—142. 1.
Bèdy-Schwimmer Róza. A pesti gyermekek nyara. Nemz. Nőnevelés 

189—192. 1.
Bernáth János. A mai testnevelési rendszer újításáról. Tornaügy 25. 

évf. 2. ez.
Bexheft Ármin dr. Az iskolaorvosi és egészségtanári tanfolyam mai 

szervezete. Egészség 2. fűz.
Bxt. A középiskola az alkohol ellen. Egészség 230—233. 1.
Chetjianu, Dr. A. Igiena çcolarului. Balázsfalvi gör. kát. tanintézet 

1906/7. értés. 5—34. 1. — Külön is megjelent. (8-r. 34 1.) 50 f. 
Deutschländer Nándor. A testedzés az iskolákban. Tornaügy 24. évf. 

14. sz.
Dezső Lipót. A tanulók eltiltása a dohányzástól. Nevelés 24. évf. 2. sz. 
Dorogi Lajos. A testgyakorlás tanítási anyaga az elemi népiskola I—

VI. oszt. számára. Népoktatás. (Lugos.) XII. 3. sz.
A falusi iskolás gyermekek fogainak ápolása. Népmívelés III. 42. 1. 
Fenyvesi Samu. Az alkoholizmus nemzetiségi vidékeken és a kultúra. 

Népnevei. Lapja 3. sz.
Fialowski Béla dr. Egészségügy és iskola. Nagybecskereki Kegyr. fő- 

gimn. 1906/7. értés. 3—43. 1. — Ism. dr. Ozorai Frigyes. Magy. 
Pædag. 611. 1.

Gebhardt Ferenc dr. A hazai testi nevelés és testgyakorlás ügyéről. 
Tornaügy. 25. évf. 5 —8. sz.

Gerlóczy Zsigrnond. Az egészségtan tanítása a szabad tanítás iskolájá
ban. Népmívelés IV. 496—505. 1.

Gondos József. A tanulók szeszfogyasztása. Népnevei. Lapja 24. sz. 
Gyulay Sándor. Szünidei fürdőkonviktusokról. Keresk. Szakokt. XV.

10. sz.
Az iskolai egészségügy megbecsülése. Népmívelés III. 386. 1.
Irányi Ernő dr. Hasznos tudnivalók ifjak számára. Orvosi tanácsok.

1905. Ism. Kemény Ferenc. Magy. Pædag. 54. 1.
Az iskolai zászlóaljak szervezése. Kidolgozta a kecskeméti közs. tanító- 

testület szervező bizottsága. Máry Gyula 38. gyalogezredbeli had
nagy közreműködésével. Kecskemét, Sziládi L. ny. (8-r. 84 1. 6 kép
melléklet.)

Jakabné Rácz Hanna dr. A gyermek gondozása. Egészség 307—319.1.
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A játékterek és a tanulók turisztikája. Népmívelés III. 136. 1.
Juba Adolf dr. A középiskolai tornafelügyelet. Egyetértés 274. sz. — 

Maurer János megjegyzése. U. o. 286. sz. — Juba A. válasza. U. o. 
292. ez.
A pædagogia és az iskola-egészségügy. Magy. Pædag. 151— 161., 
219—228. 1.

Kemény Ferenc. A szünidei fürdő-konviktusokról. Magy. Tanügy IV.
1. sz.

Kleitsch János. Az alkohol és a vakság. Gyermekvédelem 11. sz.
Láng Kornélia. Reformok a női tornászaiban is ! Tornaügy 25. évf.

4. sz.
— A gyönge testalkatú gyermekek tornáztatása. Tornaügy 25. évf. 6. sz. 
Lukács Gnförgy dr. A tuberkulózis elleni védekezés a népiskolában.

Nógrádm. Tanügy VII. 2—3. sz.
Maurer János. Iskolai testnevelésünk főbb bajai. Tornaügy XXIV. évf.

15., 16., 19. sz.
Megy esi Ferenc. A tornaversenyekről. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 793— 

796. 1.
Obert, Dr. Franz. Bewegungsspiele im Freien auf öffentlichen J u 

gendspielplätzen. Volksgesundheit VI. 4. sz.
Az oktatás egészségtana. Közérdek (N.-Enyed) 31—33., 35. sz.
Óváry János. Népiskoláink és a testi nevelés. Egyetértés 91. sz.
— A testi nevelés iskolai feltételei. Magy. Pestalozzi 13. ez.
Ozorai Frigyes. A szociális egészségügy és az iskola. Népmívelés

Hl. köt. 36—42. 1.
— Szociális egészségügyi kérdések. Népmívelés III. 146—149. 1.
Pethe Ferenc. Az eperjesi tornaverseny tanulságai. Egyetértés 144. sz. —

Válasz egy debreceni tanárnak az Egyetértés 138. sz.-ban megjelent 
hasonló című cikkére — dr. Csűrös Ferenc válasza u. o. 150. sz. 

Részletes utasítás a középiskolai orvosok és egézségtan-tanárok számára- 
(Kiadta a magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1887. évi 
44.250. számú rendeletével. (Budapest, 1907. Egyet. ny. (4-r. 11 1.) 
28 f.

Rockó Rezső. Az alkoholizmus és a kivándorlás. Délvid. Tanügy. 
223—225., 252., 275. 1.

Schön József. Iskolai egészség. Néptan. Lapja 38. és 40. sz. 
Schuschny Henrik dr. Néhány megjegyzés testi nevelésünk kérdéséhez. 

Egészség 267—269. 1.
Sz. T. A tornászat a nemzetközi közművelődés szolgálatában. Torna

ügy 25. évf. 3. sz.
Szabó Sándor. A tanszemélyzet közreműködése a fertőző és ragályos 

betegségek elleni küzdelemben. Népmívelés H l. 244—252. 1.
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Szabó Kálmán. A nagy vakáció. Egyetértés 178. sz. (A vakáció szept.
20-ig tolassék ki, hogy a gyermekek fürdőbe mehessenek olcsóbban.) 

-— A kövi gyerek. Egyetértés 144. sz. (A budapesti gyermeküdülő- 
helyekről.)

Szobolovszhi István. A gyermek szeme. Nógrádm. Taniigy. VIII. 1. sz. 
Szőke Elemér. Az ifjúság testi nevelésének jövendője. Tornaügy. 25. 

évf. 7. sz.
— Munka és játék. Tornaügy. 25. évf. 5—8. sz.
-— A testgyakorlás fiziológiai és psichologiai hatása. Tornaügy 25. évf.

1., 2., 5. sz.
Tüdővész a gyermekek között. Nópmívelés IV. 534—537. 1.
Turóczi János. Testgyakorlás. Jászberényi fó'gimn. 1906/7. értés. 17— 

27. 1.
— A légzéstorna ápolása az életben és az iskolában. Tornaügy 24. 

évf. 9., 10. sz.
Uhl Gyula ‘dr. Az iskolakönyvek fertőtlenítése. Magyar Tanügy IV. 

10. sz.
Varga Benő. A testgyakorlás tanítása az el. iskolában. Tanügyi Értés. 

(Szatmár) 9. sz.
Vörösváry Béla. Az alkohol ellen. Néptan. Lapja 22. sz.
Vörös Mihály. A testi nevelés fontossága korunkban. Keresk. Szakokt. 

XV. 9. sz.
Waldmann Fülöp dr. Az iskolaorvosok és egészségtanárok helyzete 

Magyarországon. Egészség 270—276. 1.
Wittinger Gyula. Iskolásgyermekek gondozása. Nópmívelés III. 531— 

538. 1.
Zsivoinov Vladimir. Két tényező az alkohol elleni védekezésben. Dél- 

vid. Tanügy 62—64. 1.

6. Szakoktatás.
Bánfi János. Az ipari kalkuláció mint az iparostanonc-iskola tantárgya.

Magy. Iparokt. 11. évf. 17., 18. sz.
Barton Imre. Az iparos-tanoncképzés legújabb iránya. Népmívelés IV. 

60—70. 1.
Berzy Amália. A csipkeverő háziipar tanítása az óvoda- és iskolában. 

Kisdednevelés 19., 20. sz.
Bielek Antal (Dezseri). Az ipariskolák reformja. Néptanoda 38. sz. 
Bokor József dr. Gazdasági népiskola. Egyetértés 256. sz.
— A gazdasági ismétlő-iskolák. Egyetérés 150. sz.
— Állami felső kereskedelmi iskola a fővárosban. Egyetértés 97. sz. 
Csizik Gyula. Az építészeti alaktan iskolai tanítása és módosításának

kérdése. Magy. Iparoktatás 11. évf. 8. sz.
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Dancsházy Gusztáv. A felső keresk. iskolai ifjúsági tanulmányútakról. 
Keresk. Szakokt. XY. 2., 3. sz.

Dénes Károly. Az iparosinas-iskoláról. Magy. Iparokt. 11. évf. 17—
20. sz.

(eil.) Iparoktatásunk reformjához. Magy. Iparoktatás XI. évf. 3. sz. 
Englisch, M. Unsere Ackerbauschulen und ihre Bedeutung für die 

sächsische Landwirtschaft. Die Karpathe 54—58. 1.
Fodor Lajos. Az iskolák szerepe a magyar ipar pártolásában. Keresk. 

Szakokt. XV. 2., 3. sz.
Foerk Ernő. Az építészeti alaktan tanítása. Magyar. Iparokt. 11. évf

14., 15. sz.
Füleki József. Az önálló magyar ipar és az ipariskolák. Budapesti Hirl. 

305. sz.
Geher Lajos. A derecskéi önálló gazdasági népiskola ismertetése.

1901—1907. Debrecen, Városi ny. 1907. (8-r. 101 1.)
Goldziher Károly dr. Kereskedelmi és gazdasági ismeretek tanítása a 

középiskolában. Keresk. Szakokt. XV. 10. sz.
Hajnal Dávid dr. Kereskedelmi szakiskolai tanárok a gyakorlati élet

ben. Keresk. Szakokt. XV. 2., 3. sz.
Hangay Oktáv. A kereskedelmi iskolák térvesztesége a gazdasági aka

démiáknál. Keresk. Szakokt. XV. 1. sz.
Havas Miksa. A felső kereskedelmi iskolák. Budap. Hirl. 212. sz. 
Háztartási kiállítás. Nópmívelés IV. 316. 1.
Horváth E. János. Fegyelmezés az iparostanonciskolában. Népnevei. 

Lapja 4. sz.
— Az iparostanonciskolai tanítási hetek, napok, órák. U. o. 5. sz. 
Iparostanoncok jutalmazása és tanoncotthonok szervezése. Népmíve-

lés III. 332. 1.
Jablonkay Géza. A közgazdaságtan a tanonciskolában. Népművelés 

IV. 55- 60. 1.
Kárpáti Manó. Kereskedelmi szakoktatás és gyakorlati élet. Magy. 

Tanügy IV. 9. sz.
— Érettségi vizsgálati reform a felső kereskedelmi iskolában. U. o.

11. sz.
Keleti Adolf. Iskolák harca. Polg. Isk. 6. sz. (Keresk. iskolák.)
Kritza István. A gyakorló-iroda. Keresk. Szakoktatás XV. 1. sz. 
Kollányi Ödön. Az iskolán kívül eső oktatás a hadseregben. Nemz. 

Iskola 46. sz.
Kolosváry Lajosné. Háztartási iskolák. Budapest, 1907. Stephaneum- 

(8-r. 17 l.j 40 f.
Littván Sándor. A polgári iskola és az ipartanoncoktatás. Polg. Isk. 

Közi. 5. sz.
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Littván Sándor. Az iparostanonc oktatás 1905/6-ban. Néptan. Lapja
12. sz.

- Iparoktatási intézetek. (1905/6. tanévi állapotáról, és jövő teendő- 
inkről.) Nemz. Isk. 8. sz.

Marikovszky Gyula. A házi ipar az iskolában. Székely Tanügy 4—12. sz.
Mesterinas-iskoláink az 1905/6. évben. Népmívelés Ш . 224- 226. 1.
Népipari (háziipari) tanfolyamok a vármegyében. (Lugos) XII. 8. sz.
Prtrovay Béla. Gyakorlati tanítás az elkészített agyagmunkák kifestésé- 

ről. Zemplénvárm. Népoktatás 41. sz.
Réz Géza. A bányamérnöki szakkiképzés és főiskolánk bányaművelés- 

tani tanszéke. Bányász. Kohász. Lapok 1907. I. köt. 209., 273. 1.
Schuster, Martin. Spezieller Lehrplan für die Gremialhandelsschule 

(Handelslehrlingsschule) und den Kontorfachkurs in Nagyszeben 
(Hermannstadt). Entworfen vom Lehrerkollegium auf Grund : «Die 
Organisation der Handelslebrlingsschule» herausg. vom K. u. 
Kultus- und Unterrichtsminister unter Z. 25314 vom 24. Mai 
1897. — und der Neueinrichtung des am 1. September 1889 ins 
Leben gerufenen Kontorfachkurses vom 13. Juni 1904. Herausge
geben von — (Als Manuscript gedruckt.) Segesvár (Schässburg), 
1907. W. Krafft. (8-r. 29 1.)

— Gutachten, betreffend die Ergänzung und Ausbreitung der Ge- 
werbeunterrichtsantalten in Nagyszeben. (Hermannstadt.) Gewerbe
schule 1906/7. Bericht. 9—13. 1.) Önállóan is megjelent. (8-r. 7 1.)

Szabályzat a felső kereskedelmi iskolák érettségi vizsgálata számára. 
Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1907. évi ápri
lis hó 26-án 34.614. sz. a. kelt rendeletével, a kereskedelem-ügyi 
m. kir. miniszter hozzájárulása mellett. Budapest. 1907. Egyet. ny. 
(8-r. 20 1.) 28 f.

Szabályzatai, a m. kir. gazdasági akadémiák rend- és fegyelmi 
M. Óvár, 1907. Czéh S. ny. (8-r. 22 1.)

Szabó Árpád. A polgári iskola és az iparos-tanoncoktatás. Polg. Isk. 
Közi. 3. sz.

Szabó Jenő. A gazdasági ismétlő iskolák fejlesztéséről és felügyeleté
ről. Család és Iskola 11. sz.

-— Gazd. ism. iskoláink fejlesztése. Néptan. Lapja 1. sz.
Szabó Kálmán. A mezőgazdasági múzeum és az iskola. Egyetértés 150. sz.
Szemere István. Kereskedelmi szakoktatásunk reformjához. Pesti ffirl.

6. sz.
Szervezete, az iparos-segédek továbbképző tanfolyamának —•. Kiadta 

a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter 1894. évi 
augusztus hó 29-én 35.527. szám alatt kelt rendeletével. Budapest, 
1907. Egyet. ny. (8-r. 8 1.) 12 f.
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Szervezeti szabályzat a gazdasági akadémiák részére M.-Óvár, Czéh S. 
ny. 1907. (8-r. 18 L)

Szilárd Gyula. Földmívesiskolák. A Gróf Esterházyféle csákvári föld- 
mívesiskola 16 éves múltjából merített adatokkal támogatva. Buda
pest, 1907. Pátria. (8-r. 24 1.)

Szmollény Nándor. Kereskedelmi szakiskolai tanárok külföldi tanul
mányútja. Keresk. Szakokt. XV. 4. sz.

Trautmann Henrik. Az ipari és kereskedelmi oktatási tanács tárgya
lásairól. Keresk. Szakokt. XV. 5. sz.

— Reformok. 1. Az érettségi vizsgálat. 2. Felső keresk. iskolai taná
rok képesítése. Keresk. Szakokt. XV. 7. sz.

Űjabb reformok a tanoneoktatás terén. Népmívelés IV. 527—530. 1.
Vargha Lajos. írás és számolás. Keresk. Szakokt. XV. 10. sz.
— A gazdasági tanintézetek reformálása okozta sérelem. Keresk. Szak

oktatás XV. 1. sz.
— vas —ván. Az inasiskolák. Népnevei. Lapja 15. sz.
Vos. Az inasoktatás. Népnevei. Lapja 18. sz.
Zimmer Márton. A gazdasági ismétlőiskola. Nemz. Isk. 20. sz.

7. G yôgypæ dagogia .

fíaldrián Károly. Az artikulatorikus oktatás egészségtanához. Magy. 
Siketnéma-oktatás 3. sz.

Bonét Juan Pablo. A betűknek elemeikre való felbontása és a némák 
beszédre való tanításának művészete. Franciából fordította Adler 
Simon. Budapest. 1907. (A «Magyar Siketnéma-oktatás» melléklete.)

Borbély Sándor A hangok tanításának sorrendje. Magy. Siketnéma- 
oktatás 1—3. sz.

— Olvasmány-tárgyalás a siketnémák iskoláiban. Magy. Siketnéma-Ok- 
tatás 5., 6. sz.

Erdős István. Az artikulatorikus oktatás módszeréhez. Magy. Siket
néma-oktatás 1., 2. sz.

Fentartás, tankötelezettség. Magy. Siketnéma-oktatás 5. sz.
Forel Ágost dr. Az egészséges és beteg idegek és szellem hygiénéje. 

Ford. Horvay Ede. Magy. Tanítóképző 29—37., 85—97., 148—152., 
230—238., 291—297., 367—377., 415—423., 4 5 4 - 458., 5$0— 526., 
569—573. 1.

Fu. Su. A fogyatékos képességű gyermekek és az iskola. Népmívelés
III. 413—416. 1.

Gácsér József. Törvényjavaslat-tervezet a siketnémák tankötelezettségé
ről és a siketnómák intézeteinek anyagi ellátásáról. Irta . Magy. 
Siketnéma-oktatás 4. sz.
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Gönczi Gyula. Tantervrevizió. Magy. Siketnéma-oktatás 12. sz.
— Milyen legyen a siketnémák kertészeti iskolája ? Magy. Siketnéma- 

oktatás 4. sz.
A gyôgypædagogia és a javító-intézetek. —nyi. Magy. Siketnéma-okta

tás 2. sz.
A gyógypaadagogiai egyesület kérdéséről. U. o. 11. sz.
Klis Lajos. Módszertani jegyzetek a magyarországi siketnéma-intéze- 

tek és iskolák tantervének kiegészítéséhez. A gyógypaadagogiai képző 
hallgatóinak használatára. Budapest, 1907. Fritz ny. (8-r. 69, 2 1.)

Klug Péter. A növendékek elkülönítése a német siketnéma-intézetek- 
ben. Magy. Siketnéma-oktatás 11. sz.

Nagy Péter. A siketnémák első osztályáról. Magy. siketnéma oktatás
7., 8. sz.

Paull István. A siketnómák oktatásáról. Család és Iskola 12. sz.
S. 2’. Az abnormális gyermekek oktatása. Népmívelés IV. 346—356. 1.
Scholtz Lajos. Az alkalomszerűségekről. Magy. Siketnéma-oktatás 9— 

10. sz.
A siketnémák tankötelezettségéről és intézeteink anyagi ellátásáról. 

Magy. Siketnéma-oktatás 5. sz.
Szabályzat a gyôgypædagogiai tanítóképző számára. (Kiadatott az 1906. 

évi november hó 14-én 96,194. szám alatt kelt vallás- és közokta
tásügyi miniszteri rendelettel.) Budapest, 1907. (8-r. 23 1.)

Szakbeli. A magyar siketnémaoktatás állapota. Egyetértés 48. sz.
— A siketnéma-oktatásügy és gyôgypædagogia. Egyetértés 6. sz.
Szalag Béla. A hibásbeszédűek kezelése. Népmívelés III. 410 - 412. 1.
Szentimrei Mártha. A gyôgypædagogiai tanfolyamról. Népt. Lapja 33. sz.
Szobolovszky István. A beszédhibák. Nógrádm. tanügy VII. 1. sz.
— Ügyeljünk a gyermeki beszéd fejlődésére. Gyermekvédelem 3., 4. sz.
— A siketnémák kertészeti képzéséhez. Magy. Siketnéma-oktatás 5. sz.
— A siketnémák és a kertészet. Nemz. Isk. 13. sz.
Szotfrid József. Törekvések. Magy. Siketnéma-oktatás 2. sz. (Nyissák 

meg a VIII. rangosztályt a tanárok előtt is.)
— Néhány szó a tantervhez. Magy. siketnéma oktatás 12. sz.
Sztankay Lajos. A siketnémák továbbképzése. Magy. Siketnéma-okta

tás 7., 8. sz.
Sztodolnik János. A beszédhibák gyógyítására képesítő szünidei tan

folyamról. Magy. Tanítóképző 22—27. 1. Eleje a múlt évi folyamban.
V. Az I. osztály tananyaga. Magy. Siketnéma-oktatás 4. sz.
Werner Frigyes. A beszédtanítási módszer lélektani megokolása, a jel

nyelv és az «új abc» kritikája. Ism. r. Magy. Siketnóma-okt. 11., 12. sz.
Záborszky Árpád. A siketnémák tornaoktatásáról. Magy. Siketnéma- 

oktatás 5. sz.
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8. K ülföldi tanü gy.

Az angol népiskola r. Egyetértés 6. sz.
Bailey. A művészi nevelés amerikai ideálja. Eajzoktatás X. 380—383. 1. 
Bálint Aranka dr. A művészettörténet tanítása Franciaországban. 

Magy. Pædag. 550—555. 1.
Barabás Endre. Ruménia közoktatásügye. Magy. Tanítóképző 573— 

581. 1.
A bécsi tszabad iskola.» Népmívelés III. 473. 1.
Bedő Béla (Kálnoki). Arab tanítás. Néptan. Lapja 44. sz.
Berlin és az új porosz iskolatörvény. Népmívelés IV. 556—558. 1. 
Birkád Géza dr. A francia középiskolák. Bdp. VIII. főreál. értés. 1 — 

19. 1.
Bors Károly. A francia rajzoktatási kongresszusról. Rajzoktatás X. 

40—43., 107—110. 1.
Buday Jolán. Szünidei tanfolyam Jénában. Nemz. Nőnevelés 295— 

299. 1.
D. L. Az oktatásügy Japánban. Nevelés 24. évf. 3. sz.
D. S. A volt határőrvidék népoktatása. Nemz. Isk. 21. sz.
E. G. A württembergi legújabb tan tervek és a tanulók szellemi m un

kája. Magy. Pædag. 349—350. 1.
Az Education bill helyett miniszteri rendelet. Népmívelés III. 538. 1. 
Ember János. Amerikai népoktatás. Néptan. Lapja 35. sz.
Endrei Gerzson dr. Szabadabb mozgás a német középiskolák felsőbb 

osztályaiban. Magy. Pædag. 342—348. 1.
Fieber Henrik. Oxfordi diákélet. Kereszt. Magy. Ifjúság. V. évf. 8. sz. 
Farkas Gciza. Egy ausztráliai kertiskola. Népmívelés Ш. 284—286. 1. 
Gagyhy Dénes. A szabad tanítás Franciaországban. Nemz. Isk. 29—• 

31. ez.
— Francia tanügyi kérdések. 1. A francia érettségi vizsgálat. 2. A sza

bad tanítás Franciaországban. 3. A francia középiskola kritikája. 
Pozsonyi főreálisk. 1906/7. értés. 3-—36. 1. Külön is megjelent. (8-r. 
36 1.) — Ism. dr. Ozorai Frigyes. Magy. Pædag. 566. 1.

Ginevemé Györy Ilona. Adatok az angol iskolázásról. Népmívelés 
П1. 90—96. 1.

Gonda Irén. Angolország ifjúsági irodalma. Népmívelés IV. 543— 
555. 1.

— Az angol nevelésről. Népmívelés III. 567—571. 1. és Nóptan. Lapja 
39. sz.

A gyermekek törvényszéke New-Yorkban. Népmívelés III. 69. 1. 
Gyermekvédelmi törvény Hesszenben. III. 408. 1.

Magyar Paedaçjogia. XVII. 6—7. 28
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Hollandia népoktatásügye. Népiek. Tanügy. 45—47. sz.
Horn, Ewald. Das höhere Schulwesen der Staaten Europas. 1906.

Ism. Kemény Ferenc. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 568—573. 1.
Is. A koedukáció az északamerikai Egyesült-Államokban. Népmívelés 

IH. 349—357. 1.
Az iskola-barakkok Berlinben. Népmívelés III. 474. 1. 
lspánovits Sándor. A tanítóképzés Finnországban. Magy. Tanítóképző 

13—16. 1.
— A náási slöjdképző. Népmívelés III. 363—365. 1.
Jandrisevits Péter. Az iskolaügy Angliában. Egyh. Közi. 20. sz.
Juha Adolf dr. Az erdei iskola. Budap. Hirl. 205. sz. (A charlotten- 

burgi erdei iskoláról.)
Kimutatás a tanítók fizetéséről Európa nagyobb államaiban a század 

fordultával. Budapest, 1907. Egyet. ny. (2-r. 26 1.)
К—ó. A horvátországi iskolaépületek. Népmívelés III. 45—47. 1.
Kari Lajos. A francia középiskola és az 1902. évi új tanterv. Magy. 

Pædag. 579—589. 1.
Kelemen Ignác. Herbart Amerikában. Magy. Pædag. 91—93. 1.
A kisegítő iskolák német kongresszusa. — A gyengetehetségüek ne

velése Németországban. Népmívelés III. 416—419. 1.
Kotzmann János. Bajztanítás Amerikában. Népnevei. Közi. (N.-Várad.) 

23. évf. 14., 15. sz.
Kraft József. A jénai szünidei tanfolyam. Magy. Tanítóképző 526—

529., 593—597. 1.
Lieb, W. Vom Heidelberger Fortbildungskurse. Schul- u. Kirchenbote

13. sz.
A lipcsei Schreber-egyesületek. Népmívelés IV. 178—186. 1.
M. E. A palesztinai török állami iskolák új tanterve. Keleti Szemle 

331—333. 1.
A mannheimi rendszer kritikája. Népmívelés III. 316—318. 1.
Mustó Béla. A felső népiskolák Dániában. Népmívelés III. 324—328. 1. 
Orel Géza. Néhány párisi népmívelési intézményről. Népmívelés TV. 

567—573. 1.
Az orosz népoktatás emelése. Népmívelés III. 68. 1.
Osten, H. Kinderschutz in England. Pester Lloyd 77. sz.
Ott Mihály dr. A magyar iskolaügy Bomániában. Kath. Szemle 707— 

711. 1.
Popovics Iván. A középiskolák Szerbiában. Magy. Pædag. 488—496. 1. 
Poszvék Lajos dr. A francia kormány gondoskodása az elmegyenge 

gyermekekről. Orvosok és term, vizsg. munkálatai 34. évf. 290—293.1. 
Rácz Elek. A polgári iskola reformja Ausztriában. Polg. Isk. Közi.

17. sz.
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Repay Dániel. Németországi tanítóképző-intézetek a színpadon. Magy.

Tanítóképző 4-31 -435., 474—481. 1.
Eeport of the commissioner of Education for 1904. Washington, 1906.

Ism. K. F. Magy. Psedag. 50—52. és 238. 1.
Sándor Domokos. Tanítóképzés az Egyesült-Államokban. Magy. Tanító

képző 555—562. 1.
Schack Béla dr. A milánói kongresszus. Keresk. Szakokt. XV. 5., 8. sz.

(A 8-ik nemzetközi keresk. oktatásügyi kongresszus tárgyalásairól.) 
Schauschek Árpád. Két új iskola-typus. Eajzoktatás X. 28—39., 91 —

107.1. (az amerikai manual training school és az angol new school-ról.) 
Schmidt Márton. Egy angol nyári tanfolyam. Uránia 121—123. 1. 
Series, Milan. Srednje skole u Srbiji. Beograd. Ism. Popovics Iván. 

Magy. Padag. 488—496. 1. (A szerb középiskolákról.)
— Pedagogijsko posma franc. Beograd, 1906. Ism. 0. Tich. Letopis 

Matice Srpske 241. fűz. 131—134. 1.
Smith, Miss Ar. Tolman. The education bill of 1906. for England.

etc. Washington. 1906. Ism. kf. Magy. Psedag. 99. 1.
Somogyi Géza. A nevelés-tudomány a britt egyesületben. Magy. Ta

nítóképző 506—511., 563—568. 1.
Stankovits Szilárd. Képek és művészeti tárgyak az amerikai népisko

lákban. Népmívelós III. 141. 1.
— New-York népnevelése. Népmívelés III. 178— 191. 1.
Stegmüller Mária. A munkás leányok erkölcsi nevelése Belgiumban.

Heti Szemle (Szatmár) 39. sz.
A svájci közoktatás évkönyve az 1905. évről. Népmívelés HL 257—259.1. 
Sz. A. Osztrák gyermekvédelmi kongresszus 1907-ben. Népmívelés 

IH. 262—267. 1.
— A berlini iskolaorvosok jelentése az 1905—6. évről. Népmívelés 

H l. 377—381. 1.
Sz. R. Peru iskolaügye. Néptanoda 8. sz.
Szakoktatás a kaszárnyában Párisban. Népmívelés Hl. 176. 1. 
Szieberth Róbert. Amerika iskolaügyéről. Néptanoda 29. sz.
Szigma. Kultuszvita a porosz képviselőházban. Népmívelés III. 396— 

401. 1.
T. A. Az orosz ifjúság eldurvulása. Nemz. Iskola 43. sz.
— A francia továbbképző intézetek 1907-ben. Nemz. Iskola 50. sz. 
Takács Arnold. Egy római elemi iskola. Nemz. Iskola 39. sz.
Tamás Imre. Az amerikai népiskola. Népmívelés IV. 515—526. 1. 
Tamás Károly. Eeformtörekvések az iskolaügy terén Németországban.

Néptanoda 4. sz. Polg. Isk. 5. sz. Tanügyi Értés. (Besztercze.) XII.
4. sz. és Nemz. Isk. 6. sz. — Nemzeti iskola, nemzeti nevelés. 
(Eeformtörekvések Németországban.) Néptanoda 8. sz.

2 8 *
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Tamás Károly. Németország a gimnázium ellen. Polg. Iskola 10. sz. 
A tanulók étkeztetése az iskolában. (Simon Helénának Hamburgban 

megjelent munkájának ismertetése.) Népmívelés HL 475. 1.
Tas József. A mannheimi iskola. Népmívelés IY. 85—93. 1.
— A charlottenburgi erdei iskola. Népmívelés IV. 326—330. 1.
Téglás Gábor. Oroszország népiskolái és az orosz reformjavaslatok.

Néptan. Lapja 7. sz.
— A románok központi tanítóképzője Buearestben. Magy. Tanítóképző 

411—415. 1.
A továbbképzőiskolák poroszországi szövetsége. Népmívelés III. 333. 1. 
Trikál József dr. A bölcselet felsőbb tanintézete Louvainban. Religió

25., 26. sz.
U. Ö. Az angol háztartási iskolákról. Népmívelés III. 513—516. 1.

- A felsőbb elemi oktatás válsága Franciaországban. Népmívelés III. 
516—519. 1.

Ujfalusi Ödön. A népkönyvtárak Franciaországban. Népmívelés III. 
82—89. 1.

-— Az angol népkönyvtárakról. Népmívelés III. 275—283. 1.
— Az amerikai népkönyvtárakról. Népmívelés HL 559—566. 1.
V. S. Az olasz középiskolai reform. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 156—160.1.
— Gazdasági terjeszkedés és közoktatási reform. Népmívelés IY. 373 — 

380. 1. (Belgiumi reformtörekvésekről.)
Várdai Iván. Az orosz iskoláztatás történetéből. Népmívelés történe

téből. Népmívelés IV. 169—177. 1.
Veress Gábor. Svájci népiskolák. Magy. Pædag. 30—34. 1.
Vita a berlini népiskolák állapotáról. Népmívelés III. 126—128. 1.
W. L. Az angol elemi iskolákról. Népisk. Tanügy 4., 5. sz. 
Worthyngton Daisy Lee. A nő magasabbfokú képzése külföldön. Ford.

Steinitzer Vilma. Nemz. Nőnevelés 103—113. 1.

9. N eve léstörtén et.

Abonyi Árpád. A jó öreg kollégium. (Emlékezés). Pesti Hirlap. 120. sz.
és Újság. (Kolozsv.) 125. sz. (A kolozsvári ref. kollégiumról.)

Acsay Ferenc. Rónay Jácint János élete. H. r. Ism. dr. Ozorai F ri
gyes. Magy. Pædag. 613. 1.

Apáczai Csere János-alapítvány. Néptan. Lapja 5. sz.
Ballagi Aladár, dr. Br. Eötvös József közoktatási politikája. Néptan.

Lapja 7. sz. — Önállóan is megjelent. (8-r. 20 1.)
Barcsai József. A neveléstörténet. Uránia 114—117. 1.
B(aross) K ároly). Adatok a rajeci r. kath. népiskola múltjából. Ra- 

jeci r. k. népisk. 1906/7. értés. 3 12. 1.



H E L L E B R A N T  : PÆ DAGOGIAI R EPE R TO R IU M . 4 3 7

Békefi Remig. A népoktatás története. 1906. Ism. Erdélyi László. 
Századok 161-—169. 1. és Magy. Állam 44., 45. sz. —- Kolumbán 
Samú, Magy. Tanítóképző 41—46. 1. — Thury Etele. Protest. 
Szemle 264—267. 1.

Benka Gyula. A szarvasi ág. h. ev. tanítóképző történote vázlatban.
Szarvasi ág. tanítóképző 1906/7. értés. 5—13. 1.

Benndorf, Comelie. Die englische Pädagogik im 16. Jahrhundert.
Wien u. Lpz. 1905. Ism. Molnár Oszkár. Magy. Pædag. 48—50. 1. 

Bokor József dr. Jubilate ! Egyetértés 274. sz. (A bdp. keresk. aka
démia 50 éves jubileumára.)

Botár Imre. A fehértemplomi áll. főgimnázium 30 éves története. Rö
vid. ism. Lukinich Imre. Századok 89. 1.

Browning Oscar. A nevelés elméletének története. Bevezető tanul
mány. Angolból. Könyvészeti és életrajzi jegyzetekkel ellátott á t
dolgozás. Második jav. kiadás. Budapest. 1907. Eggenberger. (8-r. 
240 1.) 4 K.

Bruckner Győző dr. A késmárki ev. lyceum múltjából. Prot. Szemle 
636—644. 1.

Büchler Hugó. A psedagogia és didaktika a reálizmus korában. Nép- 
tan. Lapja 10. sz.

A budapesti kereskedelmi akadémia sikerrel végzett tanulói. 1857— 
1907. (Kézirat gyanánt adatgyűjtésre.) Budapest, 1907. Pesti könyvny. 
(8-r. 77 1.)

Budde, Gerhard. Geschichte der fremdsprachlichen schriftlichen Ar
beiten an den höheren Knabenschulen von 1812. bis auf die Ge
genwart. Halle. — Ism. Kálmán Miksa. Magy. Pædag. 239 — 242. 1. 

Cauer, Dr. Paul. Siebzehn Jahre im Kampf um die Schulreform.
Berlin, 1906. Ism. Endrei Gerzson. Magy. Pædag. 100—102. 1. 

Collegiumi oklevéltár. I. (1. Alapítólevelek és végrendeletek.) Eperjesi 
ág. coll. 1906/7. értés. 161—200. 1.

Csűrös Ferenc. A debreceni diáktörvényszék. Uránia 504—507. 1. 
Czirbusz Géza dr. Húsz év a tanyai iskolák életéből. (Tóth Jánosnak, 

a tanyai iskolák bold, apostolának emlékezetére.) Magy. Állam 
261. sz.

Dózsa János. Brassó város iparosinas-oktatásának 28 éves múltja. 
Magy. Iparoktatás 11. évf. 13. sz.

Dudás Gyula. Zemplénvármegye oktatásügye. Sátoraljaújhely, 1906. (8-r.) 
— Adatok az oktatásügy történetéhez Zemplén vármegyében. Zemplén - 

várm. Népoktatás 15—26. sz. Külön is megjelent Sátoraljaújhely. 
Ism. ifj. Berecz Károly. Zemplénmegy. Népoktatás 14. sz.

Dunay Sándor. Az iskola keletkezésének története. Szatmárnémeti 
felső keresk. isk. 1906/7. értés. 3—14. 1.



4 3 8 H E L L E B R A N T  : PÆ  DA GO G J AI R EPE R TO R IE M.

Emlékkönyv. Kiadta a körmöcbányai áll. főreáliskola tanári testületé, 
az intézet 50 éves fennállásának jubileuma alkalmával. Körmöc
bánya. 2 K. — Ism. Zólyomvárm. Hirl. 41. sz.

Epeijessy József. A nagyilondai állami népiskola 25 éves története. 
Tanügyi tanácskozó 9., 10. sz.

Erdödi János. Neveléstörténet tanítóképzőintézeti növendékek, tanító- 
jelöltek és tanítók számára. Az új tanításterv szerint átdolgozta 
Guzsvenitz Vilmos. Ötödik kiadás. Budapest, 1907. Lauffer V. (8-r. 
201, 5 1.) 2 K. 60 f. — Ism. Sz. B. Kath. Nevelés 330—333. 1. — 
Beligio 16. sz.

Érdnjhelyi Menyhért. A katholikus bitelemzés története Magyarorszá
gon. Zenta, 1906. Ism. dr. Mihályfi Ákos. Kath. Szemle 441 — 
4i3. 1. — Dr. Breyer István. Kath. Nevelés 175—180. 1.

(f.) Stanley Hall. Magy. Pædag. 39—41. 1.
Farkas Sándor. A reneszánsz és az újkor eszméi. Néptanítók Lapja 

42—44. sz.
Fazekas József dr. Hogyan tanult Goethe ? Család és Iskola 6., 7. sz.
Fináczy E rn ő . Az ókori nevelés története. 1906. Ism. dr. Csengeri 

János. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 419—422. 1. — Dr. Bárány Gerő. 
Urania 93—95. 1. — Békefi Rémig. Századok 344—348. 1. Kont
I. Revue critique 24. sz. 471. 1. — dr. Morvay Győző. Kath. 
Szemle 316—318. 1. — Pauler Ákos. Philol. Közi. 58—60. 1. — 
Sebestyén Károly. Athenaeum 274—277. 1. — T. M. Magy. Tan
ügy IV. 10. sz. — Vértesy Dezső. Gyakori. Pædag. H l. 123— 
130. 1. — Religio 6., 7. sz. — Lux Gyula. Pædag. Ifjúság VI. évf. 
66. 1.

Gácsér József. Emlékbeszéd Cházár Andrásról. Magy. siketnéma okta
tás 9 10. sz.

Gönczi Lajos. A székelyudvarhelyi ref. kollégium az utóbbi másfél 
évtized alatt. Székelyudvarhelyi ref. kolleg. 1906/7. értés. 3—43. 1. 
(Külön is megjelent. 8-r. 43 1.)

Gúth Miklós. Walther von der Vogelweide paedagógiája. Kalazantinum
XIII. évf. 3. sz.

György Aladár emlékezete. Kisdednevelés 11. sz.
Hajnal Dávid dr. Ünnepi beszéd a fiumei áll. felső kereskedelmi is

kola 50 éves jubileuma alkalmából. Keresk. Szakokt. X. 2., 3. sz.
— Iskolánk jubileumi éve. Fiumei áll. felső keresk. isk. 1906 7. ér

tés. 3—18. 1.
Hollady Nándor. A korponai állami polgári iskola története. Kor- 

ponai polg. fiuisk. értés. 1906/7. 23—28. 1.
Imre Sándor dr. Apáczai Cseri János, az első magyar tanító. Nép

tan. Lapja 40. sz.
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Imre Sándor dr. Gróf Széchenyi István nézetei a nevelésről. 1905. 
Ism. Gerencsér István. Család és Iskola 1. sz.

— Báró Eötvös József szelleme. Család és Iskola 3. sz.
Iványi Ede dr. Comenius Ámos János élete, pædagogiai s egyéb iro

dalmi munkássága. (A néptanítók könyvtára. 29—31. fűz.) Buda
pest, 1907 Lampel B. (8-r. 312 1.) 3 K. — Bihari Ferenc. Magy. 
Pædag. 601—605. 1. — dr. Nógrádi László. Egyetértés 108. sz. és 
Nevelés 24. évf. 10. sz. — Szinyei Gerzson. Sárosp. Ref. Lapok 
45—47. sz.

Jánosi Béla. Mayer József. 1860 1906. Bdp. II. főreál. 1906 7. értés. 
3—10. 1.

Kálmán Dezső. A gyönki ev. ref. gimnázium története, 1806—1900.
Szekszárd, 1905. Ism. Békefi Rémig. Századok 453. 1.

Kapi Béla. Pálfi József. A soproni tanítóképző félszázados örömünne
pére. (Egyházunk nagyjai VI.) Budapest, 1907. Luther-társaság. 
(8-r. 54., 2 1.) 30 f.

Keller Imre. Dunay Ferenc. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 623—626. 1. 
Kiss Áron dr. A nevelés- és oktatástörténet kézikönyve különös tekin

tettel a magyar nevelés történetére. VII. kiadás. A tanító- és tanító
nőképzők új tanítási tervéhez alkalmazta Kolumbán Samu. Buda
pest 1907. Stampfel. (8-r. 226 1.) 3 K.

Kiss Endre dr. A pancsovai áll. főgimnázium rövid története. Pan- 
csovai áll. főgimn. 1906/7. értés. 3—17. 1.

Klingenberg Jakab. A pécsi tanítóegylet 40 éves vázlatos története. 
(Melléklet a Néptanoda 26. számához.) Pécs, 1907. (4-r. 19 1.) — 
Ism. B. S. Izr. Tanügyi Értos. 8. sz.

— A pécsi tanítóegyesület 40 éves múltja. Néptan. Lapja 26. sz.
Koch István. Az erdélyi szász iskolák a nemzeti fejedelmek korában.

1906. Ism. Perepatits István. Századok 460. 1.
Körössy György dr. és Lukinich Imre dr. A középfokú oktatás múltja 

és jelene Désen. Dési áll. főgimn. 1906/7. értés. 3—42. 1. (Ön
állóan is megjelent. (8-r. 42 1.) — Ism. Dr. Ozorai Frigyes. Magy. 
Pædag. 565. 1.

Kóssa Gyula dr. Adatok az állatorvosi főiskola történetéhez. Allatorv.
Lapok 22. sz. (Külön is megjelent. 8-r 6 1.)

Kovács Sándor. A protestáns iskola és irodalom a XVIII. században. 
Ev. őrálló 5—8. sz.

Kvaőala, dr. Ján. J. A. Kamenského provy Styky s Francúzmi. Slov. 
Pohlady 280—288. 1.

Lengyel Samu. A homonnai izraelita hitközségi elemi népiskola tör
ténete. 1856— 1907. Ilomonna, 1907. (8-r. 80 1.)

A magyar piaristák a vallásoktatás terén. Kalazantinum XIII. évf. 4. sz.
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Márk Ferenc dr. A genfi főiskola és Kálvin pædagogiai rendszer ? 
Prot. Szemle 65—76. 1.

Márki Hugó. A szabad tanítás történeti fejlődése. Népmívelós IV. 
201—216. 1.

Márki Sándor dr. II. Pius, a paedagogus pápa. Család és Iskola 14— 
16. sz.

Miskolczi István. A kegyes-tanitórendiek privigyei kollégiumának tör
ténete. (Művelődéstörténeti értekezések 26.) Vácz, 1907. (8-r.) 

Molnár Mária. A kisdednevelés fejlődésének története az ókortól a 
mai napig. Magyar Kisdednevelés 1—5. sz.

Monográfia scoalei elementare gr.-or. rom. din Banpotoc. Vatra scolara 
8. s köv. sz.

N. 0. Liliencron und die Schule. Schul-u. Kirchenbote 11. sz. 
Natorp, Dr. P. Johann Heinrich Pestalozzi. Langensalza. Ism. H. 

Schul- u. Kirchenbote 9. sz.
Németh Ambrus. A győri királyi tudomány-akadémia története. III.

rész 2. fele. Böviden ism. Lukinich Imre. Századok 89. 1.
Öveges K. Kohn Nándor emlékezete. Népnevelő 52. sz.
Pálos Ede. Bévai Miklós mint nagyváradi rajzoktató. Bajzoktatás 

503—509. 1.
— Bévai Miklós és rajziskolája. Ism. dr Ozorai Fr. Magy. Pædag. 

613. 1.
— Bévai Miklós m int rajztanító. Bajzoktatás X. 145—152. 1. 
Paszlavszky József. Kovács Mihály emlékezete. Bdp. II. főreál. 1906/7.

értés. 11—18. 1.
Pataki) Ferenc. Egy öreg tanító naplójából. Nevelés 24. évf. 6. sz. 

(A régi nevelésről.)
Paulsen, I .  Das deutsche Bildungswesen im seiner geschichtlichen 

Entwickelung. Leipzig 1906. — Ism. Dr. Ozorai Frigyes. Magy. 
Pæôag. 499—501. 1.

Payr Sándor. A pietizmus pædagogiâja. Theolog. Szaklap 43—65., 
137—161., 221—232., 270—290. 1.

— Negyedfélszázados főiskola Sopronban. Emlékfiizet a soproni evang. 
lyceum 350 éves jubileumára. Sopron, 1907. Bomwalter A. ny. 
(8-r. 70 1.) 1 K.

Peisner Ignác. A zsidóiskola múltjából. Izr. Tanügyi Értés. 5. sz. 
Peres Sándor. Fodor Lajosról. Kisdednevelés 11. sz.
Perovits, Milosch. Die pädagogischen Ansichten des Dositheus Obra- 

dovié. Belgrad, 1906. Ism. O. Tich. Letopis Matice Srpske 241. f. 
137. 1.

Péterfy Sándor. Néhány tanügytörténeti adat a XVI-ik századból. 
1. A külföldi főiskolákat látogató magyar ifjúságról. Család és
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Iskola 8., 9. sz. — 2. Oláh Miklósnak a magyarországi katholikus 
iskolaiigy érdekében kifejtett munkásságáról. U. o. 10—12. sz.

Кроя, Dr. Petru. Istoria pedagogiei pentru preparandii. (Scoale nor
male.) Editia a treia. Arad, 1907. (8-r. 331, II. 1.) 4. sz.

Pruzsimzky Pál. A pædagogia története. -  eló'adása után. Budapest,
1907. Bef. th. segélyegylet. (4-r. 73 1.) Kőnyomat.

Rácz Lajos. A philosophiai oktatás jelentősége és fontossága a m últ
ban és jelenben hazai ref. iskoláinkban. Sárosp. Ref. Lapok 25.,
27., 28., 30—31., 33. sz.

Rafiu, Dr. Loan. loan Rusu. Notijiä biograficä. (1811—1843.) Foaia 
scolast. 9—12. sz.

Reiche, Emil. Lehrer- u. Unterrichtwesen in der deutschen Vergangen
heit. Leipzig. Ism. Molnár Oszkár. Magy. Tanítóképző 109—111. 1.

Reuschert, E. Friedrich Moritz Hill, der Reformator des deutschen 
Taubstummen-Unterrichts. — Ism. Erdős István Magy. Siketnéma- 
oktatás 5—8. sz.

Rusznáh Miklós dr. Kér. Sz. Jánosról nevezett eperjesi gör. kath. táp- 
és nevelőintézet. Eperjes, 1907. Kosch ny. (8-r. 54 1.)

Sándor Domokos. Megemlékezés sepsi-zoláni Bodor Miklósról. Magy. 
Tanítóképző 480—484. 1.

— Középajtai Veres Sándor emlékezete. Magy. Tanítóképző 310—316. 1.
Schauschck Árpád. Adatok hazai rajztanításunk történetéhez. 6. A bu

dai fő elemi iskolával kapcsolatos rajziskola. Rajzoktatás X. 49— 
51. 1. — 7. Simái Kristóf. U. o. 120— 123. 1.

Schneider János. Wunderlich M. Nándor emlékezete. Kisdednevelés
11. sz.

Sebestyén László. Kanizsay Orsolya. Nevelési és műveltségi adatok a 
XVI. században élt nő életéből. Nemz. Nőnevelés 114—118. 1.

Sebestyénné-Stetina Попа. Veres Pálné Beniczky Hermin emlékezete. 
Nőnevelés 224—230. 1.

Sólyom János. Emlékezés Fazakas Józsefről. Család és Iskola 13. sz.
Székely Gáborné. A «Kisdednevelők Országos Egyesülete» szegedvidéki 

óvók körének 20 éves története. Kisdednevelés 14—-17., 19., 21. sz.
Sziklay János dr. A harmadik egyetem kérdésének története. Nyugat - 

magy. Híradó 55. sz. — Pozsony és a harmadik egyetem. U. o. 
61. sz.

Szőke József dr. Visszapillantás a temesvári áll. főgimnázium műkö
désének első tíz évére. (1897/8—1906/7) Temesvári áll főgymn. 
1906/7. értés. 11—18. 1.

Szuppán Vilmos. A budapesti kereskedelmi akadémia. 1857—1907. 
Emlékkönyv az intézet fönnállásának félszázados évfordulója alkal
mából. Budapest, 1907. Akadémia. (4-r. 248 1.)
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Tamás Károly. Eeformeszméink története Németországban. Polg. Isk.
6. sz. — Reformeszméink a kulturállamokban. U. o. 8. sz.

Tereli Mihály. Iskolánk ötvenéves fennállásának emlékünnepe. Körmöc
bányái főreálisk. 1906/7. értés. 3— 14. 1.

Thury Etele. Iskolatörténeti Adattár. I. köt. 1906. Ism. Veridicus. 
Sárosp. Ref. Lapok 3. sz.

Tókos Izsák. Néhai Groó Vilmos kir. tan. tanfelügyelő. Néptanoda 24. sz. 
Török István. A kolozsvári ev. ref. kollégium története. 1905. Ism.

Békefi Rémig. Századok 742—746. 1.
— A nagyenyedi Bethlen-kollegium történetéhez. Érd. Múz. 136. L 
Ujfalusi W. Ödön. Tolsztoj népnevelői munkássága. Népmívelés Ш . 

101— 118. 1.
Újlaki Géza. Révai Miklós mint tanító és tanár. Tanügyi Értés. 

(Győr) 3., 4. sz.
Uram-Podtatránsky R. Scolské vítanky. Casopis museál. Slov. spo- 

locn. 43., 54—56. 1.
Vajda Gyula dr. Harminc év. (1877— 1907.) Trencséni felsőbb leány- 

isk. 1906/7. értés. 3—20. 1.
Vargha Zoltán. A gyulafehérvári főiskola 1657-iki szabályzata. Böl- 

csészetdoktori értekezés. (Művelődéstörténeti értekezések. 29. sz.) 
Budapest, 1907. Nagy. S . ny. (8-r. 68 1.)

Vaijassy Lajos dr. A krassó-szörényvármegvei tanítóegyesület meg
alakulásának történetéhez. Népoktatás. (Lugos.) XH. 1. sz.

Vozáry Erzsébet. György Aladárról. Nemz. Nőnevelés 37—41. 1. 
Závodszky Levente dr. A «Monumenta Hungáriáé Pædagogica» terv

rajzához. Magy. Pædag. 166—168. 1.
Zárai Jenő. Nemzeti törekvéseink. Magy. Tanügy IV. 7., 8. sz.

10. V eg y es .

Alexander Bem át. Szózat a szabad tanítás magyar országos kongresz- 
szusára. Népmívelés III. 97— 100. 1.

Angyal Malvin. Hogyan szólíttassuk magunkat az óvodában ? Kisded
nevelés 16. sz.

Apponyi Albert gr. beszéde a zeneakadémia ünnepén. Nemz. Nőneve
lés 217—223. 1.

B. Cam ce pricina raportului încordat dintre preat si înva^àtor ?
Reuniun. mvatätor. 71—76. 1.

В. E. Tanár az utcán. Néptan. Lapja 45. sz.
Bánfi János. A cimkérdés. Polg. isk. Közi. 9. sz.
Bányai Jakab. Szerezzünk a «tanító» névnek tiszteletet. Néptanoda

9., 10. sz.
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В ат а Pál. A dajka-kérdés. Kisdednevelés 6. sz.
Bartha Pál. Az Országos Bizottság megújulása. Nemz. Isk. 25. sz.

(A magyar tanítók országos bizottságáról.)
Bartholomaid.es Adél. A csetneki csipke. Nemz. Nőnevelés 184 188. 1.
Bertalan Vince. A kath. tanítók illetékessége. Népnevelő 43. sz. 
Bibliotece pentru scoalele primäre si pentru tinerime. Foaia scolast.

7. sz.
Boariu, Dimitrie. Rolul ínvátatorului afarä de scoalá. Benniun. ínva- 

$átor. 51—58. 1.
Bokor József dr. A katholikus tanáregyesület. Egyetértés 209. sz.
— Tartozás. (A képviselőházban felhangzott követelményekről.) Egyet- 

• értés 18. sz.
—  Az iskola fegyvertárai. Egyetértés 36. sz. (Az orsz. pædag. könyv

tár és értesítője ismertetése.)
— Protestálok. Egyetértés 268. sz. (Cáfolja B. E. a Néptan. Lapja 

okt. 31. számában megjelent «Tanár az utcán» c. cikkét.
— A kultnra mélységei. Egyetértés 155. sz. (A múzeumok orsz. tanácsa 

és orsz. szövetsége működéséről.)
— Katholikus középiskolai tanáregyesület. Egyetértés 280. sz.
Borlea, loan. Cause, cari oprimä chemarea ínvátatorului ! Beuniun.

mvatator. 92—95. 1.
Bota, I. Päcatele däscälesti sunt pacate nationale si päcate neiertate. 

Foaia scolast. 7. sz.
Czakó Elemér. Múzeum és műkiállítás gyári munkásoknak. Népmíve- 

lés IV. 164— 168. 1.
Dittler Ida Regina. A testületi szellem. Magy. Pestalozzi 3. sz.
■e. /'. Tankönyvgyártó szövetkezetek. Egyetértés 55. sz.
Éltes Mátyás. A gyermekek kriminalitása. Népművelés Ш . 155— 

158. 1.
Ember János. 10 százalék. Néptan. Lapja 15. sz. (Iskolai adóról.)
-— A kirándulásról. Néptan. Lapja 8. sz.
— Az otthon. Néptan. Lapja 6. sz. (A tanítói lakásról.)
— Szövetségünk feladatairól. Család és Isk. 1. sz. (Az erdélyrészi tanító- 

egyesületek szövetségéről.)
fimlékkönyve, A magyarországi katholikus tanítók 1906. évi IIL nagy

gyűlésének —. Szerkesztette Dobos János. Budapest. 1907. Orsz. 
Kath. Tanügyi Tanács. (8-r. 206 1.)

F. G. Elmélkedés a szabad tanítás kongresszusán történtekről. Nemz. 
Iskola 42. sz.

Fábián Irma. Dajka-kérdés. Kisdednevelés 9. sz.
Fináezy Ernő dr. Közoktatásügyi szemle. (Elnöki megnyitó beszéd.) 

Magy. Pædag. 67 77. 1.



4 4 4 H E L L E B R A N T  : PÆ DAGOGIAI R E PE R T O R I UM.

Földes Miklós. A polgári iskola a demokrácia szolgálatában. Polg. Is
kola 3. sz.

— A cím, a cím, a cím. Polg Isk. Közi. 13. sz.
Freund Bernât. Az iskola a vádlottak padján. Szilágyvármegyei 

Tanügy 7., 8. sz.
Freyler József. A katholikus diákkongrsszus. Kereszt. Magy. Ifjúság 

V. évf. 20. sz.
Friml Aladár dr. Az országos pædagogiai könyvtár és tanszermúzeum.

Tanáregyl. Közi. 40. évf. 732—734. 1.
Füle Mária. Dajka-kérdés. Kisdednevelés 8. sz.
Gajdos János. A tanítói tekintély lerombolása és helyreállítása. Magy- 

Kisdednevelés 6. sz.
Grofäorean, Juliu. In  tot binele e si ceva rau si viceversa. (Exporinte 

de cälätorie.) Reuniun. Invátator. 19—-23. 1.
Gróh István. Műemlékeink és a turisztika. Népmívelés III. 359—361. 1. 
Győngyössy István. Sok a mi bajunk. Polg. Iskola 1. sz. (A címkér

désről.)
Gyulay Béla. A Budapesti Népoktatási kör. Népmívelés III. 171— 

173. 1.
Kozma Ferenc. Az első magyar népgyűlés népoktatás-ügyben. Család 

és Iskola 9. sz.
Kuthy József dr beszédei. Székesfehérvár 1906. Ism. Kelemen Béla. 

Magy. Pædag. 109. 1.
Hellebrant Árpád. A magyar pædagogiai irodalom 1906-ban. Magy. 

Pædag. 368—448. 1.
Herczeg Ferenc. Levél egy gyermeklap szerkesztőjéhez. Népmívelés 

Ш. köt. 1—6. 1.
Imre Sándor. A szabad tanítás magyar országos kongresszusa. Érd. 

Múz. 273—285. 1.
Iris. A dajka-kérdéshez. Kisdednevelés 21. sz.
Iskolai ruhatárak. Népmívelés 1П. 50. 1.
Iván Andor. Az iskola és a nemzetköziség. Népnevei. Lapja 6. sz. 
Javornitzky Dezső. A pánszlávizmus és a nemzet napszámosa. Magy. 

Kisdednevelés 6. sz. (A pánszlávizmus ellen harczoló tanító köteles
ségéről.)

Juridikus. A mi címünk. Nemz. Iskola 4L sz. (Tanár v. tanító?) —• 
Rázus József. U. o. 42. sz.

Kajtsa József. Emeltessék-e a tanítóság szellemi nívója? Család és 
Iskola 10. sz.

Kálmán Miksa. Az Université des Annales. Népmívelés III. 343—346. 1.
— Címkérdések. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 573—574. 1. — Teschler 

György. U. o. 633. 1.
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Кару Rezső. Néhány szó egy «Indítvány*-hoz. Néptan. Lapja 42. sz. 
(Az «Áll. Népoktatás» lapban megjelent azon indítvány ellen, hogy 
a Osongrádm. Tanítóegyl. alapszabályaiból töröltessék az «Eötvös- 
alap* tagjai közé való kötelező belépés.)

Kari Lajos. Iskolai egyesületeink. Gyakori. Pædag. III. 223—229. 1. 
Károlyi Sándor. Népoktatás a kaszárnyákban. Néptan. Lapja 51. sz. 
Kelemen Gizella. A gyermekkoldusokról. Gyermekvédelem 9. sz. 
Kemény Ferenc. Egy nemzetközi iskolaügyi tudakozó-iroda. Tanár- 

egyl. Közi. 40. évf. 393—397. 1.
Kokas Nándor. A férjes tanítónők. Nemz. Isk. 14. sz.
Koltay Alajos. A polgári iskolai tanárok ágyalapítványa a József-Fő- 

herceg-Szanatóriumban. Polg. Isk. Közi. 10. sz. — Szerk. megjegy
zése. U. o. 10. sz.

Kovács Dániel. A Polgári Iskolai Egyesület ügyei. Nemz. Iskola 51. sz. 
Lakatos Lajos Hazafias munkás egyesületek. Néptan. Lapja 22. sz.
— Öngyilkos gyermekek. Néptan. Lapja 39. sz.
— Sok a tanítónő. Néptan. Lapja 30. sz.

A fiatal korszak a magyar judikaturában. Néptan. Lapja 34. sz. 
Lantos Simon. A zsidó iskolák jövője. Izr. Tanügyi Értés. 4. sz. 
László Terézia. Hozzászólás a dajka-kérdéshez. Kisdednevelés. 19. sz. 
Léderer A. IY-ik nemzetközi gyermekvédő kongresszus. Nép tan. Lapja 

38. sz.
Lúgosán, Nicolau. Demnitatea numelui ínvatatorese. Foaia scolast.

1., 3., 5. ez.
Lapas, I. Tendinte anticulturale. Yatra Scolara. 4. sz.
M. F. Tanítói tekintély és Apponyi. Tanügyi Értés. (Szatmár) 1. sz. 
Makkay János. Tanítók irodalmi társasága. Magy. Pestalozzi 7. sz. — 

Szántó Jenő válasza. U. o. 9. sz. — Sövény cikke. U. o. 12. sz. 
Márki Sándor dr. Egy ezredéves tanterv. Család és Iskola 16. sz.

(Elnöki megnyitóbeszéd a kolozsvári tanári kör közgyűlésén.) 
Marosán János. Egységes tanítói közszellem. Tanügyi Értés. 7. sz. 
Matthias Adolf dr. A görög és római ó-kor s a jelen felső-iskolái.

Ford. Lázár Eiza. Magy. Tanügy. IV. 39—41. sz.
Mészáros Sándor. Ifjúkornak kriminalitása. Néptan. Lapja 22. sz. 
Mezey Lajos. Séta a reform körül. Polg. Isk. Közi. 15. sz.
— Minisztérium és egyesület. Polg. Isk. Közi. 18. sz.
— Borravaló. Polg. Isk. Közi. 13. sz. (A címkérdésről.)
Miklóssy István. Az országos középisk. Tanáregyesület. Egyetértés 48. sz.
— Pædagogusok szövetsége. Tanáregyl. Közi. 40. évf. 334—-338. 1. 
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Szabó Kálmán, k z  iskola szentsége. Egyetértés 132. (A mesterinas- 

iskolák növendékei szocialista izű terméket hoznak az iskolába- 
Ennek eltiltásáról szól.)

Szabó Kata. Hogyan szólíttassuk magunkat az óvodában ? Kisdedneve- 
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THAN KÁROLY.

1834— 1908.

A Pædagogiai Társaság egyik 1907. évi ülésén, körülbelül egy 
évvel halála előtt láttam utoljára. Azon az emlékezetes ülésen volt, 
melyen Kármán Mór a magyar egyetem kérdéséről értekezett. Az 
egyetem rendes tanárai sorából — nem számítva a Pædagogiai T ár
saság elnökét és talán még egy-két tanárt, ki a Társaságnak régi tagja 
és üléseinek szorgalmas látogatója — ő volt az egyedüli, aki eljött.

Hogy Than Károly eljött, az természetes. Ő, aki egy emberöltővel 
azelőtt 1871-ben rendes akadémiai székét az egyetemi tanítás lénye
géről tartott előadásával foglalta el, rektori beszéde tárgyául az 1875. 
május 13-án tartott egyetemi ünnep alkalmával az egyetemi tanító- 
és tanuló-szabadság kérdését választotta, 1891-ben a Budapesti Szemle 
lapjain a chemia gyakorlati tanításának módjáról értekezett és iro
dalmi hattyúdalában, a «kultúránk és természetbuvárkodás» viszo
nyáról írt essayt, mely a múlt év márciusában jelent meg a Buda
pesti Szemle és egyidejűleg a Természettudományi Közlöny hasáb
jain — csak következetes maradt önmagához, midőn meghallgatta 
az ország egyik legtekintélyesebb pædagôgusânak véleményét az 
egyetem kérdéséről.

Than Károlyt csakugyan alig érdekelte valami jobban, mint a 
magyar felsőbbfokú tanítás, a magyar tudomány, a magyar kultúra 
kérdése. Nem merem mondani, hogy ezek — a szó legjobb értel
mében — pædagogiai kérdések jobban érdekelték hazánk legnagyobb 
chemikusát, a szénkénéleg híres felfedezőjét, m int a saját szaktudo
mányának kérdései, de hogy mindjárt ezek után azok érdekelték a 
legjobban, azt hiszem, bátran állíthatjuk. Ha nem érdekelték-, nem 
foglalkoztatták volna olyan nagyon, bizonyára nem tárgyalta volna 
ép e kérdéseket oly kimagasló ünnepi alkalmakkor, mint amilyenek 
egy akadémiai székfoglaló vagy egy ünnepi rektori beszéd

Felsorolt beszédei és tanulmányai újból bizonyítják azt az igaz
ságot, melyet körülbelül három lustrummal ezelőtt hangoztattam e 
lapok hasábjain Bacon predagogiájáról közölt tanulmányomban és 
amelyet némi módosítással úgy is szövegezhetiink, hogy minden nagy

Magyar Paedagogia. XVII. 8. 2 9
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tudós, akárminő térre essék is tudományos tevékenységének súly
pontja, kisebb-nagyobb mértékben psedagogiai dolgokról is elmélke
dett és egyik sem maradt közömbös a tudományos műveltségnek 
nemzedékró'l-nemzedékre való átadása iránt.

Than Károly igazán nem volt közömbös az átadás, a «traditio 
lampadis» iránt. Nálánál nem volt lelkesebb tanítómestere egyete
münknek. Nem volt buzgóbb nevelője tanítványoknak és fiatal tudó
soknak. Nincs is senkinek annyi kiváló követője és tudományos epi- 
gonja, m int neki. Mig akárhány más egyetemi kathedránk megüre- 
sedésekor alig találhatni csak egy megfelelő embert is e tanszék 
betöltésére, a chemia terén egész embarras de richesse-ben vagyunk, 
különösen ha mindazok is pályáznának, kik, nem az ő hozzájárulása 
nélkül, már más nagytekintélyű állások birtokosai.

Senkiben egyetemi tanítóink közül az önálló kutatás, mely már 
korán a már említett fontos felfedezésben kulminált, az irodalmi 
munkásság, mely fényes essayknek, nagyszabású kompendiumoknak 
és közvetlenül gyakorlati célokat szolgáló segédkönyveknek hosszú 
sorozatát létesítette és a tanítói tevékenység, melynek annyi volt a 
sikere, nem egyesült oly harmonikus módon, mint ő benne. Lel
kesség és lelkiismeretesség, gondosság és gondolatgazdagság, követ
kezetesség és kötelességtudás jellemezte őt munkásságának mind e 
három ágában.

Ha e tevékenységek, e tulajdonságok őt mindenesetre legna
gyobb gyakorlati nevelőink egyikévé teszik, akkor fent felsorolt 
beszédei és értekezései őt egyenesen pædagogus elmélkedőink sorába 
iktatják és — mindjárt hozzátehetem — legkiválóbb psedagogiai theore- 
tikusaink sorába.

Nem habozom kijelenteni, hogy ha valaki azon feladat elé állí
tana, hogy a 19-ik század magyar paedagogusaiból — az élőket nem 
tekintve — állítsak össze egy psedagogiai olvasókönyvet, gr. Széchenyi 
István, b. Eötvös József, Deák Ferenc és Salamon Ferenc munkái 
mellett első sorban a Than Károly írásait szemelném ki e célra.

Fenntartom magamnak még azt, hogy Than Károly jelentőségét 
a paedagogia, nevezetesen az egyetemi paedagogia terén még egyszer 
behatóbban tárgyaljam. Itt, a szűkre szabott helynek megfelelően, csak rá 
akarok m utatni a felsorolt tanulmányoknak egyik-másik fénypontjára.

Ily fénypontok például e meghatározások :
«Minden felsőbb, de különösen egyetemi tanításnak végcélja az 

állam kultúrállapotának telhetőleg erélyes fejlesztése » * vagy «Az

* «Az egyetemi tanítás lényegéről.» (A Magyar Tudományos Aka
démia Értesítője, V. évf. 13. 1.)
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egyetemi tanítás főfeladata ennélfogva: 1. a szaktudomány főbb mód
szereinek kritikai tárgyalása ; 2. a tények és eszmék önmaguk és 
egymásközti összefüggésének általános és szigorúan tudományos 
megállapítása ; 3. hogy e tárgyalások a felsőbb értelmi fejlődés fel
tételeinek megfeleljenek, oly szellemben kell azokat keresztülvinni, 
mely szabatos óvatossággal megkülönböztetvén a kételyen felül álló 
igazságokat, a még szigorúan meg nem állapítottaktól vagy feltevé
sektől, egyszersmind a tudomány mindenkori fejlettségének állapotát 
s ezen fejlődésnek a jövőbeni irányzatát ismertesse meg a hallgató
val.»1 Fényesek az idézett értekezésben a szakemberről és speciálisan 
a tudósról adott meghatározások is. Egy helyen ezt mondja : «Hogy 
valaki a szó mai értelmében tudós lehessen, nem az a főkellék, hogy 
nagyszerű felfedezéseket tegyen, mi őt egyszersmind nagy tudóssá is 
teheti, hanem az, hogy folytonosan foglalkozzék a tudomány kutatási 
módszereinek alkalmazásával, habár csekélyebb jelentőségű új igaz
ságok kiderítésére is, mi különösen egyenlő körülmények mellett 
lényegileg szorgalom, fáradság és idő kérdése. Oly minősítvény, mely 
ezen kelléket az egyetemi tanár tanításában pótolhatná, meggyőző
désem szerint nem létezik. A legfényesebb szónoki tehetség, művé
szileg kidolgozott előadások, a tudományos irodalomnak legszorgal
masabb asszimilációja és a legspekulativabb gondolkozás ehhez képest 
mellékes jelentőségűek az egyetemi tanításra nézve. Ezek az újnak 
kutatására irányzottt tevékenység nélkül vakíthatják a hallgatósá
got és azoknak az előadásokat kellemes, sőt hasznos időtöltéssé 
tehetik, de életerős és valódi tudás fejlesztésére soha nem vezet
hetnek.»2

A tanszabadságról mondott rektori beszédében,3 nyelvét tekintve, 
Thannak talán legszebb dolgozatában, ily kijelentésekig tud emel
kedni: «A szabadság, melynek legszebb terménye és eredete egyszers
mind a gondolatszabadság, nem eszköz valamely célra, hanem ön
magának célja. Ez azon kincse az emberiségnek, mely minden felett 
legértékesebb.» Vagy írtak-e valaha szebbet és helyesebbet az igazi 
tanításról, mint Than Károly, midőn ezeket mondja: «A tanítás e 
neme sem tisztán a tudomány kérdése, még kevésbbé bureau-tevé- 
kenység, vagy lelkiismeretes tudákosság kérdése, hanem egy oly tehet
ség érvényesülése, mely határozottan a művész cselekvéséhez hason
lítható leghelyesebben.»4

1 U. o. 14. 1.
2 U. o. 23. 1.
3 Rektori beszéd, tart.
4 U. o. 11. 1.

1876 májas 13. — 6 1.

29*
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Utolsó tanulmányában pedig kultúránk és a természetbúvár
kodás viszonyáról, melynek főcélja az, hogy a tudományos búvár
kodásnak, mint állami ügynek a jelentőségét kimutassa, ezeket a 
fontos tételeket találjuk : «Világos, hogy a tárgyilagos gondolkodás 
az ethikai és eszthetikai érzéket a legkedvezőbben fejleszti és élén
kíti» ; továbbá: «Általában bármely nép magasabb kultúrájának va
lódi mértéke— tudományos termelésének mineműsége és terjedelme.» 
Mennyi igazság és mennyi lendület van e sorokban is : «Az önálló 
tudományos termelés terén hazánk versenyét a nagy művelt orszá
gokéval alig hozhatjuk párhuzamba. E tekintetben nálunk sokkal 
kisebb nemzetek, m int a belgák, a svájciak, a hollandok és a dá
nok, már régebben túlszárnyaltak bennünket. Finnlandban, Görög
országban, Bomániában, sőt a kisebb Balkán-államokban, például 
Szerbiában és Bulgáriában is, a tudományos törekvéseknek olyan 
jelei mutatkoznak, melyek ha .az utóbbi idő arányai szerint növe
kednek, utólérhetnek, sőt ha ezen ügy különös gondozását elhanya
goljuk, idővel túl is szárnyalhatnak bennünket. FJ kérdés pedig néze
tem szerint egyik legfontosabb tényezője nemzeti önállóságunknak, 
söt életrevaló fennmaradásunknak.’!

Aki ezeket írta, ilyenekről elmélkedett, az minden bizonnyal — 
ismételjük — pædagôgus a szó legnemesebb értelmében, azaz kultúr- 
fiilozófus. S Than Károly azonkívül, hogy elsőrendű chemikusunk 
volt, igen kiváló kultúríiilozósusunk is volt.

Hadd szolgáljon egyenlőre e kis megemlékezés és nemsokára 
egy behatóbb tárgyalás Társaságunknak valamely felolvasó-ülésén jel
lemzéséül.

S mindenesetre őrizzük magunk között is Than Károly, a nagy 
tudós és nemes ember, emlékét, kiről sokan közülünk ugyanazt 
mondhatják, amit ő nagynevű mesteréről, Bunsenről emlékbeszédé
nek elején mondott :

«Mint búvár, mint tudós, mint tanító és mint ember egyike 
a legkiválóbb és legeredetibb egyéniségeknek mindazok közt, akiket 
személyesen ismertem, vagy akikről más úton közelebbi tudomást 
szerezhettem. E nagy minőségek benne mind oly mértékben voltak 
harmónikusan párosulva, hogy igen nehéz eldönteni, melyik volt 
azok közül egyéniségében a kiemelkedőbb.»

Áldott legyen Than Károly harmonikus egyéniségének emléke 
és váljék áldássá közöttünk ! W a l d a p f e l  J ános.
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AZ 1883. ÉVI XXX. T.-C. ÉS ANNAK HATÁSA KÖZÉP
ISKOLÁINK FEJLŐDÉSÉRE.*

(Első közlemény.)

1883. május hó 23-án szentesítette a király az annyi vajú
dás és a képviselőházban lefolyt elég szenvedélyes vita ntán létesült 
középiskolai törvényt, mely törvénykönyvünkbe, mint az 1883. évi 
XXX. t.-e. van beiktatva.

Létesülése közoktatásunk történetének egyik határköve.
Nem mondhatjuk ugyan, hogy 1883-ig a központi kormány - 

hatalom az iskolák szervezetére és rendjére befolyást ne gyakorolt 
volna, de e befolyást az iskolák egy része nem ismerte el törvényes
nek és jogosnak és csak a kényszernek engedve engedelmeskedett 
neki s ez engedelmesség csakis odáig terjedt, ameddig a kényszer
eszközök terjedtek.

A középiskolai törvény legnagyobb jelentősege abban rejlik, 
hogy a központi kormányhatalomnak az összes középiskolák felett 
való felügyeleti jogát rendezte s ezzel annak további fejlődésére való 
befolyást magának tartotta fenn.

A törvényjavaslatot hevesen ellenezték az iskolafenntartó feleke
zetek és pedig katholikusok és protestánsok egyaránt, mert jogaik 
korlátozását látták benne. Leghevesebb ellenzői azonban a nemzeti
ségek képviselői voltak.

Trefort Ágoston, akkori közoktatási miniszterünk, hogy a javas
lat ellenzőit annvira-mennyire kibékítse, úgy a bizottsági, mint utóbb 
a képviselőházi tárgyalások során, törvényjavaslatának számos elég 
lényeges módosításába volt kénytelen belenyugodni, mely módosítások 
nem szolgáltak a javaslatnak épen előnyére.

A tanárok ifjú nemzedéke, mely akkor állott tanítói pályája 
küszöbén, ezekhez tartoztam akkor én magam is, örömmel üdvözöltük 
a végre létesült középiskolai törvényt, s bár teljesen megelégedve nem 
voltunk vele, mert nem tartottuk elég radikálisnak, középiskolaügyünk 
nagy fellendülését reméltük annak hatásaképen.

Azóta huszonöt év telt el. Ez talán nem elegendő idő arra, 
hogy végleges Ítéletet mondjunk a törvény értékéről, mert ez ítéletet 
a jövő tapasztalatai még módosíthatnák, de legyen szabad ez évfor
duló alkalmából a törvénynek középiskolaügyünkre gyakorolt eddigi 
hatását vizsgálnom, valamint azt, mennyire voltak jogosultak a pesszi-

A Mngy. Pæd. Társ. 1908. május havi ülésén tartott felolvasás.
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misztikus aggodalmak, melyek egyrészt, — az optimisztikus remény
ségek, melyek másrészt annak hatályba léptéhez köttettek.

Hogy ezt teltessem, szükséges elsősorban ismertetnem közép
iskolaügyünk állapotát és annak azon fogyatkozásait, melyek orvoslása 
a törvénynek feladata volt.

Azután a törvény lényeges intézkedéseinek ismertetésére térve 
át, igyekszem vázolni, mely eszközökkel kísérletté meg a törvény a 
felismert bajok orvoslását és végül a törvény végrehajtását s végre
hajtásának középiskolaügyünk fejlődésére való hatását fogom vázolni.

*

A legnehezebb feladat iskolaügyünk akkori állapotának képét adni.
A magyar középiskola tulajdonkép addig legcsekélyebb részében 

volt állami intézmény, azzá csak e törvény által lett. Középiskoláink 
nagy része a reformáció és ellenreformáció százados küzdelmeinek 
volt egyik fegyvere s fegyverül szerveztetett, védő s támadó fegyve
rül egyaránt. A küzdő felek versenye volt ez iskolák fejlődésének és 
fejlesztésének főrúgója s bármily sajnosak voltak is különben a val
lási ellentétek és súrlódások, az iskolaügy, nevezetesen a középiskola
ügy s ennek nyomán nemzeti közművelődésünk fejlődésére határozot
tan áldásosán is hatottak.

A középiskola hazánkban, történelmi fejlődésénél fogva, első
sorban az egyházak szolgálatában állott e azok nagy részét a feleke
zetek tartották fenn.

A kormányhatalomnak a középiskola iránti érdeklődése és be
folyásának érvényesítése e téren is. Mária Theresia uralkodásával 
kezdődik és e befolyást sikerült is érvényesíteni és fenntartani a ka- 
tholikus jellegű iskolákban, sőt azok egy része jóformán állami isko
lának volt tekinthető, amibe a kath. egyház annál is inkább bele
nyugodhatott, m ert hisz a róm. kath. vallás valójában államvallás is volt.

1883-ban középiskoláink száma 179 volt s ezeknek közel egy 
harmadrésze a tanügyünkben oly fontos és nagyjelentőségű szerepet 
vitt szerzetesrendeké volt. A szerzetes rendek maguk csak ez iskolák 
egy részének voltak tényleges fenntartói. Szerzetesi iskola mindnyája 
csak annyiban volt, hogy szerzetesek látták el azokban a tanítást, a 
fenntartók hol alapítványok, hol községek vagy kath. főpapok voltak.*

* A negyvennégy szerzetesi iskolából huszonkettőben, és pedig 
9 teljes és 13 csonka gimnáziumban piaristák tanítottak ; három teljes és 
három csonka gimnáziumot a Szt.-Benedekrend látott el s tartott fenn ; 
a premontreiek rendje három teljes gimnáziumnak volt fenntartója ; egy 
eljes és két csonka gimnáziumban minoriták, három csonka gimnázium-
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A szerzetesi iskolákban Mária Theresia óta az állam által meg
alkotott tanterv, tehát az első és második Ratio Educationis, majd 
a Thun-Exner-féle Entwurf, aztán az 1862-iki módosított Entwurf és 
az alkotmányos korszak helyreállta után az 1868, 1872 és 1879-iki 
tanterv voltak érvényben.

A tanítórend autonómiája lényegében csak a tanári személyzet 
és az igazgatók alkalmazásában érvényesült. Tanítási szempontból ez 
iskolák is az állami főigazgatók felügyelete alatt állottak, fegyelmi 
szempontból azonban kizárólag a rendnek voltak alárendelve.

Más, tisztán katholikus jellegű alapítványból, melyek legna
gyobbja az erdélyi kath. status vagyona, tíz teljes és öt csonka gim 
názium tartatott fenn. Ezek tanárai részben világi tanárok, részint 
világi papok voltak.

Görög katholikus alapítványokból három teljes főgimnázium ta r
tatott fenn.

Végül volt az országban nagyrészt újabb eredetű tizenkét köz
ségi középiskola, ezek között egy főgimnázium, négy teljes és négy 
csonka reáliskola.

Ezeket itt azért soroltam fel egymás mellett, mert az állam - 
hatalomhoz való viszonyuk körülbelül ugyanaz volt, mint a szerzetes- 
rendi iskoláké. Tanügyi szervezetük és tantervűk az állami volt, de 
tanáraikat maguk alkalmazták s azok felett a fegyelmi hatáskört ők 
gyakorolták, s ugyanez állott az akkor hazánkban létezett hat magán
iskolára vonatkozólag is, melyek között egy teljes gimnázium, egy 
teljes reáliskola, két csonka reálgimnázium és két csonka (három 
oszt.) reáliskola volt.

Az állam maga, az állami költségvetés terhére, 1883-ban 25 közép
iskolát tartott fenn és pedig nyolc teljes főgimnáziumot és 17 teljes 
főreáliskolát.

Az állami kezelés alatt álló tanulmányi alapból pedig fenntar
tott nyolc teljes és három csonka gimnáziumot.

E kétnemű, összesen 36 középiskola állott teljesen a közokta
tási kormány rendelkezése alatt, amennyiben ezeknek nemcsak tan
rendszerét s tantervét maga állapította meg, de kinevezte a tanárokat 
is és mindenben korlátlanul intézkedett az iskolák ügyeiben.

Az eddigiekben felsorolt 114 iskola felett az állami felügyeletet 
nyolc tankerületi kir. főigazgató gyakorolta s ezáltal azoknak nem 
csak szervezetében, de kormányzatában is bizonyos egyöntetűség létesült.

Az államkormányzat befolyása alatt szervezett ezen 114 közép-

bán Szt. Ferencrendi barátok és végül egy teljes gimnáziumban Jézus 
társaságbeli atyák tanítottak.
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iskolán kívül volt az országban 65, az autonom vallásfelekezetek által 
fenntartott és kormányzott középiskola.*

A felekezeti iskolák egymás között, csak az egyfelekezetííeket 
is tekintve, legkevésbbé sem voltak egyneműek, nagyon különböztek 
azáltal, hogy mily jövedelmekbó'l tartattak fenn s azon tekintetben is, 
hogy ezzel szemben a fenntartó milyen befolyást gyakorolt az iskola 
kormányzatára.

Az egyházi főhatóságok befolyása az egyes iskolákra nem volt 
egyöntetűen szabályozva s sok esetben teljesen illuzórikus volt és 
az autonómiát tulajdonképen az iskola egyénileg képviselte, s annak 
gyakorlója nem egy esetben az iskola élén álló igazgató volt, kinek 
hatalmát csak az korlátozta, hogy három vagy öt évenként új válasz
tástól függött annak folytonossága.

De egy másik körülmény ennél még sokkal jelentősebben két 
különböző osztályba sorolta az iskolákat. Ugyanis a tanítás nyelve.

A reformátusok és unitáriusok összes iskoláiban, az ágostai 
hitv. evangélikusok magyarországi iskoláiban a tannyelv a magyar volt, 
de az erdélyrészi ág. h. ev. egyház iskoláiban a német, a görögkele
tiek iskoláiban pedig részben az oláh, részben a szerb nyelv. A magyar 
nyelv tanításának pedig ez iskolákban nagyon csekély szerep ju to tt 
legtöbbjében csakis fakultativ tantárgyként szerepelt.

Ez utóbbi körülményt azért kell külön is kiemelnem, mert a 
törvény szerkesztésére természetszerűen lényeges befolyása volt.

A felekezeti iskolák ily különfélesége mellett mégis meglepő 
volt azok egyöntetűsége az iskolaszervezet és a tanterv tekintetében, 
nemcsak egymás között, de az állami felügyelet alatt álló iskolákhoz 
képest is.

A hatvanas és hetvenes évek háromszori tantervváltozása ugyan 
meglehetős hatástalanul vonult el ez iskolák felett, de a mi a 
Thun—Exner-féle tervezetben jó volt, az meghonosodott volt már a

* Ezek, fenntartóik szerint osztályozva, a következők voltak :
A reformátusok 16 teljes és 14 csonka gimnázium felett rendelkez

tek, azaz volt összesen 30 iskolájuk.
Az ágostai hitv. evangélikusok 27 iskolát tartottak fen és pedig 

14 teljes és nyolc csonka gimnáziumot, egy teljes és két csonka reál- 
gimnáziumot.

E  két felekezetnek volt ezeken kívü l egy közös, teljes gim ná
ziuma is.

Az unitáriusok egy teljes és két csonka gimnáziumot, végre az 
1868 évi IX-ik törvénycikkel iskoláik autonóm iáját illetőleg a protestán
sokkal egyenjogúsított görög-keleti hitvallásúaknak két teljes gimnáziumok 
és egy-egy csonka gimnáziumok és reáliskolájuk volt.
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protestáns iskolákban is. Megvolt a régebbi hármas tagozat helyett a 
gimnázium kettős négy-négy osztályos tagozata és lassan bár, a 
szakrendszer is kezdi a régi osztályrendszert helyéből kiszorítani.

Egynéhány év alatt bizonyára az 1879-iki új tanterv, első tan
tervűnk, mely a gymnasiumi tantervben a nemzeti művelődés ele
meinek juttatta a főszerepet, szintén megtalálta volna útját, legalább 
a magyar tannyelvű autonom felekezeti iskolákba.

A tanrendszer s tantervbeli e nem nagyon lényeges különbsé
gek még nem tették volna szükségessé a törvény által való rende
zést, e különbségek eltüntetése még nem lett volna sürgős állam
érdek. Az eddig említett körülmények között csak kettőt említettünk, 
mely kultúrpolitikai szempontból egyrészt, nemzeti szempontból más
részt tényleg aggodalmasnak látszik ; ezek egyike, hogy az ország 
179 középiskolája közül 72 intézet csonka volt. A csonka középiskola 
pedig tulajdonkép nem is középiskola. E körülmény arra látszott 
utalni, hogy középiskola sok helyütt szükséges volna, hol annak fenn
tartására hiányzik az anyagi erő.

A másik, ennél még sokkal aggodalmasabb jelenség az volt, 
hogy hazánk középiskoláinak egy része a magyar nemzeti művelő
dést és a magyar nyelvet teljesen elhanyagolta, tehát tulajdonképen 
idegen iskola volt.

Az elméleti politikának ma teljesen vitathatlan alaptétele, hogy 
a nemzeti ifjúság nevelése s nevelése ügyének intézése állami jog és 
kötelesség. Ez mindenfokú iskolára vonatkozik, de természetesen első 
sorban a középiskolára, mely a nemzet jövendő nemzedékének intelli
genciáját, tehát vezető osztályát van hivatva nevelni.

A gyakorlati politika szempontjából azonban az államnak sehol 
és soha nem volt, és nem is lehet kifogása az ellen, ha ebbeli köte
lességének teljesítését a társadalom, vagy ennek bizonyos alkotói, ez 
esetben a felekezetet vállalták magukra, feltéve természetesen, hogy 
ezek intézményei az állam érdekét kielégítik.

Az eddig elmondottak két irányban való intézkedésre utaltak, 
hogy ott, hol az eddigi iskolafentartó az állam érdekét teljesen kielé
gítő iskolát anyagi gyengeségénél fogva fentartani nem tudott, az 
állam támogassa s így a már befektetett anyagi és szellemi tőkét a 
maga czéljaira produktivebben értékesítse.

A második dolog, melyet a törvény által biztosítani kellett, az, 
hogy e haza minden iskolája, ha nyelvében nem is, de legalább 
szellemében magyar legyen ; hogy e hazában középiskolát ne végez
hessen tanuló anélkül, hogy a nemzeti művelődéstörténelem anyagá
val, a nemzeti irodalommal s az állam nyelvével is ne ismerked
jék meg.
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Erről gondoskodni tényleg állami feladat, sőt állami kötelesség volt.
Az 1883-ik XXX. törvény ezért gondoskodott, hogy a vallás

felekezetek, törvényhatóságok, községek, társulatok vagy egyesek által 
fentartott iskolákat, amennyiben azok fentartását az állam érdeke 
kivánja, segélyezhesse, szabályozva egyúttal e segélyezés feltételeit és 
módozatait s ezáltal a társadalom által már befektetett tőkét minden
korra biztosította a közoktatás érdekének.

Hogy minden középiskolát a nemzeti érdek szolgálatának biz
tosítson, arról a törvény azáltal, gondoskodott, hogy kimondja, hogy 
a nem magyar tannyelvű iskolákban a magyar nyelv legalább oly 
óraszámban tanítandó, mint az állami középiskolákban és hogy a 
magyar nyelv s irodalom a 7-ik és 8-ik osztályban magyar nyelven 
tanítandó, az érettségi vizsgálaton pedig a tanulóknak e tárgyból 
magyar nyelven kell felelniök.

Ezzel biztosította a törvény a meglevő iskolák fejlesztését egy
részt, a nemzeti érdekeknek a középiskolában való érvényesülését 
másrészt. De hátra volt még egy harmadik ép oly fontos dolog, az 
iskolák szellemi színvonalának, azok jóságának emelése.

Az iskola színvonalának, az iskola qnalitásának meghatározója 
pedig annak tanártestülete, annak tudományos és pædagogiai ké
szültsége.

Mária Theresia koráig minden iskolafentartó teljes szabadon 
választja meg az intézetében alkalmazott tanárokat. A nagy királynő, 
ki a középoktatásról való gondoskodást állami hivatásnak érezte, gon
doskodott némikép a tanárképzésről is, de e kezdetleges intézkedések 
nem fejlesztettek s idővel teljesen feledésbe mentek.

A kérdés fontosságát a mi politikusaink közül e század első 
felében Széchenyin kívül talán senki sem érezte, a tanárképzés kér
dése törvényhozásunkat sohasem foglalkoztatta.

Az absolut kormány aztán 1849-től 1862-ig négy szabályren
delettel is intézkedett a tanárképzés tekintetében. E rendeletek lé
nyege, hogy tanári vizsgálatot követelt, az erre való bocsáthatást 
pedig az egyetem bizonyos idei látogatásának igazolásához kötötte. 
Miután azonban a szerzetesrendi tanárokra apriori kivételeket statuált, 
az alsóbb osztályok tanárai számára megelégedvén tanári vizsga helyett 
érettségi bizonyítvánnyal, az autonom felekezeti iskolák pedig iskoláik 
tanárainak képesítéséről teljesen szabadon intézkedhettek, ezen ren
delkezéseknek nagyon csekély gyakorlati jelentőségük volt.

A magyar középiskolai tanárképzésnek alapját br. Eötvös József
nek egy 1870. évi rendelete képezi, mellyel a budapesti tudomány- 
egyetemen gimnáziumi, a műegyetemen reáliskolai tanárképző inté
zetet és ennek megfelelőleg két tanárvizsgáló bizottságot is szervezett
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Trefort miniszter 1875-ben megszüntette e két különböző képesí
tést és a két tanárvizsgáló bizottságot egyesítette s 1882-ben az eddigi 
eljárást módosítva, azon vizsgálati rendszert állapította meg, mely 
csekély módosításokkal máig is érvényben van.

Eszerint tanárvizsgálatot tehet, ki hazai középiskolán tett érett
ségi vizsgálatot, négy évi egyetemi elméleti tanulmányt és egy évi 
gyakorlatot igazol. A vizsgálat áll alap-, szak- és pædagogiai vizsgából.

Ezen tanári képesítés azonban egyelőre csakis az állami vezetés 
alatt álló tanintézeteknél alkalmazott tanárokra volt kötelező s nem 
vonatkozott az autonom felekezetek iskoláinak tanáraira, mely intéze
tek saját főhatóságuk által szervezett vizsgáló bizottságok által képesí
tett tanárokat alkalmaztak. Azonban a hetvenes évek végén s a 
nyolcvanasok elején ez iskolák is már keresték és mind sűrűbben 
alkalmazták az állami képesítést nyert tanárokat, ami által kifejezték 
azt, hogy ezek készültségét megfelelőbbnek tartják.

Ez volt a tanárképzés ügyének állása a törvény létrejötte 
korában.

A törvény intézkedése e kérdésben teljesen radikális volt, amennyi
ben kimondta, hogy ezután a hazai középiskolákban csak az országos 
tanárvizsgáló bizottság által képesített tanár alkalmazható.

Átmeneti intézkedéseket is alkotott a törvény, miáltal a tör
vény e része életbeléptének nehézségeit elenyésztette, de mindezen 
intézkedések múló érvényességűek voltak. Ma, huszonöt év múlva, 
hazánk középiskoláiban már csak nagyon kevés tanár van, kik tanári 
oklevelüket nem az állam által szervezett vizsgáló bizottság előtt 
nyerték.

Amíg az államhatalom ezáltal egyrészt arról gondoskodott, hogy 
a középiskolai tanárság tudományos készültségének színvonalát emelje, 
addig másrészt a nemzeti érdeknek egyik fontos biztosítékát is lerakta, 
amennyiben minden tanár vizsgálatának kötelező részévé téve a 
magyar nyelv, irodalom és művelődéstörténelmet, gondoskodott arról, 
hogy hazai középiskolán ne működhessék oly tanár, ki ezek ismere
tének nincsen birtokában.

A tanárképzés ilyetén megoldása nekünk ma annyira természe
tesnek látszik, hogy ettől eltérőt alig tudunk csak gondolni is s ezért 
alig vagyunk képesek azt kellőleg méltatni.

Ha azonban egy pillantást vetünk népoktatási tanintézeteink 
tanítóképzésére, hol az állam e nagyon természetes állami jogot 
nem vette igénybe, ha nézzük, milyenek ott az állapotok s elgon
doljuk, hogy ugyanilyen lehetne középiskoláinknál is a tanárképzés, 
akkor értjük meg e kérdés ilyetén, radikális megoldásának áldását és 
jelentőségét.
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Akkor ez intézkedés nagy ellenzésre talált, részben felháboro
dást okozott ; ma alig van az államnak polgára, ki annak áldásos 
voltáról s államjogi helyességéről meggyőződve ne volna.

Kultúrpolitikai szempontból nincs fontosabb államérdek annál, 
hogy kik nevelik az ifjúságot; a jövő nemzedék nevelőit nevelni ezért 
nem lehet hivatva más, mint maga az állam s igazán nemzetivé 
nevelésünk nem lehet mindaddig, míg ez elv, melyet a középiskolai 
tanárképzés terén törvényhozásunk megvalósított, közoktatásügyünk 
egész vonalán nem érvényesül. Ezzel közoktatásunk nemzetivé lenne, s 
ez a dolog lényege, nem annak államosítása.
(Folyt, köv.) B o m b a u e b  E m il .

A MAGYAR NYELV TANÍTÁSA A NEMZETISÉGI 
VIDÉKEKEN.*
(E lső  közlem ény.)

Meg-megújuló kérdés ez a magyar pædagogiai irodalomban. 
Hol a középiskolai tanárvilág kapja föl a kérdést, hol az elemi nép
iskola tanítósága ; bizonyságául annak, hogy methodikánk egyik leg
nehezebb problémái közé tartozik. Most legújabban az Orsz. Középisk. 
Tanáregyesületi Közlöny foglalkozik e kérdéssel, amely kapóra jön az 
elemi iskolai tanítóságnak, minthogy az 1907 : XXVII. t.-c. 19. és 20. 
szakasza a magyar nyelv, a számolás, a hazai földrajz és történelem, 
továbbá a polgári jogok és kötelességek tanításához köti a nem ma
gyar tanítási nyelvű községi és hitfelekezeti elemi népiskoláknál alkal
mazott tanítók alapfizetés és korpótlék kiegészítését.

Mielőtt kitűzött thémám fejtegetésébe bocsátkoznám, kényte
len vagyok — bár nem szivesen teszem, mert úgy vélem, hogy 
eltérek a tárgytól — a középiskolai tanárok vitájába beleszólani.

A vita megindítója helyes mederben mozgott és kereste az útat- 
módot a magyar nyelv sikeresebb tanítására a nemzetiségi vidékeken 
és a többi között arra az eredményre jutott, hogy egy jó olvasókönyv 
nagyot lendítene az ügyön. Az erre adott válasz indított engem arra, 
hogy beleszóljak a vitába, mert a válasz írója kilépett a helyes me
derből és olyan állítást kockáztatott meg, amelyet nemzeti és kultu
rális szempontból egy pillanatig sem lehet szó nélkül hagyni. Nem 
azt kutatta ugyanis, hogy mi úton-módon lehetne nagyobb eredményt 
elérni a nemzetiségi vidékeken a magyar nyelv tanítása terén, ha
nem azt kereste, hogy mi módon lehetne megnehezíteni nemcsak az

A Hagy. Pædagogiai Társaság 1908 májusi ülésén ta rto tt felolvasás.
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idegen ajkú tanulóknak, hanem minden magyar tanulónak a közép
iskolába való felvételt és javaslatának megerősítésére olyan argumen
tumokat közölt az orsz. központi statisztikai hivatal által készített 
1905/6. évre szóló közoktatásügyi jelentésből, amelyek feltétlen m a
gyarázatra szorulnak.

Azt állította ugyanis a cikkíró úr, hogy a tanulók a nemzeti
ségi vidékeken lévő középiskolákba túlnyomó számban olyan kisebb 
nemzetiségi községek elemi iskoláiból kerülnek ki, amelyekben a 
magyar nyelv tanítása rendszerint mellékes szokott lenni és ezt az 
állítását föltétlenül igaznak mondja, m ert a szóban forgó középisko
lák olyan vidéken vaunak, ahol még az állami elemi iskolákban sem  
kizárólag magyar a tanítási nyelv. És itt jegyzet alatt megemlíti a cikk
író úr, hogy 1905/6-ban Í43 nemzetiségi vidéken lévő állami elemi iskolá
ban a magyarral vegyest valamely nemzetiségi nyelven folyt a tanítás.

Olyan állami elemi iskola, amelyben ne volna kizárólag magyar 
a tanítási nyelv : Magyarországban egyáltalában nincsen. Tévesen 
idézi a cikkíró úr a statiszt. hiv. jelentéséből, hogy abban a 123 
nemzetiségi vidéken lévő állami elemi iskolában magyarral vegyest 
valamely nemzetiségi nyelven folyt a tanítás ; mert a jelentés 96. lap
ján csupán az áll, hogy ezekben az iskolákban a magyar tanítási 
nyelvnek épségben tartásával a nem magyar ajkú tanulók anyanyelve 
csak kisegítő nyelv, jobbára az alsóbb osztályokban a magyarul elő
adott tárgyak könnyebb megértetése végett. És ez óriási különbség ! 
Mert nem  magyarral vegyest valamely nemzetiségi nyelven folyt a 
tanítás, hanem magyar a tanítás nyelve és csupán ott, ahol szük
ségesnek látja a tanító, könnyebb megértetés céljából használja kise
gítőül az idegen ajkú tanuló nyelvét föltéve, ha beszéli az állami 
tanító az illető nemzetiségi nyelvet, m ert nagyon gyakran tősgyöke
res magyar tanító kerül ilyen nemzetiségi helyre.

A cikkíró úr jóhiszeműsége kétségtelen, csak összetévesztette a 
szóban forgó jelentés 96. lapján a 2. rovatot a 3-kal és nem olvasta 
el az ehhez fűzött jegyzetet.

De nem hallgathatom el cikkíró úrnak azt a panaszát sem — 
bár ismétlem, nem tartozik szorosan a kitűzött thémámhoz, de mert 
ezzel hozta kapcsolatba, — hogy jelenleg a nemzetiségi vidékeken 
lévő középiskolák első osztályaiban a tanulók zöme egyáltalában 
haladni sem tud és e panaszából kifolyólag azt a javaslatát sem, hogy 
azon 31 középiskolánk mellett, amelyekben nemzetiségi tanulók van
nak túlsúlyban olyan előkészítő tanfolyamok szerveztessenek, amelye
ken a tanulók főleg a magyar nyelvben nyernének intenzív oktatást.

Ez a panasz és a hozzáfűzött javaslat nem új keletű ; ennek a 
panasznak és javaslatnak nálunk már nagy irodalmi múltja van.
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A toliharc megkimélése céljából nagyon üdvös volna minden ilyen 
meg-megújuló kérdés fölmerülésénél a kérdés irodalmi múltját is 
figyelembe venni, nehogy ismétlésekbe essünk és újra kezdjük a 
már letárgyalt eszmecserét, ahelyett, hogy a kérdést a múltban le
folyt eszmecsere alapján legalább egy lépéssel előbbre vigyük.

Ugyanezen a helyen ezelőtt mintegy hét évvel hasonló panasz 
és hasonló javaslat ellen emeltem szót és kimutattam, hogy ezen 
exponált helyek nagyrészén működő állami tanítók elvégzik hazafias 
kötelességüket és így a panasz alaptalan és a pancsovai főgimnázium 
előkészítő osztályának megszüntetésére vonatkozó érdekes történeté
nek ismertetése kapcsán arra a következtetésre jutottam, hogy ily 
előkészítő tanfolyamra nálunk egyáltalában semmi szükség sincsen. 
Elmondottam akkor, hogy a pancsovai akkori főispán és gimnáziumi 
igazgató a kultuszminiszterhez intézett fölterjesztésükben maguk kér
ték az ottani gimnáziumi előkészítő tanfolyam megszüntetését azzal 
a megokolással, hogy a bizalom az előkészítő osztály iránt megren
dült, mert az előkészítő osztályba nemcsak vidéki, hanem helybeli 
tanulók is kerültek, akiket az ottani állami polgári iskolából vissza
utasítottak, akik az ottani községi népiskola 4-ik osztályában meg
buktak és azt előbbi iskolájukban megismételni vonakodtak és végre kis 
számmal olyan jobb családbeli magyar-német ajkú gyermekek, akiket a 
szülők a túlzsúfolt állami iskolába nem akartak küldeni. Ilykép az előké
szítő osztály lerakodó helye lett a népiskola leggyöngébb elemeinek.

Most akarnók tehát új életre kelteni ezt a végelgyengülésben 
kimúlt intézményt ! Ha a cikkíró úr Németországra meg Ausztriára 
hivatkozik, én m eg Apponyi Albert gróf egyik 1893-iki képviselőházi 
beszédének egyik passzusára hivatkozom, amelyben a következőket 
mondja: «A magyar nemzet azok közé tartozik, amelynek polikájá- 
ban a létfentartásért való küzdelem állandó szerepet játszik. Vannak 
szerencsésebb nemzetek, amelyeknél ez a momentum csak igen kivé
teles, nagy világtörténeti katasztrófák alkalmából lép előtérbe. Ezek
nek a nemzeteknek politikája aránylag egyszerű : mindenesetre sok
kal kevésbbé komplikált, mint a mienk. Ha a francia, ha a német, 
ha az olasz, szóval ha ezek a boldogabb nemzetek — és a kisebbek 
közül is sorolhatnék föl néhányat, a dán, a svéd és a többi, — ha 
ezek az államhatalmat megerősítik, tudják, hogy ezáltal nemzeti ha
talmukat erősítik meg, ha a kultúrát előmozdítják, a kultúrának e 
megerősödése önmagától is egyszersmind a nemzet megerősödését 
jelenti. Minálunk ez nem mindig van így. Minálunk . . . létesülhet 
kultúrái haladás, mely nem a nemzeti egységet támogatja, hanem a 
szétbontó erőket. Ez teszi annyira komplikálttá Magyarországon a 
politikai problémák összességét.»
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Nekünk tehát akkor, amidőn nemcsak kulturális, hanem nemzeti 
szempontból keressük-kutatjuk a módját a nemzetiségi vidékeken a 
magyar nyelv sikeresebb tanításának : nem lehet Németországra hivat
koznunk, hogy annak mintájára a nemzetiségi vidékeken levő gim
náziumok mellé előkészítő osztályokat szervezzenek, hanem ehelyett 
inkább keressük-kutaseuk a tanítás lielves módszerét, amellyel az 
idegen ajkú tanulóknak megkönnyítj ük a magyar nyelv elsajátítását. 
És ezzel elértem tulajdonképeni thémám fejtegetéséhez.

Ha hirtelen azt kérdeznék tőlem, hogy melyik a legjobb mód
szer az idegen nyelvek elsajátítására (mert az idegen ajkú tanulóknak 
a magyar nyelv tisztára idegen nyelv), azt felelném : maga a jó 
tanító. A tanító önt lelket a tantervbe, ő önt lelket a módszerbe. 
A jó tanító nélkül a legjobb tanterv és a legjobb módszer is bizony 
csak béna marad. Ámde a jó tanítónak is e célra a legkitűnőbb tan 
eszközöket és a legjobb methodikusok munkáit kell rendelkezésére 
bocsátani. Hát mennyivel inkább a gyöngének ?

Ilyen az idegen nyelvtanítás modern irányainak megfelelő tan
eszközökre, mondjuk a magyar beszéd elsajátítására szükséges szem
léltető képekre és tanítók számára vezérkönyvre, a tanulók részére 
pedig a modern irányú idegen nyelvtanítás alapján szerkesztett olvasó
könyvre van szükségünk.

Hogy milyenek legyenek ezek a modern alapra fektetett tanesz
közök, vezérkönyvek és olvasókönyvek, ez kitűnik abból, ha röviden 
áttekintem az idegen nyelvtanítás történetét és ennek befejeztével ismer
tetem Carré I.-nek Le. premier livre de langage et de lecture etc. 
Colin. Paris РКП. cimű és az idegen nyelv tanítására vonatkozó mód
szerét. A nyelvtanítás történetének áttekintésében kitűnő kalauzom 
lesz Schullerus Adolfnak : Lehrgang und Methodik des magyarischen 
Sprachunterrichts in unseren Volksschulen. Hermanstadt. Verlag 
von W. Krallt. 1902. cimű műve, de különösen és első sorban a bol
dogult Brassai Sámuelnek «A nyelvtanítás reformja Európában» cimű 
kitűnő értekezése, amely Schullerus munkájának is alapul szolgált és 
amely a dr. Jancsó Benedek szerkesztette Középiskolai Szemlé-ben 
jelent meg. (Arad, 1882.)

A legrégibb és a legprimitívebb methodus volt a modern nyel
vek tanítása terén a grammatizáló vagy máskép fordítási rendszer. 
Az eljárás synthetikus volt. A tanítás grammatikai kategóriákból in
dult ki és deklinaciókon, kunjugaciókon nyargalt, összekevert hetet- 
havat, összefüggéstelen szavakat, mondatokat. Ha valaki így tanult 
mondjuk franciául, mire Párisba jutott, azt vette észre, hogy nem volt 
képes még azt sem megkérdezni, hogy melyik a legközelebbi utca neve.

E tanítási mód eredménytelensége szülte az olvasókönyv metho-
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dust. Tehát az analytikai eljárást. Aesthetikai és ethikai tekintetben 
értékes kis olvasmányokból, amelyek tárgyát leginkább a népéletből 
szerették meríteni, indult ki a tanítás és ezekből vonták le a nyelv
tényeket. Az olvasmányokat kérdésekre és feleletekre bontogatták ; 
elmondták az olvasmány rövid tartalm át és így tervszerűen gyűjtö
gettek szókincset. De bármennyire is fölülmúlta e methodus a régi 
fordítási rendszert és bármily sikert is ért el az idegen nyelv meg
tanulása terén, mégis ott lebegett szüntelen az aggodalom, hogy a 
tanuló nem gondolkozik az idegen nyelven, hanem anyanyelvén.

Az az aggodalom tehát, amit említettem, hogy az olvasókönyv 
methodussal a tanulók nem az idegen, hanem anyanyelvükön gon
dolkoznak : egy újabb lökést adott az idegen nyelv tanítása metho- 
dusának. Kiadták a jelszót, hogy az idegen nyelvet úgy kell taní
tani, amint azt a gyermek az anyjától tanulja, vagy amint felnőtt 
ember, akit a viszonyok hirtelen elszakítanak otthonától és belecsöp
pen egy teljes idegen világba, ahol az anyanyelvét senki sem érti 
meg. Ezt a methodust elnevezték természetes vagy direkt methodus- 
nak. Az első kísérletek elé azonban mindjárt nagy nehézségek tor
nyosultak. Elfelejtették, hogy óriási különbség van az iskolában való 
nyelvtanulás és a kis gyermeknek vagy az előbb említett fölnőttnek 
természetes nyelvtanulása között. A természetes nyelvtanítás mind a 
kis gyermeknél, mind pedig az ilyen felnőtt embernél a képzettár
sulás pszichikai törvényén alapszik. Hány százszor hallja a gyermek 
ugyanazt a szót, míg megszokja, hogy az egy bizonyos tárgynak a 
neve és hogy kavarog annak a felnőtt embernek a fülébe az a tömér
dek idegen szó és kifejezés, amely úton-útfélen folyton a fülében 
cseng, anélkül, hogy értené, míg végre hol jól, hol rosszul, mégis 
elsajátítja. Ezzel az eleven, lüktető élettel szemben mennyivel ked
vezőtlenebb az iskola helyzete ? igaz ugyan, hogy az iskola már 
támaszkodhatik a gyermek anyanyelvére az idegen nyelv tanításánál, 
de hátránya, hogy a napnak csak kis részében vannak az iskolában 
és így kevés óra-számban foglalkozhatnak az idegen nyelv tanulásá
val, természetes, hogy a szavak és kifejezések nem ismétlődhetnek 
annyiszor, mint a való életben.
(Folyt, köv.) K örösi H en rik .
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A polgári leányiskolák új tanterve.

A folyó iskolai évvel polgári leányiskoláink életének egy új 
korszaka kezdődik. Ez év kezdetével lép életbe az új polgári iskolai 
tanterv, ami azért oly jelentős, mert ez a tanterv voltakép az első, 
melyben igazán kidomborodik a polgári leányiskola valódi karaktere.

A régi polgári leányiskolái tan terv, mely 1887-ben készült, nem 
egyéb, mint az akkori felsőbb leányiskola tantervének többó-kevésbbé 
szoros másolata, épúgy, mint ahogyan a fiúiskolái tanterv is csak 
rossz kivonata az akkori középiskolai tanterveknek.

Ez az új polgári leányiskolái tantorv, mely hosszas tárgyalások 
eredménye, a polgári leányiskola önálló hivatását tartja szem előtt s 
megadja az alapot arra, hogy a polgári leányiskolának sajátos jellege 
s tanulmányi tradíciója kifejlődhessék.

Az új tantervben érvényesülő szempontokat a következőkben 
emeljük ki.

A polgári leányiskola a polgárcsaládok leánygyermekeinek gya
korlati iskolája s így csak természetes, ha ez a gyakorlati jelleg 
uralkodik a tanterven. Ez azonban korántsem jelenti az utilitarisz- 
tikus irány merő uralmát. A polgári leányiskola is, mint egyáltalán 
az alsó és középső fokú intézetek, első sorban nevelő iskola, mely 
hivatva van arra, hogy megadja a fejlődő jellemnek a szilárd erkölcsi 
alapot. Ez a nevelő szempont az, mely mindenek fölött uralkodik s 
mely úgy az anyag kiszemelésében, valamint elrendezésében és fel
dolgozásában kifejezésre jut.

A gyakorlati szempont egyáltalán sokkal inkább juthat kifeje
zésre valamely iskola módszerében, mint tantervében. A tanításmód
nak kell főkép gyakorlatinak lenni, mert vannak tudnivalók, melyek 
mindenkire nézve egyaránt jelentősek, ámde nem egyforma a meg
szerzés útja. Ez a gyakorlati szempont eszerint sokkal jobban 
érvényesülhet a tantervhez való utasításokban, mint magában a ta n 
tervben.

A gyakorlati szempont tehát nem jelentheti a tananyag egyes, 
Magyar Paedagogia. XVII. 8. 3 0
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látszólagosan elméleti, részleteinek teljes eliminálását. A gyakorlati 
szempont az iskola egész fölfogásában s tanításának szellemében 
érvényesül.

Ily értelemben hódoltak a tanterv készítői a gyakorlati szem
pontnak, amennyiben arra törekedtek, hogy a polgári leányiskola 
befejezett műveltséget adjon s tantervének anyaga kerek egészet ké
pezzen. A magyar nyelvtan befejezést nyer. Az irodalmi olvasmány 
tekintettel van m ind a prózai, mind a költői alkotásokra s nemzeti 
irodalmunk tipikus műfajaira és képviselőire, s így a leányok teljes 
irodalmi műveltséget kapnak. A történelemből, az egyetemes történet 
legkiemelkedőbb mozzanatait rövid áttekintésben tanulják, a nemzeti 
történelmet pedig egész teljességében ; a földrajznak egész anyaga fel 
van ölelve ; a természettudományoknak minden ágára tekintettel van 
az új tanterv s a számtanból is befejezett anyagot ölel fel. Szóval, 
nincsen a rendes tárgyak között egyetlenegy sem, mely más, felsőbb 
iskola munkájára szorulna s melyet ne lehetne befejezettnek tekinteni.

A gyakorlati szempont természetesen különösen kifejezésre jut 
a reáliákban és a technikai tárgyakban. A számtan, természetrajz, 
kémia, természettan, a rajz anyagának kiszemelése minden ponton 
arra vall, hogy a tanterv készítői előtt ez a szempont lebegett, _gy 
pl. a számtan tárgyi körei úgy vannak megállapítva, hogy a tanár 
mindig a mindennapi élet közvetlen tapasztalataira alapíthat s for
mális szempontból is azokat a műveleteket gyakorolhatja, melyek a 
tanulókat gyakorlati gondolkozásra nevelik.

Vannak azonban tárgyak, melyek m ár magukban is az egész 
iskolának ilyen gyakorlati jelleget adnak. Ezek a tárgyak azok, ame
lyek egyúttal a női hivatás szempontjából foglalnak helyet a tanterv
ben. Igen helyesen gondoskodik a tanterv arról, hogy a polgári leány
iskola növendékeit oly ismeretekkel lássa el, melyekre neki majdan mint 
hitvestársnak és anyának, vagy egyáltalán m int a család egy munkás 
tagjának, a háztartásban és a gyermeknevelés terén szüksége van. 
E tárgyak : a háztartási és neveléstani ismeretek, az élet- és egész
ségtan s a női kézimunka. Nagyon helyesen tették a tanterv készí
tői, hogy háztartási és neveléstani ismeretek címén új tárgyat kon
struáltak s ez ismeretek tanítását nem olvasztották bele más tárgyak 
anyagába. így ki van emelve ez ismeretek fontossága s biztosítva 
van az, hogy nem  bírnak a mellékesség látszatával, ami elkerülhe
tetlen ha ezek szakadozottan s alkalmi kapcsolatokban közöltetnek. Az 
új tárgy anyaga az eddigi ilyféle tanítástól eltérően s egészen eredeti 
módon van megállapítva s így ennek tanításában még csak ezentúl 
kell kialakulnia épen a gyakorlatból bizonyos eljárásmódnak s annak a 
meghatározottságnak, mellyel a már eddig is taníto tt diszciplínák bírnak.
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Ám a gyakorlati szempont nemcsak ezekben a tárgyakban 
érvényesül, melyek hivatva vannak főkép a gyakorlati irányt szol
gálni. Érvényesül ez az egész tantervben. így az is gyakorlati szem
pont, midőn az iskola a magyar nyelvben való gyakorlati jártasság 
megszerzésére ád módot, midőn megtanítja a leányokat helyesen 
írni és fogalmazni s megtanítja őket az olvasmányok helyes meg
értésére és fölfogására.

Kiválóan érvényesül a gyakorlati szempont a német nyelv tan
tervében. A német nyelvtanításnak itt adott programmja egészen új 
és eddig egyedül áll iskoláink tantervei között. A gyakorlati nyelv- 
tanítás oly példája ez, mely mintául szolgálhat minden idegen nyelv 
tanításához. Keresztül van vive itt egy oly újítás, melyet csak mint 
a jövő zenéjét emlegettek az idegen nyelvek tanításával foglalkozók. 
Ez az újítás a csoportrendszer. A maga rövidségében is világosan tájé
koztatja a terv a tanárt sok és nehéz teendője felől s szinte biztos 
zsinórmértéket ad neki ebben a nehezen körülhatárolható s változa
tos munkában. A gyakorlati szempont érvényesül a történeti és föld
rajzi oktatás keretében is, melyekben főkép hazánk alkotmányának 
és gazdasági viszonyainak megismertetését tartja a tanterv szem 
előtt. Gyakorlati szempontból a természetrajz a legegyszerűbb s leg
ismertebb tárgyakra szorítkozik. A természettani tanítás egészen 
kísérleti, az egészségtan bővelkedik közéleti vonatkozásokban s a 
háztartási és neveléstani ismeretek csupán beszélgetések alakjában 
tanítandók.

E gyakorlati szempontok mellett azonban érvényesülnek azok 
a didaktikai szempontok is, melyek segítségével a növendék lelküle- 
tében egységes szilárd egésszé alakul ki a sokféle tanítási anyag s 
egységes nemzeti műveltség alapjait adja. E didaktikai szempontok 
közül különösen az egymásra vonatkoztatás szempontját kell külön 
kiemelnünk.

A magyar nyelv tanítása az I—II. osztályban empirikus alapon 
történik s összefoglaltatik a III. osztályban. Az egész irodalmi olvas
mánynak is van összefoglalása a IV. osztály második félévében. A tör
ténelem tanítását az I., II. osztály történeti olvasmányai előzik meg, 
melyek hivatása érdeklődést kelteni. Az alapozást végzi a hazai föld
rajzi és természeti viszonyok ismertetése. A történelem összefüggő 
tanítása csak ezek megismerése után а Ш. osztályban kezdődik s a 
IV. osztályban végződik. E történeti tanítás feladata, hogy végered
ményül a magyar alkotmány megismerésére vezessen.

A természettudományi tárgyak úgy vannak elrendezve, hogy a 
tanuló előbb szemléleti úton megismeri a tapasztalása körébe eső 
szerves világ tipikus képviselőit. Ezután a szervetlen természettel
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ismerkedik meg, kapcsolatban a természet és az ember háztartásában 
előforduló kémiai folyamatokkal. Befejezésül a fontosabb fizikai folya
matok következnek s ezek tanulságaira támaszkodik legvégül a csil
lagászati és fizikai földrajz.

Ki kell még emelnünk végül a nemzeti irányt, mely az egész 
tanterven átvonul. Ez nem csupán az ú. n. nemzeti tárgyak nagyobb 
óraszámában nyilvánul, hanem inkább az egész anyag kiszemelésé
ben és beállításában. A magyar irodalmi olvasmány, a magyar törté
nelem, mintegy oly középpontok, melyek köré a többi anyag csopor
tosul, melyekkel az vonatkozásba lép. Minden tárgy tanítása a hazai 
viszonyokból indul ki s magyar talajon épül föl. A nemzeti szempont 
ilyen érvényesítése egyúttal teljesen megegyezik a lélektanra alapított 
didaktikai követelményekkel.

Az új tanterv természetesen elsősorban a mi hazai viszonyain
kat tartja szem előtt s így egészen helytelen annak párhuzamba 
állítása az osztrák polgári leányiskola tantervével, amint azt leg
utóbb a Népmívelés című folyóiratban egy biráló teszi. Az osztrák 
polgári iskola nem egyéb, mint magasabb népiskola (gehobene Volks
schule), holott a mi polgári leányiskolánk a népiskola fölé emelt 
középfokú tanintézet. Az osztrák polgári iskolának e népiskolai karak
terét mutatja az is, hogy csak három osztályú, míg a mienk négg 
osztályú. Mindebből következik, hogy a mi polgári leányiskolánk nem  
hasonlítható az osztrák polgári leányiskolához s nem is kivánatos, 
hogy a mi iskolánk ahhoz hasonló legyen.

De egyébként is valamely tanterv megitélésénél nem szabad 
arra az álláspontra helyezkedni, hogy az óraszámokat hasonlítjuk 
össze csoportosítva és percentekben kifejezve. Az óraszámok minden
kor a tantárgy természetéhez és a módszeres követelményekhez alkal
mazkodnak Csak természetes, hogy az idegen nyelvi tanításnak, ha 
tömegekkel van dolga, aránylag több órára van szüksége, m int a leg
több reális tárgynak külön-külön. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a nyelvi tárgyak dominálnak. Az óraszámok ilyen csoportosítása nem 
pædagogiai, hanem mathematikai álláspont. A tantervet pedig nem 
mathematikai alapon kell megitélni, hanem pædagogiai szempontból. 
Hogy valamely tárgynak óraszáma mekkora legyen, ezt még a leg
gyakorlatibb iskola tantervében is csak didaktikai szempontok dönt
hetik el.

Láttuk, hogy az új polgári leányiskolái tantervben épen ezek 
a didaktikai szempontok érvényesülnek.

Nem áll továbbá az sem, hogy a polgári leányiskola tanterve 
a felsőbb leányiskoláéhoz alkalmazkodik. Ez csak egyetlenegy tárgy
nál történik : a francia nyelv tanításánál. Ámde itt ez természetes,
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mert ez rendkívüli tárgy a polgári iskolában, s épen azok kedvéért 
szerepel, a kik esetleg folytatni akarják tanulmányaikat a felsőbb 
leányiskolában s így itt a gyakorlati szempont épen az, hogy ezek
nek az átlépést, azaz a tanulmányok folytatását, megkönnyítsük, s ne 
nehezítsük.

A többi tárgynál csak az egyezik, amit magával hoz a dolgok 
egyazon természete. Hiszen végre itt is, ott is, tíz éves leányokról 
van szó s bizonyos dolgok e korban egyeznek mindenféle iskolában. 
A dolog inkább úgy áll, hogy a régi tanterv volt a felsőbb leány
iskolái tanterv rossz kivonata s most kap először önálló s rendelte
tésének megfelelő tantervet a polgári leányiskola.

A polgári leányiskola tanárai és tanítónői bizonyára át fogják 
érteni e tanterv pædagogiai intencióit és keresni fogják minden pon
ton, hogyan lehet a gyakorlatban fölmerülő nehézségeket leküzdeni 
s mindazokat az értékes pædagogiai eszméket, melyek ebben a tan
tervben érvényesülnek, a valóságba átvinni.

A polgári leányiskolának most oly tanterve van, mely hivatva 
van alapot adni igazi polgári iskolai szellem fejlődésére s alkalmas 
arra, hogy a polgári leányiskola a polgári családok leánygyermekei
nek nekik megfelelő helyes nevelést adjon. W. Ö.

Középiskolai reformok Ausztriában.
I.

Új isk o la -t ip u so k .

Ausztriában a február hónapban tartott nagy középiskolai 
enquête eredmónyekép a fontos reformok egész sora követi egymást. 
Az érettségi vizsgálat reformját — mely ezen a nyáron már meg
valósult — követi ebben az iskola évben az új típusú közép
iskolák felállítása, ami a február havi nagy enquênek tulajdonképen 
leglényegesebb követelménye volt. Ausztriában már a f. iskolaévtől 
kezdve a következő négyféle középiskola lesz :

1. gimnázium,
2. reáliskola,
3. reálgimnázium,
4. reform-reálgimnázium.

A reálgimnázium abban különbözik a gimnáziumtól, hogy a 
görög nyelv helyett egy második élő nyelvet tanulnak, s hogy az
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ábrázoló geometria és chémia újból mint önálló, kötelező tantárgyak 
szerepelnek. Valamennyi tárgynak a tanterve egyöntetűen van kör
vonalazva, úgy, hogy ezáltal az oktatásnak nemcsak egyszerűsítése, 
hanem élénkebbé és alaposabbá való tétele is lehetségessé válik. 
A tanuló megszabadul a tisztán mechanikus agymunkától, érdeklő
dését fölkeltik valamennyi tantárgy iránt, kirándulások, kísérletek, 
a térbeli szemlélet, s beszédgyakorlatok segélyével ; a tanulót nem
csak pozitív ismeretek szerzésére szoktatják, hanem arra is, hogy 
tudjon gondosan megfigyelni, és a megfigyelésekből helyes következ
tetéseket vonni.

A reform-reálgimnázium négyosztályú, latin tanítással egybe
kötött felsőiskola, melynek alsó fokozata reáliskola; ily módon az 
alreált végzettek választhatnak, hogy a tanulmányaikat a főreálban, 
vagy reform-reálgimnaziumban folytassák?

Mindkét új nyolcosztályú középiskola jogosít az egyetemi tanul
mányokra a három miági fakultáson. Csupán a filozófiai karon van 
egy kis megszorítás, némely tárgyakat illetőleg.

Vegyük kissé behatóbban szemügyre az új típusú középisko
lákat :

A középiskolai enquêten a kultuszminiszter hangoztatta az 
uj középiskola típusok felállításának szükségességét, s ezeket röviden 
azzal jellemezte, hogy a görög helyébe egy második élő nyelv lép. 
Ez a nyolcosztályú reálgimnázium. A második közópiskola-tipus alsó 
tagozata az eddigi alreáliskola, felsőtagozata négyesztendei kurzus 
latinnal, ez a reformreálgimnázium. Ezzel a középiskolai reformmal 
bejutott az osztrák középiskolákba is a többi nyugati kulturállam- 
ban már érvényesült elágazási elv. Négyesztendei reáltanulmány után 
a tanuló választhat a felsőreáliskola és reformreálgimnazium között.

A reálgimnázium heti óraszáma majdnem ugyanaz, mint a 
gimnáziumé. A szabadkézi rajz az alsó tagozaton s a torna vala
mennyi osztályban kötelező tárgy. Az ötödik és hatodik osztályban 
az ábrázológeometria heti két órában, a hatodik-hetedik osztályban 
a chemia önálló kötelező tárgy, a filozófiai propedeutika peeig heti 
három órában teljesen a nyolcadik osztályra van szorítva. A termé
szetrajzi oktatás végig .vonul az egész felső tagozaton, míg a gimná
ziumban az ötödik és hatodik osztályba szorul, és a nyolcadikban a 
földtan tanításával végződik.

A német nyelv tanítására vonatkozólag megemlítendő, hogy a 
felső tagozaton az eddiginél nagyobb súlyt fektetnek a nyelvnek for
mai kezelésére és a beszédgyakorlatokra ; a történelmi olvasmányok 
az ötödik osztályban kezdődnek, ami által lehetővé van téve az iro
dalomtörténet tanításának tovább fejlesztése. A poétika, mely eddig
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az ötödik osztályban volt, most a nyolcadik osztályba jut az oktatás 
befejezéséül. Az olvasmányokban a költői próza inkább érvényesül, 
m int eddig ; az írásbeli dolgozatok száma kevesbedett.

A felső tagozat tanításában a német nyelv oktatásának eddigi 
tisztán intellektuális felfogásával szemben a művészi nevelés elve 
érvényesül, hogy így a tanuló közvetlen kapcsolatban legyen a köl
tészet műveivel.

A latin nyelv tanításánál korlátozva van az iskolai dolgozatok 
száma, nagyobb választék van szerzőkben, a rögtönzött olvasásra 
nagyobb súlyt fektetnek. A stilisztikai gyakorlatokat a legfelső foko
zatig folytatják. Az első és második osztályban az óraszám hat órá
val kevesbedett, s az első osztály tananyaga lényegesen könnyebb lett.

A francia nyelv tanterve nagyjában és egészében a reáliskoláé
nak felel meg.

A történelemre és földrajzra külön órák vannak felvéve. Az 
alsó fokozaton szemléltetőleg elbeszélt történeti képek kivántatnak, 
a felső fokozaton a hadtörténeti részletek háttérbe szorításával a 
fősúlyt a történeti tények pragmatikus összefüggésére s ezeknek a 
kulturális, természeti és gazdasági viszonyoktól való függésére helyezik.

A nyolcadik osztályban szerepel Ausztria és Magyarország föld
rajza s története, valamint az alkotmánytan (Bürgerkünde.)

A mathematika s geometria tantervére vonatkozólag egész 
sereg pædagogiai és methodikai újítás lép életbe.

A térbeli szemlélet gyakorlását támogatja a tanuló kézbeli 
ügyessége. Fölvétetett az általános funkció fogalmának megértetése és 
alkalmazása. A didaktikai szempontból terméketlennek bizonyult 
anyagot mellőzték.

A természetrajz tanításában a szomatologia, továbbá a fiziológia 
és higiénia alapelemei töltik be a hatodik osztály első semesterét. 
Az általános földtan a nyolcadik osztályban lehetővé teszi a fon
tosabb geológiai tanok behatóbb tárgyalását. Ugyancsak súlyt helyez
nek a kirándulásokra is.

A fizika tanításában gondot fordítanak arra, hogy a tanuló 
necsak ismereteket szerezzen, hanem tanuljon megfigyelni és e meg
figyelésekből helyes következtetéseket levonni. A megfigyelés kiinduló 
pontjául a kísérlet szolgál. A felső fokozaton kívánnak ugyan definí
ciókat és formulákat, de mindazonáltal nyomatékosan hangsúlyozzák, 
hogy a fizikai folyamat megértése a fő, nem pedig a mathematikai 
képletek vagy a bizonyítás. A tanulók által szabadon választott fizikai 
gyakorlatok ajánlatosak, mert nemcsak a tanulóknak a tárgy iránti 
érdeklődését fokozzák, hanem egyúttal türelmes, gondos, becsületes 
munkára nevelnek.
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Általában minden tárgynak a tanterve az egyszerűsítést cé
lozza, s az oktatásnak élénkké és alapossá való tételét ; nagyobb cse
lekvési szabadságot ad a tanárnak, a tanulót pedig megszabadítja 
a tisztán emlézés útján elsajátítandó anyagtól. Ez tehát azt jelenti, 
hogy a terhes didaktikai materializmustól megszabadulva az érdeklő
dést fölkeltő tanításra óhajtanak áttérni.

A reformgimnázium és reformreálgimnázium kisérletképen 
való fölállítása már ebben az évben megvalósúl. A tartományi iskola
hatóságok utasítást kaptak, hogy tegyenek esetről-esetre javaslatot 
a meglevő gimnáziumoknak és reáliskoláknak uj típusú középisko
lákká való átalakítása tárgyában. Dr. H. E.

П.
A z o s z tá ly o z á s  és  v iz sg á la to k  ú j r e n d je .

A múlt iskolai év végén nagy ujjongással szólották a magyar 
lapok arról az osztrák rendeletről, mely állítólag teljesen eltörölte az 
osztályozást az osztrák középiskolákban, továbbá az évvégi bizonyít
ványokban az egyes tárgyakból adott osztályzatokat megszüntette, 
s helyette csak általánosságban kívánja megjelölni, hogy megfelelt-e 
az illető tanuló, vagy nem. Ez teljesen légből kapott dolog. Aki ezt 
a hírt magyar lapban először közölte, nagyon felületesen járt el, 
mert az osztrák érettségi utasítással cserélte fel a fenti rendelet 
adatait. Ez a rendelet egész teljességében jóval később jelent meg, 
mint amikor magyar lapok hozsannát zengtek neki.

Az 1908. június 11-én kelt 26.651. sz. rendelet a vizsgálatokra 
és osztályozásra vonatkozólag csak a július 1. hivatalos lapban jelent 
meg, s a következőképen intézkedik :

Hogy a vizsgálatokat (kikérdezés) és az osztályozást egyszerű
sítse és a tanításra gyümölcsözőbbé tegye, elrendeli (a miniszter) :

1. A tanár és a tanuló közös munkája nagyobb legyen az eddi
ginél. Az osztályozás céljából tartott vizsgálatokat (kikérdezés : Classi- 
ficatiomprüfung) a legszükségesebbre kell szorítani, helyette ú. n. 
tájékoztató kikérdezések (Orientirungsprüfung) tartandók a közös 
munka alkalmával.

2., 3. A vizsgálat módja a tárgyak természete és a tanulók korá
hoz mért legyen. Házi dolgozatuk — az anyanyelvi dolgozatokon 
kívül — nem osztályozandók, csak az iskolaiak.

5. Az írásbeli dolgozatok értékét nem lehet többre becsülni a 
szóbeli feleleteknél, annál kevésbbé kizárólagos fontosságot tulajdo
nítani az előbbieknek.

6., 7. Az ellenőrző értekezletek alkalmával minden tanuló min-
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den egyes tárgyból osztályzatot kap. Az eredményről, ha az rossz, a 
tanulókat és a szülőket értesíteni kelL

A szülők erről az értesítésről lemondhatnak. A két felső osz
tály tanulóinál csak különös okoknál fogva történhetik ilyen Írásbeli 
közlés.

8. Az első félév végén kimutatást (értesítő) kapnak a tanulók, 
mely minden egyes tárgyból kapott osztályzatot tartalmaz, de álta
lános ítélet nincs benne.

9. Az év végén bizonyítványt kapnak a tanulók, mely minden 
egyes tárgyból kapott érdemjegyet tartalmaz stb. Végül általános íté
let következik arra nézve, hogy mennyire alkalmas a tanuló a ta
nulmányok folytatására.

10. Az érdemjegyek a következők : igen jó, jó, kielégítő, nem  
kielégítő. (Eddig 6 osztályzat volt). Az összes eredményről adott íté
let : A tanuló (kiválóan — vagy : nem) alkalmas a következő osztályba 
való fellépésre.

Ha a kötelező tárgyaknak legalább felében igen jó osztályzata 
van, a többi pedig jó, akkor kiválóan alkalmas.

Ha a tanuló egy tárgyból nem felel meg, nem okvetlenül szük
séges őt nem alkalmasnak nyilvánítani (Ezt a circumspectusos kité
telt rótta meg a Fremdenblatt). Az alsó fokon ugyanis, ha a tanuló 
egy nyelvből, vagy a mennyiségtanból, vagy a rajzoló mórtanból 
kapott elégtelent, de a tanári kar ítélete szerint a kellő szellemi é re tt
sége megvan, az ilyen tanulót általánosságban a következő osztályba 
való fellépésre alkalmasnak lehet nyilvánítani azzal a megjegyzéssel, 
hogy ha a következő évben is ugyanabból a tárgyból kap elégtelen 
osztályzatot, az osztályt ismételni tartozik. A többi tárgyakból, 
amelyek anyaga nem folytatódik a következő osztályban, vagy a 
felsőbb osztályokban, a kapott elégtelen osztályzat javító vizsgálatra 
kötelez.

Ha több tárgyból kapott a tanuló elégtelen osztályzatot, a 
következő osztályba való fellépésre nem alkalmasnak nyilvánítandó.

Tájékoztató vizsgálatok (kikérdezés) az óra elején tartandók, 
amelyek alkalmával több tanuló vizsgálandó meg. Notesz vagy osz- 
tályozó napló használata kerülendő.

Osztályozó vizsgálatokat csak hosszabb és jól feldolgozott sza
kasz után lehet tartani. Az osztályfőnök kötelessége afelett őrködni, 
hogy több tárgyból egyszerre ne tartassanak ilyen vizsgálatok.

E vizsgálatra a tanulók önként is jelentkezhetnek.
A vizsgálatokra nézve meg kell jegyezni, hogy bár azok rész

ben az egyes tárgyakban levő hiányokat vannak hivatva felderíteni, 
mégis első sorban az a céljuk, hogy a tanulóknak alkalmat adjanak
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ismereteik kimutatására, hogy önbizalmukat emeljék és éj munkára 
serkentsék. Figyelemmel kell lenni a tanuló képességeire is a kér
dezés alkalmával ; nemcsak a tudás veendő tekintetbe, hanem az 
ítélőképesség is. Felsőbb osztályokban colloquium  formája legyen a 
kérdezésnek.

A vizsgálat tárgya csak az lehet, ami a tankönyvben is meg
van, és csupán csak a leglényegesebb dolgokra szoritkozhatik.

Az ellenőrző és osztályozó értekezletek az év elején már meg- 
áilapitandók és azok ideje úgy a tanárokkal, m int a tanulókkal már 
az év elején közlendő.

Minthogy az ellenőrző értekezletek ere dményéről a szülők most 
ritkábban fognak értesülni, azért a tanárok úgy állapítsák meg a 
szülőkkel való értekezésre szánt órákat, hogy azokat az illetők mentői 
gyakrabban vehessék igénybe.

Az osztályozásban mindig nyilvánvaló legyen a jóindulat. Ha 
az érdemjegy két jó  osztályzat között ingadozik, a jobbad kell adni.

Ha a tanuló ismétlő, azt a bizonyitványban nem kell kitün
tetni. (Ez bizonyára csak arra az esetre vonatkozhatik, ha a tanuló 
legalább elégséges eredményt tanusit. Az ismétlő jelzés ebben az 
esetben megbélyegző a tanulóra nézve.)

A következő pont szabatosan és a legnagyobb részletességgel 
megállapítja, hogy melyik esetben minő osztályzat jár.

E rendelettől reméli a miniszter, hogy a tanulók érdeklődése 
most az osztályzattól inkább a tantárgyak felé fog irányulni ; önte
vékenységük, önállóságuk és a felelősség érzete emelkedni fog, a 
tanulók és tanárok munkája gazdaságosabb lesz.

Mindent egybevetve, Marchet m iniszter ebben a rendeletben is 
mint az ifjúság barátja mutatkozik be. Van sok ebben a rendeletben, 
mi már nálunk meghonosodott, de van sok dolog, amelyből még 
tanulhatunk. Dr. Endrei Gerzson.
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P a u le r  Á k o s : A z  e th ik a i m e g ism e r é s  te r m é sz e te . Budapest, 
Franklin- Társslat. 1907.

Pauler e munkájában az ethika ismeretelméleti alapjaira vet 
világot és egyszersmind megkísérti egy oly erkölcstan tartalmi kifej
tését, mely kizárólag az ész elvein alapul. Nem szükséges bővebben 
fejtegetni ily törekvés nagy fontosságát a paedagogiára nézve. A ne
velés munkája az ethikából veszi igazolását; már erre a célra is egy 
oly ethikára van szükség, mely egyetemes érvényű és szükségképi 
törvényeken alapul és ilyeneket tartalmaz, azaz mindennemű dogmá
tól független. Ha ki is derülne, hogy ezek a tételek részben megegyez
nek a különböző valláserkölcsi tanokkal, csakis egy rationális ethika 
követelheti joggal mindenkitől, bárminő is legyen egyébként vallási 
meggyőződése vagy attól esetleg független világnézete, törvényeinek 
föltétien követését. A nevelésnek nemcsak erkölcsi képzés a célja, 
hanem a kultúra javainak az átörökítése és azzal kapcsolatban az 
Ítélőképesség kifejlesztése ; a tudomány ezen felvilágosító hatása oly 
követelményeket támaszt, melyet csak egy a tudomány tételével meg
egyező és bizonyítható ethika elégíthet ki.

Az ismeretelméleti alapvetéshez Pauler kiindul a konstatáló és 
az értékítéletek különbözőségéből. Konstatáló Ítéletnek nevezhető 
minden oly ítélet, mely a tapasztalatban adható tárgy változását vagy 
a saját fogalmi konstrukciónkban kifejezhető viszonyt állapítja meg. 
E szerint két nagy csoportja van a konstatáló ítéleteknek : azok, ame
lyek valamely fizikai vagy lélektani realitást állapítanak meg és azok, 
a melyek tisztán az ész fogalmi konstrukcióit fejezik ki. Az első 
csoportba tartoznak tehát a természettudományok, továbbá a lélektan 
és a társadalomtudományok Ítéletei ; a másodikba a mathematika, a 
geometria és a mechanika tételei. E két rész széjjeltartásának beható 
analízisére egy ethikai mű keretében kitérj eszkedni lehetetlen, m ert 
az jelentené az egész ismeretelmélet rendszeres tárgyalását és pedig 
azon alapon, amelyet Kant követ a Tiszta Ész Kritikájában. Ily 
keretben ez oly módon tárgyalható, amely inkább csak utalás a kriticis- 
mus legfőbb eredményeire, amennyiben ez eredmények megértése az
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értékítélet és ezzel az ethika természete alapos megismerésének nél- 
külözhetlen föltétele. Aki azonban tisztában van azon különbséggel, 
mely a mathematikai levezetések abszolút biztossága és az empirikus 
tudományok szubjektív észrevételeken, csupán megközelítő pontosságú 
méréseken és csak valószínű hipotheziseken alapuló törvényeinek 
bizonyossága között van és egész ismerésünk eme legfontosabb saját
ságainak alapjait vizsgálat tárgyává teszi, az az adott utalásokból leg
alább az itt rejlő problémát megláthatja. E különbség a mathema
tikai és az empirikus fogalmak különböző logikai eredetében találja 
magyarázatát. Míg a mathematika és geometria fogalmai definiciók 
és az értelem konstrukciói által állanak elő, addig az empirikus fogal
mak számunkra adott, tovább nem igazolható észrevételekből erednek.

Hogy a konstatáló vagy létitéletekkel szemben az értékítélet 
természetét megértsük, elsősorban rá kell mutatnunk az ószelvek és 
az értékelés természetére. Eszelvek alatt értjük azon egyetemes és 
szükségképi törvényeket, amelyek minden ismeret alapfeltételei. E fel
tételek, mint a gondolkodás szabályozó princípiumai is jellemezhetők, 
amennyiben általuk lehetséges nemcsak a mathezis és az empirikus 
tudományok tételeinek igazolása, hanem a cselekedet és a szemlélet 
számára szolgáló oly tételek igazolása is, amelyekhez mint normák
hoz mérjük a cselekedetet és szemléletet. Ezen észelvek maguk le 
nem vezethetők, de általuk lehetséges m inden igazolás és ily érte
lemben nevezhetők minden ismeret feltételeinek. Az észelvek össze- 
sége tehát a logika törvényei és az ezekből levezethető ethikai és 
eszthetikai alaptörvények. A bennük kifejezett követelmény kielé
gítése által az ítéletekben tagolt gondolat érvényt, a cselekedet és 
szemlélet értéket nyer. Ezen érvényesség, illetőleg értékesség kifeje
zése valamely tudattartalomra nézve az értékítélet. Az értékítéletben 
tehát valamely ítélet, cselekvésmód, vagy szemlélet igaz vagy téves, 
illetőleg helyes vagy helytelen, szép vagy nem szép voltát ismerjük 
el. Ennek megértésére közelebbi vizsgálat alá kell vennünk az érté
kelés alapjául szolgáló észelveket első sorban a logika törvényeit.

Ezen törvényeknek a mathematikával közös vonásuk, hogy 
nem eredhetnek a tapasztalatból, habár időbelileg csak a tapasztalás 
keretében bontakoznak ki. De a lényeges különbség köztük, hogy a 
mathematika tételeinek bizonyítása is a logika által válik lehetsé
gessé. A logika törvényei nem pusztán abstrakciók ; mert megfigyelés 
és elvonás nem kizárólag lélektani folyamatok, hanem logikai mű
veletek is, amelyek érvényessége feltételez logikai törvényeket. Azon 
tény tehát, hogy a logikai törvények tudata  később bontakozik ki a 
tapasztalás időbeli folyamatában, nem áll ellenmondásban azzal, hogy 
igazolni bárminő tapasztalati észrevételt m ár feltételezi ezen igazolás
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eszközének : a logikai törvényeknek érvényességét. Az okság tétele 
nem igazolható valamely empirikus tételből, mert igazolni már any- 
nyit jelent, m int feltételezni az okság és az alap törvényeit. Épp 
mert e törvények minden bizonyítás eszközei, azért maguk nem 
bizonyíthatók, egyedüli igazolásuk abban rejlik, hogy tételeik minden 
bizonyítás feltételei. A logika törvényeinek ezen abszolút prius voltát 
jelenti csupán azon kifejezés, hogy e törvények nem fejeznek ki létet 
vagy realitást, mert realitás alatt azon igazolt tételek rendszerét 
értjük, amely tételek szubjektív bizonyosságó, azaz «adott» észrevételek
ből a logika és a mathezis által empirikus törvényekké változtattak. 
Ha a logika és a mathematika is oly szubjektív észrevételeken ala
pulna, mint a fizika vagy biológia pl., vagy ha a mathezis törvényei 
is csak hosszas és sohasem abszolút pontos mérések eredménye volna 
és nem fordítva : a mérések már fel nem tételeznék a mathematikai 
törvények érvényét, akkor nem is volna lehetséges, hogy a kül- és 
belvilágnak annyira sokféle és oly ingadozó érzéki adataiból törvé
nyeket alkothassunk. Ezt a körülményt úgyis kifejezhetjük, hogy a 
logika és a mathezis tételei önmagukban véve nem jelentenek reali
tást vagy más szóval nem valóságok, hanem a valóság konstrukció
jának feltételei. De maga a mathematika és a logika közt is alap
vető különbség van. A mathematika tételei nem a tudomány végső 
alapjai; az azonosság, az ellentmondás, az alap törvényei nélkül nem 
volna lehetséges a mathematika sem. Á logika, ethika és eszthetika 
azonban azon végső elvek rendszere, amelyek által minden ismeret, 
cselekedet vagy szemlélet igaz, helyes vagy szép volta, más szóval 
érvénye, illetőleg értéke felett dönthetünk. Csak ezen értékelés által 

^lehetséges a tudomány és annak tárgya : a valóság is. Az észelvek 
tehát ily értelemben nem valóságok, hanem a valóság feltételei 
(értékek). Nagy tévedés e tant bármelyik modern bölcselőnek tulaj
donítani. Az ismeretelmélet ezen alapvető tana végigvonul az egész 
emberi ismerés történetén. Platon óta Aristotelesen, a scholastikuso- 
kon, Descartesen, Spinozán, Leibnizen, Kanton át a modern neokri- 
ticizmus képviselőéig minden úgynevezett rationalista bölcselő tanai
ban többé-kevésbbé világosan és határozottan kifejezésre jut az érté
kek függetlenségének vagy az értékítéletek autonómiájának tana a 
szemléletben adható tényekkel szemben. Habár az értékelés tárgya 
maga mindig szemléleti jellegű és pedig vagy «tiszta szemlélet», m int 
a mathematika és geometria, vagy érzéki észrevétel, maga az érté
kelés sem lélektani értelemben, sem a mathezis és geometria értel
mében nem mondható szemléletinek. A geometria tételei ábrázollia- 
tók, de a logikáé nem ; a fizikai törvények tér- és időben létező tá r 
gyakra vonatkoznak, a logika és az ethika alaptörvényeire ez nem
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áll. Ha nem gondolkodunk vagy nem is cselekszünk, a gondolkodás 
vagy a cselekvés tényleges lefolyásában a logika, illetőleg ethika tö r
vényei szerint, ezek azért a tényleges lefolyástól függetlenül érvé
nyesek.

Miután ily módon elkülönítettük a tényitéletektó'l az értékítéle
teket, azaz a természet- és szellemtudományok területétől elkülöní
tettük a logika, ethika és eszthétika területét, az ethika közelebbi 
megismerése céljából meg kell állapítani azon viszonyt, mely a 
logika és ethika között van. Itt az ethika alapvető problémájához 
értünk. Igazolni nem tesz mást, mint a logika törvényei szerint egy 
rendszerbe illeszteni az adott észrevételeket vagy fogalmi konstruk
ciókat. Azon művelet, mely által e rendszerbefoglalás történik, а 
dedukció és az indukció. Ha tehát az ethika tételei egyáltalán iga
zolhatók, akkor kell, hogy ezen igazolás oly természetű legyen, 
hogy végső alapja a logika legyen. Egy következetes »empirikus» 
ethika se juthatna más megállapításra, mert hisz az empíria 
helyességének kritériuma is a logika ; azért állítható tehát, hogy 
minden értékítélet, tehát az ethika Ítéletei is sajátlagos értékelő 
tartalmukban az ismerés végső tételein : a logika egyetemes és szük
ségképi törvényein alapulnak. A logika és ethika különbsége csak 
alkalmazásuk tárgyában : az ismeret és a cselekvés különbségében 
rejlik, de igazolásuk ugyanazon forrásra m utat : az igazság fogalmára, 
mint abszolút értékre. A logika törvényei nem tagadhatok és nem 
is kételkedhetünk bennük, mert a tagadás és kételkedés is logikai 
műveletek, melyek csak a logikai törvények érvényének feltételezése 
által lehetségesek. Az izolált ismeretek halmaza e törvények által 
válik rendszerré. Az egész ismerés folyamata nem egyéb, mint az 
egyes izolált ismereteknek kapcsolása. A kapcsolat teljes megalkotása 
egy végtelen feladat, melynek befejezettségéről alkotott ideális kép : 
az igazság fogalma. Tartalmilag e kép természetesen nem jelenthet 
mást, m int azon követelményt, hogy a m ár meglevő ismeretnél soha 
meg ne álljunk, hanem túlmenjünk egy abszolút nyugvópontig, mely
hez azonban el nem juthatunk. Ha nem volna azonban ily képünk 
egy abszolút igazságról, a tudományok dogmatizmusba sülyednének 
és folytonos összefüggésük megszűnne, ami az egész tudományt lehe
tetlenné tenné. Az igazság önérték vagy más szóval : abszolút érték, 
melynek tagadása is feltételezi elismerését, m ert a tagadás létjogo
sultsága is abban van, hogy negaciónkat igaznak tartjuk. Az igazsá
got egyes igazolt ítéletekkel közelítjük meg. Ámde minden ítélet azon 
sajátsággal kell, hogy bírjon, hogy logikailag értékelt tartalma egy 
lélektani folyamat keretében jelenjen meg, m ert csak azáltal válhat 
tudatossá. Ha ezen lélektani folyamat az akarat funkciója, akkor már
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az ethika egy tapasztalati ténye lehet. Mivel a lélektani folyamatok 
és cselekedetek realitások, ezen processust az igazság realizációjának 
nevezhetjük. Az igazság akarati funkciókban, cselekedetekben meg
valósul. Az igazság megvalósításának szükségképi feltétele azonban 
az igazságszeretet, őszinteségre való törekvés. «Ez pedig már ethikai 
norma, nem logikai szabály, mert nem gondolkozásunk belső érvé
nyességére, hanem a gondolkozásra, m int akarati funkcióra, mint 
cselekedetre vonatkozik.» Hogy az őszinteség szükségképi feltétele a 
realizációnak, az kiderül abból, hogy nem is lehetséges máskép logi
kai gondolkodás ; minden logikai gondolkodás magába foglalja azon 
norma elismerését, hogy igazságszeretőnek, őszintének, becsületesnek 
kell lennünk. «Hogy pedig ezen ethikai értékek, illetőleg a nekik 
megfelelő normák elismerése valóban szellemünk alaptermészetében 
gyökerezik, ezt ugyanazon körülmény bizonyítja, amely a logikai 
törvények aprioritását igazolja, hogy t. i. tagadásuk lehetetlen, ellen
mondó, mert már fölteszi a tagadott norma, illetőleg érték elisme
rését. Mert ha valaki azt mondja : nincsenek erkölcsi törvények, akkor 
voitaképen azt vallja: legyünk nyiltak és becsületesek és valljuk be, 
hogy nincsenek erkölcsi törvények. Tehát tagadásuk már bizonyos 
erkölcsi normák elismerését tételezi fel.» Ellenmondás azt állítani, 
hogy nem kell igazat mondani, mert akkor lehetséges, hogy ezen 
állítás maga sem igaz. «Ez más szóval azt jelenti, hogy az igazságot 
abszolúte meg kell valósítanunk. Ez kategorikus imperativus, mely 
közvetlenül fakad az igazság fogalmából.» És valóban nem egy nagy 
gondolkodó felismerte azon lélektani tényt is, hogy a hazugság a 
legtöbb erkölcstelen cselekedet kiindulása. Feltétlen igazmondás kö
vetelendő tehát elsősorban, ha a nevelés erkölcsi ideál szolgálatában 
áll E cél megvalósítására alkalmas a tanítás. A tudományos érdek
lődés felkeltése, azon exakt gondolkodásmódhoz való szoktatás, melyre 
mintakép a mathematikai természettudomány, és az igazság önzetlen 
szeretetének felkeltése lesznek azon eszközök, melyeket a tanítás a 
nevelés szolgálatában felhasználhat.

Az igazság megvalósulásának követelményéből következik, hogy 
a cselekedetre vonatkozó normák annyiban igazoltakká válnak, ameny- 
nyiben kimutatjuk, hogy az igazság realizációjának feltételei. Ezen 
normáknak megfelelő derivált értékek azonban tartalmilag csak a 
tapasztalatból meríthetők. Igen helyesen emeli ki Pauler, hogy eny- 
nyiben kell az ethikai kutatásnak empirikus alapozás is, jóllehet 
lényegében deduktiv tudomány. És ez nem ellentmondás, mert az 
empirikus alapvetés az ethikai Ítélkezésre, m int pszichikai ténynek a 
tudatosítására, a deduktiv (értékelméleti) vizsgálódás pedig a csele
kedetek értékének kritikai megvilágítására vonatkozik.» Mindazon
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feltételeket, melyek nélkül az igazság megvalósítása nem volna lehet
séges, Pauler három oly alapfogalomra vezeti vissza, melyek meg
felelnek a tudat lélektani alapfunkcióinak : a szeretet, az erély és 
tiszteletre. A szeretet megfelel a tudat receptivitásának, az erély a tudat 
aktivitásának, a tisztelet pedig a két alapfunkció harmonikus kiegyen
lítésének. A szeretet legelemibb formája ugyanis a más iránt való 
érdeklődés. «E más valami, ami különbözik az egyéni éntől, a tapasz
talásban, mint külvilág merül fel elsősorban. E primitiv érdeklődés 
képezi mindennemű szeretet csiráját». «Ugyancsak az élet ó sa tu d a t 
fenmaradásának szempontjából nélkülözhetlen, hogy a tudat maga 
visszahasson a külvilágra, melynek differenciált formái úgy az értelmi 
(apperceptió), m int a sztíkebb értelemben vett akarati tudásfunkció.» 
Yégelemzésben ezek a tudat energiájának nyilvánulatai. Végül a tisz
telet forrása a tudatos lények egymásra való hatása, azon funkció, 
mely a saját tudatunk és idegen lények igényeinek kiegyenlítésére 
törekszik.

Ezen funkciók azonban az ethikai értékek elismerésének csak 
lélektani alapjai, azaz létük szükségképiségének, de nem ethikai érté
kük kiderítése. Az utóbbi épen abban áll, hogy az igazság, mint 
abszolút érték, megvalósításában ezen értékeknek, mint cselekvési 
módoknak elismerését követeli. «Mert az igazságot föltétlenül m in
den körülmény között megvalósítani annyit tesz, mint az igazságot 
szeretni, tisztelni és vallani.» Az igazságot korlátlanul csak úgy vall
hatjuk, ha helyes energiával rendelkezünk. A feltétlen igazmondásban 
nyilvánuló erkölcsi bátorság, az igazság oly önzetlen szeretete és 
tisztelete, mely teljes objektivitásra képesítene, valóban a legritkább, 
de a legértékesebb emberi tulajdonság. Az igazság ezen abszolút érté
kes voltában rejlik a tudomány és a kultúra mély ethikai értelme. 
«Talán erre gondolt Platon, midőn a jó eszméjét a naphoz hason
lítja, melynek fényénél egyedül láthatjuk meg a többi ideát, sőt 
amely általában az igazságnak és ismerésnek forrása és éltetője.»

Kétségtelen, hogy ha az ethika rationális igazolása egyáltalán 
lehetséges, akkor Pauler műve feltárja azon ismeretelméleti alapot, 
mely által lehetséges bárminő tudományos tétel igazolása: a logika 
törvényeinek jelen esetben az ethikai tapasztalattal való összefüggését. 
Ez művének maradandó érdeme. A nevelés munkájának sikere érde
kében kívánatos, hogy az e műben tárgyalt mély problémák minél 
több tanító és tanár gondolkozására nyújtsanak anyagot.

Dr. Polgár Gyula.
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N a g y  L ászló : A  g y e r m e k  é r d e k lő d é sé n e k  lé le k ta n a . Budapest.
Franklin-Társulat 1908. Ára 3 korona.

Nagy László derék monográfiával gazdagította pedagógiai iro
dalmunkat. A gyermek érdeklődéséről eszközölt vizsgálatainak ered
ményeit a M. Paedagogiai Társaság előtt fel is olvasta s e folyó
iratban is közölte. Közönségünk előtt tehát ismeretes az érdeklődés 
fejlődésére vonatkozó elmélete. Ép ezért könyvének e részével nem 
foglalkozunk már e helyütt, inkább a III. fejezet fejtegetéseit méltat
juk, amelyben az érdeklődés motívumait tárgyalja.

Nagy László törekvése kikutatni azon motivumokat, melyek 
az érdeklődést létrehozzák. A gyermek és a felnőtt érdeklődésének 
motívumai különböznek egymástól. Vizsgálatainak eredményeképen az 
érdeklődés motívumainak következő sorrendjét állapítja meg : 1. A te- 
tevékenység. 2. Az érzékietek. 3. Az érzelmek. 4. A múlt tapasztala
taiból származó képzettartalom. Ez nem időbeli, hanem értékbeli 
sorrendet jelent, s minthogy indukció eredménye, szerző méltán 
hangsúlyozza ennek gyermektanulmányi értékét.

A tevékenység érdeklődést keltő hatását vizsgálván, megálla
pítja, hogy míg a kisded cselekvései belvilági folyamatokhoz igazod
nak, addig a gyermek tevékenységét objektív természetű külvilági 
tények határozzák meg. A kisded tevékenységét belső, vagy képze
leti a gyermekét ellenben külső vagy reális tevékenységnek nevezi. 
A külső tevékenységek csak közvetítik az érdeklődést a tárgyak iránt, 
a tárgy érzékelése magát a tevékenységet hozza létre, s a kedvérzet, 
mely a tevékenység nyomán jár, a tárgy iránt kedvező hangulatot 
támaszt s élénkíti a tárgy felfogását. Ha pedig a tárgy a gyermek 
tevékenységének vágyát már egyszer kielégítette, ismétléskor a tárgy 
és cselekvés folyamatának képzete felujul. De a tárgy képzete min
dig világosabban, mint a cselesvésé. Elméleti fejtegetéseit példákkal 
illusztrálja.

Az érdeklődés motívumai közt szerepelnek az érzékietek is. 
A különböző benyomások közül azok keltik fel a gyermek érdeklő
dését amelyek élénkebb ingerekkel, közvetlenebbül hatnak a tudatra. 
Leginkább a látásingerek keltik fel az érdeklődést, s az ingereknek 
időbeli, mint térbeli kapcsolata. A nyugvó tárgyak valamely feltűnő 
tulajdonságuk által hatnak. A hangérzetek kevés szerepet játszanak. 
Jóval értékesebbek az érdeklődés szempontjából a tapintás és moz
gásérzetek. Az érzelmek az érdeklődésnek általános tényezői, s az 
érdeklődés összes motívumaiban részt vesznek és világosan meg 
nem határozható színezet nélkül folynak le. E kategóriába sorozza 
az esztétikai, és a testi állapotok érzelmeit, a birtokszerzés vágyát 
a rokonszenvi és szociális érzelmet. Az esztétikai érdeklődés lénye-
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gét a szabályszerűen változó ingerhatásokban kell keresnünk. A fo
lyamat a következőképen jön létre : külső inger belső mozgal
masság —- mozgás (játék, rajz) — az érzékelt jelenségek egybeve
tése béltartalmukkal, aminek eredménye az esztétikai gyönyörűség. 
A 8—14 éves gyermekkor a külső jelenségek iránti esztétikai érdek
lődés korszaka. A könyvben felemlített lepkegyűjtés példájának ép 
ellenkezőjét tapasztaltam. A gyerekek eleinte válogatás nélkül űzték 
és fogták a lepkéket, majd válogatni értékelni kezdtek és csak a 
szép lepkét gyűjtötték. Példájában az esztétikai érdeklődés, mint 
egy későbbi folyamat szerepel. Én ennek ép ellenkezőjét tapasztal
tam, ahol a tevékenység megindítója ép az esztétikai értékbecslés 
volt, amely aztán válogatás nélküli gyűjtő szenvedéllyé fajult. 
A megfigyelt gyermekek kezdetben a szép alakú és színű kavicso
kat gyűjtötték emert szép» később már minden kavicsot felszedtek 
«hogy sok legyen.» Az esztétikai érdeklődés igen alkalmas objektív 
szemléletek származtatására. Eészletesen fejtegeti az emberi műalko
tások iránt való esztétikai érdeklődést, mely fejtegetéseinek ered
ményei nagy értékűek lesznek a gyakorlati paedagogiára nézve. 
A testi állapotokból származó érzelmek mindig konkrét tárgyak felé 
irányítják a gyermek érdeklődését. Különös sajátságuk a nagy fokú 
intenzitás és erős szubjektivitás. A testi érzelmi érdeklődés értelmi 
hatása szűkkörű, de intenzív, s a cselekvő életre hasznos tapasz
talatokra vezet. A hasznosság szempontja gyakran váltakozik az 
esztétikai becslés szempontjával. Az akaratra való hatás abban 
nyilvánul, hogy létrehozza a kielégítés eszközéül szolgáló tárgy kép
zetét, majd a cselekvést. Fontos hatása a testi érzelmekből szár
mazó érdeklődésnek az akaratra, hogy a gyermeket közös cél eléré
sére egyesítik és közös cselekvésekre sarkalják. Mi azonban a közös 
tevékenységnek a puszta érdeklődésnél mélyebb indító okát keressük. 
A közös tevékenységet talán inkább a kölcsönös segítség szociális 
ösztöne hozza létre, amely úgy az emberek, társas életében, mint 
az állatvilágban egyaránt a természettörvény erejével uralkodik. 
A birtokszerzés vágya is fontos motívuma az érdeklődésnek, de 
nem eredeti, hanem másodlagos, mert mielőtt a birtoklás vágya 
létrejönne, szükséges, hogy a tárgy a gyermekben érzékleti érdeklő
dést keltsen, ingerelje tevékenységét, esztétikai hatással legyen rá, 
végül vágyait izgassa. Ez a sorrend megerősíti föntebb említett pél
dánk helyességét (a kavics-gyűjtés). A gyermekben majdnem minden 
tárgy felébreszti a birtoklás vágyát, még pedig nagyobb mértékben, 
mint szükséges volna. A gyermek mindenből többet szerez, mint a 
mennyire szüksége van. De már az őrzésről nem gondoskodik. 
A birtoklás vágyának fejlődése a következő fokozatot mutatja : vala-
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melyes értékelés érzelme, a szerzésssel járó küzdés érzelme, a birtok 
okozta kedvérzés, és a birtok gyarapodásának érzése. Az értelemre 
való hatása objektiv szemléletek szerzésében nyilvánul. A rokon- 
szenv, mint érdeklődést keltő motívum abban nyilvánul, hogy az ér
deklődés kölcsönössége rokonszenvet ébreszt. Ennek egyik ténye a 
csecsemőnél a testi együttérzés, a másik az utánzás. Az utánzáson 
alapul a szociális vonzalom ösztöne. Az utánzás erős, szuggesztiv 
hatását elég figyelemre méltatja a szerző. Érdekesek a szociális ér
vényesülésre való törekvés jelenségeinek vizsgálatai. A gyengébbek, 
kisebbek iránti jóindulat, a cselekvések erkölcsi célzata, az utánzás 
szerepe, a verseny, a szervezkedés jelenségeinek érdekes fejtegetései 
következnek. Azonban a nagyobb erő jogát a kisebb felett inkább 
individualista morálnak tartjuk, mint szociális elvnek, amelynek lé
nyege az együttcselekvés. A társulások külső tényei a hely a helyzet, 
a konkrét cél. A társas hajlam megnyilatkozása a társas játékokban 
történik.

A képzettartalom is fontos motívuma az érdeklődésnek. A gyer
mekek érdeklődése azon külső hatások iránt ébred fel, amelyekre 
vonatkozólag a gyermeknek legtöbb ismerete van. Teljesen ismeretes 
tárgyak azonban nem támasztanak érdeklődést, csak akkor, ha az 
ingercsoportba új inger vegyül, vagy ha az szokatlan kapcsolatban 
jelentkezik. A logikai formák hatása a kérdezősködésben nyilvánul 
meg. E kérdezősködésből tűnik ki, miként következtet a gyermek az 
érzékeltből a nem érzékeltre. Leggyakrabban jelentkezik az érdeklő
désben a tárgy és cél, továbbá a tárgy és név kapcsolata. A tárgyak 
anyaga iránt már ritkábban érdeklődnek. Szól még az akarati cél- 
képzetekről és a passzív figyelemről, az egyéni érdeklődés fejlődé
séről s az ezekre vonatkozó elméletekről, végül a különböző érdek
lődés típusokról.

Nagy László művéből azt látjuk, hogy a gyermek szellemi 
életének fejlődésében nagy jelentősége van az érdeklődésnek. Az ál
tala felismert fejlődési fokozatok ismerete a gyakorlati paedagogia 
szempontjából is fontos. Sok érdekes és tanulságos adatot és tényt 
találunk e műben, bár mint ő maga is kijelenti, mi is azt hisszük, hogy 
e kérdés még nincs kimerítve. Amily szakavatott kézzel végezte az út- 
törés nehéz munkáját, oly bizalommal várjuk, hogy a megkezdett
utat tovább építi. Dr. Jablonkay Géza.

*
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1. J o lin  P e r r y  : P r a c t ic a l M a th e m a tic s , S u m m ary  o f  six  lectu res-  
d e liv e r e d  to  w o r k in g  m en . London, Wyman and Sons, 1907, 
(183.1.) — 2. F ra n k  C astle: P r a c t ic a l  M a th e m a tic s  fo r  b e g in 
n ers. London, Macmillan and Co, 1906. (XII+366 1.) — 3. H. A. 
S tern  a n d  W . H . T op lia in  : E le m e n ta r y  P ra c tica l M a th e m a 
tic s . London, G. Bell and Sons, 1905. (VIII +  llO 1.)

Azon tankönyvek sorozatából, melyek újabban a modern okta
tás képviselőiként Angliában megjelentek, ez alkalommal csak hár
mat óhajtunk olvasóinknak bemutatni. A mathematikai tanítás terén 
Angolországban észlelhető reformtörekvéseket első sorban igazi gya
korlati tendentia jellemzi ; egyrészt közeledés a technikai tanul
mányokhoz, másrészt annak az elvnek következetes érvényesítése, 
hogy «a boy’s main business at school is to continue the study 
of observational and experimental science, which he began on the 
day he was born (Perry)», tehát kiindulás a megfigyelésből, a méré
sekből. A szigorú logikai módszer ellensúlyozását hirdető mozgalom 
első megnyilatkozásának John Perry 1889. évi syllabusát tekintjük: 
ennek alapján dolgozta ki Perry azt az új tanmenetet (a course of 
Elementary Mathematics), mellyel a British Assosiation 1901. évi 
glasgowi gyűlése elé lépett. E gyűlésen előkelő szaktudósok nyilatkoz
tak a Pern/-tői felvetett kérdésekről, a nyomtatásban is megjelent 
felszólalások a mathematikai tanítás módszertanához igen értékes ada
lékokat szolgáltattak.1 Az angol mozgalom azonban nemcsak a secondary 
school és a college tantervét alakítja át, hanem minden irányban 
érvényesíti hatását, melyben a mathematika gyakorlati alkalmazásai
tól haszon várható.

A legújabb angol iskolai tankönyvek már nagyban követik Penу/ 
kívánságait, e tekintetben úgy az algebrai, m int a gyakorlati geométriai 
tankönyvek egész nagy sorozatát idézhetnek. Nagy hatása volt a moz
galomnak az Egyesült Államokban, hol E. H. Moore, chicagói egye
temi tanár áll a reformálók élén.

Sokan tévesen ítélik meg az angol törekvéseket, midőn tisztán 
gyakorlati jellegűnek és így egyoldalúnak mondják ; hibának róván 
fel, hogy a pontosabb bizonyításokat mellőzve a deductív módszert 
háttérbe szorítják. Igaz ugyan, hogy a Perry iskolájából kikerülő 
«Practical Mathematics» című tankönyvek több fejezete mai nap a 
kontinensen még nagyon is úttörőnek látszik, de igazi jelentőségük 
egészen másban keresendő. A tanítás anyagát a reális élet viszonyai-

1 Discussion on the teaching of Mathematics, edited by T. Perry, 
London, Macmillan and Co (1902). Ugyané kiadásban jelent meg az 
1905. évi johannesburgi gyűlés tanácskozásairól szóló : Discussion on the 
teaching of elementary Mechanics, edited by Forsyth (1906).
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пак kísérleti, méréseken alapuló feldolgozása nyújtsa ; tankönyveink 
ez ideig csak elszórt példákon utólagosan mutatták be azt, hogy szi
gorúan levezetett eredményeik esetleg alkalmazhatók is. Az ilyen 
alkalmazásoknak azonban a gyakorlat szempontjából azért nincsen sok 
hasznuk, sokszor értelmük sem, mivel nem önálló és nem gyakorlati 
tevékenységen alapszanak. Az angol irány e tekintetben nem egy
oldalúan gyakorlati jellegű, hanem oda hat, hogy a szigorú tanmenetet 
is igazán értékessé tegye. A «Practical Mathematics» c. tankönyvek 
mellett pontos levezetéseket tartalmazó, kiváló tankönyvek jelennek 
meg (pl. a Baker-Bourne-íélék), melyek sokat átvesznek ugyan a gya
korlati irodalomból, de feltételezik, hogy velük együtt az említett 
újabb irányú segédmunkák is bevezettessenek. Ezen utóbbiak szolgál
tatják méréseik és megfigyeléseik által a kiindulási pontot, be
mutatják a gyakorlatban használatos eszközöket és módszereket, az 
alkalmazásokban nélkülözhetetlen számító és szerkesztő eljárásokat. 
Ne csodálkozzunk tehát, hogy Angliában az utolsó öt esztendőben az 
iskolai tankönyvek nagy bősége mellett egész sorozata jelent meg 
azoknak a munkáknak, melyek a grafikai módszerek, a geometriai 
és fizikai mérések alaptanait a középiskola szempontjából fejtegetik. 
Angliában, hol mai nap a millimeterpapir (squared paper, cross- 
section paper) és a logarlée (stide rule) a mathematikai tanítás leg
fontosabb eszközei, mind a két féle tankönyvre szükség van. Mivel 
nálunk a «Practical Mathematics» című tankönyvek a kevésbé ismer
tek, ezen cikkünk keretében az ilyen irányú művek közűi a három 
legérdekesebbről szólunk.

I. A Per 141-féle, eredetileg munkások előtt elmondott hat elő
adás 1899 február és március havából való és a Board of Education 
(South-Kensington) hivatalos kiadványa. Az előszóban különösen ki
emelik, hogy ezen könyvtől sokat várnak egyrészt a műszaki nevelés, 
másrészt a gyakorlati irányban tökéletesítendő mathematikai tanítás 
tekintetében. A legújabb 1907-iki kiadás a legelső 1899-ikinél terjedel
mesebb, különösen táblázatai és alkalmazott feladatai dolgában. Perry 
könyve két szempontból rendkívül érdekes : tartalmilag a gyakorlati 
mathematika elemi ügyes encyklopaediája, előadási modorát illetőleg 
pedig népszerű, de amellett értékes fejtegetései az előadási technika 
szempontjából igen tanulságosak. Sokszor egyenesen mulatságosak 
azok a mesék, melyekkel nehezebben érthető új alapfogalmakat 
ismertet (pl. a coordinatak bevezetésénél több oldalra terjedő el
beszélés az Ollendorf-féle örökségről, stb.) Különös azonban, hogy 
Euklides-ellenes kijelentéseiben sokszor felette túlzott, (pl. for the 
whole of the 5-th book of Euclid we need only halfapage of easy 
algebra, de különösen a 116—126. pontokban). Ha az ő gyakorlati 
szempontjából sokszor igaza is van és ha különösen Angliában erő

4 8 5
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sebben küzd is az elavúlt és sok tekintetben elrontott «Enclid»-text-ek 
ellen, mégis geométriai oktatásunkban bevezethetjük a gyakorlati 
irány összes követeléseit anélkül, hogy elfelejtenők, hogy a szigorú 
logikának alkalmazását igazán csak Euklidesből lehet megtanulni.

Perry könyvének részletes megismertetése nehéz munka volna ; 
igazi hasznot csak számos szellemes megjegyzésének, rendkívül értékes 
példáinak fontosabb átolvasásából meríthetünk. Arra szorítkozunk 
tehát, hogy az egyes előadások tartalm át röviden összegezzük :

1. előadás: Az arithmetika gyakorlati fejezeteinek bemuta
tása (korlátolt pontosságú approximativ műveletek, formulák, logarith- 
musok, táblázatok, logarléc leírása és alkalmazásai, állandó táblázat, 
4 jegyű logar- és antilogar-táblázatok, szög-, húr- és trigonométriai 
táblázatok).

2. előadás : Az algebrai kifejezések gyakorlati jellemzése és alkal
mazásai különösen a kereskedelmi életben.

3. előadás: A milliméter-papir legfontosabb gyakorlati alkalma
zásai. A logartábla szerkesztése. Mérési formulák és eszközök (Simpson 
szabálya, a planiméter, a súlypont meghatározása, fizikai mérések 
grafikai feldolgozása).

4. előadás : A milliméter-papir függvénytani alkalmazása, külö
nösen a műszaki életben előforduló legfontosabb függvények grafikai 
vizsgálata alapján.

5. előadás : A grafikai módszerek felhasználása algebrai és 
transcendens egyenletek megoldására. A geométriai függvénytan ele
mei és alkalmazásai. Az infinitesimálcalculus gyakorlati alapvetése és 
legfontosabb alkalmazásai.

6. előadás : A vectorok tana és mechanikai alkalmazásai. A gya
korlati geométria alapjai (közben Eudlides-bírálat) ; különös tekintet
tel a mérési feladatokra. Empirikus formulák jelentősége.

Appendix : Az egyes előadások átolvasása után kidolgozandó fel
adatok rendkívül értékes sorozata, megoldásokkal.

2. Castle a praktikus mathematika alapjait ugyanazon kiadónál 
megjelent három könyvben írta meg, mindhárom ugyanazt a célt 
szolgálja és sok tekintetben egyezik. A címben jelzett áll legközelebb 
a középiskola igényeihez, az «Elementary Practical Mathematics» 
és a «Workshop Mathematics»-tői csak elemibb, illetőleg speciális 
fejtegetésekben tér el. Castle könyve egészen a Board of Education 
tervezetéhez alkalmazkodik és beosztásában nagyban а Р еп у-féle elő
adásokat követi. Míg Perry egyes aperçuk alakjában, addig Castle 
rendszeres tanmenetben mutatja be anyagát, bővítve értékes fel
adatokkal, a Board of Education tanfolyamainak és az University 
of London újabb vizsgatételeinek sorozatával. Nagy súlyt helyez 
a gyakorlati élet összes mérési, számítási eljárásainak és eszkö
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zeinek részletes feldolgozására és alkalmazására, mindég a gya
korlati momentum kidomborításával. «A rendes módszer, mely sok 
évet fordít az algebra, geométria, a trigonométria és az infinitesimál- 
számítás formális tanulmányozására, talán értékes lehet a logikai kész
ség fejlesztésére, de a gyakorlat embere szempontjából nem felel meg, 
mivel ez egyrészt nem ér rá az ilyenre, másrészt mivel hajlama 
sincs az akadémikus eljárás elsajátítására.» Castle meg is tartja ezt 
az elvét könyvének egész menetében ; bizonyításokkal nem bajlódik, 
hanem minden fejezetét a gyakorlat szolgálatába adja át. Könyve 
tartalmazza az aritlnnetika, az algebra, a geométria, a trigonométria, 
a mechanika, a függvénytan, az egyenletek tanának és az infinitesi- 
málszámítás gyakorlati részét és pedig teljesen kidolgozott alakban. 
Igen ajánlhatjuk Castle művét különösen azoknak a tanároknak figyel
mébe, kik tanításukban értékesíteni óhajtják a praktikus mathematika 
alapvető eljárásait.*

3. S tem  és Topham kis munkája egyszerű alakban megvaló
sítja azokat a mindenfelé elhangzott és sokat vitatott szempontokat, 
melyek a mathematikai és a fizikai tanítás kölcsönös vonatkozásait 
illetik. Különösen Moore hangsúlyozta, hogy a mathematikai fejtege
tések alapjáúl igazi physikai mérések és megfigyelések szolgáljanak 
(«Laboratory-method»). Az előttünk levő könyv nem tételez fel elő
zetes pontosabb physikai ismereteket, hanem inkább azokat az alap
méréseket állítja egybe, melyek mindenféle quantitativ okoskodásnál 
nélkülözhetetlenek. Eredetileg egy a katonai iskolák számára készülő 
nagyobb gyakorlati munkának («Practical Mathematics») bevezető 
része a kis könyv, melyet szerzőink így jellemeznek : «a könyv nem 
helyettesíti, hanem kiegészíti a tanulók szokásos elméleti kéziköny
vét». A bevezetés azokat az alaptanokat fejtegeti, melyek a pontos 
kísérletezéshez és megfelelő laboratóriumok berendezéséhez szüksége
sek. Az első fejezet az approximativ műveleteket és alkalmazásaikat 
adja elő. A második fejezet a grafikai módszerek tanát, alkalmazá
sait és a geométriai függvénytan elemeit (a differenciálszámítás be
vezetésével) tárgyalja. A harmadik fejezet a hosszmérésnek, a negye
dik a szögmérésnek, az ötödik a tömegmérésnek, a hatodik a terület
mérésnek, a hetedik a köbtartalommérésnek, a nyolcadik a fajsúly- 
mérésnek elveit és a mérésre szolgáló egyszerű gyakorlati eszközök 
leírását és használatának ismertetését tartalmazza. A kilencedik feje
zet a kísérleti csövek és edények calibrátiójánál használatos eorrectiós 
eljárásokat, az appendix a hydrometer felépítését és a calibratiójánál 
alkalmazott grafikai módszert ismerteti. Dr. Goldzihcr Károlt/.

+

* Megemlítjük, bogy legközelebb megjelen a következő munka : 
F. Castle: Practical Arithmetics and Mensuration (London, Macmillan and Co.)



4 8 8 IRODALOM.

P r in c ip le s  o í  s e c o n d a r y  e d u ca tio n . A text-book by C h arles l>e 
G arm o, professor of the science and art of education Cornell Uni
versity. Vol. I . The Studies. New-York. The Macmillan Company. 1907.

Jelen munka egy három kötetes didaktikai mű első kötete. 
Szerzőjét az indította műve megírására, hogy az amerikai közép
iskolai tanítás elveinek rendszeres összefoglalása pædagogiai irodalmuk
ból még hiányzott, jóllehet egyes didaktikai kérdések megvitatása, 
nevelésügyi bizottságok és szaktanácskozások jelentései nélkül épen 
nem szűkölködtek. A gimnáziumi tanításra vonatkozó hatalmas né
met munkák is lelkesítették a szerzőt. Ezen első kötet közelebbi 
célja az, hogy az egyes tárgyak tartalmának elemzése által megálla
pítsa azok sajátos és viszonyos tanító értékét és ezen értékek alap
ján meghatározza az egyes tantárgyaknak különböző tantervekbe való, 
egy demokratikus társadalomtól megkívánt legjobb kombinációit.

Először is a középiskolai oktatás társadalmi és egyéni alapjá
val foglalkozik. A demokrácia jelentősége az oktatás terén abban nyil
vánul, hogy minden gyermeknek meg akarja adni az alkalmat a tanu
lásra, amennyire egyéni tehetsége erre feljogosítja ; ami ugyanis a 
nevelésben legjobb az egyéD számára, legjobb a társadalom számára 
is. A demokrácia úgy kapcsolja az elemi tanításhoz (elementary 
schools) a középiskolait (secondary schools), hogy minden gyermek, 
bármilyen társadalmi rangú is, természetesnek és könnyűnek találja 
az egyikből a másikba való átmenetet. Minden polgár elmefejlődésé
nek ezen természetes folytonosságáról az amerikai iskolák szervezete 
jól gondoskodik ; az amerikai közoktatási létra a kisdedóvótól az 
egyetemig külön-külön tagozatában is egészen egységes és befejezett. 
E tekintetben a szerző szerint egy európai nép sem tudott sociális 
múltjával szakítani. Társadalmi különbségek, melyek valaha a kasz
tokig emelkedtek, Német-, Francia- és Angolországban még mindig 
érezhetők az elemi és középiskolák egymáshoz való viszonyában. 
A középiskolák a népoktatástól függetlenül alakultak a felsőbb osztá
lyok számára. A népiskolák általában Európaszerte nem vezetnek 
egyenest a középiskolába, hanem csak alsóbb rangú gyakorlati pályákra. 
Az amerikai rendszer demokratikus előnye abban rejlik, hogy az 
elemi oktatás 8 évig, a középiskolai 4 évig tart ; az elemi fokozat 
második szakaszában (10 éves kortól) már idegen modern nyelveket, 
hazai s római történelmet, fizikai földrajzot stb., szóval a mi gim
náziumaink alsó osztályainak tárgyait is egységes és befejezett, de 
azért a középiskola utána következő négy osztályára is tekintettel 
levő tanítási tervvel tanítják ; ugrás a két iskolafokozat közt nincs.

Hosszasan, de érdekesen fejtegeti a szerző a tanítás terjedel
mének és formáinak a társadalom fejlettségétől való függését. Ahol a
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társadalmi fejlődés gyors volt, mint az Egyesült-Államokban, az egész 
oktatási rendszer átalakul, hogy a társadalom új feltételeihez alkal
mazkodjék. Az ősi országokban azonban, ahol a társadalmi osztály
rendszer a tanítás régibb típusait örökítette meg. mint Németország
ban a klasszikus gimnázium, Franciaországban a lycée vagy Angliá
ban a winchesteri, etoni, harrowi v. rugby-i public school-ok, a tár
sadalom új oktatási szükségletei az iskolák olyan új típusaiban nyer
nek kielégítést, melyek egyenest a régiekből származnak. így a néme
teknél a régi klasszikus gimnázium mellett közép- és felsőiskolák nők 
számára, különféle ipari és kereskedelmi iskolák, reálgimnáziumok és 
reáliskolák találhatók, melyekben a klasszikus és modern nyelvek s a 
természettudományok úgy vannak összeválasztva, hogy a régi és új 
kompromisszumra lépnek közöttük. Ahol a népnek a megélhetésért 
kell küzdenie s ahol a tehetetlen sok alá van vetve a tehetős kevés
nek, ott a felsőbb oktatás a felsőbb társadalmi osztályokra szorítko
zik (a régi Görögország, Kóma, a mai Oroszország). Egészen más a 
helyzet a modern iparos államban. Itt az ételért, ruháért, lakóhelyért 
való régi küzdelem nincs meg, a legtöbb ember a bölcsőtől a sírig 
nem érzi a régi primitív ember éhségét; ahol az állam földmívelő 
jellege iparivá válik (Németország, Egyesült-Államok), egy emberöltőn 
át a népesség megkétszereződik. Ilyen országban radikális a közokta
tás átalakulása. Amint az ipar, akként a közoktatás is különböződik, 
egyetlen iskolatípus nem elégíti ki az ennyire fejlett állam szükség
leteit ; iskoláknak kell épülniük nemcsak az államférfiak, jogászok, 
orvosok stb., hanem a gépészek, építők, khemikusok, kereskedők, min
den rendű iparosok s földmívelők számára is.

A tanításnak azonban céljaiban és eszközeiben nemcsak a tár
sadalomhoz, melyben élünk, kell alkalmazkodnia, hanem a tanítandó 
egyénhez is. A 14- 18 éves tanuló fizikai fejlődése képessé teszi őt 
a sikeres kézimunkára, laboratóriumi gyakorlatokra. Fizikai fejlő
dése is fontos : érzi a fiatalabbakkal szemben való szellemi fensőbb- 
ségét, szívesen időzik gondolatban a múltnál s a jövő merész kör
vonalainál, szereti a hatalmast, a romantikust és az ideálist ; hamar 
megbarátkozik az újjal, a radikálissal, sőt forradalmival ; nem szereti 
a módszerest, exaktat, aprólékost. Ez a lelki fejlődés nagy figyelmet 
kíván a tanítótól nemcsak a tanítás anyagára és módszerére, hanem 
az érdeklődés felkeltésére és vezetésére nézve is.

Ezen bevezetés után az első probléma, mellyel a szerző foglal
kozik, hogyan kell kiválasztani a középiskola tanítási anyagát. A kér
dés történetének áttekintésében ügyesen vázolja, hogyan változott 
korok szerint a tanítás ideálja, majd érdekesen állítja szembe a múl
tat a jelennel, a formalizmust a didaktikai materializmussal. Hogy e
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fontos kérdésben dönthessen, szükségesnek tartja előbb az egyes tan
tárgyak tartalmának elemzését, melynek alapján tartja egyedül lehe
tőnek az elme fejlődésében szereplő értékük megállapítását. Nem lehet 
a tanítási anyagot Herbert Spencer kérdésével : «melyik ismeret a leg
értékesebb ? » S feleletével : « a természettudomány a legértékesebb * 
megállapítani, mert egyrészről elhanyagolja s lebecsüli a modern élet 
intézményes oldalát, másrészről nem tesz különbséget az ember egyéni 
s a tudomány szakszerű szükségletei között ; szükségünk van pl. a 
sebek antiseptikus kezelésére, de azért nem kell mindnyájunknak 
orvosoknak lennünk.

Mint a múltban, a jelenben is sok zavar keletkezik a tanítási 
anyag megválasztásában azon kísérletből, hogy a tanítás feladatait 
egyetlen célban foglaljuk össze. A modern tanításnak céljai, nem 
célja van. Az, aki szerint a kultúra az ember célja, túlbecsüli az iro
dalmi szempontot s lebecsüli a gyakorlati hasznú irányt ; az, aki az 
elmeélre veti a fősúlyt, keveset törődik az eszthetikai szemponttal ; 
a hasznossági irány képviselője értékesebbnek tartja a szak-, m int az 
egyetemes jellegű oktatást; a vérbeli herbartiánus, aki az erkölcsös 
jellem kifejlesztését tekinti végső célnak, az olyan tárgyakat, mint a 
mathematika, s a természettudományok, csak az irodalmi nevelés 
függelékének tekinti ; szóval minden ilyen egyoldalú rendszer elvet 
minden egyéb célt, mely az ő végső céljával nem függ össze s így 
sztíkkörfi tanítási tervet alkot.

Az ember fizikai, lelki és társadalmi fejlődése mutatja, hogy 
amiket mi hajlandók vagyunk az élet alsóbb céljainak tekinteni, azok 
nem a legfőbbek, hanem csak elemiek, az élet fentartásához szük
ségesek. Csak hiányoznék a víz vagy táplálék egy társas közösségben, 
akkor látnánk csak, hogy az életnek ezek az ú. n. «legfőbb» motí
vumai milyen imperativ jellegűek. Egy jól szervezett tanítási terv 
készítőjének gondoskodnia kell az ezekre vonatkozó tudnivalók kifej
téséről is. W. James kitűnően írja le az én-eknek minden emberhez 
tartozó hierarkhiáját. Van egy fizikai én az ő örökletes tendenciái
val s azon eredményekkel, melyek ez én jóllétén és sikerein nyug
szanak ; van cekonomikus én, értelmi én, társas én, melyek mindegyike 
alá van vetve egyrészt degeneratiónak, másrészt kiváló fejlődésre 
képes. Ezek az én-ek egyszersmind a tanítás céljainak hierarkhiáját 
is szolgáltatják.

Hajdan a tanításnak csak egyetlen célt tűztek ki ; a tanítás 
céljának ezt az egyetlenségét (singleness) a tanítási anyag szegény
sége kísérte. A régi görögök csak nemzeti irodalmukat tanítot
ták, később hozzá geometriát s filozófiát ; a skolasztikusok görög 
filozófiára s nagyrészt vallásos jellegű dialektikára szorítkoztak ; a
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renaissance humanistái római irodalmat tanítottak, melyhez azután a 
görög járult. Valóban a 19. századig csak a filozófia, klasszikus 
irodalom s elemi mathézis volt értékes a tanítási anyagban. A mo
dern élettel párvonalosan gazdag tanítási anyag fejlődött ki (modern 
filológia, mathematika, természettudományok, történelem, oekonomia).

A következő fejezetek arra törekszenek, hogy 1. a tanítási tá r 
gyak különböző ágait tartalmuk természetének megfelelően osztályoz
zák ; 2. megtalálják minden ilyen osztály sajátos tanító functióját 
(specific educational functions), megállapítsák azon elveket, melyek 
szerint adott szempontból egy tanterv megalkotható.

Amint a tárgyak tanító értékének megállapításánál a tartalom 
volt az irányadó, hasonlókép osztályozásuknak is ugyanez az egyedül 
természetes alapja. E szerint De G arm о három osztályba rendezi a 
tanítási anyagot: 1. természettudományok (a mathematikával együtt) ;
2. humanitások (nyelvek, eszthetika, politika, ethika stb.) ; 3. oekono- 
mikus tudományok, vagyis azok, melyekben a természet törvényeit az 
emberi akarat azért alkalmazza, hogy az egyének jóllétének feltételeit 
előmozdítsa. E csoportba nemcsak a sajátos oekonomia, hanem a ter
mészettudományok alkalmazásából származó sok technikai ág is 
tartozik.

1. A természettudományok ismét három csoportba oszthatók: 
a) exakt tudományok (mathematika, fizika, khemia, astronomia) ; b) 
biológiai tudományok (zoologia, botanika, fizológia) ; c) földtudomá
nyok (fizikai földrajz, geológia).

2. A humanitások csoportjai : a) nyelvek : a) az anyanyelv, 
régi s modern nyelvek irodalma (a tartalom eszthetikai s ethikai 
szempontból) ; ß )  linguistika (grammatikával s rhetorikával). b) eszthe
tika (zene, rajz, festés, képfaragás, építés), c) történelem.

3. Oekonomikus tudományok : kereskedelmi földrajz, a keres
kedelmi és kézimunka technikai oldala.

Ezután sorra veszi a szerző — kezdve a természettudományo
kon — az egyes osztályokat, csoportokat s azok tagjait ; beható fej
tegetések és széleskörű tudományosságról tanúskodó példák alapján 
megállapítja mindegyiknek didaktikai értékét, elméleti hasznát, gya
korlati alkalmazhatóságát s az elme fejlődésében való szerepét. Nem 
tör lándzsát a természettudományok és gyakorlati ügyességek kizáró 
értéke mellett, elismeri a nyelvtani s irodalmi tanítás érdemeit is. 
A gondolkodás szerinte a grammatikában nem olyan hosszú és meg 
nem tört lánc, mint amilyen a mathematikában ; széliében és hosz- 
szában nem oly folytonos, mint a természettudományokban ; kevés 
van benne az elmének az exakt tudományokhoz szükséges erőfeszíté
séből. De másrészt a grammatikai gondolkodást hajlékonyság, éber-
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eég, a belátás és hasonlóság-felismerés sokoldalúsága jellemzi ; ahelyett, 
hogy megvolna benne az exakt tudományok láncszerű formája, a 
nyelvtani gondolkodás, hogy úgy szóljunk, formájában sugaras termé
szetű. A tanuló kénytelen gyors egymásutánban minden irányban gon
dolkodni a szavak ragozását, a mondatban való helyüket, szintaktikai 
szabályaikat s — ami fő — kivételeiket illetőleg. A formák százai
nak kell kész parancsra rendes és rendhagyó alakjaikban rendelkezé
sére állania. A mathézist tanuló az állhatatos hegymászóhoz hasonló ; 
de sokkal hasonlóbb az ügyes vívóhoz, amikor nyelvtani ismereteit 
fordítás közben alkalmazza vagy idegen nyelven komponál. Nyelvtani 
tanulmánnyal nem mélységet, hanem mozgékonyságot (versatility) ; 
nem erélyt, hanem éberséget ; nem elvekbe való belátást, hanem 
emlékezetben tartást tanulnak.

Tanulságos didaktikai elveket olvashatunk az irodalomról szóló 
fejezetben is (114. 1.). A történelem hivatása a múlt tapasztalatait a 
jövő számára hasznosítani ; az irodalomé az ember gondolatait a kö
zönséges fölé emelni, ideálokat kutatni, otthonossá tenni az embert a 
nemes érzelmek világában, ösztönözni őt a magasabb életre. Az iro
dalom még mindig helytelen, rengeteg éllettelen adattól duzzadó 
tanítási irányával szemben a szerző idézi John BuiTOughs-t, aki pa
naszkodik, hogy az iskola úgy ront neki egy irodalmi műnek, mint 
a csirkék a pajta udvarán egy csontnak, melyet aztán szárazra csip
kednek. De Garmo megvédelmezi mind nyelvtani, mind irodalmi 
szempontból a klasszikus nyelvek tanító értékét ; ismerteti továbbá a 
modern nyelvek tanításának európai reformmozgalmait. Hangsúlyozza 
az eszthetika elemi tanítását, mely a tanulót a művészetek értékelé
sére képesíti. Majd behatóan foglalkozik a történelem tanításának 
értelmi és erkölcsi funkciójával, mely megadja a tanulónak az alkal
mat, hogy reconstruálja azon nép egész társadalmi tudatát, melynek 
történelmét tanulja, hogy együtt lásson, érezzen s cselekedjék vele ; 
a tanuló csakhamar a történelemben szereplő vezető szellemeket 
ideáloknak választja, egyszer egyptomi pap v. katona, máskor görög 
szabadember, ha nem filozófus ; azután középkori feudális úr vagy 
egyházi méltóság, majd Napóleon, majd kereskedő fejedelem akar lenni.

Jóllehet az cekonomiát mint tudományt általában nem lehet 
tanítani a középiskolában, mégis a középiskolai oktatás œkonomiai 
szempontjai oly számosak és fontosak, hogy igazolják az œkonomiâ- 
nak a tanítási anyag osztályozásában egy külön csoportba való fölvé
telét. A társadalom száz év alatt teljesen megváltozott ; valamikor 
földmívelő és vidéki, ma iparfíző és városi. Különösen Amerika 
indusztriális forradalma követelt új iskolafajokat, melyek előkészíthetik 
az egyént arra, hogy erőit a társadalom új jellegétől követelt szűk-
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ségleteknek sikeresen szentelhesse. Amerika ezt he mar fölismerte; 
Németország, mely ma szintén indusztriális állam, kevésbbé ; innen 
van az, hogy már Bismarck tűrhetetlen szellemi proletariátusról be
szél. íme a táplálék és a népesség viszonyáról szóló hirhedt mai- 
thusianismus pædagogiai alkalmazása. A szerző különösen Német
országot tartja az overproduction tipikus példájának ; hogy Amerika 
mentes e veszedelemtől, azt demokratikus érzelemvilágának s azon 
készségének tulajdonítja, hogy iskoláit az európai hagyományoktól 
függetlenül idejében szervezte át a társadalom szükségleteinek meg
felelően.

Miután a tanítási anyag egyes tagozatainak didaktikai értékét 
s ezek egymáshoz való viszonyát meghatározta, áttér a szerző az 
egyes tárgyak tanítási tervbe való szervezésére. Minden tárgyat két 
szempontból tárgyal : elméleti (ismereti) és gyakorlati (technikai) 
oldalról. Az előbbi valamely dologról való tudásunkat csak világossá, 
az utóbbi élővé teszi ; az előbbi az értelemre vonatkozik, az utóbbi 
érzelmeinkre hat s akaratunknak célokat tűz ki. Kiemeli a modern 
lélektannak az érző és mozgató idegek kölcsönös függéséről szóló 
tanítását és W. James jelszavát: No impression without expression ! 
A tanítási anyagnak e két szempont szerint való beosztását tábláza
tosán is bemutatja.

Az európai tanítási tervek közül a német gimnáziumét, reál- 
gimnáziumét s reáliskoláét bírálja ; óriási anyag felöleléséről, nagy 
óraszámról, a tanulók egyéni hajlamainak figyelembe nem vételéről 
vádolja Őket. Az amerikai iskoláknak a németeké fölött való előnyét 
abban látja, hogy több tanítási tervről gondoskodik egy iskolatípus 
keretén belül is, melyek közül a tanuló választhat. Az amerikai taní
tási tervek nemcsak az egyes tárgyakban, hanem a rájuk fordított 
óraszámban is különböznek s szabadon választhatók. Egyébként szá
mos tárgyat már anticipál a 8 évre terjedő elemi iskola, viszont más 
tárgyak csak az egyetemen vagy college-ben nyerik szakszerű befejezé
süket. Mindezt figyelembe kell venni a középiskolai tanítási terv meg
alkotásánál.

De Garmo bőven tárgyalja a rekapitulációs-elméletnek a taní
tási terv készítésével kapcsolatos pontjait, majd a Ziller-fóle didakti
kai koncentráció lélektani s logikai szempontjait is ; azután szembe
állítja a német tanítási terveknek egymás mellé, az amerikaiaknak 
egymásután rendelő természetét (juxtaposition and succession) és némi 
elfogultsággal e különbségek elvi hátterét. Végül az egyes tárgyak vagy 
tárgycsoportok belső egységének s az elméleti ismeret gyakorlati al
kalmazásának jelentőségét, a nyelvek tanulásának sorrendjét, utoljára 
a tanítási terv-típusok megalkotásának elveit tárgyalja. A könyv füg-



gelékül Amerika, Német-, Francia- és Svédország középiskoláinak, 
mechanikai és kereskedelmi akadémiáinak tanterveit mutatja be 
táblázatosán. (Appendix. 215—274. 1.)

A szerző a könyv minden egyes pontját elmeindító vitatételekkel 
kíséri (discussion), hogy a könyvnek az egyetemen való használatánál 
az anyag bővebb megbeszélésére a jelölteknek vezérpontjaik legyenek.

De Garmo művét sok új szempont, széles látókör, a nagy német 
pædag. irodalom komoly felhasználása és az egyes tudományok
ban — humaniórákban s reáliákban egyformán — való kitűnő já r
tasság jellemzi, amely különben ilyen monumentálisabb didaktikai 
mű megírására az első és legszükségesebb feltétel. Mint amerikainak 
talán megbocsáthatjuk, ha túlságosan arisztokratának és emberkínzó
nak látja Európa középiskoláit s viszont optimista saját iparállama 
közoktatásának bírálatában. Azt várhatnék, hogy mint «nyerészkedő» 
amerikai talán utilitarizmusba esik, de épen ez áll tőle legtávolabb ; 
az ember ideális javainak a tanítási tervekbe való befektetése egyik 
legjobban kiemelt gondolata.

Dr. Komis Gyula.
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K ü lfö ld i la p sz e m le .

L eh rp ro b en  u n d  L e h r g ä n g e . 1908. évi I. füzet.
E folyóirat első füzetében Thiele В. «Die Akropolis von Athen 

in Sage und Geschichte» c. cikkében az Athén mellett elterülő Akro
polis leírását adja, ama saját tapasztalatú észleletek alapján, melyeket 
ő 1902. és 1906-iki görögországi utazásai alkalmával tett. Thiele 
mindenek előtt az Akropolis geológiai leirását, majd földrajzi s végre 
történeti áttekintését adja. Szerzőnk ezek után áttér Judeich, Stödtner, 
Furtwängler és Baumeister által az Akropolisról felvett részletes 
képek leírására, melyet legcélszerűbben a szkioptikon által bemutat- 
hatók. E képek bemutatását szerzőnk oly fontosnak tartja, hogy 
nézete szerint az antik történelem, valamint oly ó-görög írók meg
magyarázásánál, kik Athén várát emlegetik, teljesen nélkülözhe
tetlenek.

«Ein paar Kunstanschauungsstunden in der Prima» c. cikkben 
Gvmolinszky, Perikiesnek a British Museumban lévő, eredetije után 
készült szobra alapján az egész Perikies korának, valamint magának 
Perikiesnek jellemzését — a tanár és tanítvány közti kérdezés alap
jában — adja.

Pahely Pál perlebergi igazgató pedig «Luthers Steilung zur 
heiligen Schrift» c. értekezésében — hasonlókép a tanító és tanuló
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közt való kikérdezés alakjában — Luthernek a szent íráshoz való 
álláspontját tárgyalja.

Wehnert, Schiller «Hektors Abschied» c. költeményét tár
gyalva, azt kivánja, hogy e költemény leghelyesebben Schiller «Über 
naive und sentimentalische Dichtung» c. tanulmányának olvasásával 
kapcsán tárgyalandó, mert itt van alkalma a tanárnak kimutatni, 
mit értett Schiller sentimentalis költészet alatt. Magának a költe
ménynek fejtegetésével szerzőnk arra utal, hogy Schiller a szóban 
lévő költeményben nem akart gyermekded, természetesen gondolkodó, 
mindennapi esetekkel eltelt emberi lelkeket ecsetelni, hanem hősi 
lelkeket, oly ideálokkal eltelve, melyek nagyobbak, mint a halál. 
Lorenz G. főtanár egy igen érdekes cikkben (Witterungskunde im 
erdkundlichen Unterricht) arról panaszkodik, hogy a földrajz taní
tásánál mennyire elhanyagolják az időjárástant ; pedig a kiima, 
vagyis: az országnak időjárása — a szükséges kapocs a fizikai és 
a kultur-geographia között ; az időjárástan elhanyagolása által egy 
igen jelentékeny kapocs hiányzik a föld és felülete tüneményeinek és 
összefüggési viszonyainak ismeretéhez, ami tulajdonképen a földrajzi 
tanításnak főcélja. Szerzőnk már most saját — praxisa alapján — 
kimutatja, mikép tárgyalta a földrajzi tanítással kapcsolatban minden 
egyes osztályában az időjárástant.

Schmid Bastian dr. a matemathikai-természettani oktatás reform
jára kiküldött bizottság munkálatairól számol be, mely annál aktuá
lisabb, mert tudvalevőleg nálunk is működik ily irányú bizottság. 
E bizottság ama szempontból indult ki, hogy minden tanítási reform 
a tanárképzés reformjával van szoros összefüggésben, ezért is első 
sorban a tanárképzés reformjára nézve a bizottság a tanárjelöltek 
jártasságára nézve a matemathika különböző diszciplínáiban, továbbá 
a természettan és és vegytan, mineralogia, geológia, botanika, továbbá 
a philosophia és pædagogia, a speciális tudományok tanításánál, a 
tudóri avatásoknál valamint a tanárvizsgálatokra nézve a legrészlete
sebb véleményét fejti ki. Különösen a tanárvizsgálatoknál a bizottság 
különös nagy súlyt fektet arra, hogy a felsőbb intézetekben a mate- 
mathikai, valamint a természettudományok csakis kiváló szakférfiak 
által adassanak elő, vagyis oly tanárok által, kik a tekintetbe jövendő 
tananyagra vonatkozólag teljes akadémiai előképzettség fölött is ren
delkezzenek. A bizottság még azt is ajánlja, hogy a mathematikai- 
természettudományi tanulmányok két csoportra osztassanak, egy ma- 
thematikai-fizikai és egy vegytani-biologiai csoportra. Ez utóbbi aján
lott reform, nálunk amint tudva van, már keresztül is van vive. Igen 
helyes a bizottság amaz indítványa, hogy a tanítás főleg praktikus 
legyen és hogy a gyakorlatok és szemináriumok az előadásokkal pár-



huzamban tartassanak és különösen arra irányuljon minden, hogy a 
tanárjelölteket önállóságra tanítsák. Téri József.

*

K e v u e  in te r n a tio n a le  d e  l ’E n s e ig n e m e n t . Szerkeszti Picavet Ferenc.
27. évfolyam. 1907. LU I,, LIV. k. 5., 6., 7., 8. szám.

A harmadik magyar egyetem (L ili. 481- 485.1.) kérdését Kont 
Ignác ismerteti a nyár folyamán te tt utazásán szerzett benyomásai 
alapján. Statisztikai adatokkal bizonyítja a két magyar egyetem elég
telenségét, habár a kolozsvári is a mai tudomány színvonalán áll. Tre- 
fort, Berzeviczy kezdeményezése után Apponyi miniszter kezében van 
a megoldás. A budapesti egyetem 142 magántanára közül kikerülhetne 
az új egyetem tanári kara, melyért hat város verseng. Szeged és Po
zsony vannak előtérben, ha Pozsony egyetemet, Szeged műegyetemet 
kap. Debrecen kálvinista egyeteme a felekezeti szellem gyűjtőpontja 
lenne, mely «középiskoláink jó részét áthatja».

Wendell Barrettnek, a Harvard-egyetem tanárának a francia 
egyetemekről szerzett benyomásait (505—507. 1.) Louf E. összegezi 
(Impressions of contemposary Prance. The Universités. Scribaer’s 
Magazine, 1907 márc.). Meglepte a francia egyetem erős középponti 
szervezete, mely az Isteni színjáték harmonikus rendjére emlékezteti ; 
az irodalmi kar szakszerűsége, a nyilvános előadások intézménye. 
Elismeréssel szól a hallgatók és tanárok komoly munkájáról ; az ame
rikai diákok társas élete teljesen hiányzik. Kiemeli Páris mily vonzó 
erővel bír a vidéki tanárokra és ajánlja honfitársainak, hogy a francia 
egyetemen fejezzék be tanulmányaikat, ahol a német adatgyűjtés az 
angol összefoglaló általánosítással párosul.

A francia leány-líceumok (508—519, LIV. 122—133.) szervezé
sük huszonötödik évfordulóját ülték meg Briand miniszter részvételé
vel a párisi Trocadéróban május 17-én. Az 1882 jan. 10. kelt rendelet 
szervezte az első liceúmot Montpellier-ben, az 1881 július 26. kelt tö r
vény léptette életbe a tanítónőképzőt Sèvres-ben, mely május 18-án 
huszonhatodik évfordulóját ünnepelte. A Trocadéróban Sée Kamill, a 
törvény előadója és Lavisse Ernő az Ecole Normale igazgatója beszélt 
a miniszteren kívül. Sèvres-ben Lemonnier Henrik tanár, Darbous 
Gaston akadémiai titkár és Babier min. osztályfőnök szerepelt. Ma a 
leányok középfokú oktatását 56 kollégium és 47 liceum végzi ; egyes 
tanfolyamok még 68 iskolában vannak. A tanulók száma a líceumokban 
1600, a kollégiumokban 10000, a tanfolyamokon 7000.

A francia egyetemi tanítást védelmezi Toutain I. (LIV, 19—27.) 
Lot F. támadásaival szemben (Cahiers de la Quinzaine 1906 jan.
14. és febr. 11.) Lot a német (n.) egyetemekkel hasonlítja össze a franciá-
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kát (f.) és anyagi, szellemi tekintetben egyaránt szánalmas képet 
fest az utóbbiakról. A jövedelem f. 21, n. 35 millió ; az irodalmi tö rté
neti Szakon f. 363, n. 772 tanár, a természettudományin f. 343, n. 636 
tanár. A vidéki egyetemeknek 133 tanárra volna szükségük ; a magán
tanárok számára ösztöndíjakat kell szervezni.

A szervezetet, a módszert, а к épesítést meg kellene változtatni ; 
a tanárok 5 órát adhatnának hetenként (3 előadás, 2 gyakorlat), az 
agrégatio eltörlendő ; a tanárképzésre vonatkozó kifogásai ma már 
részben elavultak. T. ezzel szemben kiszámítja, hogy F. 39 millió 
lakósa fejenként 54, N. 561 ч millió lakosa fejenként 641 * centime-mal 
járul az egyetemi tanítás költségeihez ; az alapítványokat is számba 
véve a különbség még csekélyebb : F. 54, N. 5 6 V2 centime. A tanítás 
eredményét, a tudományos termelést nem lehet számokkal kifejezni, 
tehát Lot erre alapított, látszólag objectiv Ítélete, önkényes vagy 
egyéni benyomás eredménye.

A londoni egyetem (28- 64) május 21-ón viszonozta a Sorbonne
1906. évi londoni látogatását és a tudósok körében is tanujelét adta 
a két nép politikai közeledésének. Busk Edward vice-kancellár vezetése 
alatt tanárokból és tanárnőkből álló nagyszámú társaság jelent meg 
a Sorbonne fogadóünnepén, ahol Briand miniszter és Liard rektor 
beszédére Busk kancellár felelt ; Croiset Alfréd tanár az irodalom és 
élet viszonyáról, Gardner londoni dékán a tudás eszményéről értekezett. 
A városházán adott villásreggeli, a köztársasági elnöknél való fogadás, 
a Sorbonne-on rendezett díszebéd voltak az emlékezetes látogatás főbb 
mozzanatai.

Az egyetemi tanszékek betöltésére vonatkozólag (134—143. 1.) a 
dijon-i kar nyilatkozata Lyon, Toulose és Abelons tanár véleményé
nek bírálatára szorítkozik. Abelons (A) a tudományszak képviselői
ből, Toulouse (T) kívülök még rokon ágak művelőiből, esetleg más 
tanárokból, Lyon (L) tudósok esetről-esetre megállapítandó névsorából 
alakítaná a jelölőbizottságot, melynek véleménye A. szerint a kar 
véleményével egyenlő erejű, T. szerint az utóbbi alá rendelendő,
L. szerint csak tanácsadó jellegű. T. és L. Páris befolyására fél
tékeny és ennek a néha jogos érzelemnek uralma alatt áll, véle
ménye nem lehet irányadó. A miniszter, ha külső politikai befő 
lyásoktól távol tartja magát, kinevezési jogának gyakorlásával a leg
több biztosítékot nyújtja a megfelelő egyén megválasztására nézve. 
A. javaslatából el kell fogadni egy szakemberekből álló bizottság véle
ményezésének helyességét, ha rendes tanárokról, az érdekelt kar meg
hallgatását, ha rendkívüli vagy magántanárokról volna szó.

Kari Lajos.
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R ev u e  P é d a g o g iq u e .  (1907. június—december.)
A folyóirat 1907. júniusi számának elsó' cikke M. Brunet 1ère 

et les questions d’éducation) megvilágítja Brunetièrenek, a nemrég 
elhunyt kiváló irodalmi műbirónak a nevelésügyhöz való viszonyát 
és méltatja nevelésügyi kérdésekről írt cikkeinek főbb eszméit. 
Brunetiére azok közé tartozik, akik nagy mértékben át vannak 
hatva a szűkebb értelemben vett nevelés fontosságának tudatától, 
akik elvi ellenzői annak, hogy az értelmi képzés túlságosan elhatal
masodjék az erkölcsi képzés rovására. Nem csatlakozott a hasznos
ság jelszavát hangoztató eszmeáramlat képviselőinek szélsőséges 
felfogásához, sőt ellenkezőleg, teljesen eszményi álláspontra helyez
kedett. Az ő véleménye szerint a középfokú oktatásnak semmiesetre 
sem a köznapi értelemben vett «életre való előkészítés» az igazi 
célja, hanem a műveltségnek áthagyományozása. A középfokú okta
tás elé a lehető legmagasabb és legönzetlenebb célt kívánja tűzni s 
határozott ellentétet állapít meg a középfokú oktatás és gyakorlati 
oktatás fogalma között. Igen sok szülő van, aki azt szeretné, hogy 
gyermekét oly ismeretekkel lássák el az iskolában, melyeket az életbe 
kilépve azonnal értékesíthet, aprópénzre válthat. Az ilyen «jövedel
mező» ismeretek és tudomány párthíveit figyelmezteti Brunetiére, 
hogy ne áldozzák fel gyermekeiknek magasabb rendű érdekeit múlé- 
kony és csekély gyakorlati előnyökért. H irdeti az önzetlen általános 
műveltség jogosultságát a korai egyoldalú szakszerűséggel szemben. 
A középfokú műveltség egyedüli lehetséges formájának a klasszikus 
nyelvi és irodalmi tanulmányokat tartja. Ezeknek érdekében több
ször fölemelte ékesen szóló szavát, de bizonyára kevés embert fog 
meggyőzni e véleményének helyes voltáról. — Nagyon érdekes a 
következő elmefuttatás P. Félix Thomas tollából a hazugságról. 
Abból az elnéző filozófiai felfogásból indul ki, hogy a hazugság leg
többször nem valami rettenetes, megvetendő bűn, aminek a közvé
lemény gondolja, hanem az önfentartás ösztönének egyik formája, a 
bennünket fenyegető veszélyek elhárításának s a nekünk szükséges 
dolgok megszerzésének egyik módja. Találkozunk vele mindenütt a 
természetben, az állatok és primitiv népek között egyaránt. De nem 
csupán lélektanilag lehet igazolni, társadalmi szempontból még n a
gyobb a fontossága. Mivé lenne a hazugság közbejátszása nélkül az 
emberek közötti érintkezés ? Ha megszűnnék a hazugság, nyomban 
akadozni kezdenének a társadalom gépezetének kerekei. Az orvost 
lelkiismerete készteti arra, hogy eltitkolja az igazságot embertársai 
előtt és mindnyájan úgy vagyunk, m int az orvosok, ha az igazság 
ártalmas. Tapasztalásból tudjuk, hogy a gyermeket addig nem lehet 
beleilleszteni a társas érintkezés kereteibe, míg megvan benne a
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teljes őszinteség. Társas lény csak akkor lesz belőle, ha emberré 
válik, azaz : ha megtanul nem igazat mondani. Be kell látnunk, hogy 
helyesen mondotta Voltaire: «A hazugság csak akkor vétek, ha árt 
valakinek; ha jót tesz, akkor kiváló erény.» Ezeket a filozófiai elve
ket tartjuk szemünk előtt gyermekeink nevelésében. A szülők erköl
csösségre tanítják gyermekeiket, de azért ők maguk is akárhányszor 
hazudnak, ha alkalom kínálkozik reá. Ezek az alkalmi hazugságok 
rendkívül gyakoriak. A szülők nem tartják meg Ígéretüket, nem vált
ják be fenyegetésüket, hazugsággal ütik el a hozzájuk intézett kényes 
kérdéseket, örömet színlelnek, ha fáj nekik valami, szomorúságot, ha 
örülnek belül, haragot vagy felháborodást, mikor teljesen nyugodtak. 
És hányszor hazudik gyermekére vonatkozólag az apa előtt az anya ! 
Igaz, hogy ezek a hazugságok legtöbbször a jóság és jóakarat követ
kezményei, de nem minden esetben. A szülők hazudnak egymás 
előtt, hazudnak ismerőseik és barátaik előtt, sőt hazugságra késztetik 
gyermekeiket is. Ha például alkalmatlan látogató kopogtat az ajtón, 
a gyermeket küldik ki, hogy mondja meg, nincsenek itthon. Kant 
tudvalevőleg föltétlenül elitéi mindenféle hazugságot, a cikkíró azon
ban nem osztozik ebben az ő szerinte szélsőséges felfogásban s úgy 
vélekedik, hogy a nevelésnek számot kell vetnie az emberi gyarló
sággal s a bennünket körülvevő társadalmi viszonyokkal. Vannak 
szükséges hazugságok. Ki merné például nyugodt lelkiismerettel egy
szerre és leplezetlenül tudtul adni valamely rettenetes szerencsétlen
ség hírét ? Vannak hivatalos hazugságok, tréfás ferdítések, konven
cionális hazugságok, melyek senkinek sem ártanak. Ezeket nem lehet 
sem az életből, sem a nevelésből kiirtani, ellenben a rosszakaratú 
hazugságot üldöznünk kell kérlelhetetlenül. Szeressük az igazságot, 
legyünk őszinték s igyekezzünk ezt a tulajdonságot gyermekeink lei
kébe is beleoltani. H. Massoul azt bizonyltja A tudományos szellem 
és a direkt módszer című értekezésében, hogy a támadói részéről 
tudományellenesnek nevezett direkt módszer nagy mértékben hozzá
járul az értelem fejlesztéséhez és kitünően fegyelmezi az észt. Ez a 
módszer nemcsak a beszélő- és hallószerveknek egyszerű bedressziro- 
zása, hanem a pædagogia lassú fejlődésének természetes eredménye. 
A direkt módszernek pszichológiai és fiziológiai alapja van s ha a 
szertelen buzgóság kezdetben túlzásokba és tévedésekbe sodort is 
egyeseket, azért nem lehet az egész módszer fölött pálcát törni. — 
Egy közlemény beszámol a leányközépiskolák felállításának huszon- 
ötéves fordulója emlékére rendezett ünnepségekről, J. Mte Jonchade 
pedig egy vakok intézetében való néhány heti tartózkodásának em
lékeit teszi közzé. — Maurice Peüisson a dán tanítók tovább
képző tanfolyamát ismerteti egy dán mű nyomán (Hans Olrik, 
üanmarks J.oererhöjskole I856—1906. (Kopenhága, 1906.) — A cikk
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író szerint ehhez az intézethez fogható sehol nincs másutt egész 
Európában. — Charles Bertinot egy rövidke cikkben a svéd 
műhelyiskolákról emlékszik meg, amelyekben szegény szülőknek 
elemi iskolába járó gyermekei szabad idejükben valami hasznos kézi
munkát tanulhatnak. — Alfred Moulet örömmel említi, hogy Német
országban is mozgalom indult meg a pozitiv valiástanításnak általá
nos filozófiai erkölcstannal való helyettesítése végett (Deutsche Liga 
für weltliche Schule und Moralunterricht.)

A júliusi füzetnek kevés a közvetlen pedagógiai vonatkozású 
közleménye. Alexis Bertrand a pozitiv vallásoktól függetlenített, 
általános filozófiai erkölcstan fejlődéstörténetéből egy ХУШ. századi 
költőfilozófusnak, Saint-Lambertnek Catéchisme universel című köny
vét méltatja egy folytatásos cikkben, melynek első fele a folyóirat
nak 1906. decemberi számában volt közölve. A műnek főérdemét 
abban látja, hogy az erkölcstant a theologián kívül a metafizikától is 
teljesen megszabadította és pszichológiai alapra helyezte. — Maurice 
Pellisson ismerteti Jules Lemaîtrenek J. J. Eousseauról szóló nemrég 
megjelent művét. — A girondéi tanfelügyelő jelentést tesz a gyönge
elméjű gyermekek számára Bordeauxban újabban létesített iskolának 
berendezéséről és működéséről. — B. Maurellet közzéteszi Taine- 
nek eddig kiadatlan két levelét, melyek az ő neversi tanárkodásának 
egyik igen érdekes epizódjához, Poitiersbe való áthelyezéséhez fűződ
nek. Ezek a levelek élénk világot vetnek arra, mennyire ragaszkod
tak Tainehez tanítványai, mennyire hatása alatt voltak a későbbi 
nagy filozófusnak.

Egy nagyon terjedelmes és rendkívül alapos tanulmánnyal 
kezdődik az augusztusi füzet F. Delattre toüából az angol ifjúsági 
irodalomról. Mélyreható részletességgel végigkíséri az egész roppant 
gazdag angol ifjúsági irodalmat legelső termékeitől kezdve fejlődésé
nek mai, számos irányban elágazó állapotáig s nem feledkezik meg 
a képzőművészetnek az ifjúsági irodalomban való szerepéről, a köny
veket díszítő képekről és illusztrációkról sem. A kiválóan értékes és 
érdekes tanulmánynak csak befejező részéből emeljük ki a követke
zőket : Angliában igen sok elsőrangú író műveli az ifjúsági irodal
mat, nem úgy, mint Franciaországban. Az ifjúsági irodalmat nem 
valami tátongó szakadék választja el a felnőtteknek való irodalomtól. 
Tárgyak tekintetében megvan a két irodalom között a teljes folyto
nosság, csupán a tárgyaknak feldolgozási módja különböző. Talán az 
egyetlen eltérés, mely határozottan megkülönbözteti az ifjúsági iro
dalmat a másiktól, a szerelemnek teljes hiánya, mert a gyermekek 
a szerelmet még érthetetlennek és unalmasnak találják. Angliában 
az ifjúsági irodalom a meglett ember műveltségének is fontos alkotó
része marad ; ez lesz az egyéniségnek az alapvetése. Az angol ifjú

5 0 0  KÜLFÖLDI LAPSZEMLE.



sági irodalomnak nevelésbeli hasznosságát ma már mindenki elismeri. 
Kétségtelen dolog, hogy az angol gyermekek számára írott könyvek 
sokkal jobban érdeklik és vonzzák más nemzetek gyermekeit is, mint 
az angol irodalomnak akár legjelesebb írói, például Shakspere vagy 
G. Eliot, sőt Dickens vagy Tennyson, kiknek műveit idegen nemze
tek fiai serdülőkorukban még nem tudják kellőképen méltányolni, 
sőt gyakran megérteni sem. Olvastassuk tehát tanítványainkkal ere
detiben az angol ifjúsági irodalomnak legkiválóbb termékeit, szerez
zük be őket középiskoláink modernnyelvi könyvtáraiba, sőt állítsunk 
össze belőlük jellemzetes gyűjteményt, mely szemléltesse tanítvá
nyaink előtt, hogy milyen az angol gyermek élete. — E. Legonis 
a lycée Buffon díjkiosztó ünnepén mondott beszédében felhívja a 
tanári pályára készülő ifjak figyelmét arra, hogy pályázzanak a kül
földi egyetemeken lévő francia tanszékek betöltésére, melyeket eddig, 
főként Észak-Amerikában, a francia műveltségnek nagy kárára, vagy 
megfelelő szakképzettséggel nem biró franciák vagy elméleti készült- 
ségű és tudományos törekvésű, de a modern francia nyelvet és kul
túrát nem ismerő németek és skandinávok tartottak elfoglalva. — 
Hangsúlyozandónak vélem, hogy az 1907 július 1-én életbe lépett új 
magyar népoktatási törvény igen meleghangú méltatásban részesül a 
Lapszemle rovatban, habár a német folyóiratok cikkeinek ismerte
tése közé van beékelve.

A szeptemberi füzet élén V. H. Friedel közöl egy elég hosszú cik
ket A külföldi tankötelezettség címen. Ismertetve az idevonatkozó tö r
vényes rendelkezéseket és alkalmazásuk módját, legbővebben szól Angol
országról, rövidebben Skóciáról. Írországról s az északamerikai Egye
sült-Államokról. Eugène Albertini méltatja Kéné Schneidernek Kómá
ról szóló művét. Hubert Morand a lycée de Bourges díjkiosztó ünnepén a 
kertről mondott egy szép beszédet, melyben a kert iránti szeretetet 
akarja tanítványai leikébe beleplántálni, sikerült példáját mutatva egy
szersmind annak, hogyan lehet kisebb tanulóknak megfelelő tárgyat ta
lálni s az ifjúság értelmi színvonalához mérten kedves és vonzó for
mában feldolgozni. — Történeti szempontból fölöttébb becses és 
érdekes A. Lechevaliemek a következő füzetbe is átnyúló és forrás
tanulmányokon alapuló értekezése : Az elemi iskola a nagy forrada
lom előtt. Tárgyalja az iskolaépületet, az iskolai bútorzatait és föl
szerelést, szól a tanulmányok berendezéséről, az iskolalátogatásról, 
a szünetekről, a tanításban dívó különféle eljárásokról, a fegyelmezés 
eszközeiról, a jutalmakról és iskolai ünnepekről. — F. Gazin tan- 
felügyelő az órára való készülésről ír cikket. Fejtegeti a készülésnek 
szükséges voltát, a tanítónak folytonos önművelés, olvasás és elmél
kedés útján általában való készülését, az egyes óráknak, a tanítás 
anyagának s az írásbeli dolgozatoknak előkészítését, a preparációs
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füzetnek berendezése és írása módját. — Nagyon megszívlelésre 
méltó Ernest barnásénak egy díjkiosztó ünnepen a mások vélemé
nyének és meggyőződésének tiszteletben tartásáról mondott gyönyörű 
beszéde, melyben főként politikai és vallási türelemreibuzdítja atanulókat.

Az októberi számnak első cikke Clemenceau alkalmi beszédé
nek egy részlete, Eené Goblet volt vallás- és közoktatásügyi minisz
ter emlékének van szentelve. — Maurice Pellisson Andersennek, a 
minden művelt nemzet gyermekei által kedvelt jeles dán meseírónak 
meséit méltatja egy hosszabb tanulmányban. — Bcquignon tollából 
beszámolót kapunk a francia tanítóknak clermonti nagygyűléséről. — 
Henri Doliveux a vallástól független erkölcsi oktatásról értekezik s 
a következő kérdéseket boncolgatja : Hogyan kell értelmezni az 
erkölcsi és állampolgári oktatást az elemi iskolában ? Hogy lehet 
ebben a szárazságot elkerülni, a tanítást érdekessé és gyümölcsözővé 
tenni, életet önteni beléje, fölébreszteni s erősíteni vele az erkölcsi 
tudatot, fejleszteni az akaraterőt, előkészíteni a gyermekben a jö
vendő állampolgárt ? Ez az iskolai erkölcstani oktatás se nem vallá
sos, se nem vallásellenes, hanem kívül áll a valláson, közömbös. 
Nem indul ki semmiféle filozófiai hipotézisből, nem alapul a meta
fizikán, nem törődik spiritualizmussal, materializmussal, fatalizmus
sal, determinizmussal. Tisztán és egyedül észre van alapítva s nem 
tűz maga elé semmiféle isteni vagy természetfeletti célt. A racionális 
vagy laikus erkölcstan nem zárja ki a vallásos érzést. Hívének vall
hatja magát az ember és amellett hihet Istenben. Nem zárja ki 
továbbá semelyik metafizikai föltevést. Lehetővé teszi az embernek, 
hogy bármelyik pozitív vallást vagy filozófiai rendszert válassza, 
úgyszintén azt is, hogy egyiket se válassza s csupán ehhez az ész
beli erkölcstanhoz ragaszkodjék.

Paul Hazardnak Sully-Prudhomme költészetét méltató elme
futtatásával nyílik meg a novemberi füzet. A cikkező példákat merít 
és tanulságokat von le az elhunyt jeles író műveiből, ki azért pen
gette a lantot, hogy használjon az embereknek. — Charles Chabot 
részletesen beszámol a Londonban tartott második Nemzetközi iskola
egészségügyi kongresszus lefolyásáról. A beszámolóhoz hozzáfűzött 
megjegyzésekből kiemelendőknek véljük a következőket : Az iskolai 
egészségügy érdekeit szolgáló egész mozgalom, mely egyaránt kell, 
hogy érdekelje a pedagógusokat és az orvosokat, elsősorban és főként 
az orvosok műve. A tanítószemélyzet nem veszi ki belőle az őt meg
illető részét. Ennek az egyoldalúságnak a következménye aztán, hogy 
az orvosok hajlandók a pszichológiát egészen beleolvasztani a fizioló
giába, a paedagogiát az egészségtanba vagy az orvosi tudományba. 
Pedig ez így nem helyes dolog. Szükség van a tanítószemélyzetnek 
és orvosoknak együttes működésére. Ha más oldalról is meg lesznek
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világítva a kérdések, mindinkább ki fog tűnni a problémáknak bo
nyolult volta és megoldásuknak nehézsége s egyúttal annak szük
sége, hogy az orvosoknak is, a paedagogusoknak is hagyjuk meg a 
maguk szerepkörét s a pædagogia ne legyen függeléke az egészség
tannak. Legcélszerűbb volna, ha olyan tágkörű programmal dolgozó 
kongresszusok szerveztetnének, melyek felölelnek mindent, ami a 
gyermekre vonatkozik. Fölöttébb sajnálatos tény, hogy mindeddig 
nincsenek szervezve nemzetközi pædagogiai kongresszusok. Addig is, 
míg ez az idő eljön, nem lehet eléggé buzdítani a tanítással foglal
kozó egyéneket és szülőket, hogy vegyenek részt ezekben az iskola
ügyi kongresszusokban. A legközelebbi, harmadik ilyen kongresszus 
Párisban lesz 1910-ben. — A. Vannier nagyszámú, rendkívül érde
kes és találó példát állít össze a francia, angol és olasz nyelvből 
annak a tételnek illusztrálására, hogy minden nyelv híven tükrözi 
annak a népnek erkölcseit és szokásait, mely az illető nyelvet be
széli s hogy ennélfogva az élő nyelvek ismerete lehetővé teszi az 
idegen népek művelődésének megértését. — Petit egy évzáróbeszéd
ben fejtegeti a szülőknek, hogy miféle szellem hatja át az állami 
középiskolák tanítását s az iskolát elhagyó növendékektől elbúcsúzva 
tanácsokkal látja el őket az életre.

A decemberi füzetnek első helyén Izoulet egy felolvasás kere
tében azt mutatja be tanítókból álló nagyszámú hallgatósága előtt, 
hogyan szoktak beszélni az angol nemzet vezéremberei az ifjúság
hoz. Fordításban közli és megjegyzésekkel kiséri Lord Roseberry 
volt angol miniszterelnöknek azt a beszédét, melyet a glascowi egye
tem hallgatóihoz intézett tiszteleti rektori minőségben. A beszédnek 
a tárgyát így lehet megjelölni : Hogyan fogja fel egy igazi állam
férfiú a nemzeti nevelés problémáját ? Szerinte a nevelés célja : 
küzdelemre képes, eleven energiáknak teremtése és társítása arra a 
végre, hogy a nemzet boldogulni tudjon a népeknek abban a kettős, 
örökkétartó és általános harcában, melyet diplomáciai és katonai, 
illetőleg tudományos és gazdasági versenynek nevezünk. A beszédnek 
főgondolatait a következőkben foglalhatjuk össze : «Hajdanában kivált
ságos nemzet voltunk, de ma már harcolnunk kell a létért. A XX. szá
zad kiélesedett, öntudatos és csaknem bősz nemzetközi versenynek 
lesz a százada, Kétségtelen igazság, hogy a fajok küzdelmében az 
erősebb és életrevalóbb fog fölülkerekedni és életben maradni. A világ- 
versenyben a lélek és test egészségének és épségének eszméjéért 
kell lelkesednie minden nemzetnek. Szükség van főként a kormány
zóknak és kormányzottaknak, a tanítóknak és tanulóknak kölcsönös 
megértésére, fegyelmezettségére és vállvetett együttműködésére.» — 
Л. Mironneau, a lyoni tanítóképző igazgatója, arról értekezik, hogyan 
lehet a tanítóképzőknek 1905-i új tantervét a gyakorlatban a leg-
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nagyobb eredményességgel alkalmazni. — Charles Chabot szemlét 
tart egy csomó francia nyelvű, újabban megjelent pædagogiai mű 
fölött. Ismerteti a többi közt W. Jamesnek Pacdagogiai beszédek 
című könyvét, melyben a jeles amerikai pszichológus óva inti a 
tanítókat a pszichológia visszaéléseitó'l való tartózkodásra. Gátat akar 
vetni egy veszedelmes irányzatnak, mely készpénznek veszi a gyer
mekpszichológia és kisérleti pædagogia vizsgálódásainak kétes értékű 
eredményeit. A szellemi elfáradásnak és emlékezésnek pedáns érté
kelése — úgymond nem lehet alapja semmiféle igazán tudomá
nyos pædagogiânak. Teljesen céltévesztett dolog arra törekedni, hogy 
a tanteremre közvetlenül alkalmazható elméleteket és módszereket 
vezessünk le a lélektanból. « A legjobb nevelő nagyon hasznavehe
tetlen dolgozótárs lehet a gyermektanulmányozás terén — mondja 
James — s a  legügyesebb pszichológus lehet nagyon tökéletlen ne
velő.»* A szükséges rátermettséget a pszichológia sohasem fogja meg
adni senkinek. A kisérleti kutatások mindazonáltal hasznosak és 
szükségesek, csak jobban kell mérlegelni a kisérleti módszernek 
értékét és fontosságát. Megemlékezik Chabot L. Proalnak A nevelés 
és a gyermekek öngyilkossága című munkájáról is, mely ennek a 
mindjobban elharapódzó kóros társadalmi jelenségnek sokféle okát és 
orvosságát tárgyalja. A cikknek a végén röviden föl van említve 
néhány olasz és spanyol pædagogiai mű. — E. Potier A művészetnek 
népies eredete című értekezésében szembeszáll a filozófusoknak, m ű
vészeknek és kritikusoknak azzal az általánosan vallott nézetével, 
mely arisztokratikus jellegűnek tartja a művészetet. Vitatja az ellen
kező felfogást, mely régiségtani és történeti tanulmányok alapján 
egészen más világításban látja a kérdést s a művészetnek népi ere
detét bizonyítja. -— A Külföldi lapszemle rovatában olvassuk, hogy 
egy angol folyóirat (The Practical Teacher) a következő kérdést ve
tette fel ? »Mi lesz a jövőnek a világnyelve, az esperanto-e vagy az 
angol?» s erősen hiszi, hogy az angolnak van nagyobb kilátása. 
A francia már nem  kerül szóba. A hajdan uralkodó nyelv, a diplo
mácia, művészet, divat, az előkelő világ — és a konyha nyelve el
terjedtség szempontjából ma már a negyedik helyet foglalja el az 
európai nyelvek között. A sorrend az angol folyóirat becslése szerint 
ma ez : angol, spanyol, német, francia. Megmaradt azonban a francia 
nyelvnek elsősége m int irodalmi nyelvnek.

Minden füzetnek a végén rövidebb közlemények vannak a 
francia népoktatás eseményeiről, továbbá külföldi és belföldi lap
szemle s rendszerint könyvismertetés rekeszti be az egyes számokat.

Dr. Nagy József.
* W. James c nézetét ismertettük a M agyar Pædagogia 1907. XVI. év- 

olyamának 449. és 513.1. «A pædagogia és pszichológia viszonya» c. cikkben.
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— M orâlpædagogiai kongresszus. A folyó év őszének szá
mos kongresszusa közt alig van olyan, amely jelentőség dolgában 
fontosabb volna, mint a szeptember 25—-29-ig lefolyó első londoni 
nemzetközi erkölcsnevelési kongresszus. Ez ugyanis az első alka
lom, amikor a nevelésnek manapság legtöbbet hangoztatott princi- 
giuma : « jellemnevelés egész terjedelmében, minden oldalról meg
világítva kerül szőnyegre. A gyermekkertektől kezdve fel az egyete
mekig mindent tárgyalnak, ami ebből a szempontból a paedagogiára 
nézve érdekes lehet s az előadásokat és vitákat német, francia és 
angol nyelvű mintatanitások egészítik ki. A morális nevelés összes 
tényezői, a szülői ház, a környezet, a vallás, a biológiai jelenségek, 
a tanító személyének és egyéb körülményeknek befolyása mind sza
bad mérlegelés tárgya lesz itt s kutatni fogják, vájjon az iskola 
mennyire kedvező vagy kedvezőtlen hatású a tanulók olyan szellemi 
tulajdonságainak kifejlődősére, mint a figyelem, a szorgalom, a pon
tosság, rendszeretet, udvariasság stb. Felmerülnek különleges, de 
ezzel összefüggő problémák, mint a bűnösök, a testi és lelki fogyat
kozásban szenvedők nevelése, a tanulók öngyilkossága.

Egyszóval sokoldalú és gazdag e kongresszus anyaga. M int
hogy azonban közel esett annak a veszedelemnek a gondolata, hogy 
a  tárgyalások a végtelenbe nyúlnak, ennélfogva bölcs előrelátással 
elhatározták, hogy ezen az első kongresszuson kizárólag csak az is
kolát érdeklő pædagogiai kérdések jönnek számba. Minden ország 
etikai társulatainak, de legkivált három országnak, az Egyesült-Álla
moknak, Angliának, Németországnak, s ezek legkiválóbb vezető
szellemeinek Adler Felix-nek, Coit Stanton-nak és Förster Vilmos
nak, az ő csendes, fáradhatatlan munkálkodásuknak lehetett köszönni, 
hogy ez a kongresszus létrejött. Már pár hónappal ezelőtt kérdőíve
ket bocsájtottak ki a világnak úgyszólván minden nevelőintézetéhez, 
hogy a beérkező anyagot osztályozás után tárgyalás alá vehessék. 
A legváltozatosabb eszmék merültek fel m ár e kérdőíveken is, amelyek 
egy percre sem tévesztették el az életre és a polgári kötelességekre 
való nevelés gyakorlati fontosságát. Magát a kongresszus előkészüle
teit egy nagy bizottság intézte, amely a kongresszus vezetőségét a 
művelt államok legnevesebb pædagogusaibôl és kultúrpolitikusaiból 
választotta. Magyarországot ebben a vezetőségben dr. Molnár Vik
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tor államtitkár, dr. Pikier Gyula és dr. Schneller István egyetemi 
tanárok képviselik, s a minisztérium több magyar pædagogust kikül
dött a kongresszusra. Valószínű,hogy a kongresszus gondoskodni fog a 
morális nevelés elm ozdítását célzó valamiféle nemzetközi ligáról is 
és máris felmerült a kérdés, melyet azonban csak a kongresszus fog 
véglegesen eldönteni, hogy van-e szükség egy ilyen ügyet szolgáló 
nemzetközi folyóiratra. A kongresszus idejére háromféle nyelvű elő
adásokon (angol, orancia és német) és ugyané három nyelven ta r
tandó morális minta-tanításokon kívül a szakbavágó könyvekből, 
folyóiratokból és szemléltető eszközökből egy égész kiállításra valót 
gyűjtöttek össze. Mi ránk magyarokra nézve különös fontossággal bír 
az is, hogy a kongresszus egyéb látnivalói és szórakozásai közé fel
vette a magyar kiállítás megtekintését is. Tanulságosnak Ígérkezik 
még a szeptember 27-iki kirándulás Oxfordba és Cambridgeba és 
London különféle közoktatásügyi intézményeinek megtekintése.

*
A kongresszus gazdagságáról, a felolvasások sokféleségéről és 

a résztvevők díszes névsoráról legalkalmasabb képet maga a Pro
gramm ad, amelyet itt egész terjedelmében közlünk.

I. Szeptem ber 25-én pénteken lOVa— 1 óráig. Üdvözlő beszé
dek. Elnöki megnyitó. Az erkölcsi nevelés alapelvei. Tartják : Adler 
Félix (New-York), Foerster Vilmos (Berlin) és Boutroux Emil (Páris).

П. Szeptem ber 25-én, pénteken 2 Va—5 óráig. A tanítás cél- 
iai, eszközei és feladatai.

Az erkölcsi nevelés feladata. Dr. Kármán Mór ; A benlaká- 
sos Public School-ok Dr. ff. B. Gray ; A naponként bejáró és benn
lakásos tanulók kombinációja a Boarding School-okban ff. A. David ; 
A nyilvános középfokú iskola Miss Sara. A. Brustall ; A nyilvános 
elem iiskola W. A. Nicholls ; A társadalmi etika, mint egyetemi 
tantárgy Francis G. Peabody ; A vidéki nevelő-iskola Dr. Lietz ; 
Az erkölcsi nevelés az orosz iskolában Kovalovsky M. E. — Co- 
educatio. John Russell, Cecil Grant, J. Cleghorn, M. ff. Trier.

III. Szeptem ber 26-án, szom baton 10—1 óráig. A jellemkép
zés disciplinával, ráhatással és környezettel.

A gyermek erkölcsi nevelése az iskolában Dr. C. N. Starke ; 
Az iskola-kormányzat, annak tényleges ereje és hatása a jellemkép
ződésre Mrs. B ryant ; Az etikai nevelés módszere Dr. P. Haeberlin ; 
A jó tanító-módszerek erkölcsi értéke Dr. Andreáé; Az iskolavezető 
és a tanító személye Dr. Thumser ; Az iskolai önkormányzat erköl
csi értékéről Arthur F. Hort ; A példa fontossága Mme Lcmdolphe ; 
Jutalmak és büntetések Ihr. W. Münch ; Jutalmak és büntetések 
Albert Bay el ; Az erkölcsi disciplina az alsófokú iskolában Léon

506
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Latom• ; — Az emlékünnep az iskolában L. Borison ; A kedély örö
mei : Dr. Gaal Jenő ; A gyermekek szórakozása Ginevemé Győri/ 
Ilona ; A gyermekek és a könyvtárak Reginaid Bray ; Ifjúsági iro
dalom Wolgast Henrik; A tanulók házi feladatai Dr. Johannerson; 
Az iskola megnyitás módja Shipham P. B. ; Az iskolai kis állatok, 
mint segítők az erkölcsi nevelés terén Sandford A.

IV. Szeptem ber 26-án, szombaton 27-2- 5 óráig. Az erkölcsi 
nevelés problémái.

Az eszmék, mint erkölcsi erők Adams John : Az erkölcsi ne
velés első problémája Belot G. ; Etikai nevelés praktikus tanítás 
útján Dr. Kleinpeter ; A  direkt és indirekt erkölcsi nevelés viszo
nya Dr. Hayward ; Suggestio Keatinge M. W. ; Egyensúly a tanul
mányokban Benson C. Arthur ; A tantárgyak haszna az erkölcsi 
nevelés tekintetében Adamson ./. W .t Spiller Gusztáv, Sidgwich 
Arthur; a) Történet Gooch G. P., Történettanítás a középiskolában 
Dr. Schneller István, Kolozsvár; bJ Irodalom Miss Alice Woods;
c) A biblia tanulmánya Glazebrook, Stanton Coit ; d) Természet
tudomány Miss von Wyss ; e) Természettudományok Dr. Beauvisage 
György ; f) Kézügyesség Rowc F. W. g) Háziiparral való foglalkozás 
Miss Alice Rawenhiü.

V. Szeptem ber 28-án, hétfőn 10—1 óráig. (A csoport.) A val
lás viszonya az erkölcsi neveléshez.

Tartják : Muirhead J. II., Lyttelton K., Maher M., Ottley Alice, 
Wilson Russell, John, Moulet Alfréd, Serith F., Sidney, Tremp A., 
Joseph Morris, Mrs. Bryant.

B. csoport : Különös problémák.
A zúgiskolák hátrányai Grant С. К. ; Az erkölcsileg visszama- 

radottak nevelése Dr. Balogh Jenő, Budapest; A  Bagged-School 
szövetsége Kirch John ; A vakok erkölcsi nevelése Heller Simon ; 
A dan-school szabad területen Paton J. ; A gyermekek boldog estéi 
Mirs Luci le Schill ; A szabad órák kihasználása, vonatkozással a 
Hooligan-problémára Eyre Douglas ; Az irodalom és tudományos 
alantos müvek állami cenzúrája Marchant James ; A felnőttek isko
lái Angliában Rowentsee Arnold ; A fiatalkorú bűnösök erkölcsi ke
zelése Lumbroso Caesar ; A tanítók túlterhelése Dr. Burgcrstcin 
Leo; A tanulók öngyilkossága Tön nies Ferdinand.

VI. Szeptem ber 28 án, hétfőn 2Vz—5 óráig. Rendszeres er
kölcsi oktatás.

Szisztematikus morális tanítás Mackenzie J. S. ; Erkölcsre 
való tanítás az iskolában Dr. Bang Niels ; Tételek az erkölcsi neve
lés módszeréről Hoffmann M. P. ; Tételek a morális nevelésről G. 
Höft ; Az erkölcsi nevelés egységessé tétele Gould F. J. ; Az etikai
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tanítás módszeréről Dr. Foerster, Zürich ; A direkt erkölcsi nevelés 
metódusai Waldegrave A. J. ; A morális nevelés területe és meto
dikája Dr. Pénzig R udolf; Tanítók begyakorlása a morális nevelésre 
Mackenzie Millicent; — A francia és köztársasági elmélet az er
kölcsi nevelésről Buisson Ferdinand ; Erkölcsi oktatás a harmadik és 
negyedik osztályban Roger Maurice ; Morális nevelés az olasz elemi 
iskolában Orcstano 0. ; Erkölcsi nevelés Solothurn Kantonban 
Gunzinger ; Különleges tanfolyam a gyermekek erkölcsi kiformálására 
Degovre abbé ; Az etikai tanítás rövid vázlata Ellis H. F. ; A visel
kedés tanítása Cumberland E. B.

C. csoport : Oktatás különös etikai tárgyakban. Hazafiság
és nemzetközi barátság Moscheles; Polgári ismeretek és hazafiság 
Dr. Giesswein Sándor ; Mértékletesség Wakely C. ; Tisztaság Bár- 
nett S. J., Putnam C. Relén, Dr. Sïbly ; Magaviselet Kimmins C. W. ; 
Takarékosság Brabrook Edward ; Az őszinteségről Brabrook Edward ; 
Népies tanítás a jövő anyái számára Tomuschat.

VII. Szeptem ber 29-én, kedden ÍO—1 óráig. Az etikai neve
lés viszonya az egyéb szempontokból történő neveléshez.

A morális nevelés nehéz alapvető eszméjéről : Brereton Clou- 
desley ; A fizikai tevékenység és a morális nevelés : Ge.nonceaux ; 
Fizikai tréning Sully és Onslow; Az esztétikai és erkölcsi nevelés 
közti viszony : Braunschwig, Jolly és Schüz ; Az értelmi és erkölcsi 
nevelés: Séailles Gabriel, N unn Percy, Daumers Théodor; Az is
kola és az otthon együttes munkája : Prohászka püspök, Budapest, 
Vuyst P., Crouzet Pál, Miss Mason.

Szeptem ber 29-én, kedden 2—3 óráig : Javaslatok előterjesz
tése ; második nemzetközi erkölcsnevelési kongresszus ; az erkölcsi 
nevelés nemzetközi irodája és folyóirata.

VIII. Szeptem ber 29-én, kedden 3—5  óráig. Az etikai neve
lés feladata a különböző életkorokban és életfeltételek mellett.

Eszmény az erkölcsi nevelés mellett : Brodin René ; A gyer
mekkert : Richter Klára, Murray E. R. ; A középiskolai oktatás Bel
giumban : Klampers M. T. ; Fiatal lányok lyceumai : Rauch F. ; 
Az egyetem : Overbergh Cyrill, Miss Jones, Millington J. C. ; A biro
dalmi Training College férfiak részére : Burrell Arthur ; A kereske
delmi magas oktatás : Caenegeur F. ; Morális nevelés a technikai 
iskolákban : Dr. Czettler Jenő, Budapest ; Hivatásetika Dr. Lewy 
Immánuel ; Továbbképző iskolák : Dr. Paton, J. B. Haese, Miss 
Hughes.

D. csoport : Élettani és morálpaedagogia.
A gyermek veleszületett tulajdonságai a viselkedés szempont

jából : Thiselton Márk ; A jellem kifejlesztése biológiai szempontból :
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Miss Hoskyns ; A fejlődés állapotai a gyermek- és serdülőkorban : 
Drummond W. B. ; A gyermekkor erkölcsi lélektana: Dr. Dr Fleury; 
Az Eugenetika és az erkölcsi nevelés: Dr. Slaughter; Az erkölcsi 
nevelés orvosi és higiénikus szempontból : Dr. Stephani ; Szociális 
tényezők az erkölcsi fejlődésben : Gröcze Sarolta, Budapest.

Az előadások egy 400 lapra terjedő vaskos kötetben meg fog
nak jelenni. A kongresszus tagjai ezt a 12 korona tagsági díj fejé
ben kapják. Akik a kongresszuson részt nem vehettek, 6 koronáért 
megkaphatják a kongresszus összes nyomtatványait. Fölvilágosításo- 
kat a kongresszus magyarországi titkára Dr. Czettler Jenő miniszteri 
fogalmazó ád. (Budapest, VII. Aréna-út 54.)

*
— Lélektani hibák a geom etria elemi tanításában. Ezen a 

címen értekezik Pannwitz a Zeitschrift für Philos, u. Pædagogik ez 
idei évfolyamában kikel azon lélektani hibák ellen, melyek a geomet
ria elemi tanításában szoktak elkövetni. A természetes módszer helyébe 
a mesterkélt «systerna» lép, mely akadályozza, hogy az önműködő 
emberi szellem igazán átértse a geometriai tételt. Nem szabad, hogy 
a növendék hosszú logikai deductio végeredményekép kapja meg a té 
telt, hanem szükséges, hogy egyszerre, úgyszólván egy pillantásra 
átlássa az egész bizonyítást, aminek Pannwitz szerint szükséges felté
tele, hogy a tétel bizonyítása közben soha se hivatkozzunk egy már 
előbb bizonyított tételre, hanem mindennek, ami a bizonyításhoz szük
séges, magából az előttünk levő ábrából kell kiolvashatónak lennie. 
Pannwitz pædagogiai elvei közül még a következőt emelem ki : csak 
oly segédvonalakat szabad húznunk, melyekre a növendék, anélkül» 
hogy a bizonyítás menetét előre ismerné, maga is, lélektani valószínű
ség szerint, rájöhetett volna. Röviden azt mondhatjuk, hogy Pannwitz 
az intuitiónak — bár ezt a szót nem is használja — rendkívül fon
tos szerepet szán a geometria tanításában, sőt — és ebben áll radiká
lis álláspontja — csakis ennek enged helyet, más szóval mesterkélt
nek és károsnak tartja, hogy azt, amit intuitió által biztosan felismer
tünk, még nehézkes bizonyítgatásokkal igazoljuk. Példákat is hoz fel 
álláspontja igazolására, melyek közül csak kettőt akarok kiemelni. 
Körben a húr minnél közelebb fekszik a középponthoz, annál nagyobb.
P. szerint ezt részletesen bizonyítani haszontalan, sőt káros dolog, 
mert aki a kört tisztán megértette, az előtt ezen tétel is teljesen vilá
gos. Egy még jellemzőbb példa a körmérés. Az, aki tisztában van az
zal, hogy a területmérés nem egyéb, mint egy idomnak négyzetekből 
való összeállítása, nem is jöhet arra a gondolatra, hogy a körlap terü
lete négyzetek által pontosan kimérhető legyen. Bieger Bikárd.
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Svédország középiskoláinak 1904. évi reformja.* Az eddigi 
svéd gimnázium 9 osztályból állott, melynek végeztével érettségi vizs
gálatot tett a növendék. Ezen iskola tanterve szerint csak teljességé
ben alkotott szerves egészet, mely a főiskola számára készített elő. 
Már pedig a statisztika kimutatása szerint a növendékeknek körülbelül 
SU része a 9 éves tanfolyam elvégzése előtt hagyta ott az iskolát, a 
nélkül, hogy a gimnáziumban nyert oktatásnak, épen, mert csonka 
maradt, különös hasznát vehette volna. Ezen a bajon akart az 1904. 
évi reform első sorban segíteni és pedig a következőképen :

A svéd középiskola most is 9 osztályból áll, de az alsó 5 osz
tályt függetlenítették a felső 4 osztálytól az által, hogy az alsó 5 
osztályban a latint egyáltalában nem tanítják, de annál intenzívebb 
módon tanítják a svéd nyelvet és irodalmat, a német és angol nyel
vet és nagy súlyt helyeznek a természettudományok alapos taní
tására, főleg a laboratóriumi tanulógyakorlatok meghonosítása által. 
Ha már most a növendék tudományos pályára szándékszik lépni, az
5-ik osztály után a tulajdonképeni gimnáziumba lép, hol mind a 
4 éven keresztül tanulja a latint, a gimnázium 3-ik és 4-ik, tehát a 
középiskola 8-ik és 9-ik osztályában a görögöt. E klasszikus nyelvek 
tanításánál nem a grammatika, hanem a tartalom lép előtérbe. Mivel 
a 17—18 éves korban a hajlam bizonyos tudomány iránt már m utat
kozni szokott, a növendéknek a 8-ik és 9-ik osztályban jogában áll, 
hogy esetleg 2 tárgyból is felmenttette magát és így annál intenzíveb
ben foglalkozhatik kedvenc tárgyaival. Ezen 2 tárgy között azonban 
sem a svéd nyelv, вещ a hittan nem lehet.

Aki pedig tudományos pályára nem lép, az 5-ik osztály után 
egy 6-ik reálosztályba lép, mely lényegében újat nem nyújt, csak be
tetőzése az alsó 5 osztályban tanultaknak. A_6-ik év végén az érettségi
hez hasonló vizsgálatot tesz a növendék, mely már most az alsóbb 
állami hivatalokra (pósta, vasút, stb.) is képesíti. A megváltoztatott 
tanterv következtében az alsó 6 osztályban tanultak most már egészet 
képeznek, melynek a növendék praktikus pályáján igazán hasznát 
veheti. Ezt a 6 osztályt reáliskolának nevezik, a felső 4 osztálynak 
pedig gimnázium a neve. Kisebb városokban, hol a tanulók csekély 
száma nem engedné külön fiú- és külön leányiskola felállítását, a fiú
kat és a leányokat közösen tanítják 6 osztályos reáliskolákban. Ezen 
iskolákban a tantestület fele részben férfiakból, fele részben pedig 
hölgyekből áll.

A reformnak lényeges részét képezi a tanári fizetésnek tetemes 
emelése, de csak mérsékelt emelése a tandíjnak. A felügyelet az isko-

* Carlson E rnő cikke alapján (Zeitschrift für Philos, u. Pæd. XV. évf.)
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Iák felett az egyház kezéből világi államhivatalok kezébe, a főigazgató
ságokéba került, kiknek feladata arra ügyelni, hogy a reform ne csak 
a papíron maradjon, hanem tényleg megvalósuljon. Rieger Rikárd.

K ü lfö ld i p æ d a g o g ia i könyvészeti.
(1907.)

II. Francia irodalom .
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A MŰVÉSZETI OKTATÁS KÉRDÉSE.
(Költészettanitás az elemi iskolában.)

(Első közlemény.)

Napjainkban különösen sokat foglalkoznak a művészeti oktatás 
kérdéseivel. De mindazok, akik a művészeti oktatást a különböző 
iskolákban elterjeszteni, átalakítani, vagy magasabb színvonalra emelni 
igyekeznek, legfőképen a rajzra, festészetre, esetleg zenére helyezik a 
súlyt. Arra alig vetnek ügyet, hogy a költészet részesüljön kellő gon
dozásban. Pedig a költészet éppen az a művészet, melynek a nép 
különböző iskoláiban való magyarázása a legkevesebb külső nehéz
ségbe ütközik, a legkevesebb költséggel vagy áldozattal jár — s vala
mennyi művészet között a legáltalánosabb elterjedtségre számíthat. 
Míg ugyanis számosán akadnak, akiket zenei hallásuk hiányában 
hasztalan igyekszünk a zene élvezetére vezetni, s ugyancsak sokan 
vannak, akiket kellő ügyesség s érzék hiánya a képzőművészetek élve
zetétől zár el : addig a költői művekkel mindenki leikéhez férkőz
hetünk s azokat is a szép világába vezethetjük, akik semmi más 
művészet iránt fogékonysággal nem viseltetnek. Hiszen akire nem is 
hat a költői mű ritmusa, akinek rideg lelkét a költeményekben kifeje
zésre jutó érzelmek meg sem indítják : az is meg tudja érteni a mű 
gondolatait. A költészet tehát mindenki számára nyújt valamit s oly 
egyetemes művészet, amelynek élvezését és magyarázását a művészeti 
oktatás elsőrangú tényezőjévé kell tenni.

Midőn a költészettan tanításának módjairól írunk — bármily 
szokatlanul hangzik is, — elsősorban a népiskolákra gondolunk. Mert 
a népiskola veti meg alapját az egész társadalom műveltségének. 
A társadalom legszélesebb rétegei csak népiskolát végeznek s azok 
a műveltebbek is, akik felsőbb iskolákba járnak — műveltségük alap
jait s egész életre szóló irányításukat a népiskolában szerzik meg.

Mérhetetlenül fontos kérdés tehát, hogy a népiskolában mily 
mértékben és mi módon tanítsuk a költészetet. S ha e tekintetben 
megállapodásra jutunk, egyúttal rendkívül becses útmutatást nyerünk 
a költészetnek a különböző középiskolákban való tanítása ügyében is. 
Hisz a középiskolák alsó osztályai voltaképen még az elemi iskola 
körébe tartoznak. S ha az elemi iskolai tanítási módszert megállapí- 
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tani sikerül, a középiskola alsóbb osztályainak helyes módszere is 
készen van. Mivel pedig a helyes szemléltetés, azaz - költészetről 
lévén szó — a helyes olvastatás minden költészettani tanítás legfon
tosabb része, ez úton jelentős útmutatásokat és tanulságokat nyerünk 
a középiskola felsőbb osztályaiban való tanításra vonatkozólag is.

Megjegyezzük, hogy a költészettan ma is szerepel a népiskola 
tanítási tárgyai közt. Szerepel természetesen nem mint önálló tárgy, 
hanem olvasmány-tárgyalás címen. Ez a cím azonban nemcsak a 
költői, hanem a különböző ismeretterjesztő olvasmányokat is magá
ban foglalja, mindazokat a földrajzi, természetrajzi, néprajzi, törté
nelmi, természettani stb. olvasmányokat, miket a népiskolai olvasó
könyvek tartalmaznak. Pedig ezek a legkülönbözőbb rendű és tartalmú 
olvasmányok egészen máskép tárgyalandók az iskolában, m in t a 
költői olvasmányok. Azt hisszük, nem kell bővebben kifejtenünk, hogy 
valamely költői mű egészen más munka, mint például egy kis dolgo
zat a köd, pára, eső keletkezéséről. S máskép tárgyalandó például Petőfi 
«Távolból» című költeménye, mint egy oly olvasmány, mely a vete
ményes kertet ismerteti.

A tudományos ismereteket a gyermekek számára népszerűsítő, 
tehát ismeretterjesztő olvasmányok — bárha ezeket is.úgy kell az 
iskolában tárgyalnunk, hogy a gyermekeket gyönyörködtessék — 
célul még sem a gyönyörködtetést tűzik ki, hanem valamely hasznos 
tudás terjesztését. Ellenben a költői olvasmányok — bárha ezek nyo
mán marad a lélekben valamely, az életre kiható ismeret is — mégis 
csak a gyönyörködtetést tűzik ki célul. Vagyis egy téli majorságot 
ismertető gazdasági olvasmány lehet oly vonzón és kedvesen meg
írva, hogy a gyermek nemcsak tanul belőle, hanem gyönyörködik is 
benne, —- de azért ez olvasmány végső célja mégis csak az, hogy a 
gyermeket a téli majorságot állataival s azok életmódjával megismer
tesse. Ellenben «A puszta télen» című költemény -— noha szintén 
ád bizonyos ismeretet a téli életről — mégis egy hangulat, egy érzés 
fölébresztésére szolgál.

Nem lehet és nem szabad a költészetet más célra felhasználni, 
mint amire szánva van. A költő nem azért alkotja művét, hogy azt 
természetrajzi, gazdasági, földrajzi vagy más ismeret terjesztésének 
eszköze gyanánt profanizálják. Pedig e tekintetben sok és súlyos 
hiba történik. Itt csak néhányra utalunk. Előfordul, hogy a tanító 
természettudományi ismeretek terjesztésére használja fel a költe
ményt. Valamely órán például a «Családi kör» című költeményt kell 
olvasni. Ez oly leíró mű, amelynek olvastatásakor a főcél, hogy a 
magyar földmíves családi életének békés idillje jelenjen meg a hall
gatóság képzeletében s az idill meleg hangulata ragadja meg a szíve-



két. A tanító már most a városi gyermekek eló'tt következőkép olvassa 
a müvet: «Este van, este van, kiki nyugalomba, Feketén bólingat az 
eperfa lombja.» (Eperfa. Itt megáll a tanító, hogy eperfát szemlél
tessen. Bemutatja fali képen. Elmondja, milyen s hányféle az eperfa. 
Mire jó. Még a selyemtenyésztósre is kiterjeszkedik.) «Zúg az éji 
bogár, neki megy a falnak, Nagyot koppan, akkor, azután elhallgat. * 
(Éji bogár. A tanító újra szünetet tart s az éji bogarakat mutatja 
meg szemléltető képeken.) «Mintha lába kelne valamennyi rögnek, 
Lomha földi békák szanaszét görögnek.» (Bókák. Újabb állattani 
magyarázat. Görögnek. Szó-magyarázat.) «Csapong a denevér» . . . 
(Denevér ! Nosza elő falikép. Milyen a denevér, milyen állatfajhoz 
tartozik. Milyen kárt vagy hasznot tesz. Milyen oktalanság a róla 
való babona stb.) «az ereszt sodorván.» (Az eresz. Melyik része a 
háznak. Közbe szemléltető kép. Milyen a magyar ház ? Melyek a 
részei? stb.) «Rikoltoz a bagoly» . . . (Bagoly. IJjabb szemléltetés. 
Oktatás a baglyokról, azok különböző nemeiről.) «csonka régi tor 
nyán.» (Csonka torony. Magyarázat Arany Jánosról, Nagyszalontáról, 
régi történelmi időkről, utalás más romokra, csonka épületekre stb.)

De minek folytassuk ? Ha így tart az olvastatás, lehet ugyan, 
hogy a gyermek egy óra lefolyása alatt legkülönbözőbb rendű nép
rajzi, természetrajzi, történelmi ismeretekhez jut, de bizonyos, hogy 
egy-két versszaknál többet nem haladt ; bizonyos, hogy a tanult 
ismeretek zagyva össze-visszaságban torlódtak fel lelkében s még 
bizonyosabb, hogy a költemény, rá semmi gyönyörködtető hatást nem tett.

Egyik gyakran észlelhető jelenség, hogy a tanító a költői mű 
olvastatását bizonyos nyelvtani ismeretek terjesztésére használja, 
vagyis a költeményen gyakoroltatja be a nyelvtani elemzést. Ennek 
visszás voltát legélénkebben az tárhatja fel, ha oly költeményt emlí
tünk, amelyhez mély nemzeti érzés és kegyelet fűződik, például a 
Himnuszt. Mily kínos lenne hallani, ha a gyermek így elemzné a m ű
vet: «Isten» — főnév, még pedig tulajdonnév; «áldd» — ige, pa
rancsoló mód, kettős d-vel, mert rövidítése az áldjad-nak ; «meg» — 
igekötő, az ige után áll stb.»

Hát hiszen lehet a költeményt nyelvtani gyakorlatra is fel
használni, — de vájjon e célra alkotta-e a költő s e célból szerepel-e 
az olvasókönyvben? A költemény arra hivatott, hogy a lélekben egy 
nemes érzelmet, fölemelő képzeletet, dicső eszmét ébresszen. Semmi- 
némű konkrét ismeret, iskolai tudás céljára nem szolgál. Ima, mely
nek szelleme kell, hogy a szellemet megigézze. S bármily más célra 
használjuk a művet, káros hatást gyakorlunk a gyermeki lélekre. 
Mert egyrészt eltereljük figyelmét a tulajdonképeni céltól; másrészt 
pedig kellemetlenné, únottá és sivárrá tesszük lelkében a mű emlékét.
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Ugyancsak a költői mű lelki hatásának, vagyis tulajdonképeni 
céljának lerontására szolgál egy más visszásság, amely azonban már 
a felsőbb népoktató iskolákban s a középiskolák alsóbb osztályai
ban fordul elő, mikor a tanító úgynevezett irálytani ismeretek le- 
gyakorlására használja fel a szív gyönyörködtetése céljából terem 
tett művet. Például olvastatja «iíachei siralmát», amelyben Arany 
János jelképes alakban az ártatlanul kivégzettek fölött kesergő Haza 
gyászát szólaltatja meg. Itt az olvastatás célja az lenne, hogy a 
tanulók lelkét hassa meg az anya nagy siralma, aztán nyugtassa 
meg az anyának az ige győzelmébe vetett hite. Egyúttal a tanítónak 
megfelelő bevezetéssel, majd találó kérdéssel arra kellene rávezetnie 
tanulóit, hogy Eachel alakjában a Haza jelképét, a kivégzettekben 
a mi jeleseinket s az ige győzelmében a nemzeti föltámadást ismerjék 
fel. Ehelyett azonban következőkép olvastatja a művet : «Kicsi fehér 
ágyam hullámos redőin — Mily szépen alusztok én szép csecsemőim !» 
Itt a tanító el kezd magyarázni : (Ez gondolat-alakzat. Megszólítás. 
Megszólítás az, ha a költő távollevő személyt, élettelent vagy tárgyat 
szólít meg.) «Edes-é az álom?» (Ez megint gondolat-alakzat. Még 
pedig kérdés. A stilisztikában más a kérdés, mint a köznapi nyelv
ben. Közönségesen kérdéseinkre választ is várunk. A költő művében 
a kérdés oly stílusbeli forma, amelyre a költő választ nem vár.) 
Majd folytatja a tanító az olvasást. «Tudok mindent, jaj, jaj !» Ez 
már érdekesebb sor, behatóbb magyarázatot követel. Gondolat-alakzat 
is, szóalakzat is. Gondolatalakzatnak felkiáltás. A felkiáltás a stilisz
tikában más, mint a köznapi életben. Nem azért kiált a költő, hogy 
segítséget hívjon, -— csak azért kiált, hogy változatossá és fordula
tossá tegye a beszédet. De a «jaj-jaj» egyúttal szóalakzat is, még 
pedig szóismétlés. Kétszer azért mond a költő «jaj»-t, hogy ezzel a 
jajt nyomatékosabbá tegye.) így megy a tanító végig a versen s be
mutatja az összes stilisztikai szabályokat, amíg végre e sorhoz jut : «íme 
látok, látok, megnyílt a jövendő.» Itt azután hathatósan szem- léltethet 
mindennemű irálytani szabályt. (Itt van szóismétlés : «látok, látok.» Van 
metaphora : «megnyílt a jövendő.» Hát megnyílhat a jövendő? Ajtó 
nyílik meg, — a költő tehát a jövőt valamely zárt helyhez hasonlítja. 
Ez tehát hasonlat. A metaphora voltakép rövidített hasonlat. Allegóriá
nak is tekinthető ez, paradoxonnak is, — de voltakép vízió, látomás).

De ha túlzottnak látszik is a költeménytárgyalásnak ilynemű 
ismertetése, mégis úgy véljük, jellemzőn világítja meg az oly költemény
tárgyalást, amely a művet nem arra a célra használja fel, amelyre 
a költő szánta. S bizonyos, hogy ilyen vagy ilyenhez hasonló olvasás 
és magyarázás után a tanuló sok mindent tudhat, csak épen azt 
nem, amit a költő közölni akart.
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Nem csodálkozhatunk azonban, hogy akad tanító, aki költői 
müvet más célra használ föl, m int amilyet a költészet szolgál. Hisz 
akárhányszor akad úgynevezett költő is, aki művészetével visszaélve, 
azt nem gyönyörködtetésre, hanem bizonyos gyakorlati célra szólal
tatja meg. Itt elsősorban azokra a versikékre gondolunk, amelyek 
iskolakönyvekben még mindig találhatók s melyek bizonyos tantétele
ket és szabályokat verslábakba vagy rímekbe szedve, a vers ritmusa 
segélyével akarnak a tanuló emlékezetébe vésni. Nem egy elemi 
iskolai könyvben szerepel az úgynevezett «Arany abc», amely hasz
nos tudnivalókat közöl s amelyet aztán a gyermekek könyv nélkül 
tanulnak meg.

Az arany abc például efféle sorokat tartalmaz :

«Hogyha fölkelsz korán reggel 
«Mosd meg jól a füled, nyakad 
«Jól keféld le a kabátod’
«Tedd könyvedet a táskába

— Mosd meg arcod’ tiszta vízzel.»
— Fésületlen ne hadd magad.»
— A cipődet s a nadrágod.»
— Úgy indulj az iskolába.» stb.

S olvastunk pædagôgiai fejtegetést, amely az ilynemű költésze
tet védelembe veszi s azt kívánja, hogy az iskolai könyvekben álta
lánossá tétessék. Főkép azzal igazolja az effajta ismeretterjesztő 
módszert, hogy a vers, ha a gyermek megtanulja, később is, egész 
életén át emlékezetében marad. Visszatérés ez amaz időkhöz, midőn 
egész tankönyveket verses alakban írtak s a nagy Geográfia egy 
leányzó alakjában ekkép írta le Európa képét:

«Három ország ült fel térde kalácsára,
Dánia, Scócia és Norvég határa,
Muszkák szoknyájára ragadtak s lábára,
Ne tágíts e szűzön; jutsz Magyarországba.»

Vagy a «Kis Tükör» ekkép írta le Pozsony megyét:
«Fő Poson Vármegye Poson városával,
Melly Nemes a’ Király’ koronázásával,
Híres Nagyszombat is szép iskolájával,
Modor, Bazing, Szent-György él szabadságával.

Itt van Galánta is, Királyfalva, Dévén,
Menj-által a’ Duna Tsalló-közi révén,
Püspökit, Somorját, Vajkát sorban vóvén,
Szerdahelyt végtére járd el, időd lévén.»

Ehhez a remek verses psedagógiához tér vissza az arany abc, 
amely hasznos tudnivalókat, tisztasági, étkezési, egészségügyi s más 
szabályokat a ritmus piluláiba burkolva adogat be a gyermeki lélek-
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nek. Csak arról feledkezik meg ez az élemedett oktatási módszer, 
hogy ha a gyermek cselekvéseit akarjuk irányítani, úgy nem szava
kat kell emlékezetébe vésnünk. Példaadással és állandó szoktatással 
kell arra vinnünk, hogy rendesen öltözködjék, mosakodjék stb. Az 
arany versikót pompásan tudhatja a gyermek s mégis mosdatlanul 
és fésületlenül jelenhet meg az iskolában. Ellenben, ha a tanító a 
gyermeket folyvást helyes viselkedésre szoktatja, természetes szokásává 
válik az s nincs szüksége arany versikére. Tudhatja valaki nemcsak 
a rendes életmód, de az egész erkölcstan minden szabályát könyv- 
nélkül, rímesen vagy rlmetlenül s még sem cselekszik aszerint. 
A helyes cselekedetekre irányuló nevelés talán mégis csak más, mint 
szabályoknak emlékezetben való felraktározása.

Arról is megfeledkezik e módszer, hogy az ismeretekre való 
tanítás is teljesen más, mint a szó-tanulás. Hiába tanulja be valaki 
az egész földrajzot, vagy csillagászatot pattogó rímekben, — ha csak 
szavak vannak fejében s igazi szemlélete, helyes felfogása nincsen. 
Yégül nem gondol arra, aki a verset ily célra használja fel, mennyire 
visszaél a költészettel, mennyire profanizálja a művészetet, rontja az 
emberek szépérzékét. Hogy ezt ma még bizonyítani is kell !

Amily alapvető módszertani elv, hogy költői müvet csak arra 
a célra szabad felhasználnunk, amelyet a költő szolgálni kívánt — 
oly elv az is, hogy csakis azt a költői müvet szabad olvastatnunk 
és emlékezetbe vésetnünk, amely valóban költői célt szolgál.

Itt érkeztünk ahhoz a fontos kérdéshez, hogy milyen költemé
nyek legyenek azok, amelyeket a gyermekek számára gyönyörködtető 
olvasmányokul kiszemeljünk? Azt gondolhatná bárki, hogy erre a 
kérdésre válaszul csak föl kellene sorolnunk a legjobbaknak vélt köl
temények címjegyzékét s egyszersmindenkorra való okulásul oda 
kellene nyújtanunk tanítóinknak. De úgy véljük, hogy a költői mun
kák ilyetén lajstromával, vagy ha úgy tetszik, kánonával nem érnénk 
kellő célt. Csak ugyanabba a tévedésbe esnénk tanítóinkkal szem
ben — amilyenbe a tanulókkal szemben e.stek azok, akik gondolatok 
helyett puszta szavakat vésettek lelkűkbe. A legjobb költemények 
címjegyzéke is csak — címjegyzék. Bármily helyes szempontból állítta
tott egybe, kész anyagot tukmál a tanítóra. Nem hagy szabad válasz
tást ízlésének; nem  ösztökéli a tanítót, hogy a szépet maga keresse, 
tehát nem hat fejlesztőn reá. Egyúttal az ifjúságnak szánt irodalom
ban bizonyos megkövesedést idéz elő.

Célszerűbbnek véljük tehát, hogy költemények címei helyett 
szempontok nyujtassanak a tanítóknak, szempontok, amelyek szerint 
az iskolai szépirodalmi olvasmányok kiválasztandók. Részünkről a. 
következő szempontokat követnők:
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Mindenekelőtt követelnők, hogy a kis gyermekek olvasmányai 
között csak a legmesteribb, legremekebb költemények szerepeljenek. 
He higyjük, hogy a gyermeki léleknek, mivel még fejletlen, elég jó 
a  kezdetlegesebb vagy együgyűbb olvasmány is. A gyermekkorban 
legfogékonyabb a lélek, ebben a korban szerzi egész életre szóló 
szellemi kincsét s az e korban kellő módon megtanult költeményeket 
nem felejti el többé.

Oly műveket kell tehát a lólekbe ültetnünk, amelyek egész 
életre szóló nemes érzelmek gyanánt virágozzanak ott tovább. Csak 
oly költeményt szabad a gyermekkel olvastatnunk, amelyet felnőtt 
is a legnagyobb gyönyörűséggel olvashat — amivel korántsem mon
dottuk azt, hogy minden  mű, amely felnőttet gyönyörködtet, egyúttal 
gyermeknek is megfelelő olvasmány.

Újabb időkben világszerte a gyors fogyasztásra, széleskörű 
kelendőségre számító hírlapirodalom egyik ága gyanánt — gyermeki 
hirlapírás is fejlődött ki. Tömegesen jelennek meg oly lapok, ame
lyek kizárólag gyermekeknek szánt, édeskés mű-naivitással írott, 
gyakran üres, gyakran egészen együgyű szépirodalmi olvasmányokat 
tartalmaznak. Gyári módon készítik a modern kor irodalmi vállal
kozói a gyermek-olvasmányokat. Állítólag leszállanák a gyermeki 
lélekhez, gagyognak és gügyögnek s azt vélik, hogy minél üreseb
bek és együgyübbek, annál közelebb jutottak a gyermekvilág leiké
hez. Kétségtelenül akadhatnak és akadnak is az iparszerűen gyártott 
olvasmányok tömegében oly szép és maradandó becsű munkák is, 
amelyek irodalmi értékkel bírnak s felnőtteket is gyönyörködtetnek. 
Ezeket természetesen ki kell emelnünk az olvasmányok tömegéből s 
örömest oda kell soroznunk a gyermekvilág becses műkincsei közé. 
Csak azzal legyünk tisztában, hogy amely gyermekolvasmány általá
nos eszthetikai szempontból értéktelen, vagyis nem gyönyörködtet ifjat 
és idősbet egyaránt : az gyermeknek sem való.

A gyermeki lélek csak fejletlenebb, de nem alantasabb mint 
a mi lelkünk. Lényegében nem más, mint a mienk — csak még 
nem vált olyanná. Nem ért meg minden művet, amelyet mi meg
értünk és így nem is élvezhet mindent ; de amit megért és élvez, 
azt nekünk is meg kell értenünk, abban nekünk is gyönyörköd
nünk kell.

Van, igenis van tehát külön gyermekirodalom — de nem a szó 
ama értelmében, ahogy ezt világszerte iparszerűen űzik.

Nem oly irodalom az, amelyet csak a gyermekvilág méltányol
hat és élvezhet — hanem a valódi, még pedig a legremekebb iro
dalomnak, a felnőttek számára alkotott irodalomnak oly kiválasztott 
része, amelyet a gyermekvilág is méltányolni és élvezni tud. Az igazi.
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mesteri gyermekolvasmány az, amelynek írásakor az ihletett költő 
előtt nem is lebegett az a szándék, hogy gyermek számára ír, gyer
meki lélekhez ereszkedik le ; s amelyet mégis lelkének ősi tisztasága, 
természetessége és egyszerűsége úgy alkotott meg, hogy a gyermek 
is gyönyört talál benne. Ugyanide tartoznak a népköltészetnek leg- 
remekebb termékei is, amelyeket szintén nem gyermekek számára 
szerzettek, de melyeknek ismeretlen szerzői önkéntelenül is úgy gon
dolkodtak és éreztek, hogy termékeiket a gyermek is értheti és 
élvezheti.

Már most az a kérdés, bogy a költők legjobb műveinek s a 
népköltészet legszebb termékeinek sorából melyeket válasszunk ki 
gyermekek számára ? Б  kérdésre minden irányban kimerítő választ 
kell adni s ez csak úgy lehetséges, ha a műveket a legkülönbözőbb 
szempontokból vizsgáljuk.

Ilyen szempont a költői művekben nyilatkozó érzelem. A köl
temények, úgy a líraiak, mint a leírók és elbeszélők, vagy egyénnek 
az egyénhez (szülőhöz, gyermekhez, testvérhez, baráthoz, szeretőhöz, 
feleséghez) — vagy egyénnek a társadalomhoz (társadalmi osztály
hoz, nemzethez, emberiséghez) — vagy pedig egyénnek a világrend
hez (természethez, istenhez) való viszonyát s ebből származó érzel
mét éneklik meg. Mindezen érzelmek közül természetesen csak azok 
ragadhatják meg a gyermek lelkét, amelyeket maga is átérezni képes. 
Oly érzelmekről szóló műveket tehát, amelyeket gyermek nem érez
het, nem szabad gyermekkel olvastatnunk, mert nem érti meg. Leg
inkább megérti s így legközvetlenebbül hatnak a gyermekre azok az 
olvasmányok, amelyek egyénnek agyén iránti érzelmeit fejezik ki. 
Csak a teljesség okáért említjük, noha ezt már csakugyan tudja min
den tanító, hogy az ily művek közül is föltétlenül kerülendők a 
szerelmiek, még ha a legideálisabbnak nevezett érzést szólaltatják is 
meg. Erről az érzésről gyermeknek sejtelme nem lehet, az ily művet 
tehát nem értheti meg. Itt-ott szokás, hogy valamely szerelmi tárgyú 
költeményt mégis a gyermeki olvasmányok közé vesznek, még pedig 
úgy, hogy egyes versszakait kihagyják, egye3 szavait megváltoztatják s 
a művet úgy tüntetik fel a gyermek előtt, mintha szülő, testvér 
vagy barát iránti érzelmet fejezne ki. Ez azonban visszaélés a művel, 
torzítás, szinte hamisítás. S nemcsak azért ítélendő el, mert a költő 
művét kiforgatja mivoltából, hanem azért is, m ert a jövőre kiható- 
lag káros hatást gyakorol a gyermekre. Idő múltával ugyanis a gyer
mek rájön a kegyes csalásra, ami tanítóját visszás színben állítja 
elébe, sőt hozzájárulhat ahhoz, hogy az iskolában tanultak megbíz
hatóságát tudatában megingassa. Itt újra hangoztatjuk, hogy költői 
művet т а з  célra, m int amelyre íródott, felhasználni nem szabad.
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A felsorolt három csoport közül legnehezebben foghatja fel 
a gyermek az egyénnek a világrendhez való viszonyát. De azért 
a természetről szóló művek semmiesetre sem mellőzendők. Mert ha 
a gyermek még be sem is hatol valamely természet-festő költemény 
mélységeibe : annak színei és képei mégis érthetők előtte s így 
hatnak reá, még pedig évek múltán egyre növekvő mértékben. 
A gyermek naivul szereti s élvezi a természetet ; a költemény hozzá
járul ahhoz, hogy gyönyörűsége tudatossá váljék. Az istenségről szóló 
költemények sem mellőzhetők, mert bár elvontaknak látszanak is, az 
egyéni életből, vagy a társadalmi életből vett analógiák segélyével 
mégis oda vezetik a gyermeket, hogy az istenséget megsejtse.

Ezzel egyszersmint megjelöltük a határt, amelyen belül ily 
tárgyú költemények a gyermekek számára hozzáférhetők. Amily mér
tékben teszik érzékelhetővé, szemlélhetővé a magasabb eszmét, oly 
mértékben alkalmasak gyermeki olvasmányul. Magasabb, elvont böl- 
cselmi jellegű művek — bármily remekek is, — ha konkrét alakban 
nem érzékeltetik az eszmét, természetesen teljesen alkalmatlanok 
gyermekek számára.

Valamennyi elébb felsorolt csoporthoz tartozó mű vagy a rokon
szenvező, vagy pedig ellenszenvező érzelmet ; tehát a szeretet vagy a 
gyűlölet különböző árnyalatait fejezi ki. Mondanunk sem kell, hogy 
a lírai költemények közül csak azok a művek alkalmasak gyermeki 
olvasmányul, amelyek rokonszenvet szólaltatnak meg, tehát szere- 
tetet egyén, társadalom és világrend iránt. Nem mintha csak ily 
érzelmű lírai művek lehetnének irodalmi remekek. Hisz a költői szív 
ép úgy érezhet szeretetet, mint gyűlöletet. A gyűlölet, melyet valami 
iránt érez, abból a szeretetből származik, melyet valami más iránt 
érez. Például a költő gyűlöli azt a gonosz ellenséget, aki a nemzete, 
népe ellen támad. Gyűlöli azért, mert népét nagyon szereti. E gyűlö
let tehát negativ oldala a pozitív szeretetnek. S ép ezért nem való 
gyermeki olvasmányúl, mert a gyermeki léleknek pozitív tartalmat 
kell adni. S annyira még nem fejlődött a gyermeki lélek, hogy a 
rossz elleni gyűlölet mögött is a jó iránti szeretetet ismerje fel. 
így például Petőfi akárhány, a szabadságharc viharai között írott s 
a zsarnokság elleni gyűlöletet kifejező lírai költeménye — bármily 
remek legyen egyébként s bármily gyönyörködtető olvasmánya legyen 
is felnőtteknek, kis gyermekeknek nem való, mert a gyermek még 
nem érti meg kellőkép, hogy e gyűlöletet is csak a szeretet — a nép 
és haza iránti szeretet — sugallta. A leiró művek közül sem valók 
gyermeki olvasmányúl azok, amelyek csak ellenszenvet szólaltatnak 
meg valamely tárgy, személy, táj, tünemény iránt. Elbeszélő művek
ben, ahol a jó a rosszal harcot vív, természetesen úgy rokonszenves,
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mint ellenszenves érzelmek nyilatkoznak. E művek közül is csak 
azok alkalmasak, amelyekben a rokonszenv, a szeretet győzedelmes
kedik. De erről később szólunk behatóbban.

S most rátérhetünk arra, hogy a költők sokféleképen hangolt 
kedélyvilága közül melyek felelnek meg leginkább a gyermeknek. 
Vannak költők, akiknek kedélyében uralkodó hang a pathos, a ma
gasabb lendület, amely lelkesedésre hajlik. Másoknak meg főjellem
vonása az érzelmesség, a szentimentálizmus. A harmadik csoportba 
tartoznak azok, akikben uralkodik a gúny, a szatíra. Ezek a jellem
vonások természetesen sokféle árnyalatban és keveredésben m utat
koznak, de a három közül valamelyik mégis uralkodó jellege minden 
költőnek. 8 ez természetes is. Mert vagy azonosnak érzi magát a 
költő a világrenddel, át és át van hatva annak nagyszerűségétől, s lel
kesedik érte, — ez esetben pathetikus kedély. Vagy pedig nem érzi 
magát azonosnak a világrenddel, kifogásolja, gáncsolja, gúnyolja, — 
ez esetben szatirikus kedély. A kettő között lebeg az oly költői ke
délyvilág, amely egyfelől szeretne a világrenddel azonosulni, másfelől 
érzi annak ránézve gyakran súlyos, fájdalmas letipró voltát. Az ilyen 
gyengéd léleknek nincs elég ereje sem a világrendért való lelkese
désre, sem az ellene való lázadásra, tehát szentimentális kedély. 
8 borongó bánatát gyakran szelid humorral palástolja.

Már most az a kérdés, hogy a sokkép hangolt kedélyek közül 
melyek nyújthatnak a gyermekeknek megfelelő olvasmányt? Nyilván
való, hogy a világrenddel szemben luciferi módon a tagadás állás
pontján állókat, akik csak gúnyolni, gáncsolni s lázadni tudnak, 
ki kell zárnunk a gyermekek olvasmányai sorából. Hisz a gyermek 
még nem ismeri ezt a világot, — nem is értheti tehát a szatirikus 
léleknek tagadását.

Minél erősebb szatíra szólal meg valamely műben, vagyis 
minél mesteribb szatíra, annál kevésbbó adható gyermek kezébe. Ellen
ben mindenekfölött alkalmas gyermeki olvasmányul a pathetikus 
kedélyű költemény, amelyben lelkesedés, a világrenddel való azonos
ság érzete szólal meg. A gyermeki szív gyengéd, érzelmes irányba 
való hangolása céljából szentimentális olvasmány is adható ; de nehogy 
nagyon is siránkozó legyen, lehetőleg olyan, amelyben szelid humor 
aranyozza be a borongó szentimentalizmust. Azonban — ismételjük — 
legértékesebb s a gyermekre legvonzóbb a pathetikus mű. Ezért sze
reti a gyermekvilág oly nagyon Petőfi számos lendületes, lelkes 
költeményét.

Miután a kedély világ szempontjából vizsgáltuk a költői alkotá
sokat, azt kell meghatároznunk, hogy a képzelet, a fantázia, szem
pontjából mily költői munkák felelnek meg a kis gyermekek lelki
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világának. Azok a művek megfelelőbbek-e, amelyekben a költő a 
köznapi, való, úgynevezett reális élet képeit festi? vagy pedig azok, 
amelyekben a költő távolibb, mesés, elgondolt vagy idealizált világot 
jelenít meg képzeletével?

Mindenki tudja, hogy a gyermeket kevésbbé érdekli a köznapi 
reális való. A mese fantasztikuma vonzza lelkét. S ez érthető. Oly 
kevés még, amit a világból ismer s oly sok az, amit ismerni óhaj
tana, hogy az ismeretlen mindig nagyobb vonzóerőt gyakorol rá. 
Az önkénytelenül megnyilatkozó tudásvágy a távollevőnek, mesésnek 
szeretetére bírja a gyermeket, úgy hogy szinte éhesnek mondható 
képzelete mind újabb és újabb csodás tápot keres. Bármily mesteri 
realizmussal fesse- tehát valamely költő egy falusi gazda otthonát, 
a falusi gyermek, amely ama környezetben állandóan él, annál ke
vésbbé fog iránta érdeklődni, minél jobban ismer reá a valóra. Meg
állapítván a gyermeki fantázia rendkivüli vágyát az ismeretlen és 
mesés elem iránt, már csak azt kell kérdeznünk : elfojtsuk-e ezt a 
hajlamot, vagy pedig kielégítsük-e ?

A népiskola minden többi tárgya, az ismeretek minden faja a 
reális való megismerésére tereli a gyermeket. Kérdés, hogy m ind
ezeken kívül még a költészetre is szükség van-e, hogy a gyermek vala
hogy el ne térjen a realitástól? Még súlyosabb kérdés, vájjon az-e 
az oktatás feladata, hogy a gyermeki lélekben általánosan és szük
ségszerűen mutatkozó hajlamot elfojtsa ? S lehet-e ily hajlamot úgy 
elfojtani, hogy káros visszahatásai ne legyenek ? Oly kárhozatos, 
veszedelmes hajlam-e a fantázia, hogy azt elfojtani szükséges? Egyál
talán létesült-e valamely magasztosabb emberi mű a képzeletnek 
merészebb, szokatlanabb szárnyalása nélkül ? Nem inkább táplálni, 
fejleszteni s egyúttal lélekemelő képekkel megtölteni kell-e a kép
zeletet?

Nézetünk szerint minél realisztikusabb jellegű valamely szép- 
irodalmi mű, annál kevésbbé alkalmas gyermeki olvasmányul. S a 
reahsztikus művek közül is a városi gyermeknek megfelelőbb a falusi 
életből, a falusi gyermeknek a városi életből, a pusztán lakónak a 
felföld vagy a tengerpart vidékéről, viszont a felföldinek vagy ten
gerpartinak a pusztai életből vett szépirodalmi munka. De valameny- 
nyinek leginkább felel meg a mesék csodás világából vett költői olvas
mány.

Azonban ha tápot kell is nyújtanunk a képzeletnek, őrizkedő 
m ink kell annak beteggé tételétől. Már pedig a kóros képzeletű köl
tői munka kórossá teszi a gyermeki képzeletet. Meg kell tehát álla
pítanunk, mikor kóros képzeletű valamely költői alkotás ? Kóros akkor, 
ha mind abból amit mesei alakban, csodás színben előad, nem
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hámozható k i tartalmi, eszmei igazság. Az igazán remek művek 
mindegyikében, akármily mesés, fantasztikus is, valóság, igazság rej
lik. A aesopusi mesékről, melyek közül több a világirodalom gyön
gye, ezt senki sem vonja kétségbe s e meséket még a csodás, fan
tasztikus olvasmányok ellenzői is ajánlani szokták gyermeki olvas
mányul. Pedig az ily mesék ugyancsak nem felelnek meg a realitás 
külső követelményeinek. Merő valótlanság például «A teknősbéka és 
a sas» cimű mesében, hogy a teknősbéka arra kérte a sast, tanítsa 
repülni ; valótlanság, hogy a sas óva intette ettől ; valótlanság, hogy 
végre mégis engedeti s azért vitte a magasba, hogy onnan levesse. 
De bár az egész mese valótlan, mégis igaz a benne rejlő gondolat, 
hogy aki képességének határán túl törtet, elpusztul, ezt az igazsá
got e mese a lehető legrövidebben s legszemlélhetőbben varázsolja a 
hallgató képzelete elé. Realista iró az emberi társadalomból vett 
elbeszéléssel, akár egész regénnyel fejezhetné ki ezt az igazságot, — 
de hol a mester, aki velősebben és színesebben véshetné az emberi 
képzeletbe ? Az igazán szép mese, akár aesopusi, akár más állat-mese, 
virág-rege, tündér-mese, bárha a realiszmus szempontjából valótlannak 
látszik is s bárha a természetrajz, természettan törvényeivel s 
egyáltalán m inden természeti törvénnyel ellenkezik is : nem ellen
kezik az esztétika törvényeivel, lélektanilag igaz, gondolatilag való, 
vagyis belső tartalm ában egészen reális. Gyermekek számára éppen 
azokat a meséket kell kiválasztanunk, amelyeknek fantasztikumából 
igaz eszme ragyog elő. Az ily mesék a bennük rejlő csodás elemmel 
kielégítik a gyermek sóvár képzeletét, de ugyanakkor a gondolkodást 
is megtermékenyítik. Viszont kóros képzelműnek mondjuk az oly 
mesét, akár aesopusi, akár pedig tündér-mese vagy hasonló, amely
ben a sok csodának értelme, eszmei tartalm a nincs. Az ilyen nem 
tereli a képzeletet határozott eszmei irányba, csak izgalmat kelt 
benne, vadul kalandoztatja, rémképekkel és babonákkal tölti meg.

S most rátérhetünk arra, hogy eszmei szempontból milyen 
legyen a gyermek számára szánt szépirodalmi olvasmány. Milyen 
iránya legyen a költő értelme, gondolkodása, vagyis világfelfogása.

Ha gyermeknek oly mesét mondanánk el, amelyben a királyfi 
sok hányatás és szenvedés után valamely gonosz ellenségnek vég
kép áldozatul esnék : a gyermek lelkülete sehogysem nyugodnék 
meg. Felháborodnék a rossz végen és rútnak mondaná a mesét, 
amelyben költői igazságszolgáltatás nincsen. Mert költői igazságszol
gáltatást, vagyis a jónak győzelmét s a rossznak bünhődését kivánja 
a gyermeki lélek. Ezzel a ténnyel szemben merőben hiába való a 
vitatkozás : vájjon van-e az életben csakugyan igazságszolgáltatás, 
s vájjon kell-e a költészetben is igazságszolgáltatásnak lenni ? Vagyis
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merőben meddő az a kérdés, vájjon az optimista, vagy pedig pesszi
mista világfelfogás igaz-e ? Aki a gyermeket nem akarja felháborítani, 
megbotránkoztatni s elkeseríteni, annak nem szabad a gyermeknek 
oly olvasmányt nyújtani, amelyben a jó végül elpusztul, a rossz pe
dig győzelmet arat, amely tehát pesszimisztikus felfogást fejez ki. 
Nem akarjuk mi ezzel kétségbevonni, hogy pesszimisztikus müvek 
is lehetnek nagyszerű irodalmi alkotások, csakis azt mondjuk, hogy 
gyermeknek nem valók. Lehet, sőt van akárhány költő, aki az élet
ből vett keserű tapasztalatok és az elme hosszas kínos tusái nyomán 
arra a meggyőződésre jutott, hogy a világ tökéletlen, gyarló, elhibá
zott alkotás, amelyben isteni igazságszolgáltatás nincsen. De a gyer
mek még nem mehetett át e tapasztalatokon és gondolatokon, még 
nem juthatott oda. Tehát nem értheti meg a pesszimizmust. S több 
mint kiméletlenség, valósággal lelketlenség a gyermeket mestersége
sen oda vinni. Aki erre vállalkoznék, kínos tapasztalatain és sötét 
gondolatain kívül kétségtelenül sok élvezeten, lelki és testi gyönyörű
ségen is ment át, míg a «vanitatum vanatus»-ig eljutott. Ezektől az 
örömöktől fosztaná meg a gyermeket, hogy az a kellemességek isme
rete nélkül jusson a gyötrő kétségekhez. Egyúttal a saját pesszimista 
felfogását sem értetné meg, mert hiszen az élet örömeinek ismerete 
nélkül nem is juthat a lélek ahhoz, hogy az örömök hiábavalóságát 
felismerje. De meg azért sem érhetné el célját, mert a gyermek, 
amelynek természetében van, hogy még élni kiván, mielőtt borza
lommal fordulna el az effajta költészettől.

De van még egy nevezetes ok, amely a pesszimista felfogású 
műveket kizárja a gyermeki olvasmányok sorából. A pesszimista 
gondolkodás voltakép elítélő bírálat a teremtés müve fölött. E bírá
latot ember gyakorolja, ember, aki magát képesnek és illetékesnek 
hiszi arra, hogy a világegyetem végtelen alkotását amelyet még fel
fogni sem képes, elitélje s tökéletlennek mondja. Ez nyilvánvalón 
oly nagyfokú emberi szerénytelenség és gőg, amelyeknek csak káros 
nevelő hatása lehet.

De nemcsak a nyíltan pesszimisztikus, hanem a teremtést 
burkolt módon elitélő műveket sem szabad soha kis gyermekekkel 
olvastatni. Hasonlókép azokat sem, amelyeknek felfogásában, ha nem 
is pesszimizmus, legalább habozó kétkedés mutatkozik. Kizárólag és 
föltétlenül csakis oly munkák adhatók kis gyermekek kezébe, ame
lyekben a jó teljes győzelmében, a rossz szükségszerű bünhődésében 
való meggyőződés ju t érvényre, — tehát kizárólag optimista felfo
gású művek.

S mellőzendők oly müvek is, — bár ezekben tükröződik a 
földi lét leghivebben és legméltóbban — amelyekben a nagy célokért



5 2 6 TANULMÁNYOK.

hevülő hős ugyan kivívja a célt, az eszmét, amelyért küzdött, de 
maga testi értelemben elbukik, áldozatul esik. Az ily felfogás ugyan 
többnyire nagyszabású művekben található, de kifejezésre juthat 
kisebb elbeszélő, sőt lirai művekben is. Gyermeki lélek nem ké
pes a földi lét tragikumát felfogni. Nem képes még megérteni azt, 
hogy valaki nagy harcában elbukik, s mégis övé az erkölcsi győze
lem. Hisz a gyermek előtt mindent szemlélhetővé kell tenni, s az 
elvont igazságot csak akkor érti meg, ha valamely alakban szemlél
hetővé vált előtte. Hát hogy is értse meg azt, hogy a hős bukásában 
is győzelem rejlik? A bukást látja lelki szemei előtt, a bukás a való
ság neki, — az erkölcsi, vagy sírontúli győzelmet ellenben nem látja 
s így föl sem is fogja. Ezért csak közép fajú  művek adhatók kis gyer
meknek, oly művek, amelyeknek hőse nemcsak erkölcsi, hanem phi- 
sikai értelemben is győz, — tehát legyőzi a rossz ellenfelét, kivívja 
a jónak diadalát s maga boldogan él tovább.

Végül még hangsúlyoznunk kell, hogy a milieu tekintetében 
lehető egyszerű viszonyokat, minél természetesebb, mesterkéletlenebb, 
ősi társadalmi állapotokat festő művek felelnek meg a gyermeki lé
leknek. S a szövevényes és bonyolult társadalomban szereplő művek 
csak akkor felelnek meg, ha a lehető legegyszerűbb s bonyodalom 
nélküli helyzeteket ragadják ki. Ez azért fontos, nehogy valamely 
szövevény a gyermeket zavarba ejtse s képzeletét elkalandoztassa. 
Hasonlókép a nyelv- és a versritmus tekintetében nagy egyszerűség 
és világosság kívánatos.

Látható mindezekből, hogy mily sok és sokirányú követel
mény fűződik a valóban becses, klaszikus gyermek-olvasmányhoz. 
S csakugyan oly ritka az ilyen, hogy a legnagyobb nemzetek irodal
mából is alig állítható egybe mintaszerű gyűjtemény. S az emberi
ség nagy j óltevői közé tartoznak azok a költők, akik műveik között 
csak néhány ilyet is alkottak. Ez oknál fogva egy nemzet sem zár- 
kózhatik el attól, hogy ne merítsen más nemzet kincstárából is, ha 
művészi tökéletességű fordítással rendelkezik. A súlypont természe
tesen mindenütt a nemzeti irodalomra esik, — de az egész emberi
ség közkincsét képező remekek sem mellőzhetők.

Mindezekben arról írtuk meg véleményünket, hogy a gyermek
nek a népiskolában, vagy általában tizenkét éves korukig milyen 
szépirodalmi olvasmányok nyújtandók. A következők arról szólanak, 
hogy a népiskolában miképen tárgyalandók az ilyen olvasmányok.

P a l á g y i  L a j o s .
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AZ 1883. ÉVI XXX. T.-C. ÉS ANNAK HATÁSA KÖZÉP
ISKOLÁINK FEJLŐDÉSÉRE*

(Második, befejező közlemény.)

Középiskolaügyünknek még egy fontos közös intézménye, az 
érettségi vizsgálat, igényelt törvényes rendezést.

Az érettségi vizsgálat a Thun-féle Entwurf hatása alatt, az 
ötvenes évek elején honosodott meg hazánkban.

A közhivatali tisztviselők minősítését megállapító 1878. évi 
V. t.-с., mely e hivatalok nagy részét az érettségi bizonyítvány b ir
tokához kötötte, ezáltal bizonyos államjogi functióval ruházta fel már 
az érettségi vizsgáló bizottságot.

Ez az államnak egyenesen kötelességévé tette, hogy ezen vizsgá
latnak módját egyöntetűen rendezze, annak mértékét és színvonalát 
megállapítsa és e vizsgálatoknak legalább is ellenőrzését magának 
fentartsa.

Ha a törvénynek e kérdést rendező intézkedései nem oly hatá
rozottak, mint talán kivánnók, úgy ezért nem a törvény tervezőjét 
terheli a felelősség. A tárgyalás folyamán eszközölt módosítások által 
nyerte az jelenlegi alakját.

El kellett ejtenie a miniszternek a törvény azon álláspontját, 
hogy az autonom felekezetek középiskoláinak érettségi vizsgálatain is 
a főigazgató elnököljön mint a közoktatási államkormány kép
viselője.

A küzdelem ezen kérdés körül akkor annyira kiélesedett volt, 
hogy az egész törvény sorsa kétségessé vált. A kérdés jelenlegi meg
oldása, hogy e vizsgálatokon a kormány-képviselő csak ellenőrző közeg, 
kit semmiféle intézkedési jog nem illet meg, a tárgyalások során létre
jö tt alkuegyezmény s csakis ilyépen érthető meg.

A megcsonkított jogkörű kormány-képviselő betekinthet az érett
ségi összes ügyirataiba, a szóbeli vizsgálatokon jelen lehet, a tanuló
kat kérdezheti, közölheti észrevételeit a vizsgáló bizottság értekezleté
vel, de a bizonyítványokat nem írja alá, azok érvényesek az síilum 
közegének aláírása nélkül.

Egyetlen joga, hogy azon esetben, ha a törvény vagy az érett
ségi vizsgálati utasítás nyilvánvaló sérelme forogna fenn, a bizonyít
ványok kiadatását felfüggesztheti, mely felfüggesztés addig érvényes, 
míg az esetet a miniszter felhívására, az illető intézet saját főható
sága felül nem vizsgálta. Ha az rendbenlevőnek találja a dolgot, úgy 
az ügy el van intézve.
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A törvény ez intézkedése bizonyára nem volt épen alkalmas 
arra, hogy a kormányképviselő tekintélyét valami magasra emelje. 
A törvény végrehajtásakor e hajon máskép segítettek. Kormány- 
képviseió'kül a felekozeti középiskolákhoz mindig ugyanazon felekezetű 
egyének küldettek ki és pedig tudományos és közéletünk legkiválóbbjai, 
kiknek személyisége s egyéni tekintélye busásan pótolta a törvény 
fogyatkozását. A törvény végrehajtójának ez ép oly tapintatos, mint 
bölcs intézkedése nagyobb tekintélyt szerzett a kormány-képviselői 
intézménynek, m int amilyet a törvény leghatározottabb intézkedése 
is adhatott volna neki. De vájjon az intézmény ez úton biztosított 
jelentőségét és tekintélyét meg fogja-e tartani azon esetben is, ha a 
kormány-képviselők kiküldésénél a múltban gyakorolt bölcs megválasz
tás feledésbe megy, ez oly kérdés, melyre nem mernék igennel 
felelni.

Az érettségi vizsgálati eljárás részletes szabályozását a törvény 
időnként módosítható, de minden iskolára kötelező hatályú miniszteri 
rendeletnek tarto tta  fenn. A miniszter e szabályzat módosításánál a 
törvény által köteleztetik a főiskolák és iskolafentartó főhatóságok 
véleményének meghallgatására, de azoknak a módosításhoz való hozzá
járulása nem szükséges.

A törvényhozó itt, midőn a részletes intézkedést szabályrende
letnek tartotta fenn, elkerült egy hibát, melyet véleményem szerint 
e törvény ismételten elkövetett azáltal, hogy nagyon részletes intéz
kedéseket kodifikált, melyek akkor talán célszerűek voltak, melyek 
változása azonban idővel kívánatossá, sőt szükségessé vált s melyek
nek törvény által való megrögzítése egy és más irányban máris a 
fejlődést hátráltatónak bizonyult.

A törvénynek az érettségi vizsgálatról intézkedő részének még 
egy pontjáról kell megemlékeznem ; ez a gimnáziumi és reáliskolai 
érettségi bizonyítványhoz kötött jogosítvány különbözősége.

A törvény első §-a meghatározza, hogy középiskolák (gim
názium és reáliskola) oly iskolák, melyek az ifjúságot magasabb álta
lános műveltséghez juttatják s azokat felsőbb tudományos képzésre 
előkészítik.

Itt tehát a két fajú középiskola feladata teljesen egységesen van 
megállapítva.

A törvény 26. §-a aztán kimondja, hogy a gimnáziumi érett
ségi vizsgálat mindennemű főiskolai tanulmányra jogosít, a reáliskolai 
azonban csak a műegyetemre és tudomány-egyetemnek mathematika- 
természettudományi kárára, továbbá a bányászati és erdészeti főisko
lára és a gazdasági akadémiákra.

Nyilvános gimnásiumon a latin nyelvből te tt érettségi vizsgálat
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» reáliskolát végzett tanuló előtt megnyitja az orvosi s a jogi fakul
tás különben zárt kapuit, és csak, ha gimnáziumon latinból és görög
ből tesz érettségi vizsgálatot, lesz egyenjogúsított a gimnáziumon 
érettségi vizsgálatot te tt tanulóval.

Itt nyilvánvaló ellentmondás van s vagy helytelen a közép
iskola fogalmának fenti meghatározása, vagy nem középiskola a reál
iskola, de az 1830. évi XXX. t.-c. hatályba lépte óta, mely a görög
pótló tanfolyamot szervezte, tulajdonkép részben gimnáziumunk is 
megszűnt középiskola lenni.

Ezen ellentmondásból vagy határozatlanságból erednek mind
azon mozgalmak, melyek 1883 óta állandóan foglalkoztatják, más
más néven bár, közoktatási köreinket. I tt van csírája az egységes 
középiskolának, az egységes jogosítású iskolának a gimnázium s reál
iskola egyenjogúsítása kérdésének, melyek sok irodalmi vita és anké- 
tezés dacára, mindezideig megoldást nem találtak.

Az 1883. évi törvény intézkedései sorában az eddig érintetteket, 
ugyanis, hogy a nem állami intézetek segélyezésének szervezése által 
módot talált az eddig fennállott és történelmileg fejlődött intézetek 
továbbfejlesztésére, hogy egységesen szervezte s államosította a kö
zépiskolai tanárképzést és állami rendelettel állapította meg az érett
ségi vizsgálat módját, tartom a legfontosabbaknak, ehhez csatlakozik 
mint negyedik az állami felügyelet módjának és körének szabályo
zása.

Az állami felügyelet jogát az 1790/91. évi XXVI. törvénycikk 
egyelőre elvként már kodifikálta. Tankerületi főigazgatókat pedig már 
a Mária Theresia-féle Eatio Educationis szervezett s e hivatal, mely 
azonban nagyrészt csak nobile officium volt, 1849-ig fennállott. 
Az abszolút kormány eltörölte, majd változott hatáskörrel 62-ben újra 
szerveztetett, 68-ban e szervezet módosíttatott, végül 1883-ban a 
középiskolai törvény által mai alakjában újból szerveztetett. — A tör
vény az országot tizenkét tankerületre osztotta fel, melyek mindegyi
kének élén egy tankerületi főigazgató áll, ki e minőségében a tan- 
kerülete területén levő állami rendelkezés és vezetés alatt álló tan
intézetekkel szemben az állami felügyelet gyakorlója és egyúttal 
közvetítő hatóság az illető középiskola s az azt kormányzó minisz
térium között.

A tankerülete területén lévő, autonom felekezeti iskolák felett 
a felügyeletet csak a miniszternek évről-óvre megújuló külön meg
bízatása alapján gyakorolja s ez iskolákat nem mint tankerületi fő
igazgató, de mint a miniszternek megbízottja látogatja. Ezen intéze
tek nem a tankerületi főigazgató, de saját főhatóságuk útján érint
keznek a közoktatási minisztériummal s a tankerületi főigazgatónak
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mint kirendelt megbízottnak jogköre tulajdonképen csak a hivatalos 
látogatásra szorítkozik, mely látogatása alkalmával észrevételeit közli 
a tanártestülettel, tapasztalatairól a miniszternek jelentést tesz, ki 
így nyert értesülése alapján esetleges észrevételeit s kifogásait köz
vetlenül az illető iskola főhatóságával közli, esetleg az észlelt bajok 
orvoslását kérve.

A főigazgatót tehát az autonom intézetekkel szemben ép úgy 
nem illeti meg intézkedési jog, mint a kormányképviselőt az érett
ségi vizsgálaton. Különben a miniszter rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt álló intézetekkel szemben is nagyon korlátozott intéz
kedési joggal bir a főigazgató, erre sem a törvény alapján, de mert 
a minisztérium a lefolyt 25 évben a törvény által a miniszternek 
fentartott adminisztratív teendők jelentékeny részét, épen az adminisz
tráció egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a tankerületi kir. fő
igazgatókra ruházta át.

Az állami felügyeleti jog folyományaképen azon iskolák, melyek 
nem állnak a miniszter közvetlen vezetése alatt kötelesek főhatósá
guk útján :

1. A miniszternek beszolgáltatni az iskolára vonatkozó minden
nemű statisztikai kimutatásokat ;

2. évenkint jelentést tenni, melyből a tanrend és tantárgy fel
osztás, a tanárok száma, képesítése és működési köre, az osztályok 
száma és népessége, a tanítás eredménye, az érettségi és egyéb vizs
gálatok minden adata kitűnjék ;

3. köteles a tanrendszer és tantervben beálló minden lényeges 
változást bejelenteni ;

4. a használt tankönyveket azon szempontból való felülbírálás 
végett, nem tartalmaznak-e azok államellenes vagy a törvénybe ü t
köző tanokat, bemutatni.

Végül az állami felügyeleti jog elvénél fogva, a miniszter hatás
körébe tartozik az iskolai célokra tett alapítványok és mindennemű 
iskolai vagyonra való felügyelet joga, valamint annak ellenőrzése, az 
alapítványok jövedelme azok rendeltetésének megfelelően használta
ik-e fel.

Az ezekben megállapított felügyeleti jog tényleges érvényesí
tése végett a miniszter jogosított oly tankönyveket, melyek állam-, 
alkotmányellenes vagy törvénybe ütköző tanokat tartalmaznak, a 
használattól eltiltani, szükség esetén azokat elkoboztatni s az illetők 
ellen a törvény rendes utján tovább is eljárni.

A törvény követelményeinek meg nem felelő intézetektől, az 
illető intézet főhatóságához félévi időközökben intézett három figyel
meztetés után, a miniszter megvonhatja a nyilvánossági jogot.
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De intézkedhetik a miniszter, illetőleg ő  Felségének előter
jesztést tehet oly intézet ideiglenes vagy végleges bezáratása iránt is, 
ha az intézetben uralkodó erkölcsi bajok, vagy államellenes irány
nak jönne nyomára s a felekezeti hatóság útján gyökeres orvoslás 
biztosítható nem volna.

Végül az iskolai vagyonra való felügyelet módja iránt intéz
kedik a törvény.

Látjuk, hogy e tekintetben a törvény a közoktatási kormányt 
a legmesszebbmenő jogokkal ruházta fel s e jogok végrehajtását 
kellő sanctióval biztosította is.

Mindennek dacára, talán épen e téren maradt máig is sok 
kivánni való, minek oka, hogy az iskolák belső munkájába való be
tekintés nagyon nehéz, sőt majdan lehetetlen.

*

A törvény azon részét, mely az iskola szervezetét állapítja 
meg, eddig alig érintettem, utoljára hagytam pedig azért, mert ezen 
része tnlajdonképen újat alig statuál, de kodifikálta a meglevő álla
potokat, talán kelletén túl is menve az 1883 iki állapotok megrög
zítésében.

I tt  különösen két kérdést kell megvilágítanunk, hogyan szer
vezi a törvény a középiskolát magát és hogyan a középiskolai tanár
nak szolgálati és jogviszonyait.

Hogy a törvény kétféle középiskolát statuál, gimnáziumot és 
reáliskolát, azt már megemlítettük. Mindkettő nyolc osztályú, az 
azokba való felvétel a betöltött kilencedik életévhez és a népiskola 
negyedik osztályáról nyert bizonyítvány előmutatásához, illetőleg fel
vételi vizsgálathoz van kötve.

Megjegyzem, ibogy 1883-ban az országban hét intézet volt, 
mely reálgimnáziumnak nevezte magát, de ezek között egyetlen egy 
sem volt teljes, azaz a reálgimnázium typusza nálunk egésszé soha 
nem fejlődött s ez úgynevezett reálgimnáziumok tulajdonkép kísérle
tek voltak a reáliskola és főreáliskola felső négy osztálya számára 
egy egyaránt megfelelő alépítményt szervezni.

Midőn tehát a törvény a reálgimnázium typusát kihagyta, 
valójában szintén csak a tényleges állapotot kodifikálta, mégis kér
dés, nem lett volna-e kívánatos kisérleti iskolául e typust is meghagyni.

A törvény részletesen felsorolja úgy a gimnáziumban, mint a 
reáliskolában tanítandó tárgyakat s előírja, hogy a négy alsó osztály 
ban a heti rendes tanórák száma nem lehet több 26-nál, a felsőbb 
osztályokban 28-nál, mely óraszám a rendkívüli órákkal együtt sem 
lehet több 30, illetőleg 32-nél.

34 *
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A mult 25 év tapasztalata igazolta, hogy a törvény itt kissé 
nagyon szűk korlátot szabott, annál bőkezűbben járt el, fájdalom, 
az osztály tanulói létszámának megállapításánál, midőn azt hatvan
ban állapította meg, de mindjárt hozzáteszi, hogy ez sem tekint
hető átléphetetlen maximumnak!

Hogy a középiskolai törvény egy osztály tanulóinak létszámát 
ily nagyra szabta, az az azóta kialakult tanári közvélemény szerint 
a magyar középiskolaügy egész szervezetének legnagyobb hibája, 
mert amíg egyrészt lényegesen lenyomja az iskolában elérhető ered
mény színvonalát, addig másrészt bizonyára lényegesen része van 
abban is, hogy a középiskolába s ennek elvégzése után közvetlenül 
a közhivatalokra tódulok számának óriási szaporodása már-már szociá
lis bajjá fejlődött.

Hogy egy iskolának hány osztálya lehet, arról a törvény nem 
intézkedik, pedig kétségtelenül kívánatos lett volna itt is bizonyos 
határt szabni, m ert az iskola egyöntetű vezetését túlságosan sok 
osztály nemcsak megnehezíti, de egyenesen lehetetlenné teszi.

A tanulók elleni fegyelmi eljárásra vonatkozólag a törvény 
azon lényeges intézkedést tartalmazza, hogy az ország összes intéze 
teiből való kizárást minden es oen a miniszternek kell megerősí
tenie és azt ő hirdeti ki. A mi.., zter rendelkezése és vezetése alatt 
álló intézetekre vonatkozólag ez eljárásnak rendeleti úton való sza
bályozását helyezi kilátásba a törvény. A rendtartásnak a fegyelmi 
eljárásra vonatkozó intézkedésén kívül más intézkedés ez irányban 
eddig nem történt.

A törvénynek az iskolai rendtartásra, a tanulók felsőbb osz
tályba és az egyik iskolából a másik iskolába л aló átlépésre, a tan
díjra, a tankönyvek engedélyezésére s egyéb inkább rendtartási 
ügyekre vonatkozó intézkedéseit mellőzve, a középiskolai tanárnak 
a törvény által megállapított jogviszonyát és munkakörét akarom 
még ismertetni.

Az igazgatók és a tanárok alkalmazásának módját a törvény, 
sajnos, nem kodifikálta. Azt mondja, hogy az eddigi eljárás érintet
lenül hagyatik. Ámde egyöntetű eljárás addig sem volt, ami a tör
vény fenti kijelentését értéktelenné teszi. A törvény e határozatlan
ságát fájdalmasan tapasztalták a tanártestületek, melyeknek befolyása 
a testület kiegészítésére, hovatovább teljesen jelentőségét veszti.

Ez pedig a tanártestület testületi összetartozása érzetének egy 
nagyon jelentőségteljes tényezője. Az 1777-iki és az 1806-iki Eátio 
szerint az igazgatókat a főigazgató hármas jelölése alapján a király, 
a tanárokat, a pályázatra jelenkezettek közül a pályázókat vizsgáló- 
bizottságnak ugyancsak három jelöltje közül a helytartótanács ne
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vezte ki. Ebből fejlődött ki azután a tanártestületeknek ma már 
csak igen kivételesen érvényesülő jelölési joga.

Az okleveles tanár először helyettes tanári minőségben alkal- 
maztatik, rendes tanárrá csak 1—3 évi szolgálat után nevezhető ki. 
E  két szám jelentősége meglehetősen homályos, mert a hármas egy
általán nem jeleuti a helyettes tanári szolgálat lehetőségének határ
számát és a törvény intézkedése sokkal világossabb és értékesebb 
volna, ha csak az «egy év» állna ott.

A helyettes és rendes tanár munkakörében és iskolai hatás
körében a törvény nem tesz külömbséget, de a helyettes hivatalos 
esküt nem tesz, tehát nem hivatalnok, nyugdíjigénnyel nem bir, 
ha rendes tanárrá lesz, helyettes tanári szolgálata nyugdíjaztatásakor 
szolgálati idejébe beszámítandó.

A rendes tanárt a miniszter rendelkezése alatt álló intézetek
hez élethossziglan a miniszter nevezi ki, az igazgatókat ugyanezen 
intézeteken a miniszter előterjesztésére a király.

Igazgatók és rendes tanárok évi fizetés és nyugdíj élvezetére 
jogosult államtisztviselők.

A szolgálati idő, fizetés és nyugdíj iránt a törvény nem intéz
kedik, de a törvény 35. §-a kimondja, hogy a nyugdíjigény iránt 
egyrészt, a fizetés iránt másrészt, és pedig pótlékrendszer alapján, 
külön törvény fog intézkedni. A nyugdíjügyet azután az 1885. évi 
XL t.-c. a fizetés kérdését, fájdalom, az 1883-iki törvényben kimon
dott elv mellőzésével az 1893. évi IV. t.-c. rendezte. Az ezen ren
dezés óta szerzett tapasztalatok s a fizetésrendezés nyomán a közép
iskolai tanárok és igazgatók fizetési viszonyaiban beállott képtelen 
állapotok az 1883-iki törvényben kifejezett elv helyességét fényesen 
igazolták.

A miniszter rendelkezése alatt álló intézetek tanára heti 18 
órai tanításnál többre nem kötelezhető.

Más fizetéssel járó hivatalt vagy alkalmazást tanár és igazgató 
nem vállalhat.

Hivatalától csak fegyelmi úton mozdítható el. A hivataltól 
való elmozdításon kívül fegyelmi büntetések a rosszalás és pénz- 
büntetés, a két elsővel kapcsolatban más intézethez való elhelyezés 
is elrendelhető.

A fegyelmi eljárás módozatainak rendezését a törvény a minisz
ter által alkotandó szabályrendeletnek tartja fenn. 1883 óta azonban 
ily szabályrendelet nem jelent meg.

A fegyelmi határozatot a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
mondja ki.

A miniszter fegyelmi hatásköre a főpapok és szerzetesrendek,
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továbbá az autonom bitfelekezetek által fentartott iskolák tanárait 
kivéve, minden középiskolai tanárra kiterjed.

*

Az előzőkben igyekeztem a törvény lényeges intézkedéseit s 
azon viszonyokat, amelyekből ez intézkedések folytak, ismertetni. 
A törvény intézkedéseit birálni nem volt szándékom s ha itt-o tt 
biráló észrevételt mégis tettem, lehetőleg csak oly helyen tettem, 
hol a közvélemény egész határozottan kialakult.

Hogy e törvény nem tökéletes alkotás, arról, azt hiszem, még 
szerkesztői is meg voltak győződve, egy kompromisszumnk sorozatá
ból kialakult mű soha nem lehet tökéletes. De minden fogyatkozása 
dacára egy tekintetben, összes közoktatási törvényeink között első 
helyen áll : semmi lényeges részében nem maradt csak Írott, ez tény
leg végrehajtott, törvény s huszonötéves fennállása után vizsgálhat
juk, mily gyümölcsöket érlelt.

S rút hálátlanság volna a mai napon, midőn a törvény létre
jöttével foglalkozunk, meg nem emlékeznünk a férfiúról, kinek a végre
hajtás nehéz feladata jutott, s ki azt bölcs mérséklettel az eszközök 
megválasztásában, de tántoríthatatlan eréllyel a dolgok lényege te
kintetében átvitte az életbe, a gyakorlatba.

Értem, ki ne tudná, — dr. Xlamarik Jánost, a Magyar Pæ- 
dagogiai társulatnak is megalapítóját s 1884-től 1897-ig középiskolai 
ügyosztályunknak vezetőjét.

Trefort Ágoston miniszter a középiskolaügy terén való sikeres 
működésének kulcsa és legfőbb érdeme, hogy a sok tekintetben hiá
nyos törvény végrehajtására megtalálta a legalkalmasabb embert, ki 
közvetlen tapasztalatból ismerte egyaránt az iskolát és az akkori ta
nári nemzdéket. Klamarik, ki m int tanár, mint igazgató és főigazgató 
kitűnt volt, teljesen bevált m int a minisztérium ötödik ügyosztályá
nak vezetője is és a tapasztalat fényesen igazolta a miniszter véle
ményét, hogy a feladat sikeres megoldása csakis tanférfitől várható.

Hogy a leküzdendő nehézségek mily óriásiak voltak, hogy azo
kat mily észrevétlenül küzdötte le a végrehajtó hatalom, ennek elem
zésébe bocsátkozni itt messze vezetne. Elég lesz arra utalnom, hogy 
a törvény adta végső kényszereszközöket az elmúlt 25 év alatt igénybe 
venni soha nem kellett, hogy például a segélyben részesült iskolák 
közül egyetlenegynek igazgatását s az afelett való közvetlen rendelke
zést nem vette át a minisztérium, de az iskolák saját jövedelmének 
a legliberálisabb módon való beszámításával maga kerested és találta 
a módot, hogy az iskola történeti múltjából fejlődött viszony meg
maradhasson,
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Klamarik János a törvényt nemcsak végrehajtotta, de annak 
intézkedéseivel teljesen ki is tudta békfteni annak régebben legheve
sebb ellenzőit is ; valóságul népszerűvé tette azt s ez az ő hervadha
tatlan nagy érdeme.

+■

Befejezésül legyen szabad a középiskolaügyünk fejlődésében a 
törvény hatása alatt beállott fejlődést néhány jellemző számadattal 
megvilágítanom.

Az idézett számadatokat részben a miniszternek a közoktatás 
állapotáról a törvényhozás elé terjesztett jelentéseiből, részben a költ
ségvetési törvényekből, az utolsókat az 1906. évi statisztikai évkönyv
ből merítettem.

Teljes hűség kedvéért megjegyzem, hogy miután az 1884/5. tan 
évre vonatkozó adatokat az 1905/6. tanéviekkel volt csak módomban 
összehasonlíthatni, ezek tulajdonkép nem 25, de csak 21 óv változá
sát tüntetik fel.

A középiskolák száma 178-ról 202-re emelkedett, a szaporodás 
tehát 24 iskola, azaz az 1884/5-iki számhoz viszonyítva l l -2%.

1884/5-ben az összes iskolák 58% volt teljes, 42% csonka, most 
a 202 intézet kerül 77°/o teljes és 23 csonka.

Az állam közvetlen rendelkezése alatt állott huszonöt év előtt 
36 középiskola, a hazai középiskolák 20%-a. Ma az állam közvetlen 
rendelkezése alatt áll 77 középiskola, az összes iskolák 38 százaléka.

Az állami vezetés alatt állók száma 80-ról 66-ra csökkent, azok 
egy részének államosítása által.

Autonom felekezeti iskola van 59, kettővel kevesebb, m int az 
1884/5. tanévben.

Gimnázium volt 1884/5-ben 151, reáliskola 27, most van 170 
gimnázium és 32 reáliskola. A gimnáziumok száma szaporodott 12, 
a reáliskoláké 18 százalékkal.

Az iskoláknál sokkal nagyobb mértékben szaporodott az osztá
lyok száma. Amíg ugyanis 1884 5-ben 1230 osztálya volt a 178 kö
zépiskolának, addig 1906-ban 202 iskolában 1840 (?) osztály volt, azaz 
610-el több, ami 49% szaporodásnak felel meg.

E nagy szaporodás oka nemcsak a csonka iskolák kiegészítésé
ben, de nagyrészt a párhuzamos osztályok szaporodásában is keresendő.

Amíg 1884/5-ben mindössze 53 párhuzamos osztály volt, addig 
azok száma ma már 200, ami 25 teljes középiskolának felel meg.

De még nagyobb mértékben, mint az osztályok, szaporodtak a 
középiskolai tanulók, ugyanis 40,700-ról 68,000-re, ami 67%-os nö
vekedésnek felel meg.
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Ily körülmények között, dacára az iskolák 11 percentes és az 
osztályok 49%-os növekedésének, egy-egy osztály átlagos létszáma 
mégis 33-ról 36-ra emelkedett.

A tanulók létszámának emelkedését még tetemesen felülmúlja 
az érettségi vizsgát te tt tanulók szaporodása. Ezek száma ez időben 
2095-ről 4383-ra emelkedett, a szaporodás tehát 109%.

Ezen adatokkal szemben nagyon meglepő, hogy a középiskolá
kon működő (csak a rendes tárgyakat tanító) tanárok számának szapo
rodása mily csekély.

1884/5-ben ily tanár volt 2496, kik közül állami oklevele volt 
47%-nak, ma van 2945 tanár, kik közül állami oklevele van 88%- 
nak. A nem oklevelesek túlnyomó része csak helyettes tanár.

A tanári személyzet e szaporodása csak 17%-nyi emelkedésnek 
felel meg a tanulók létszámának 67%-al való emelkedésével szemben.

A legnagyobb mérvű emelkedést azonban az iskolák vagyoná
nak, továbbá a kiadásoknak rengeteg összegeiben találjuk.

Az 1884/5. évben az állam rendelkezése és vezetése alatt álló 
iskolák vagyona 18Ve millió koronával szerepel, most 50 millió.

Az autonom felekezeti iskolák kimutatott vagyona 25 év előtt 
volt 19 millió korona, ma 39 millió. Ez összesen több, mint 50 mil
lió vagyongyarapodás.

Az iskola fentartási költsége (itt azonban az átmeneti kiadások 
is be vannak számítva) az állam rendelkezése és vezetése alatt álló 
iskoláknál 1S84 5-ben kitettek 6 millió 400 ezer koronát 1905/6-ban 
13 millió 800 ezer koronát ; az autonom felekezeti iskolákéi pedig 
25 év élőt 2 millió 105,000 koronát s most 5 millió ötszázezer korona. 
Itt is, ott is kétszerese a huszonöt év előtti összegnek.

A középiskolák közel 20 milliós évi fentartási költségéhez az 
állampénztár 1905/6-ban 6 és fél millióval járul hozzá, míg 25 év 
előtt csak másfél millió volt az összeg, mellyel az állampénztár a 
középiskolák fertartásához hozzájárult. Ez összeg tehát négyszeresére 
emelkedett.

E hat és fél millióból az állam rendelkezése és vezetése alatt 
álló iskolákra ju t  5 millió 200 ezer korona, az autonom felekezeti 
iskoláknak pedig 1 millió háromszázezer korona.

Még csak egy adatot.
1884/5-ben személyi illetményekre fordíttatott 5 millió korona, 

1905/6-ban 11 millió korona.
Ezt a tanárok létszámával összehasonlítva és leszámítva azon 

összeget, mely körülbelül más személyes járandóságokra jut, azt talál
juk, hogy amíg egy tanár átlagos fizetése 1884/5-ben 1800 korona 
volt, addig az 1905 0 ban 3400 koronát te tt ki.



A törvény okozta változások feltüntetésére a statisztika naég 
nagyon sok érdekes számot szolgáltatna, de azon nagy listásnak meg
világítására, melyet a törvény középiskolaügyünk fejlődésére gyakorolt, 
a felsorolt pár számadat is elegendő.

De ezen óriási és nem egészen arányos extenziv hatás a kultur- 
politikust kell, hogy gondolkozóvá is tegye. E számot jelentőségének 
kritikai méltatása, azt hiszem, azon eredményre vezetne, hogy nem 
megannyi örvendetes és kívánatos. És felmerül egy másik nagyon 
fontos kérdés, hogy ez extenziv fejlődésnek megfelel-e az intézet belső 
munkája intenzitásának fejlődése is. A statisztikai évkönyvek e kér
désre is szolgáltatnak adatokat, de e kérdésre ez alkalommal nem 
szándékom kiterjeszkedni.

Ha befejezésül a középiskolai törvény hatását röviden jellemezni 
akarom, úgy azt hiszem, az elmondottakból kétségtelenül az tűnik ki, 
hogy az 1883. évi XXX. t.-c. és annak végrehajtása középiskolaügyünk 
fejlődésére oly nagy hatással volt, hogy az utolsó 25 évhez hasonló 
fejlődést talán csak a reformáció és ellenformáció küzdelmei és ver
senye korában találhatnánk.

És ennek alapján ítéletünket abban foglalhatnék össze, hogy e 
törvény a hozzá kötött várakozásoknak megfelelt, megtette köteles
ségét.

Azonban egy aggályomat nem hallgathatom el. A fejlődés, mely
nek az elmondottakban képét láttuk, lökésszerű, hirtelen.

Ezt most már folytonos és intenzív belső fejlődésnek kellene 
követnie, mert a kultúra terén megállapodásnak beállania nem szabad, 
az máris hanyatlást jelentene.

S aggályom, hogy a törvény, mely ily nagy lendületet okozott, 
nem-e bizonyul majd a jövőben e folytonos tökéietesbülésnek fékező 
akadályául ? Ettől két okból tartok. Egyrészt, mert a törvény, hogy 
egységes rendet teremtsen, mi 25 év előtt nagyon kívánatosnak lá t
szott, nagyon sok részletkérdésben is intézkedett, melyeknek törvény 
útján való állandósítása már ma is, ha talán nem is bénítólag hat, 
de feszélyező az iskola szabad fejlődésére és ebben megköti még a 
központi kormányzó hatalom kezét is, mely e megkötöttséget már 
eddig is nem egyszer érezte.

A másik aggodalmas dolog a tantervnek teljes egységesítése 
és minden tanügyi reformnak a centrális akarattól való függővé tétele.

A múlt tapasztalata azt igazolja, hogy minden pædagogiai reform- 
mozgalom egyes kiváló pædagogusok egyéni kezdeményezésének volt 
gyümölcse. Az egyes esetben jónak és kiválónak bizonyult reform 
általánosítása volt a nagy reformok eddigi útja.

Törvényünk minden lényeges reformnak útját állja, mely nem
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a központi hatalomtól indul ki. Ez a fejlődés, ha szabad e fogalma
kat itt alkalmaznom, eddig induktiv alapon történt, törvényünk a de
duktiv eljárást állapítja meg, a központban megállapított általános 
elvek általános érvényesítése által.

Kétségtelen, hogy ez utóbbi módszer gyorsabb fejlődést biztosít
hat, ha a központi kormányhatalom, amint ezt tette akár a Eatio 
Educationis, akár a Thun-fóle Organisations Entwurf, akár alkotmányos 
kormányunk az 1879-iki tanterv kibocsátásával, egy nagy pædagogiai 
tehetség eszméinek a megvalósítására vállalkozik, azokat érvényesíti ; 
de hol a biztosíték, hogy csak ily eszmék megvalósítására fogja min
denkor hatalmát érvényesíteni ?

Teljesen alaptalan-e a lehetőség feltevése, hogy ez úton nagyon 
szerencsétlen, közoktatás és nemzeti közművelődési ügyünket nem 
fejlesztő, de bénító és megakasztó eszmék is érvényesíthetők ?

Háládatlanság volna az 1883-iki törvény sok áldásos következ
ményét el nem ismerni. A törvény megalkotói nagyot akartak és na
gyot értek el vele, de e törvény sincs hiba nélkül, hisz emberi alko
tás és középiskolaügyünk szabad fejlődése érdekében kívánatos, hogy 
a nem távol jövőben, az ezen törvény által megvetett helyes alapesz
méken középiskolaügyünk újabb törvénnyel rendeztessék, mely a ta
pasztalt hiányokat orvosolja és ezt a jövő érdekében kívánatosnak 
tartjuk, iskoláink egyéni szabadabb fejlődésének több tért enged.

B o m b a t je r  E m i l .

A MAGYAR NYELV TANÍTÁSA A NEMZETISÉGI 
VIDÉKEKEN.

(Második, befejező közlemény.)

E kevés óraszámnak megfelelőleg a beszéd anyagát is korlá
tozni kell és pedig forma és tartalom tekintetében. Ennek a bajnak 
elhárítására, úgy vélték, hogy a tanulót, habár szűk határok közé, de 
mégis olyan világba helyezzék, ahol önállóan és szabadon mozoghat. 
Erre pedig önként kínálkozott az iskolának a kis világa és szinte 
axiómává vált, hogy a modern nyelvek tanítását az iskolával, a tan
teremmel és a bútorok megnevezésével kezdjék meg. Csakhogy hamar 
rájöttek arra, hogy bizony ez nagyon sovány anyag és ebben az 
iskolai életben valóban nagyon is szűk határok között mozog a 
tanuló, kívánatos volt, hogy kimenjenek a szabadba, csakhogy itt 
meg egyszerre annyiféle benyomást szerzett a tanuló, amellyel a 
tanítás nem tudott megbirkózni. így jöttek arra a godolatra, hogy a
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való életet fa li képekben vigyék be az iskolába. így tehát csak egy- 
egy képen ábrázolt esemény köthette le a tanuló figyelmét. Ez azon
ban nem volt új gondolat, mert már Comenius «Orbis sensualium 
pictus»-ában rámutatott az iskolai fali képeknek a nyelvtanítás cél
jaira való felhasználására.

Ámde a beszéd elsajátítására készült fali képekkel való tanítást 
sem tartották a természetes direkt tanítás tökéletes módszerének. 
Mert hiányzik belőle a való élet intenzitása és a beszélgetés főképen 
leíró természetű. Nélkülözi a cselekvést magát, amely tulajdonkópen 
rugója a beszélgetésnek.

Ennek a metódusnak a hiányait véltek kipótolni Gouin és 
Carré, az idegen nyelvtanítás reformirányának alapvetői.

Gouin * művének bevezető részében elbeszéli különböző hányat
tatásait a célból, hogy a német nyelvet megtanulja. Megtudjuk ebből, 
hogy Németországban : Hamburgban s Berlinben tartózkodott, hogy 
grammatikákat (közöttük Ollendorfot) tanult, vocabulariumokat, gyök
éé szólajstromokat, a rendhagyó igéket, sőt végre egy egész szótárt 
tanult meg, érintkezésben állott különböző műveltségű németek
kel, nyilvános beszédeket hallgatott s mindezekkel annyit se ért el, 
hogy egy előadást, sőt egy mindennapias beszélgetést megérthessen, 
annál kevésbbó, hogy az utóbbiban résztvehessen. Elcsüggedve és 
leverten tért vissza hazájába s itt egy három éves gyermektől tanulta 
meg, hogyan lehet és kell az idegen nyelvek tanítását berendezni, 
hogy biztos eredményt érhessünk el.

Ezt így beszéli el Gouin : «Egy anya így szóit egyszer fiához : 
nem jönnél-e velem ? A malomba megyek. Te még azt nem láttad . . .  
A gyermek kísérőül szegődött anyjához s a malomnak megvizsgálta 
minden zegét-zugát. Látni, megérteni, megnevezni kívánt mindent. 
Meg kellett neki minden egyes tárgyat magyarázni. . .  A malomból 
elkábulva és gondolkozóba esve tért haza. I t t  utána gondolt a látot
taknak s azon volt, hogy hosszú és sokféle észrevételeit jól meg
értse . . .  Ismert dolog, hogy a gyermekeknél úgy az értelmi, mint a 
physikai digestio gyorsan szokott működni, egy óra sem kellett arra, 
hogy terhétől megmeneküljön. Eszébe ju to tt a beszélés. Szükségét 
érezte, hogy a látottakat mindenkinek elbeszélje. Mondanivalóját tíz
szer is elismételte, mindannyiszor más-másképen adva elő. Esemény- 
ről-eseményre, mondatról-mondatra ment át, mindenkor az ismert és 
elmaradhatatlan «aztán», «aztán» átmenettel élve.

Beszédét követte a tett. Addig, és addig kínozta anyját, míg

* L. dr. Brassai Sámuel: A nyelvtanítás reformja Európában. 
Középisk. Szemle, szerk. dr. Jancsó Benedek. 1882.
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nem készíttetett neki egy féltucat zacskót ; nagybátyját pedig addig kérte, 
míg számára egy kis malmot nem szereltetett fe l. .  . Midőn a malom 
elkészült s midőn járni kezdett, a kis m olnár megtöltötte homokkal 
zacskóit s utánzott erőlködéssel fölvette vállaira . .  . Erre meggörbülve 
s nyögve elvitte a homokot a malomba ; felöntötte és megőrölte ; 
így utánozva az igazi malomban szokásos eljárást.»

Ezt cselekedve, fenhangon jelezte tetteinek mindenikét, de leg
inkább egy szóra vetette a hangsúlyt. Ez mindannyiszor az ige volt. 
A többi szó úgy követte egymást, am int lehetett. Egy és ugyanazt a 
zacskót kiürítette és megtöltötte tíz versen is ; el-elvitte a malomba, 
hol képzeletében megőröltette annak tartalmát.»

A beszéd és a cselekvés formáját összeállítja Gouin, amelyből 
a következő tanulságok vonhatók le :

1. A gyermek nyelvtanulásának módjából vonjuk el a nyelv- 
tanítás módszerét.

2. A gyermek hallja s utánozza a hangot. Ez utánzás azonban 
nem mechanikus folyamat, mint pl. a papagájnál, hanem olyan tüne
mény, mely lelki feldolgozás következtében jön létre.

3. A gyermek nem szókat, hanem frázisokat hall (legtágabb 
értelemben, úgyhogy egyes szó is alkothatja). Ugyanez áll utánmon- 
dásáról is.

4. A frázisban legerősebben hallani annak legfontosabb elemét 
s azért ezt legérezhetőbben is hangsúlyozza beszédében.

5. A hallott frázisokat a gyermek képzetekké (gondolatokká és 
érzelmekké) alkotja át.

6. A gyermek azonban nemcsak utánmond, hanem ő maga is 
saját tapasztalatai alapján s szükségletei szerint öncselekvöleg alkot 
frázist és frázisláneolafcot.

7. Ez utolsók alkotásában még magasabb és háromirányú lélek - 
működést mutat. Először frázisait az események egymásután követ
kezése alapján rendezi. Másodszor a cselekvény céljának alárendeli s 
végre összeköti őket szubjektív frázisok vagy ezek töredékei (conjunc- 
tiók) által egymással.

A frázisoknak ilynemű rendszerét Gouin «théme»-nek nevezi 
és több thème, amely rokon cselekvésre vonatkozik, alkot egy « série »-t, 
mely külön címet nyer. A Gouin-féle módszer sorozati rendszerét 
tökéletesítette Carré : Méthode pratique de langage című művében, 
amelynek elvei szerint tanítják francia nyelvre Franciaország olaszul 
és spanyolul beszélő vidékén a gyermeket a népiskolában. E módszer 
szerint írta meg: Le premier livre de langage et de lecture etc. című 
művét, amelynek előszavát és az ebben foglalt módszer ismertetésére 
írt mintaleckéket magyar fordításban azért mutatom be, mert nem 



Л MAGYAR NYELV TANÍTÁSA A NEMZETISÉGI VIDÉKEKEN. 5 4 1

zetiségi vidékeinken egészen e módszer szerint gondolom a magyar 
nyelv tanítását is bevezetni.

Carré könyvének előszava így hangzik :
«Egy nyelvet sohasem tanulunk írás és olvasás útján, hanem 

igenis megtanuljuk hallás és beszéd útján. Manap az olvastatással és 
íratással kezdik meg ; aztán beszéltetnek : meg kell fordítani ezt a 
sorrendet. A beszéd főszervei: a fül, a nyelv és a hangszálak. Ezek
nek a szemmel és a kézzel való helyettesítése ellenkezik a természet
tel és logikával. A gyermeknek bármely nyelvet megtanulni éppoly 
természetes és könnyű dolog, mint a járás megtanulása. Ha nem 
sikerül : ez a módszer hibája. Az a módszer, amelyet mi itt hirdetünk 
és amelyet az anya módszerének nevezünk, — m ert utánozza, ameny- 
nyire lehetséges, azt az eljárást, amelyet az anya a beszéd tanítása 
közben alkalmaz gyermekeinél —- lényegesen kettőt tartalmaz :

1. Az (érzékelhető) tárgyakon tanítja meg a tanító a tárgy
nevét.

2. A gyermek által véghezvitt vagy a szeme előtt lejátszódó 
cselekményekről az igékre tér át, amelyeket azok kifejeznek.

Azután fokozatosan, a tárgyak nevéhez hozzáfűzi a mellék
neveket, amelyek azoknak minőségét jelölik meg és az igékhez az 
igehatározókat, amelyek kifejezik a cselekvés módját. A többi a gya
korlat dolga. A nyelvtan csak ezután jön : mert kell, hogy a gyermek 
először tanuljon meg beszélni, még pedig helyesen, hogy következ
tessen a megfelelő szabályokra és a szerkezetre.

A következmény, mely ebből, foly az, hogy a gyermeknek adandó 
első leckék tárgya: testének megismerése legyen, amelyet sokkal köny- 
nyebben ismer meg és sokkal közelebb fekvő módon, mint az érzelmek 
és lélek megnyilvánulásait. Azután azokat a lényeket és tárgyakat, 
amelyek körülveszik, azokat a dolgokat, amelyekkel a mindennapi élet
ben találkozik.

Egy másik következmény, hogy a tanítónak az első leckékből, 
valamint az első olvasmányokból, melyeknek azokat követni kell — 
ki kell küszöbölnie minden képes vagy tényleg elvont kifejezést. 
A képes beszéd föltételezi az objektiv dolgok ismeretét, az abstrahá- 
lást és az összehasonlítást. Azt mondják erre, hogy e megjegyzésből 
a gyermekek számára készült mindazon olvasó könyvek elítélése 
következik, melyek folytonos metaforákban beszélnek; vagy ame
lyekben olyan kifejezések vannak, amelyek tárgya elvont fogalom 
vagy erkölcsi cselekmény. A kezdők számára írt olvasókönyvbe 
képes kifejezéseket tenni vagy azt kívánni, hogy erkölcsi tanítás 
céljául szolgáljon : annyit jelent, mint az építkezést a háztetőn 
kezdeni. Őrizkedni kell — mondja Pestalozzi, — attól, hogy a
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gyermeknek megnevezzék a fejet, szemet, kezet, mielőtt e tárgyak 
többszöri látása agyvelejébe annak fogalmát bele nem véste : ugyan
így nem szabad velők szeretekről, háláról, hűségről beszélni, mielőtt 
ez érzelmek szívükben gyökeret vertek. Különben mindig szükséges, 
hogy a tárgyak megismerése, a fogalom, megelőzze a kifejezést, szük
séges, hogy a kifejezés a fogalom után következzék, (érzékelhető) testet 
adván neki, amely azt precizirozza és megerősítse. Végül még az is 
következik ebből, hogy minden olvasási lecke először beszédlecke 
formájában történjék meg. Ezen elvek alapján készült ez a kis 
könyvecske. A szöveg, amely a növendéknek olvasási leckéül szolgál, 
a tanítónak beszélgetési thémáját képezi.

íme hogyan érti Carré körülbelül a dolgot.
Vegyük a Carré szerkesztette könyv első leckéjét : Könyvem. 

A tanító egy könyvet ta rt a kezében és azt felmutatva mondja : « Ez 
könyv». A növendékek könyveikre mutatva ismétlik. «Ez könyv».

A tanító : «Ez a könyv hosszú (megmutatja a hosszát) ; ez a 
könyv széles (mutatja szélességét). Lássuk csak, Pali *: Hosszabb, mint 
amilyen széles?» — «Igen, uram, hosszabb, mint amilyen széles.» 
A növendékek kórusban mondják : «Könyvem hosszú ; könyvem széles ; 
az én könyvem hosszabb, mint amilyen széles».

A tanító egy másik jóval hosszabb, mint széles könyvet vesz 
kezébe és azt a növendékek olvasókönyvéhez hasonlítva, rávezeti őket 
arra, hogy mondják: «Ez a könyv jóval hosszabb, mint széles; az ón 
könyvem kicsivel hosszabb, mint széles».

Azután könyvét kezében tartva és azt felmutatva, folytatja : 
«Mi ez? — A födele. És ez ? — Ez is a födele. Tehát könyvemnek 
két födele van. És ez ? — Ez a háta. Mondjuk együtt : Könyvemnek 
két födele van, egy elő- és egy hátsólapja. » Addig ismételteti a mondatot, 
amíg biztos lesz abban, hogy valamennyi növendék helyesen ejti ki.

Vegyünk egy másik leckét, melyben egy kép is segítségünkre 
van. Pl. : A vadász.

A tanító : « Gyermekeim, nézzétek meg a képet könyvetekben. 
Mit láttok ? — Egy embert. — Igen, egy embert ; de egy embert, 
aki vadászni megy. Ez vadász». A növendékek kórusban: «A mai 
lecke képe: a vadász». «Mi van a fején ?» — «Sapka.» (A gyermekek 
megelőzőleg a ruházat különböző részeit tanulták ; fel kell ismerniük 
a sapkát és azt megnevezniük.) «Milyen is ez a sapka?» Nézzük csak: 
először is van ellenzője. (A tanító mutatja az ellenzőt egy igazi sapkán, 
azután a képen ; majd felsorolja a többi részeit). Mondjuk mind

* Természetesen osztatlan iskoláról van szó, aliol már a IV. osz
tályba járó Pali tud m agyarul.



nyáján: «A vadász fején sapka van. A sapkának van ellenzője stb. 
Miért van a sapkának ellenzője ? (A tanító kezét szemei elé emelve, 
mimikával igyekszik megértetni, hogy az ellenző a szemet védi.) 
Mondjuk mindnyájan : «A sapkának van ellenzője ; az ellenző védi a 
szemet»; azután még jobban: «Az ö fején van egy sapka, amely
nek ellenzője van, hogy a szemet védje», stb.

Magától értetődik, hogy a tanítónak nem kell szorosan ragasz
kodni ahhoz, hogy megszerkesztesse és ismételtesse szövegszerűen a 
könyv mondatait ; ellenkezőleg, inkább változtassa az alakot és növen
dékei jobban fognak megtanulni beszélni. A könyv vezető, amelyet 
követnie kell ; egy szöveg, amelyre visszatérhet, valahányszor szüksé
gét érzi.

Felolvasásom anyaga a következő gondolatokat ébresztette 
bennem :

A nemzetiségi vidékeken működő tanítóknak és a tanítást 
ellenőrző szerveknek alaposan kell ismerniök az idegen nyelv tanítá
sának reform-irányait.

Mindaddig, míg a tanítóképzőkből az újabb generáció nem lép 
ki ily ismerettel fölszerelve az életbe : a nemzetiségi vidékeken lévő 
tanítók részére máris szervezett tanfolyamokon a jelentkezőket olyan 
egyetemi vagy nemzetiségi vidéken lévő középiskolai tanárok vezessék 
be az idegen nyelvtanítás módszerébe, akik e kérdéssel irodalmilag 
és gyakorlatilag is foglalkoztak. Mert bár jól tudom, hogy egy csöppet 
sem népszerű dolog, ha azt állítom, hogy csakis a klasszikus nyelveken 
kiművelt és filozofiailag képzett elméket tartom arra alkalmasnak, 
hogy gyümölcsözőleg közölni is tudják az elméletet; nem úgy, m int 
az autodidakta, aki összehord rendkívül becses anyagot, de nem 
lévén filozofiailag fegyelmezett elme, összekever igazi gyöngyöt kavics
osai, mert nem tudja a lényégéül a lényegtelentől megkülönböztetni. 
Már pedig ilyen tanfolyamok rövidsége eleve megköveteli, hogy csakis 
a lényegest közöljék a hallgatóval.

A nyelvtanítás modern irányával így fölfegyverkezett tanítónak 
adassék a kezébe kitűnő, de rövid tanterv és ehhez egy még rövi- 
debb utasítás (mert ezt legalább elolvassák), pompás taneszköz (szem
léltető képek) és kitűnő olvasó- és gyakorlókönyv.

Evégből a most ismertetett direkt módszernek szigorú figyelembe
vételével kellene az idegen ajkú gyermekek magyar nyelvi tanítására 
szükséges szemléltető képeket és olvasókönyvet, amely ne csak olvasó
könyv, hanem a magyar nyelvtanítás fokozatos tanmenete is legyen, 
a tanítóknak pedig vezérkönyvet szerkeszteni.

A MAGYAR NYELV TANÍTÁSA A NEM ZETISÉGI VIDÉKEKEN. 5 4 3
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

Beöthy Zsolt.

A nagy lélek rajzát örökké érő vonásokkal megrajzolta Aristo
teles. Jó lelkek rajzait találjuk egy-egy regényíróban : Sterneben és 
Dickensben épúgy, mint Sueben és Dumasban, Goethében és Frey- 
tagban épúgy m in t Jókaiban vagy Bákosi Viktorban. A szép lélek 
kópét — ez aligha véletlen — francia ember írta meg a legtöké
letesebben : Legouvé.

Ha azt kérdi valaki e sorok írójától, hogy azt a férfiút, kinek 
neve e sorok élén áll, és aki azt a magyar gyakorlati pædagogia tö r
ténetéből soha el nem enyésző igét véste : quem dii amavere, pædago- 
gum fecere, melyik kategória alá sorozza, egy pillanatra talán haboznék.

Akik e férfiút közelebbről ismerik, láthatták részéről sokszor, 
igen sokszor a jólélek félreismerhetetlen megnyilatkozását, hiszen 
látták őt mélyen szenvedni, mikor egyik kedves tanítványa meghalt 
és mikor egy másik nagybeteg volt, látták époly bensőséggel részt 
venni tanítványainak örömében és boldogságában, látták őt nagy 
utazásai előtt és után barátaival utólszor és ismét először talál
kozni — arról a sok jóról nem is szólva, amit szegény diákjaival 
tett és tesz — : így gyászolni, így búsulni, így résztvenni bánatban 
és örömben, különösen örömben, így búcsúzkodni és viszontlátáskor 
így köszönteni, csak jó lélek tud.

De láthatók voltak e férfiúban saját életének jelentős fordula
tain a nagy lélek, a ueyaXr] <pu'/7} vonásai is. Aki a sors csapásait 
úgy tűri, elveihez és barátaihoz a forrongó közvéleménnyel — a 
civium ardor-ral — is szembeszállva úgy ragaszkodik, az ellenfél 
iránt is annyi tiszteletet és kíméletet tanúsít, mint Beöthy Zsolt, az 
nagy lélek is.

8 mégis, ha e sorok írójának a három  kategória közül egyet 
kell választania, hogy Beöthy Zsoltot elhelyezze, akkor — némi meg
fontolás után, — a szép lélek kategóriája alá fogja sorozni. Beöthy 
Zsolt mindenekelőtt szép lélek. S ha mellőzzük Legouvé finom elem
zését és Kant súlyos szerszámát alkalmazzuk, akkor bátran mond
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hatjuk, hogy Beöthy Zsolt azok közé a személyiségek közé tartozik, 
melyek térdek nélkül tetszenek».

Aki igazán érdek nélkül közeledik Beöthy Zsolthoz és úgy en
gedi személyiségét magára ihatni, mint ahogy a szépség iránt fogé
kony ember átengedi magát a természet vagy művészet bármely 
remeke hatásának : az okvetlenül az eszthetikai tetszés érzését fogja 
lelkében érezni, annak egy a természet kedvezése és sajátmagának 
tudatos művelése által széppé lett lélektűl okozott — Lotze szerint 
ez a legmagasabbrendü eszthetikum itt e földön, miként Goethe sze
rint a «személyiség» a legmagasabb földi jó — nemes és nemesbítő 
eszthetikai élvezetben lesz része.

S ha jól meggondoljuk a dolgot, a nagy lélek ethikai ereje 
iránt érzett nagy tisztelet, a jó lélek kedvessége iránt érzett minden 
szeretet mellett : a szép lélekben kell látnunk egy magasabbrendfi 
kultúrának legfinomabb termékét. Jó lélek teremhet» az életnek mű
veltség nélkül szűkölködő lapályain is, nagy lelkek támadhatnak talán 
még barbár korok titáni küzdelmeinek közepette is, de szép lélek 
csak magukat már fegyelmezni tudó népek és korok művelt milieu- 
jéből emelkedhetik ki.

S milyen ritka a szép lélek! Nemzetünk történelmében, politi
kai, művészeti és irodalmi történetében is milyen ritka. Még «a leg
nagyobb magyar», kinek nagyságát a haladó és fejlődő Magyarország 
bizonyára mindjobban fel fogja ismerni, úgy hogy jönni fog, mert 
jönnie kell, egy Széchenyi-renaissance, «csak» nagy lélek volt (oh, jó 
lélek is volt !), de talán nem volt szép lélek. Lelke izzó láva volt, hatal
masan omló, régi világot elöntő, új, szilárd rétegeket alkotó — nagy 
volt és lángoló volt, de nem volt szép lélek : a aiutppoauyrj adománya 
hiányzott az àvôpeia és aotpla mellől. Szép lélek a XIX. század nagy 
politikusai közül első sorban Deák volt. irodalmunk harcosai közül 
Petőfiről nem mondhatni, hogy szép lélek volt : Aranyról igen ; Ke
ményről sem, a nálánál sok tekintetben kisebb Jókairól : igen.

Talán e példák eléggé illusztrálják, hogy mit gondol e sorok 
írója akkor, mikor azt mondja, hogy Beöthy Zsolt mindenekelőtt 
szép lélek. Hozzá hasonló szép lélek kevés található azok sorában, 
amelyek az új Magyarországban hatottak és alkottak.

Ezt akartam megmondani e lapok hasábjain Beöthy Zsolt ün
nepének alkalmából, melyet a minap tanítványai, barátai és tisztelői 
ültek, azaz amelyet az egész magyar nemzet ült.

Jogcímet is keressek hozzá, hogy Beöthy Zsoltról, a költőről, 
az irodalomtörténetíróról, az eszthetikusról, megemlékezik a Magyar 
Pædagogia, azaz a magyar pædagogia is ?

A szálló igének e sorok elején idézett változata, mely tőle ered.
Ma'jyar PacdafjOffia. XVII. 9. 3 5
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magában is, m int mondtam, psedagogiatörténetünk kevés számú hal
hatatlanja közé avatja őt, kit a Magyar Pædagogiai Társaság kezdete 
óta rendes tagjának tisztel és akinél csak kevesen foglalkoztak töb
bet az igazi pædagogiai problémával, a nemzeti műveltség javai ér
tékelésének, a legértékesebbek kiszemelésének és a legeslegértékéseb- 
bek örök időkre való átadásának problémájával.

Hogy egy negyedszázad óta egyetemi nevelőink legkiválóbbjai 
közé tartozik, hogy a budapesti tanárkópzőintézetnek éveken át volt 
igazgatója, az Országos Közoktatási Tanácsnak alelnöke, az Országos 
Középiskolai Tanáregyesületnek elnöke stb. stb., ezek munkásságá
nak fent körülírt nagy pædagogiai jelentősége mellett aránylag csak 
kisebbrendű jogcímek arra, hogy a magyar pædagogia, a Magyar 
Pædagogiai Társaság és a Magyar Pædagogia is kivegye részét a 
Beöthy-ünneplésből.

Nemesedjünk meg mind, mi magyar nevelők, Istentől szeretett 
igazi pædagogusokkà e nemes ünnep hatása alatt.

Waldapfel János.

Az osztrák reálgimnázium és a reform-reálgimnázium.

Az 1908 január 21—25-ig tarto tt középiskolai ankéten Huerner 
udvari tanácsos, referens, a következőket ajánlotta : (1. Magy. Pæd.
1908. 176. 1.)

1. A reálgimnázium nyolc osztályúvá fejlesztendő és jogosítása 
kiterjesztendő ;

2. Kisérletképen az alreáliskolára főreálgimnáziumok állítandók, 
amelyek mint reform-reálgimnáziumok szerepeljenek ;

3. Ezen iskolák végzett hallgatóinak az egyetemre való beirat
kozást minden megszorítás nélkül meg kell engedni.

Maga Marchet miniszter is úgy nyilatkozott bevezető beszédé
ben, hogy az élet sokoldalú követelményeinek megfelelően egy új 
iskolatípust kíván felállítani, mely a görög nyelv tanulása nélkül is 
az egyetemi tanulmányokra jogosítson. Minthogy az ankéten felszó
lalók legnagyobb része a mai humanisztikus gimnáziumot bántani 
nem kívánta, sőt hangsúlyozta, hogy ez az iskola a latin és görög 
klasszikusok oktatását továbbra is intenzive végezze, másrészt az ankét 
helyeselte a tervezett új iskolatípus felállítását, azért a miniszter 
ennek megfelelően az 1908 augusztus 8-án 34,180. sz. a. kelt rende
letével nyolc osztályú reálgimnáziumok és reform-reálgimnáziumok 
felállítása iránt intézkedett, addig is, amíg megfelelő törvényt hoznak.

+
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Ismeretes, hogy Németországban reálgimnáziumok már a múlt 
század 20-as évei óta vannak. Megalapítójuknak Fischer Б. G. tekint
hető, aki már 1806-ban egy olyan iskola felállítását szorgalmazta, 
amely a természettudományok intenzív oktatása, valamint a latin 
nyelv kötelező oktatása mellett (görög nélkül) a gimnáziummal telje
sen egyenrangú helyet foglaljon el. Ebben az időben még a reál
iskolában is tanítottak latint: így tehát érthető, hogy ezen iskola — 
tekintetbe véve, hogy ebben a korban a latin nyelv tudása még igen 
nagy szerepet játszott — a latin nyelv kötelező oktatására nagy súlyt 
helyezett. Az 50-es években kezd határozottabb irányt venni ezen 
iskola és bár általános támadásnak volt kitéve, mégis mindjobban 
elterjedt, különösen Gossler miniszter volt nagy ellensége. Az 1890-es 
konferencia — melynek tagjai már célzatosan voltak megválasztva — 
ellene nyilatkozott ezen iskolának, míg végül az 1900. császári ren 
delet elégtételt szerzett ezen iskolának, amennyiben egyenjogunak 
nyilvánította mind a három iskolafajt. A humanisztikus oktatás hívei 
mindig ellene voltak ezen iskolának, mert — joggal — féltették tőle 
a humanisztikus oktatást, hiszen ez az iskola a görög nyelvet nem 
tanítja. Az 1890-es konferencia csak két iskolatípus jogosultságát 
ismerte el, a gimnáziumét és a reáliskoláét.

A reálgimnázium hívei a következő okokat hozzák fel ezen 
iskola mellett:

1. A latin nyelv tanítása által erősíti a grammatikai készséget.
2. Újabb nyelvnek tanulmányozásánál kiváló szolgálatokat te l

jesít a latin nyelv tudása.
3. Az ókori és a mai kultúra közti kapcsolatot fenntartja 

(Paulsen). A modern kultúra első sorban római alapon nyugszik
(Ziegler) ;

4. Ezen iskola összekötő kapocs a két divergens iskola között.
5. Még mindig érezhető magasabb vezető állásokban a latin 

nyelv ismeretének hiánya.
*

Lássuk ezek után az osztrák reálgimnázium eddigi fejlődését.
A reálgimnázium az algimnázium egyik alfaja, mely úgy a felső 

gimnáziumra, m int a főreálra előkészít. Tanterve abban különbözik az 
alsó gimnáziumétól, hogy benne a szabadkézi rajz kötelező, az I. és 
II. osztályban a német nyelvre kevesebb óraszám, helyette a termé
szetrajzra több jut, a 3. és 4. osztályban pedig azon tanulók, akik 
a főreálba készülnek lépni, a görög helyett a francia  nyelvet tanulják. 
Minthogy azonban ez az óraszám a latinnak alig Vs része, azért a 
reálgimnázium  nem mutatkozott alkalmasnak a felső gimnáziumra

35*



való előkészítésre. A pályaválasztásnak későbbi időre való kitolása sem 
mutatkozott elegendő oknak. (Most már igen ; az új reform-reál
gimnáziumot épen ez az ok léptette életbe). 1878. óta a legtöbb 
állami reálgimnázium gimnáziummá vedlett kőtelező szabadkézi rajz 
tanítással. Egyes osztrák gimnáziumokban az V. osztálytól kezdve a 
francia nyelv kötelező. Ma nyolc gimnáziumban egy modern nyelv 
kötelező.

Egyedül állott a főreálgimnázium Tetschenben. Az I—II. osz
tályban a latin nyelv minden tanulóra nézve kötelező. A III—V lll-ig  
a gimnáziumi és reálirányú tanulók mindent közösen tanulnak, de 
az utóbbiaknak a YI-dik és YIII-dik osztályban 1—1 óra mennyi
ségtannal, a VII-ben 1 óra fizikával van több (kiegészítő óra) órájuk. 
A gimnáziumi tanulók a VII. osztályban 1 órában vegytant tanul
nak. (1. Rein, VI. 450.)

Az osztrák új reálgimnázium tanterve figyelembe veszi mind
azokat a kivánságokat, melyeket újabb időkben a középiskolákhoz 
fűztek és amelyeknek több szószólójuk akadt az ankéten, nevezetesen 
az irodalom tanításában az olvasmányok fontosságát és a szónoki 
készség fejlesztését, a történelem tanításában a szociális, gazdasági és 
jogi ismeretek megszerzését, a földrajzban a kereskedelmi ismeretek 
kidomborítáeát. Nagy súlyt helyez továbbá a tan terv az ábrázoló mér
tan, a chémia és geológiai ismeretek szerzésére, nemkülönben a meny- 
nyiségtanban a lineáris functiók grafikus tárgyalására. Kötelező tárgy
ként behozta a tornát (amely nem volt minden iskolában kötelező) 
és a szabadkézi rajzot. Minden tárgynál kiemeli a tanterv a tanulók 
öntevékenységének nagy fontosságát.

Lássuk nagyjából az egyes tárgyak tanításában kitűzött célt. 
A tanterv külön határozza meg az alsó fokon és külön a felső fokon 
kitűzendő célt. Minthogy ez a cél maga is igen terjedelmes, azért 
csak a fontosabb pontokat fogom felemlíteni, különösen pedig azokat, 
amelyek az újabb időkben hangoztatott kívánságoknak felelnek meg..

J V é m é t n y e l v  (Oktatási nyelv). — Cél (felső fokon): A nyelvi 
tudás mélyítése szóban és írásban ; a helyesség mellett ügyességre 
és természetességre kell törekedni szóban és írásban. A nyelv törté
neti fejlődésének ismerete. A német irodalom fejlődésének áttekintése 
és legjelesebb műveinek ismerete saját olvasmány alapján. Arra kell 
törekedni, hogy a tanulók mintegy meghitt és bizalmas viszonyban 
álljanak a költészet remekeivel.

‘B e s z é d g y a k o r la to k .  — Az V. és Vl.-ban egyszer hetenkint 
szabad előadás (10 perc) olvasott vagy átélt dologról. A VII. és V III.

548 K ISE B B  K Ö ZLEM ÉN Y EK .
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osztályban mintegy 20 percig tartó szabad előadás. A VIII.-ban m ár 
a tanulónak kialakuló egyéniségét is figyelembe kell venni.

L a lin  nyelv. — Cél (felsó fokon): A római irodalom leg
jelentékenyebb műveinek alapos olvasás által szerzett ismerete és 
ezáltal a római kultúrának megértése. Nem épen nehéz latin szö
vegnek megértése.

Jegyzet. Magánolvasmányok egészítsék ki az iskolai olvasmányokat. 
A porosz reálgimnázium is így állítja fel a célt: A római irodalom 
könnyebb műveinek nyelvtani iskolázottságon alapuló biztos megértése.

F ran cia nyelv. — Cél : A nemzetit megközelítő kiejtés. Az 
alaktan és mondattan fontosabb tételeinek ismerete. A francia iroda
lom utolsó három századbeli fontosabb irodalmi műveinek ismerete 
és ezáltal bevezetés a francia nép kulturális életébe. Bizonyos gya
korlottság a francia nyelv szóbeli és írásbeli használatában, különös 
tekintettel a mindennapi élet szükségleteire.

Jegyzet. Minthogy a latin nyelv tanítása a franciával párhuzamosan 
folyik, a tanár annak is hasznát veheti. Kerülendő azonban a nyelvé
szeti területre való messze elkalandozás. A tanításban lehetőleg a 
francia nyelvet használja és az anyanyelvet csak annyiban, amennyire 
az szükségesnek mutatkozik. Induktív  legyen általában a tanítás ; 
ahol azonban a deduktív tanítás gyorsabban vezet célhoz, ott ilyen 
irányú legyen. Magánolvasmányokkal egészítendők ki az iskolai olvas
mányok.

Füriénél. — Cél (felső fokon): A fontosabb történeti tények 
ismerete pragmatikus összefüggésben és a természeti, kulturális és 
gazdasági viszonyoktól való függésében, különös tekintettel az osztrák- 
magyar monarchiának történeti fejlődésére. Ez által előkészítve b e
vezetés állami, társadalmi és gazdasági viszonyaink megértésébe. 
{ Polgári jogok.) Minden speciális hadtörténeti dolog a legszüksége
sebbekre szorítkozzék.

F ö ld r a j z .  — Cél (a felső fok): Az alsóbb osztályokban tanultak 
ismétlése a földrajzi jelenségek okozati összefüggésének erősebb ki- 
domborításával. Ausztria és Magyarország alapos ismerete különösen 
gazdasági területeiben és a fejlődés tényezői.

Jegyzet. Nagy súly helyezendő a tanulók öntevékenységére — 
különösen mérések a térképen és rajzolás a táblán — világosabb 
képzetek megszerzése céljából.

M ennyiséi/tan. — Már az alsó fok céljának és tantervének 
kitűzésében együtt van a számtan és rajzoló mértan.

A 1Y. osztály anyagában többek között : A lineáris functio 
grafikus ábrázolása és felhasználása az első fokú egyenletek m eg
oldásában.
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Jegyzet. 1. A jelen tanterv a tanuló mindenkori szellemi 
fejlettségéhez van alkalmazva.

2. A tanm enet egyszerűsítése azáltal, hogy a mennyiségtan és 
mértan összefüggőbb tételeit egybekapcsolja.

3. Szorosabban fűződik a tananyag a rokontárgyakhoz és az 
életben előforduló dolgokhoz.

4. A függvénytan pontosabb megértése.
5. A térszemlélet ápolása a tanuló kézi munkássága által támo

gatva. (Rajzok és modellek készítése.)
6. Elavult vagy didaktikailag értéktelen anyag elhagyása.
Érdekes, hogy a IY. osztályban elmarad a mennyiségtanba való

ú. n. tudományos bevezetés ; később az egyenleteknél erre jobb alka
lom nyílik.*

Szabtos deíinitiók elmondása, különösen az alsó és középfokon — 
mellőzhető. Minél egyszerűbb az a fogalom, annál nehezebb néha 
annak meghatározása.

T e r m é s z e t r a j z  és á lta lá n o s  f ö l d i s m e .  — Cél (a felső 
fokon): A mi tantervűnk követelményein kívül a fiziológia és higiénia 
fontosabb tételei ; somatologia (test ismerete). Geológiai ismeretek.

Jegyzet. A természetrajzi oktatás nemcsak pozitív ismereteket nyújt 
és a megfigyelő képességet fejleszti, hanem hivatása nyelvi készséget, 
valamint a gondolkodó és Ítélő képességet is erősíteni.

A rendelkezésre álló kevés idő arra int, hogy az anyagot úgy 
válasszuk meg, hogy azt a tanulók emlékezetéük megterhelése nélkül 
végezhessék el. Azért ajánlatos, hogy minden intézet természetrajzi 
tanárai a helyi faunnára és más egyebekre tekintettel megállapodja
nak abban, hogy m it kell alaposabban tárgyalni.

A geológiai tanításnál első sorban Ausztria és Magyarországa 
geológiai viszonyai veendők figyelembe.

A tanulók öntevékenységét is előmozdítják a tanulók mor
fológiai, anatómiai és szisztematikus gyakorlatai, nemkülönben 
megfelelő rajzok készítése.

C h é m ia .  — (Cél.) Chémiai eljárásoknak és törvényeknek kísér
leti úton szerzett megértése. Bizonyos számú elemeknek áttekintése 
és fontosabb vegyületeik.

T e r m é s z e t ta n .  — Cél (az alsó fokon): A legegyszerűbb termé
szeti jelenségek ismerete a természetben való megfigyelés és kisérlet 
alapján. Ezen jelenségeknek fontosabb praktikus értékesítése. Beveze
tés a chémia és ásványtan elemeibe. (Felső fokon:) A természettan

* A m e n n y is é g ta n i-  és te rm é s z e ttu d o m á n y i rész  a laposabb m é l ta 
tá sá t m a tl ie m a t ik u s  k o llegá im ra  b ízom . l ie f .
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és csillagászat legfontosabb jelenségeinek ismerete és törvényei, vala
m int a főbb törvények mathematikai formulái.

Jegyzet. A tanulók a fizika tanításában necsak pozitív ism e
retekre tegyenek szert, hanem tanulják meg érzékeiket használni, 
gondosan megfigyelni mindent és a megfigyeltekből helyes következ
tetéseket levonni. Nyerjenek bepillantást a természeti jelenségek tör
vényszerű összefüggésébe és szokjanak ahhoz, hogy a mindennapi 
jelenségeket értelemmel figyeljék meg. Lehetőleg mindig kísérletből 
kell kiindulni, amely egyszerű, meggyőző és minden tanuló által 
észrevehető legyen.

A felső fokon nagy súlyt kell helyezni a definíciók és törvények 
pontos formulázására. A mathematikai tárgyalás tartózkodjék minden 
formális nehézségtől, mert nem a mathematikai bizonyítás, hanem a 
fizikai tények megértése a fődolog.

Elevenebbé fogják tenni a tanítást történeti megjegyzések, 
amelyek a tanulónak bepillantást nyújtanak tudásunk fejlődési m e
netébe.

Ahol a viszonyok megengedik, ott fizikai gyakorlatokat kell 
berendezni, melyben a tanulók tetszés szerint vehetnek részt. Nem
csak arra alkalmasak ezek, hogy a tanulónak a tárgy iránti érdeklő
dését fokozzák, hanem türelemhez is szoktatják és gondos, becsületes 
munkára nevelik.

A  r e fo r m -r e á lg im n á z iu m .

Mint a mellékelt óratervből látható, ez iskola alsó foka a 
reáliskola I—IV. osztályának, felső foka a reálgimnázium  felső osz
tályainak felel meg.

Eltérés a következőkben mutatkozik:
1. a latin órák száma itt 7, 7, 8, 8= 30 , míg a reálgimnázium

ban összesen 45. Tekintetbe veendő azonban az a körülmény, hogy 
a tanulók a latin nyelv tanulása kezdetén már a francia nyelv tekin
télyes szókincsének birtokában vannak, érettebb korban kezdik a latin 
nyelvet és nyelvtani iskolázottságuk is elég nagy.

2. a második élő nyelv 1 órával kisebb számban szerepel a 
felsőbb osztályokban ;

3. a természetrajz és földisme itt 15, a reálgimnáziumban 
12 óvával szerepel ;

4. a természettan és vegytan itt 13, ott 16 órában taníttatik ;
5. ábrázoló mértan itt nem szerepel, csak az alsóbb osztályok

ban mértani rajz ;
6. a szabadkézi rajz itt 20, ott csak 10 órával szerepel.
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Érdekes lesz rövid pillantást vetni a porosz reformiskolák fejlődé
sére, ami által jobban megértjük ezen új osztrák iskolatípus felállítását.

A reformgimnázium eszméjét Ostendorff vetette fel az 1873-iki 
konferencián ; az ő tervezete szerint a három  osztályú elemi iskolán 
épül fel három osztályú középiskola, amelyben egyetlen idegen nyelv, 
a francia. E rre épül a bárom osztályú polgári (reál), másrészt egy 
hat osztályú magasabb iskola (latinnal). Az akkori konferencia nem 
helyeselte a tervezetet, de Wiese, a középiskolák akkori vezetője igen 
elfogadhatónak találta ezen eszmét, azonban csak a reáliskolára 
vonatkoztatva. 1878-ban már megengedték az ú. n. altonai rendszerű 
középiskola felállítását; ez reálgimnázium  jellegű. Az alsó három 
osztályban nincs latin, csak francia nyelv ; angol a harmadik osztálytól 
kezdve (IY.) ; a latin  nyelv a felső hat osztályban 36 órával szerepel. Ilyen 
iskolák felállítása legalkalmasabbnak tengerparti városokban Ígérkezett.

Az 1890-iki konferencia után a minisztérium megengedte, hogy 
a gimnázium mellett is kísérletezzenek ezen iskolával. Frankfurt a'M 
volt az, amely először tett e téren kísérleteket. 1892-ben nyílt meg az 
első ilyen jellegű középiskola és 1901-ben volt az első érettségi vizsgálat.

A frankfurti rendszerű középiskolában az alsó három osztályban 
szintén nincs latin, hanem franciával kezdik ; U Ш -tól van latin 
51 órával és U П -től görög 32 órával.

A frankfurti rendszerű reálgimnáziumban a természettudomá 
nyok intenzivebb tanítása mellett (mint általában a reálgimnáziumok) 
a latin U Ill-tó l heti 38 órával, az angol U II-től heti 18 órával szerepel.

Egyes tengerparti városokban a francia nyelv helyett az angol- 
isi kezdik, m int Osnabrückben és Geestemündeben. Altonai rend 
szerű középiskola 12 helyen van, míg frankfurti rendszerű a többi 
(105). 1907. aug. 1. statisztika szerint (L. Eein, Encyl. Handbuch 
der Pädagogik VIL к. Reformschule alatt).

Az 1900 november 26-án kelt császári rendelet azt mondja 
ezen középiskolákról : « A reformiskolák, az altonai és frankfurti tervek 
alapján általánosságban beváltak. Ilyen alapon ezen iskolákkal tovább 
is lehet kísérletet tenni és szélesebb alapon kipróbálni.»

Előnyük ezen iskoláknak, hogy a pályaválasztást későbbre tolják ki.
Sokan a humanisztikus tudományok csökkenését féltették ezen 

iskoláktól ; de ha tekintetbe vesszük azt, hogy a tanulók a francia 
nyelv tekintélyes szókincsének is birtokában vannak már a latin nyelv 
tanulása kezdetén, továbbá, hogy érettebb korban fognak a latin 
nyelvhez, tekintve továbbá azt is, hogy az anyanyelvi készség is 
erősebb már, azért ilyen módon pótolhatják, amit időben veszítettek. 
Mint az eredmény mutatja, az ilyen iskolák igen jól váltak be és 
számuk 1907-beu már 117 volt.



A porosz reformgimnáziumok szép sikere után az osztrák ilyen- 
nemű iskoláknak is jövőt jósolhatunk.
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A  p orosz  r e á l-g im n á z iu m  ó r a te rv e .

T a n tá r g y a k VI. V. IV. U III. 0111. U11. OII. U l 01. Ö s s z e 

sen

1 Vallástan__ _ __________ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19
Német nyelv_________ 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
Latin nyelv___________ 8 8 7 5 5 4 4 4 4 49
Francia nyelv_________ — — 5 4 4 4 4 1 4 1 4 | 29
Angol n y e l v _________ — — — 3 3 3 3 / 3 } 3 Í 18
Történelem _  ....____ — — 2 2 2 2 1 3 | 3 | 3 17
Földrajz______________ 2 2 2 2 2 H - J - í — 11
Mennyiségtan______ _ 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42
Természettudományok ._ 2 2 2 2 2 4 5 5 5 29
írás________________ 2 2 — — — — — — — 4

j liajz ------ ------------------ — 2 2 2 2 2 2 2 2 16
T orna___________ __ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Ének _  _  .... _ 2 2 — 4

Összesen ._. 30 30 32 33 33 33 34 34 34 293

A z  o sz tr á k  re á l-g im n á z iu m  ó r a te rv e .

T an tá rg y ak I „ III. IV. V. VI. VII. VIII. Az órák
összege

Vallástan...___________ 2 2 2 2 2 2 2 2 io
Tanítási nyelv_________ 4 4 3 3 3 3 3 3 26
Latin nyelv______ _____ 6 6 6 6 G 5 5 О 45
Második élő nyelv____ — — 5 4 4 3 3 3 22
Történelem___________ 1 — 2 2 2 3 Оо 3 3 ! 18
Földrajz ---------------- J 2 2 2 2 1 1 1 - I И
Mennyiségtan_________ 3 3 3 3 3 3 3 2 23
Rajz, mértan_________ — — — 2 2 — — 4
Természetrajz és földisme 2 2 —  j 2 2 2 2 12
Vegytan . . . ___________ — — í — — 2 2 — 4
Természettan _________ — — 2 1 ОО —

О 4 12
Filoz. propædentika____ — — — ~ _ _ 3 3
Szabadkézi rajz _______ 3 3 2 2 — — — 10
í r á s ______ ...._________________ 1 L
T o rn a ________________________ 2 2 2 2 2 2 2 2 16

összesen___________ 25 26 29 29 28 28 29 29 223
! A mi gimnáziumunk, óra

száma... _______________ _ (28 28 28 28 30 30 30 30 232)



554 KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

N ém et r e fo r m -r e á lg im n á z iu m  fr a n k fu r t i  ta n te r v  a la p já n .

T árgyak
Alap R eáliskol a R eálg im názium

VI. V. IV. III. II. I. i l
o  Sсл 1 S ОШ

.

g О О
i  1

О  ы

Vallástan_____________ 3 2 2 2 2 2 13
'
2 2 2 2 2 2 19

Német nyelv „ ______ 5 4 4 оо 3 3 22 3 3 3 3 3 3 31
Latin nyelv.. ....______ — — — — — — — 8 8 6 6 5 5 38
Francia n y e lv ______ 6 6 6 6 6 5 35 4 4 3 3 3 3 38
Angol n y e lv _________ — — — 5 4 4 13 — — 6 4 4 4 18
Történet és földrajz ... 2 2 6 4 4 3 20 4 4 3 3 3 3 30
Számtan és mennyiségtan 5 5 5 6 5 5 31 4 4 4 5 5 5 42
Természetrajz ______ 2 2 3 2 2 2 12 3 3 — — — —- 13
Természettan____________ — — — 2 2 4 — — 2 3 3 11
Chemia..___________ — — — — — 2 2 — — 2 2 2 6
í r á s _____________ _____ 2 2 — — — 4 — — — — — — 4
Rajz ..... ...................... 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 16

Összesen ____ 25 25 28 30 30 30 166 30 30 32 32 32 32 266

A z u j o sz tr á k  re fo rm -reá l g im n á z iu m  ó ra terve .

T antárgyak Ï- II. Щ. IV. V. VI. VII. via Össze
sen

Vallástan______________ 2 2 2 2 2 2 2 í 15
Oktatási n y e lv _____ _ 4 4 4 4 3 3 3 r> 28
Francia nyelv_________

(Második élő nyelv)
6 5 5 3 3 3 3 3 31

Latin nyelv ....______ — — — — 7 7 8 8 30
Földrajz--------------------- 3 2 2 2 4 4 1 1 - 1 12
Történelem ....______ — 2 2 2 3J 3 | 3J 3J 18
Mennyiségtan_________ 3 3 3 3 3 3 3 2 23
Természetrajz és földisme 2 2 — 3

(vegyi.)
3 3 — 2 15

Természettan és vegytan — — 3 2 — 4 4 13
Mértani r a j z -------------- 1 2 2 3 — — — — 8
Szabadkézi rajz______ 4 4 4 4 2 2 — — 20
Fii. propedenlika ... ... ... — — — — — — 1 2 3
írás________ . . . _____ 1 1 — — — — — — 2
Torna ....___________ 2 2 2 2 2 2 2 2 i6

Összesen .... ... 28 29 29 30 29 29 30 30 234

Dr. E ndbei Gebzson.
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P r in c ip le s  o f  se co n d a r y  e d u c a t io n . A text-book by C h a r les  D o  
G arm o, professor of the science and a rt of education Cornell uni
versity. Vol. IL  P r o c e ss e s  o f  in s t r u c t io n  New-York, Th. Maco- 
millan Comp. 1908.

De Garmo nagy didaktikai müvének ez a II. kötete к a tan í
tás módszereivel foglalkozik ; a tanár számára azt a szolgálatot akarja 
teljesíteni, amelyet Mill, Jevons, Mach a tudomány embere számára : 
t. i. megmutatni az elmének azt a néhány, de életbevágó eljárását, 
melyek egyedül vezetnek tartós eredményekre.

Ez a kötet két részre oszlik : az első' a módszerek tudományos 
alapjaival, a második e módszereknek a középiskolai tanításban hasz
nált alakjaival foglalkozik. Először összefoglalja azon eljárásokat, 
melyek által a külső világról tudományos tapasztalat szerezhető ; 
behatóan tárgyalja, hogyan eszközli a tudomány embere megfigye
léseit, állítja fel, oldja meg problémáit és azokat a fő formákat, 
melyekben ezek a megoldások jelentkeznek ; mi haszna van a tudo
mányban a tekintélynek, megfigyelésnek, kísérletnek, hypothesisnek, 
analógiának, problémának, oksági viszonynak, osztályozásnak és egye- 
temesítésnek. A II. rész feladata részletesen megvizsgálni, milyen 
hasznát veheti az iskola a tények megszerzése és megtérése ezen 
nagyszerű eszközeinek.

A tekintélyre vonatkozó következő elv kizáró érvényét: «ne 
taníts semmit másodkézből, amit a tanuló első kézből is megszerez
het», azon alapon veti el a szerző, hogy ezen elv nem veszi figye
lembe egyrészt az idő korlátáit, másrészt a tanulótól néhány év alatt 
elsajátítandó anyag nagyságát. A tanuló ugyanis hivatva van meg
ismételni mind a humánus, mind a természettudományok minden 
főbb osztályában faja tapasztalatainak valamennyi lényeges elemét, 
úgy, hogy a legjobb tanítás mellett is ezen anyagnak csak egy töre
dékét tudná első kézből elsajátítani. A tények tekintély által való 
közlésének legfőbb haszna tehát az időmegtakarítás s a sokkal gyor-

Az I. k. (The Study«) ismertetve a Magy. Prod, októberi számában.
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sabb haladás. Viszont vannak tények, melyeknek már a tanuló szá
mára is direkt megfigyelés, tárgyainak ke!l lenniök. Ezen ismerés- 
módnak kettős haszna van: a nagyobb bizonyosság, bogy a nyert 
ismeret igaz és a nagyobb élénkség, mellyel az elmébe bevésődik. 
A kísérlet, mely Huxley szerint nem egyéb, m int mesterséges meg
figyelés (artificial observation), még nagyobb mértékben osztozik a 
megfigyelés lélektani s logikai hasznában.

A tények megszerzése eszközeinek tárgyalása után következik 
a tények jelentéséről, azok magyarázatáról szóló fejezet, melyben a 
probléma természetét, a jó hypothesis és analógia jelentését, hasz
nálatát s kellékeit, a több elméletben egyformán helyes föltevés ese
tén alkalmazandó experimentum crucis-t fejtegeti. Majd a problé
máknak a különböző ismeretterületen való három, a tanítás szem
pontjából lényeges megoldás-formájával foglalkozik : a jelenségek 
oksági kapcsolatával ; az osztályozással ; az egyetemesítéssel. Megálla
pítja, hogy a tudomány melyik területén melyik megoldás-forma al
kalmazandó kizáróan vagy leggyakrabban. Különösen értékesek és 
tanulságosak a legkiválóbb természettudósok, történetírók, nemzet- 
gazdászok műveiből való szebbnél-szebb, igazán odaillő és gondolko
dásra indító példái. A könyv egyébiránt a logika egész módszertani 
területét Mül Logic-je, Rain Logic-Induction-je és Jerons Principles 
of science-e alapján egész az aprólékosságig felöleli.

A tudományos módszer azonban, hogy a középiskolában is a 
legjobb eredménye legyen — bár megtartja eredeti szellemét — mégis 
bizonyos didaktikai föltételektől függő változásokon megy keresztül; 
a tanuló ugyanis nagyban különbözik a tudományos embertől és 
pedig különösen az ismeretekben való tájékozódást, a megszerezni 
való ismeretösszeget s a gyakorlati kivitelt illetőleg. E három vezér
pont bővebb kifejtésében a szerző különösen azt hangsúlyozza, hogy 
a tanulóval szemben való lehető legnagyobb igazságtalanság az, ha 
a tanár az ismeretek dogmatikus közlése által megfosztja őt a fel
fedezés örömétől és hasznától. Sőt ha a kutatási módszereket a 
tanárnak a tanuló szempontjából meg kell rövidítenie s egyszerű
sítenie, még m indig megmaradnak a törvények a tanulnivaló érdek
keltő kezelésére és alkalmazására. Egyébiránt a megfigyelés vagy 
kísérlet közben te tt felfedezés öröme bár kisebb a tanulóra nézve, 
mint volt az első ember számára, aki a természet azon titkát elő
ször fölismerte, mégis mindkét eset ugyanazt a gondolatfolyamatot, 
tehát logikai hasznot is invoválja.

A nagy ism erettel rendelkező kutató, aki esetleg évekig foglal
kozik egy-egy oki összefüggés vagy törvény bizonyításával, nem érez 
nehézséget abban, hogy a legbonyolultabb részletekben is szem előtt
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tartsa azt, amit bizonyítani akar. De a tanulónak, akinek rövid idő 
alatt kell faja főbb tapasztalatait ismételnie, nehéz mindazt tisztén 
fejében tartani, amit több oldalról tanul. A probléma tehát a következő : 
Hogyan kell bánnunk a tudományos kutatás módszereivel, hogy az 
iskolában is biztosítsuk annak erejét, kezdeményező s állandó éber
séget követelő voltát, de amellett eleget tegyünk a tanítási anyag 
quantitativ igényeinek is? Talán feláldozzuk a minőséget a mennyi
ségnek? Mindkettőre szükségünk van. De hogyan jussunk mindket
tőhöz ? A legkielégítőbb felelet az, hogy az elsajátítandó anyagból 
kiválasztjuk a legjelentősebb csomópontokat, centrális fogalmakat, a 
jövő fejlődés kiindulópontjait, melyekre azután a többi anyag is 
vonatkoztatható s csak ezeket vetjük tudományos tárgyalás alá. Ezen 
elv gyakorlati kivitelét De Garmo az egyes tárgyakból vett példákon 
is bemutatja. A mathematikában pl. könnyen megállapíthatók ezen 
csomópontok ; a physikában s a khémiában vannak tudományos for
mában kidolgozott typikus kísérletek, melyek köré sorakoznak aztán 
a kézikönyv vagy előadás által szolgáltatott tények és törvények.

Ezután a szerző az induktiv s deduktív módszereknek általános 
és a középiskolai tanításban is kidomborítható elemet és jellegét fej
tegeti. Minden tanítási módszer számára, ha az tudományos teljes
ségre törekszik, három fokozatot állapít meg: 1. a tényeknek tekin
tély, megfigyelés és kisérlet útján való megszerzése ; 2. ezen tények 
jelentésének következtetési eljárások által való meghatározása; 3. az 
így megszerzett ismeretnek gyakorlati kivitele. Ezen három fokoza
tot az elmebeli folyamatok szempontjából így is nevezhetjük: 1. Az ap- 
percoptió folyamatai. Egy tény sem szerezhető meg addig, amíg 
nem appercipiálja, vagyis amíg a tanuló tudatos viszonyba nem 
hozza ismereteinek más elemeivel. 2. A gondolkodás folyamatai : gon
dolkodás szükséges a tények jelentésének meghatározásához ; ez ki
egészíti a tények megszerzése közben megkezdett elmebeli assimilatiót.
3. Az alkalmazás folyamatai : a tanuló nem ért az ismeret felhasz
nálásához, amíg nincs neki hosszabb gyakorlata az elveknek új 
helyzetekre való alkalmazásában. Ez a három alapvető kategória 
mind az induktív, mind a deduktív módszerre vonatkozik. A könyv 
hátralévő része az ezen pontokban rejlő logikai s didaktikai elvek 
széleskörű, sok példán való kifejtése.*

Ezek közül csak egyet ragadok ki és pedig az alkalmazás

* Nem fukarkodik az egyes tárgyak tanítási módszerére vonatkozó 
legújabb művek felemlítésében sem. így pl. a m athem atikára nézve Young : 
The Teaching of M athematics c. munkáját ajánlja, melynek ism ertetését 
1. a Magy. Pæd. 1908. évf. 309—314. 1.
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folyamataira vonatkozók közül, mert alkalmas annak a radikális 
különbségnek megvilágítására, amely a mi középiskoláink s az ame
rikaiaké között fönnáll. S ez a laboratóriumi munkának már a 
középiskolába való intensiv bevezetése ; az ilyen tanításmódnak 
ugyanis hármas funetiója van : megtanítja a tanulót az ismereteknek 
megfigyelés és kisérlet által első kézből való megszerzésére ; meg
tanítja egyrészt okokat felfedezni s levezetni, osztályozni, egyeteme- 
síteni induktív eljárás útján, másrészt igazolni ezeket, ha rájuk jutott 
és deduktive felhasználni problémáknak megoldására vagy tények és 
alárendelt elvek kifejtésére ; megadja a tanulónak az ösztönt és alkal
mat arra, hogy alkalmazza újonnan talált ismeretét új okok töme
gére. A modern idők egy didaktikai fölfedezése nem ér fel az iskolai 
laboratórium jelentőségével, mert ez megeleveníti a tényeket, gyor
sítja a gondolkodást, ösztönt, irányítást, konkrétságot, életvalóságot 
ad az elmének s nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az elméletben 
nyert belátást a mindennapi életben fölhasználja. A szerző tanulsá
gosan festi a laboratóriumok hiányának szomorú hátrányát. Hogy 
mi is ez utóbbiban osztozunk, annak talán nem is annyira az anya
giak, mint inkább a tanulók nagy száma az oka, ami a tanításnak 
ezt a direkt módját nagyrészt lehetetlenné teszi.

Dr. Komis Gyula.

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE.

K ü lfö ld i la p sz e m le .

iLelirprobe.n u n d  L e h r g ä n g e . 1908. évi II. füzet.
E folyóirat 1908. évi második füzetében Schilling W erner dr. 

a braunschweigi filológiai társulatban tartott előadását (Wie kann 
die Freude in der Schule erhalten werden) közölve, arról panaszko
dik, hogy a német iskolákat, melyeket mindig a legnagyobb elisme
rés hangján említettek, újabb időben lenézik, sőt a gyűlölet hangján 
beszélnek róluk, különösen pedig a gimnáziumokról, melyeknek azt 
vetik a szemökre, hogy a tanulókat testileg és lelkileg tönkreteszik 
és a mi különös, nem a jelenlegi tanítványok vannak emez intézetek 
ellen ellenszenvvel eltelve, hanem a volt tanítványok, kik épen emez 
intézetektől képeztetésök alapját nyerték. Schilling emez ellenszenv 
okát keresve, első sorban az iskolának a szülők részéről való meg
választásában találja. Mert tényleg ha a tanulónak pl. a nyelvek ta 
nulásához nincs kedve vagy tehetsége, akkor mindjárt változtatni 
kellene az intézetet, ha azt nem teszik, megfogamzik a tanulóban az 
ellenszenv első csirája.

Szerzőnk cikkében hangsúlyozza továbbá, hogy a német gim-
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náziumok felsőbb osztályaiban túlterheltség tapasztalható. Itt a gim
náziumokban minden tanár saját tantárgya számára a legnagyobb 
odaadást és a legkiválóbb szorgalmat követeli. Öt órai intenzív szel
lemi munkát követelnek tanítványaiktól. Ez nehéz föladat. Ehhez 
jönnek még az írásbeli feladatok. Ki tehát a felsőbb osztályokban 
meg nem engedett segédeszközök nélkül az összes feladatokat végezni 
akarja, annak nem marad ideje sem a test ápolására, sem zene vagy 
más rendkívüli tárgyak művelésére vagy házi olvasmányok végzésére. 
Ha továbbá a felsőbb osztályú tanulókat a korcsmák látogatásától, 
valamint a nyilvános helyeken való dohányzástól eltiltjuk, akkor a 
család jogaihoz nyúlunk, a nélkül, hogy célt érnénk el. Nem a szi
gorú tilalmak által fogjuk mi tanulóinkat az alkoholizmustól meg
óvni, hanem oktatás és fölvilágosítás által. Egyáltalában tanulóinknak 
az iskolán kívüli való felügyeletét teljesen a családra kell bízni. Mert 
a kicsinyes felügyelet által tanítványaink a tanárban nem többé a 
jóakaró barátot, hanem a zsarnokot látják. A tanítványok személyes 
szabadságának nagy megszorításában keresendő tehát az iskola iránt 
való ellenszenv. Midőn azután a tanulók az érettségi vizsgálatot le
tették, e szolgaságtól mintegy megmenekültnek hiszik magukat és 
ama sok jó, a mit az iskolában tanultak, feledésbe megy. Szerzőnk 
még a többi utakat és módokat is vizsgálja, melynek segítségével az 
iskola iránt való szeretet fenntartható.

A mi az iskolában való haladást illeti, hogy a tanulók tehet
sége érvényesüljön, leghelyesebb volna a középiskolai tantárgyakat 
két csoportra osztani : az egyik csoport a matematikai-természetrajzi, 
a másik a nyelvi-irodalmi volna. így minden tanuló tehetségeit abban 
az irányban fejtheti ki, melyhez több kedve van. Különben ilyen 
iskolák már is léteznek Strassburgban és Elbingben. Schilling továbbá 
még az érettségi vizsgálatok megszűntetését is javalja, mert tényleg 
az érettségi vizsgálat nem egyéb mint korbács, mely a tanulót külö
nösen a legutolsó időben a tanulásra serkenti.

Végül szerző a szülők kötelességeiről szól.
•Uber die Methode und Eigenart der Lessingschen Kritik» című 

tanulmányban Zehme dr. gimnáziumi igazgató, miután Lessing 
«Laokoon» és «Hamburgische Dramaturgie» című műveinek hibáit 
kiemelte, e műveket Lessing tudományos módszerének fejtegetésére 
igen alkalmasnak tartja. Szerzőnk részletes útmutatást is ad a 
«Hamburgische Dramaturgie» olvasásának kapcsán, Lessing eme 
módszerének bemutatására Lucke W. dr. «Zum deutschen gram
matischen Unterricht» című értekezésében számos példa alapján ki
mutatja, hogy mikép lehet a nyelvtani elnevezések rideg alakjait 
eltüntetni és mikép lehet azok helyett bizonyítékokat a friss nyelv
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tani életre kimutatni. Perle Frigyes dr. halberstadti reáliskolai igaz
gató a francia nyelv tanításánál gyakrabban előforduló szavak belső 
etimológiáját fejtegeti. Az utána következő czikk hasonlókép az ide
gen nyelvek tanításával foglalkozik. E cikk : «Das Übersetzen ins 
Französische und Englische®, szerzője Huendgen dr. aacheni tanár, 
ama problémáról közli nézeteit, mikóp kezelendő legcélszerűbben a 
fordítás idegen nyelvből (a szóban levő cikkben francia és angolból) 
az anyanyelvre. Szerző a fordítások eszközlésénél arra fekteti a fő
súlyt, hogy soha se fordítsunk idegen nyelvre olyan mondatot, me
lyet tartalmilag és alakilag nem készítettünk alaposan elő. Ami ma
gát a fordítást illeti, legcélszerűbb azt szóbelileg magában az osztály
ban végezni. Ezen módszer által a fordításnál a tanulók számos hibát 
kerülnek el, valamint a fordítás készítésénél előforduló hosszabb 
gondolkodás mellőzhető, az ebből keletkező kedvetlenséget pedig meg
szünteti. Az iskolában való fordítással még azt is elérjük, hogy a 
tanulóknak elegendő szabad idejük marad, melyet azután a tanulók 
a szabadban tölthetnek el. De a fordítás ezen módszere által nevelő- 
leg is hatunk a tanulókra, amennyiben távoltartjuk őket attól, hogy a 
fordítások készítésénél idegen, főleg meg nem engedett segítséghez 
folyamodnak. Szerző továbbá igen ajánlja a megszerzett szókincsnek 
gyakori ismétlését és a phrazeológiát. Különösen a szókincs bővítésére 
igen alkalmas az egy szócsaládhoz tartozó fogalmak egybeállítása.

Froboese dr. «Aus einer Geschichtsstunde in Prima» című cikk
ben bemutatja mikép tárgyalta о a VIII. osztályban Kelet-India meg
hódítását az angolok által és kimutatja, hogy ez a tárgy mily hálás 
lesz a tanulságos összehasonlítások által ; de ezen történet-tanulás 
csak azáltal lesz oly tanulságossá, ha élénk összefüggésbe hozzuk ezt a 
jelennel. Hohne)• Nándor dr. igen ügyesen fejtegeti TJhland «Der 
Schenk von Limburg» című szép költeményét. Szerzőnk bevezetésül 
a középkor társadalmi viszonyait adva, igen helyesen tárgyalja és 
rajzolja a császár, valamint a gróf jellemét, végül bemutatja a költe
mény alapeszméjéből levezethető tanulságot.

Gomolinsky K. folytatja az első füzetben megkezdett «Ein paar 
Kunst anschanungstunden in Prima» című értekezését, melyben most 
satirok, faunok és pánok részletes leírásával foglalkozik.

Kreuschmer dr. barmeni tanár bemutatja új transporteurjét 
szögek és szögfunkciók számára, E transporteur, melynek mivoltát 
szerzőnk három rajzban is közli, főleg gyakorlati segédeszközül szol
gáljon a geometriai rajz és a geometriai szerkesztéseknél. Mind a két 
füzet végén a «Könyvismertetés» rovata van, melyben az újabban 
megjelent jelesebb német pedagógiai művek tárgyilagos recensióját 
találjuk meg. Téri József.

*

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE.



K e v u e  P é d a g o g iq u e . (11108 január—május).
A vallásoktól különválasztott, laikus erkölestani oktatás kérdése 

élénken foglalkoztatja a francia pedagógusokat. Mindig más és más 
nézetek vetődnek felszínre s mindekkoráig nem sikerült megállapo
dásra jutni ennek az erkölestani oktatásnak mikéntjére nézve. A címül 
írt folyóirat ezidei januári számának két első cikke is az erkölestani 
oktatásnak módszerével foglalkozik. André Lalande ugyanis Précis 
raisonné de morale pratique című könyvében katekizmus formájá
ban dolgozta föl középiskolák számára a polgári erkölcstan anyagát, s 
Louis Boisse azt vizsgálja ennek kapcsán, hogy tisztán psedagógiai 
szempontból tekintve, mennyiben válik be ez a katechetikus módszer 
a gyakorlatban. Legelőször azt rója föl igen súlyos hibájául, hogy 
nagyon hasonlóvá teszi az erkölestani órákat más órákhoz, nagyon 
érezteti az iskolaszerűséget és gépiességet, pedig itt nem annyira a 
hideg értelmet kell keresni, mint inkább az erkölcsösségnek forró 
szeretetét. Második kifogása az, hogy ez a módszer túlságosan forma- 
lisztikus és elvont, kevés benne a kézzelfogható, konkrét elem s 
ennélfogva meghaladja egy 13 éves gyermek értelmi színvonalát. 
A harmadik hibája e módszernek az, hogy nem biztosítja elér/gé a 
szabadságot, orthodoxiát rejt magában, szükségképen föltételezi az 
erkölcsi tanoknak dogmaszerűségét. André Lalande Az erkölcsiség 
és az erkölestani formulák címen válaszol a bírálatra és kifejti, hogy 
könyvét nem betanulásra írta, hanem vezérfonálnak, formulárénak, 
mely bármikor tudjon szabatos útbaigazítással szolgálni. — R. Périé 
méltatja Ernest Dupuy költeményeit, Maurice Donnay pedig elődjé
ről, Albert Jorelről, a jeles történettudósról és munkásságáról emlé
kezik meg akadémiai székfoglaló beszédében. — Mme P. Kergomard 
kisdedóvói főfelügyelő a közoktatásügyi miniszterhez intézett jelen
tésében föltárja a hatáskörébe tartozó kisdedóvó-intézetek bajait és 
hiányait, megrajzolja az eszményi kisdedóvó mintaképét és égetően 
szükségesnek jelzi a következő reformokat : Megfelelő, egészségi szem
pontból teljesen kifogástalan helyiségek létesítését ; a családi gyermek
szobákéhoz hasonló fölszerelést ; kellően javadalmazott személyzetet, 
mely hivatása iránti szeretetből, nem pedig kényszerűségből választja 
ezt a teljes odaadást kívánó pályát s ki is van képezve nehéz fel
adatának teljesítésére ; végül külön női felügyeletet és orvosi ellen
őrzést. — Mlle Fanny Bignon az 1907-i jénai szüneti tanfolyamon 
szerzett benyomásait mondja el egy inkább tárcaszerű, mint tudo
mányos beszámolóban. E szünidei kurzusoknak rendkívül változatos 
és gazdag programmja nagyon sok hallgatót vonz a kis német tudo
mányos gócpontba. A francia tanárnő fölemlíti, hogy a magyarok 
szép számmal voltak képviselve, ellenben a franciák csak négyen
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voltak. Sajnálattal konstatálja, hogy ezt az intézményt honfitársai 
közül oly kevesen ismerik és még kevesebben látogatják. Viszont 
szükségesnek tartaná, hogy Franciaországban is szerveztessenek h a
sonló tanfolyamok idegenek számára. Az Alliance Française szokott 
ugyan rendezni szünidei kurzusokat, de ezeknek programmja csupán 
a francia nyelvet, irodalmat és nemzeti történetet foglalja magában, 
ennélfogva csak korlátolt számú hallgatóság érdekló'désére tarthat 
számot, nem úgy, mint a jénai kurzus, mely több élő nyelvet, m in
den időszerű tudományos és filozófiai kérdést felölel programmjába. 
A Külföldi Lapszemle rovatában olvasunk a Londonban újonnan 
létesített erdei iskoláról s az észak-amerikai Egyesült-Államok élő
nyelvi oktatásának állapotáról. Az amerikai tanárok nincsenek meg
elégedve az elért eredménnyel. Azt állítják, hogy az amerikai tanuló 
modernnyelvi tanulmányok tekintetében két vagy három évvel el
marad európai társa mögött. G. H. Grandgent, a Harvard-egyetem 
professzora úgy vélekedik, hogy ha az idegen nyelveket csak azon 
végtelenül csekély számú tanulók kedvéért tanítjuk, akiknek m int 
utazóknak és turistáknak szükségük lesz e nyelvek beszélésére, vagy’ 
akiknek mint kereskedelmi levelezőknek írniok kell majd e nyel
veken, akkor az idegen nyelvek tanításának nincsen helye a közép
iskolai tanulmányok programrojában. A módszerre nézve azt ajánlja, 
hogy egyszerre csak egy nyelvet kezdjünk, azt alaposan tanítsuk és 
csak biztos alapra építsünk. Nagyon sokat kell olvasni. Az új olvas
mányokat hosszú időn át az iskolában kell feldolgozni úgy, hogy a 
házi munka csak az iskolában tanult dolgoknak átismétlésére szorít
kozzék. A tanult nyelvnek folytonos használatára, a kiejtés pontos
ságára nagy gondot kell fordítani, nemkülönben arra a sajátos hang
hordozásra, mely az egyes nemzeteket oly élesen megkülönbözteti 
egymástól. — Hermann Schwarz hallei professzor a következő kísér
leti pedagógiai eredményeket állapítja meg Stern és Lay vizsgála
taira hivatkozva : A figyelem a felébredéskor elég gyönge, azután 
folytonosan növekszik és 10 órától 12-ig éri el a maximumát. 9—10 
és 12—1 nem erősebb a figyelem, m int délután 2—4, míg 4 —7 
ismét fokozódik. Ami az évet illeti, a szellemi munkabírás március 
végén éri el a legnagyobb fokát, innen kezdve csökken egészen 
júliusig, amikor legcsekélyebb (sajnos, hogy csaknem mindenütt ekkor 
kezdődnek a vizsgálatok). Szeptemberben megint emelkedik és másik 
minimális fokára októberben száll alá, amikor ismét vizsgálatok van
nak. A figyelem kimerülésével beálló szellemi elfáradásnak csupán 
a teljes pihenés, főleg pedig a mély, üdítő álom az orvosszerre.

A februári füzet élén Alfred Croiset A haza eszméje című 
lelkes honszeretettől áthatott szép fölolvasásában hazaszeretetre bűz-
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üitja hallgatóit és kimutatja a ,liervéisták‘ nemzetköziséget hirdető', 
hazaellenes tanainak tarthatatlanságát. Utána következik egy nagyon 
terjedelmes értekezés, mely a márciusi számban fejeződik be s olasz 
iskolaügyi kérdésekkel foglalkozik. Szerzője M. Koger, ki a milánói 
világkiállítás tanügyi csoportjának méltatásával vezeti be tanulmányát. 
Ennek a kiállításnak egyik élesen kidomborodó sajátsága, hogy igen 
nagy fontosságot tulajdonított a pszicho-fiziológia paedagógiai alkal
mazásának. Hogy milyen erős Olaszországban ez az áramlat, bizo
nyítja az, hogy az olasz tanítóknak egyik kongresszusa azt a kíván
ságát fejezte ki, hogy minden tanítóképzőben pszicho-fiziológiai 
laboratóriumot kellene berendezni. Sok idevágó műszert állított ki a 
Milánói Pedagógiai Intézet, melyben tanítják az anatómiát, a peda
gógiai anthropologiát, pszichológiát és hygienét, az érzékek és szel
lemi működések nevelését, az orthophraeniát, a javító pedagógiát és 
gyermekpathologiát. Sokat foglalkoznak Olaszországban az iskolai 
étkezőhelyiségek kérdésével, melyekben az ott nagy számmal talál
ható szegény gyermekek ingyen kapnak táplálékot. A kiállításon 
résztvevő s a nevelés érdekében alakult egyesületek közül a három 
legnevezetesebbnek céljait és eszközeit részletesen tárgyalja a cikkíró. 
Ez egyesületek névszerint a Scuola e Famiqlia, a Societá Umuni- 
turia, mely valamennyi között leghíresebb, végül az Unione Fern- 
minile Nazionale. Az értekezésnek második fele az olasz népokta
tásnak napirenden lévő kérdéseit fejtegeti. Ch. Clermont Az élőnyelvi 
Iiktatás Angolországban címen ismerteti Cloudesley Brerertonnak 
könyvalakban megjelent három előadását : The teaching o f modem  
languages (London, Blackie et Sons). Tárgyának időszerűségénél s 
érdekességénél fogva, továbbá a belőle meríthető nagyszámú becses 
tanulságért legyen szabad ezt a cikket, kissé behatóbban elemeznem. 
Az élőnyelvi oktatás eredményét az angolok is nagyon közepesnek 
tartják s Brererton ennek két főokát a tanárok többségének hiányos 
képzettségében és a módszereknek laza sokféleségében látja. A fran
ciát például gyakran olyan angolok tanítják, akik soha életükben 
nem voltak a La-Manche csatorna másik oldalán s az egyetemen 
bőséges filológiai ismereteket szereztek ugyan az ó-francia nyelvre 
vonatkozólag, de képtelenek egyetlen francia mondatot szabatosan 
kiejteni. Brererton azt kívánja, hogy az élőnyelvek tanárai angolok 
legyenek, mert csak az angol tudja megítélni, miféle speciális nehéz
ségekkel kell az angol gyermeknek az idegen nyelv tanulásában meg
küzdenie. A nyelvtanároknak azonban tanulmányi ösztöndíjak ado
mányozásával lehetővé kell tenni pályájuk kezdetén a külföldi ta r
tózkodást, sőt időnként később is módot kell nekik nyújtani a külföld 
fölkeresésére. Németországot kell utánozni, mely ebből a célból min-
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den hét évben egyévi szabadságot ad tanárainak. A direkt módszer 
úgyis keményen próbára teszi a tanár egészségét, elannyira, hogy a 
direkt módszerrel tanító tanár négy életévvel kevesebbre számíthat, 
mint nem így tanító kollégája ! Ezt a tényt a német biztosító társa
ságok már irányadónak is veszik. Módszer tekintetében teljes a fejet
lenség az angol iskolákban. Brererton mégis három csoportba osztja 
az angol nyelvtanárokat s e csoportokat a politikai életbó'l vett ki
fejezésekkel jobbpártnak, balpártnak és centrumnak nevezi. Az első 
a ,régi gárda* tagjait foglalja magában, kik az élő nyelvet holt nyelv
ként kezelik. A második a reformereket jelzi, kiknek főelvük az 
utánoztatás, kik elvetik a fordítást s az idegen nyelven való gondol
kodásra akarnak tanítani. Az irodalmi oktatást elhanyagolják egy 
kissé, de legalább az idegen országnak története és társadalmi viszo
nyai felől igyekeznek tájékoztatni tanítványaikat. Ez a két párt, épen 
mint a politikai pártok, elkeseredett ellensége egymásnak. Közbiil 
állanak a félénkek, a határozatlanok, akik nem akarnak lenni «sem 
jobbpárti siketnéma tudósok, sem balpárti eleven fonográfok.» Ezek 
kompromisszumra akarnak lépni a két szélsőséges irány között s 
iparkodnak mindenikből kiválogatni a hasznavehető elemeket. Néha 
sikerül ez az egyeztetés, legtöbbször azonban korcsszülött lesz az 
eredménye, mely a másik két módszernek csak hibáit egyesíti. A gya
korlatban alkalmazott módszereknek igazán szemléletes jellemzése 
után Brererton kifejti a maga módszerét, mellyel megteremti a nyelv
tanítás terén a balközép pártot. Első alapelve, hogy az idegen nyel
vet magáért tanítjuk, nem pedig az anyanyelvi tanulmányok elő
mozdítására. Nem jó egyszerre két nyúlra vadászni ! Másfelől az 
anyanyelvnek kell minden nyelvi tanulmány alapjául szolgálnia, tehát 
az anyanyelvi oktatás úgy legyen berendezve, hogy a minden nyelv
vel közös jelenségek még az idegen nyelvi oktatás megkezdése előtt 
tudatosakká legyenek a tanulóban, akinek már bizonyos habitusokkal 
kell rendelkeznie, midőn hozzá fog az első idegen nyelv tanulásához. 
Ha ezt el akarjuk érni, akkor az anyanyelvi órákkal természetesen 
nem szabad fukarkodnunk. Brererton belátja, hogy anyanyelv, élő
nyelv és holtnyelv egyszerre túlságos teher a középiskolába lépő 
gyermeknek, s a németországi reformiskolák mintájára a latin nyelv
nek hátratolásával a nyelvtanításnak következő berendezését java
solja : Az elemi osztályokban és folytatólag a középiskolában tanítsuk 
az anyanyelvet. A középiskolának első három évében heti 6 órája 
lesz a francia nyelvnek. A negyedik évben a franciának heti óra
száma leszáll háromra és föllép a latin kezdetben heti 10 órával, 
még később a görög heti 8 órával. A két holt nyelv helyett szere
pelhet másik élőnyelv is. Ezt a rendszert már ki is próbálták Angliá-
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Lak néhány iskolájában s az eredmény mindenütt kitűnő. Az ismer
tető francia tanár Franciaországban is nagyon kívánatosnak jelez 
hasonló reformot. Brererton módszere egészben véve megegyezik a 
Franciaországban 1902 óta hivatalosan elfogadott direkt módszerrel, 
csak egy pontban tér el tőle : nagyobb tért juttat az anyanyelv hasz
nálatának és ellenzi a fordításnak mellőzését.

Erre az indítja, hogy takarékoskodni óhajt az idővel. Azt véli 
ugyanis, hogy a fordíttató tanár végtelenül nagyobb szókincset sajá
títtathat el a tanulóval, mint aki az illető idegen nyelven való, köz
vetetten magyarázatot használja. Ebben a kérdésben Clermont nem 
é r t vele egyet. Azt hozza föl, hogy az ellentétes és azonos jelentésű 
szókkal, a származékokkal való folytonos játék, továbbá a szinoni
maknak pontos megkülönböztetése által a direkt módszerű tanár 
nem egy, hanem 4—5, sőt több szót tanít meg egyszerre. S az így 
megtanult szavak maradandóbb természetűek a fordított szóknál, 
melyek észrevétlenül elillanak az emlékezetből s melyeknek sokszor 
elő kell fordulniok, míg végre megrögződnek. Érdekes számítást 
is közöl a szókincs bőségére nézve. Négy éven át — úgymond 
a heti órák száma öt ; ez évenkint 200 óra. Legszűkebben számítva 
öt új szót megtaníthatunk minden órában, s így az első ciklusnak 
négy éve alatt négyezerre rúg a megtanult szóknak száma. Ez elég 
bőséges szókincs, mellyel lehet beszélni, írni és sokfélét olvasni is. 
S ezek csak a jól megemésztett szók, futólagosán bizonyára móg- 
egyszer annyit meg fog ismerni a gyermek. Clermont nem barátja 
a fordításnak. Szerinte ez nem tanulóknak való munka, hanem mű
vészet, melyre csak olyan vállalkozzék, ki teljesen ura mind a két 
nyelvnek. — Maître a kelet-ázsiai annamita oktatást ismerteti, 
Maurice Pellisson pedig Eugène Le Roy regényeivel foglalkozik. — 
A Külföldi Lapszemlében rövid híradások vannak a német tanulók 
öngyilkosságáról (The Practical Teacher, január), a tanulóknak nem
zetközi levelezéséről (a Die neueren Sprachen 1907. októberi száma 
nyomán) s az első németországi francia tanuló-telepről (Reclam’s 
Universum, 1907. november 14-.), mely 25 francia tanulóból állott, 
kik német nyelvi ismereteiknek fejlesztése végett 1907. július 14-tŐl 
szeptember 15-ig Düsseldorfban töltötték a vakációt.

A márciusi füzetben A. Gilles méltatja röviden René Leblanc- 
nak a polgári iskolák (écoles primaires supérieures) reformjáról szóló 
könyvét. Ezek az iskolák az általános műveltség alapvetése után 
ipari szakoktatásban részesítik növendékeiket. — Lucien Poincaré 
Abel Reynek La théorie de la physique chez les physiciens contem
porains című könyvéből ösztönzést merítve a tudomány csődjét h ir
detők ellen fordúl a fizikai értékéről írott cikkében és igyekszik az
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emberi tudásba vetett hitünket megerősíteni. — A. Croiset, a párizsi 
bölcsészeti karnak dékánja, fölolvasást tartott az élő nyelvek taná
rainak közgyűlésén .4 modem nyelvek és az irodalom címmel. Óva 
int a modernnyelvi írásbeli dolgozatok túlzásaitól, helyteleníti a 
korai szabaddolgozatokat (elbeszéléseket, értekezéseket), melyek arra 
kényszerítik a tauulót, hogy szabatosan kifejezze nem létező gondo
latait. Ajánlja ezek helyett az előre megadott vázlatoknak kifejtését,, 
a fordításokat, leveleket és beszédeket. A tanterv követelményének : 
az idegen nép megismerésének elérésére azonban nem elegendő a 
nyelvnek a megértése, ismerni kell az illető népnek történetét, er
kölcseit, szokásait, intézményeit, műveltségét, szóval egész lelkét. 
Ezt a célt pedig legjobban meg lehet közelíteni az irodalmi művek
nek beható elemzése által, sokkal jobban, mint összefoglaló műve
lődés-történeti előadások segítségével. Az irodalom továbbá a népié
lek megismertetésén kívül esztétikai és erkölcsi képzést is nyújt. — 
Georges Eenard a munka történetéről értekezik, ezt pedig követi 
Ernest Dupuynek Michel Jonffretről mondott emlékbeszéde. — 
A Külföldi Lapszemle rovata ismerteti a The Pedagogical Seminary
1907. december füzete nyomán Stephen S. Clovin egyetemi tanár
nak a humor s az ennek nyomában járó vidám derű nevelő értéké
ről szóló tanulmányát,

Az erkölcsi oktatásnak sokat vitatott és nehezen megoldható- 
problémáját uralja csaknem egészen az áprilisi füzet. Boisse-nak és 
Lalande-nak a januári számban megjelent idevágó cikkei számos 
hozzászólásra adtak alkalmat, melyeket a szerkesztőség ebben a fü
zetben összegyűjtve ad közre. A laikus erkölcstani oktatás új tárgy 
a francia állami iskolákban, jóllehet már régóta szerepel a filozófiai 
osztály tantermében, de csak mint a főbb erkölcstani rendszereknek 
történeti ismertetése. Az erkölcstani oktatás azelőtt a papokra volt 
bízva s a vallási oktatás keretében ment végbe. Az új rendszer 
életbe léptetése alkalmával a világi tanítókat és tanárokat készület- 
lenül találta az erkölcstan tanítása. Nincsen nekik semmiféle hagyo
mányuk, melyre támaszkodhatnának, nem tudják beleélni magukat 
új szerepükbe s azon kell fáradozniok, hogy megteremtsék az er
kölcstani oktatásnak pedagógiáját. Ebben a füzetben öt értekező 
iparkodik hozzájárulni az eszmék tisztázásához. Gabriel Compayré, 
az ismert nevű pedagógiai író, L ’éducation intellectuelle et morale 
című, nemrég megjelent könyvének befejező részletét közli, mely
ben többi között nagyon panaszkodik a közerkölesök hanyatlásáról. 
О egyébként nem ellensége az erkölcsi tételek formulázásának, ami 
körűi a toliharc forog. Boisse és Lalande folytatják vitájukat s mind
egyik fanntartja és védi a januári számban kifejtett véleményét.
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Hozzászól a kérdéshez Cloudesley Brei értőn is, kinek cikkét a Jour
nal o f Education 1908. februári számából fordíttatja le a folyóirat. 
Az angol pedagógus azt véli, hogy a francia nevelési rendszer nagy
mértékben apellál a gyermeki belátásra, észre, a raisonra, ellen
tétben az angol neveléssel, mely a gyermeknek inkább az akaratához 
fordul. Mindazonáltal arra a következtetésre jut, hogy az erényt 
nemcsak szuggerálni kell, hanem tanítani is. A szerkesztőség A. Darlu 
észrevételeivel rekeszti be a kissé hosszúra nyúlt, de igen tanulságos 
és tartalmas eszmecserét. Egy értekezés tárgyalja a belgiumi, 
svájci és japán tankötelezettséget, Paul Hazard pedig Gabriele 
d’Annunziónak Lu Nave című új tragédiáját bírálja meg.

Dr. H. Surmont orvos a májusi füzetet bevezető közleményé
ben azt tanácsolja az elemi iskolai tanítóknak, hogy az általában 
dívó osztályzatírás helyett kíséreljék meg a heti érdemjegyek közép
értékének rajzban való ábrázolását. Ő maga kipróbálta ezt a mód
szert 92 iskolának 1374 tanulóján és azt tapasztalta, hogy a grafikus 
módszer összehasonlíthatatlanul fölötte-áll a szokásos osztályzatírás - 
nak. Bészletes útmutatással szolgál e grafikus tábláknak készítése 
módjára nézve, melyeket a tanító és tanítvány egyszerre rajzolhat 
minden hétnek a végén. Minden tanulóról két grafikus görbe készí
tendő ugyanazon lapon, egyik a szóbeli, másik az írásbeli előmene
telt fogja ábrázolni. A cikkíró felsorolja, miféle előnyökkel já r a 
grafikus módszer a tanálóra, tanítókra, szülőkre, orvosokra s az iskolai 
adminisztrációra nézve. A rajzban való ábrázolás hívebben föltün
teti a tanuló által produkált eredménynek változásait, könnyebben 
áttekinthető, világosabb, szabatosabb és jobban lehet belőle követ
keztetni. Mindazonáltal e grafikus táblák nem mentik fel a tanítót 
tanítványának megfigyelésétől, tanulmányozásától s azoknak az okok
nak elemzésétől, melyek a tanuló munkája eredményének változá
sait előidézték. A grafikus görbe csak a változásokat jelzi, semmi 
egyebet. Ezt még magyarázni kell, ami igen kényes munka, mert 
nagy körültekintést kíván. Érdekesen fejtegeti a szerző, hogy a g ra
fikus módszer a tanulókat saját magukkal való versenyre sarkalja. 
A franciáknek külföldön sokat emlegetett hiúságát nagyban táplálja — 
úgymond — az érdemjegyek rendszere, a rang szerinti ültetés s a 
mindenféle iskolai versenyvizsgálatok (concours). Szűntessük meg 
ezeket, s ha jutalmat akarunk valakinek adni, ne annak a tanuló
nak adjuk, kinek legmagasabb az osztályzata, hanem akinek grafikus 
görbéje legszabályosabban emelkedik. Az értekezéshez tizennégy 
grafikus ábra van mellékelve. A. Gasquet Svájc, Németország, Ausz
tria s az Egyesült-Államok ipari szakoktatásának ismertetése után 
szorgalmazza a francia ipari szakoktatás reformját. — Nagyon talpra
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esett Paul Hazaidnak rövid cikke, mely két más francia tanárnak ahhoz 
az eszméjéhez kapcsolódik, hogy a tanulók között szétosztott művé
szi képekről kell íratni francia szabaddolgozatokat. Hazard szerint az 
alapelv, hogy szoktassuk hozzá a tanulókat a valóság megfigyelésé
hez, a valóságból való kiinduláshoz, helyes, de a belőle vont követ
keztetés nem logikus. Kép után írni annyi, mint közvetítő után 
írni, mely a művész egyénisége szerint maga is többé-kevésbé meg
hamisítása a valóságnak. Ha igazán reális tárgyakat keresünk, nin
csen szükségünk ilyen közvetítőre, csak körül kell néznünk magunk 
körül. A tanulónak és társainak külső leírása és belső jellemzése, az 
óraközi játék az udvarban, az iskolába menet és hazamenet, egy 
vasárnapi séta az erdőben vagy a folyó mentén, utcai események, 
melynek a tanulók tanúi voltak : ezek a dolgozati tárgyaknak kínál
kozó eleven valóságok. Természetesen képeket is föl lehet használni 
erre a célra, de csak módjával. Ma az az áramlat kezd erőre kapni, 
hogy a tanulókat tudásuk és ítélőképességük, értelmük szerint bírál
juk meg, ne pedig képzeletük és ügyességük szerint. Ezért szorította 
ki az írásbeli tételek sorában a hajdani szónoki beszédet a levél, a 
levelet az értekezés (pensée), mely után az irodalmi műveknek fel
dolgozása fexplications de textes) fog következni. — Vannak még 
ebben a füzetben cikkek a svéd leányközépiskolai tanároknak Upsa- 
lában tartott kilencedik nagygyűléséről, a brazíliai közoktatás álla
potáról s az angol tanítóképzés reformjáról.

Dr. Nagy József.
¥
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Z e itsc h r ift  fü r  d a s  R e a lsc h u lw e se n . (6., 7., 8-ik szám.)

A 6-ik számban Glauser Károly bécsi tanár írt érdekes cikket 
a modern nyelv tanításának módszeréről: «Welche Vorteile können 
aus einer historisch-kritischen Darstellung der Methodik des Sprach
unterrichtes für Lehrer der neueren Sprachen erwachsen ? » címmel.

A modern nyelvek sikeres tanítása elsősorban a helyes mód
szertől függ. Hogy a tanárok, tanítók ezt megismerjék, szükségesnek 
véli a nyelvtanítás módszerének történeti kialakulását, eredményeit a 
múltban és jelenben szemügyre venni. Mielőtt áttér javaslataira, előbb 
ismerteti röviden azokat a munkákat, melyeket a módszer történeté
nek megállapításánál alapul lehet venni. Először említi Stengel - 
Greifswald művét (Oppeln, 1890.), melyben fel vannak sorolva a XIV. 
századtól a XVIH. végéig megjelent francia grammatikák. Azután 
hivatkozik Delbrück és Wundt idevágó munkáira. Különösen kiemeli 
Kaerting Gusztáv : «Encyklopädie und Methodologie der romanischen 
Philologie» című Heilbronnban 1884-ben megjelent művét. Az utolsó



könyv, mely a nyelvtanítás encyklopadiáját adja, Wendt Ottóé; 
megjelent Hannoverben 1895-ben, címe: «Encyklopädie des franzö
sischen Unterrichtes». Wendt összeállítja a különböző módszereket, 
azok előnyeit, hátrányait. Ezután hivatkozik szerző saját előadásaira, 
melyeket e tárgyról Lausanneban tartott. Álláspontja e kérdésre vonat
kozólag ez : A modern filológia mind nagyobb sikereket, eredménye
ket mutat fel a modern nyelvi jelenségek kutatásában. Fontos kérdés 
már most, hogy miként lehet ezt a magában véve absztrakt tudományt 
az iskolában gyakorlati haszonnal gyümölcsöztetni ? E kérdés meg
oldását a reáliskolák és kereskedelmi akadémiák modern nyelvi taná
raitól várja. Módot és alkalmat kell a tanároknak nyújtani, hogy az 
erre vonatkozó irodalmat s aztán a modern nyelvű tankönyveket 
megismerhessék. Első teendő tehát összegyűjteni (talán valamely semi- 
nariumban) azokat a tankönyveket, melyek Ausztriában az utóbbi 
három évtized alatt megjelentek. De be kell szerezni a külföldön 
használatos tankönyveket is. Aztán az összegyűjtött anyagot egy reá- 
termett szakember dolgozza fel. Ezek alapján előadásokat kell tartani 
a nyelvi oktatás módszereiről, melyeket a múltban is használnak. Az 
előadásokkal kapcsolatban tartsanak gyakorlatokat a tanárjelöltekkel, 
még pedig idegen (angol vagy francia) nyelven. A fiatal tanárnak 
alkalmat kell nyújtani, hogy megtanulhassa, miként kell az osztály
ban idegen szöveget magyaráznia, tárgyalnia, különösen hogyan és 
milyen kérdéseket a tanulókhoz intéznie. A tanárjelöltek vonjanak 
párhuzamot a különféle tankönyvek s módszerek között s beszéljék 
ezeket meg. Sőt gyakorlatokat is tarthatnának egymás között. Ez 
volna a legalkalmasabb módja a tanárjelölttel megismertetni a nyelv- 
tanítás fejlődését elméletileg és gyakorlatilag, hogy a tanításnál ön
állóbban és céltudatosabban járna el.

A 7-ik füzetben Kemény Ferenc ír t:  «Der Streit um die Me
thode» címen vezető cikket. A módszer kérdése kétségkívül egyike a 
pædagogia legnehezebb és legfontosabb kérdéseinek. Óriási irodalom 
fejlődött e kérdés körül, s ha még nem sikerült is egy föltétien biz
tos eredménnyel kecsegtető módszert a modern nyelvek tanulásánál 
megállapítani, tagadhatatlan, hogy ép e téren óriási javulás mutat
kozik. Kemény e nagyobb cikkében először is fölemlíti a különféle 
módszerek körül dúló harcot, aztán célul tűzi maga elé egyet-mást 
a kérdés tisztázására és az eredmény fokozására elmondani. Új szem
pontból csoportosítja s osztályozza a meglevő módszereket, hogy 
belőlük a jövő fejlődés irányát megjelölhesse. Aztán megkísérli a 
módszer math, analízisét, hogy lássuk, mennyire komplikált foga
lommal van dolguk, s hogy a módszer maga még nem biztosítja az 
eredményt.
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A módszerek csoportosításánál megkülönbözteti : a) Tárgymetho- 
dusokat, melyeknél a tanulás főleg a tankönyvekre való támaszko
dással történik, b) Személymódszereket, hol is az oktató egyénisége 
lép előtérbe. E kategória legfontosabbikáról, az internationalis mód
szerről hosszasabban szól. c) A kompromisszumos módszer az, mely
nél a tanár és tankönyv egyenlő szereppel bir. Ennek egyik alfajáról 
a maximal-minimal methodusról szintén bővebben tárgyal. Végül az 
említett módszerek kombinációjából és kompilációjából áll elő d) az 
eklektikus vagy egyéni természetes methodas, melyet kiki önmaga 
részére csinál s ép ezért kimeríthetetlen változatosságé.

Az internacionális módszer meghatározása ez : Nemzetközi me- 
thodus alatt mindamaz eszközöket és berendezéseket értem, melyeknél 
az egyik rész közvetlenül ahhoz az országhoz tartozik, melynek nyel
vét meg akarjuk tanulni. Kemény szerint ez a módszer a legfonto
sabb a jövőre nézve s ez figyelembe veszi tanulókat, tanárokat egy
aránt. E módszer fontosabb eszközei és berendezései ezek : 1. A tanítók 
szünidei kurzusa és a tanulók szünidei tartózkodása külföldön. 2. Uta
zási ösztöndíjak, modern nyelvi intézmények. 3. Nemzetközi iskolák. 
Alfajai : a) nemzetközi nevelő-intézetek. Ilyenek vannak a francia 
Schweicban, Német- és Franciaországban ; b) internacionális nyelvi 
iskolák ; e) nyilvános nemzetközi középiskolák. Mintául szolgálhatna 
az 1689-ben alapított berlini Collège Eoyal Français, d) Idegen nyelvi 
iskolák külföldiek részére, pl. Párisban egy német, Berlinben meg 
egy francia lyceumot állítsanak fel. 4. Tanárok kicserélése. 5. Egyéb 
internacionális segédeszközök.

Ezek volnának az internacionális methodus berendezései. Az 
a) és c) pont alattiakat kivéve, a többi csak papiroson van meg.

E módszer Kemény szerint nagyban előmozdítaná a világbéke 
eszméjét s ebben van a módszer ethikai eleme. Figyelmeztet a világ
béke érdekében tarto tt kongresszusok rapportjaira, melyek a kérdések 
tárgyalásáról érdekes felfogásokat közölnek.

Ezek után áttér a módszer math, analízisének kísérletére. 
Ezzel azt a kérdést akarja eldönteni, hogy milyen uton-módon lehet 
a módszer jóságát és értékét megítélni? Egy egyenletet állít fel, 
melynek egyik oldala (Ej jelenti az oktatás végső eredményét,

E  =  f  (M. P, S, L.)

(M) a módszert, (P) a professzort, (S) a tanulókat (Schüler) és (L) a 
tankönyvet. Ebből bizonyos math, formulák betartásával következtet 
a tényezők, faktorok szerepétől az eredményre. Több igazságot hoz 
le. így többek közt, hogy nincs abszolút jó methodus, melyre esküdni 
lehetne. A math, analízist egy lélektanival igyekszik kiegészíteni. Ez
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után áttér a tanárokra, tanárjelöltekre, hogy miként lehetne általuk 
a nyelvtanítás eredményét fokozni.

Végül hosszasabban szól a maximal-minimal módszerről, mely 
alatt azt érti, hogy legkisebb megerőltetés a legnagyobb eredményt 
szüli. I tt is aszerint, hogy a tanárokat vagy tanítókat vesszük szem
ügyre, két eset lehetséges. Mennél intenzivebb ugyanis a tanár mun
kája, a tanulóé annál könnyebb. S fordítva. Ideális követelés ; mind
kettőnek maximalis megerőltetése.

Értekezésének eredményét a következő négy pontban foglalja
össze :

1. Formális methodikus szőrszálhasogatások idejüket múlták.
2. Senki ne esküdjék egy methodusra, hanem az összes sze

replő tényezőket vegye figyelembe.
3. A jövő az internacionális módszereké.
4. A gyakorlatban támaszkodjunk jó tankönyv alapján a maxi

mal-minimal módszerre.
5. Túlhajtott stilisztikai követeléseket kerüljünk.
Ugyancsak e számba írt még cikket Eliinger bécsi tanár : «Zur

englischen Lektüre in der VI. und VII. Klasse der Bealschule » 
címmel.

Ezután közük a szerkesztők a közoktatásügyi miniszter 1908 
február 29-én kelt rendeletét a reáliskolák érettségijének új rendjéről.

A 8-ik számban Weyde igazgató foglalkozik Besch : «Stimmen 
über das höhere Schulwesen» című dolgozatának ama pontjával, mely 
szerint a tanuló ifjúság egyik tudományág ellen sem mutat oly kevés 
érdeklődést, mint a nyelvi-filologiai szak iránt. Weyde azt tapasztalta, 
ha kellőkép tanítják a modern nyelveket és anyanyelvet, úgy a tanulók 
is nagy érdeklődést és kedvet mutatnak. Besch az osztályjegyekből 
összevetve más tárgyakéval hozta le eredményét. Hogy az osztály
jegyek itt rosszabbak, annak oka a szakok nehézségében keresendő.

E füzetben ír még Nagele innsbrucki igazgató egy cikket: «Das 
kulturhistorische Gruppenbild» címe alatt. Szerzője nem sok új dol
got mond. Követeli, hogy a történet tanításában ne száraz adatokat 
közöljünk a tanulókkal, hanem igyekezzünk kultúrtörténeti csoport
képeket a tanulók szeme elé állítani. Ezek érdeklődésüket lekötik 
s így kedvvel, szeretettel foglalkozunk a történettel.

A füzetek egyéb dolgozatai mathematikai kérdéseket tárgyal
nak s könyvismertetéseket közölnek. Dr. Ozorai frigyes.
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VEGYESEK.

Dr. Kiss Áron. Veszteség érte a Magyar Pædagogiai T ár
saságot. Egyik alelnöke, Dr. Kiss Áron f. évi okt. 14-én elhunyt. 
A veszteség azonban nemcsak a társaságé, hanem a magyar pæda
gogiai irodalomé is, melynek Dr. Kiss Áron egyik jeles és úttörő 
művelője volt. «A magyar népiskolai tanítás története» c. munkája 
fönn fogja tartani nevét a magyar tudományos irodalomban. A Ma
gyar Pædagogiai Társaság közgyűlésén fogja ünnepelni emlékezetét. 
Az emlékheszéd tartására Dr. Gyulai Ágostot, a Magyar Pæd. Társaság 
titkárát kérte föl az elnökség.

*

M orálpedagogiai kongresszus Londonban. E nagyfontosságú 
kongresszus, mint előző számunkban jeleztük — 1908. szeptember 
25—29-én folyt le programmszerűen Londonban. A kongresszuson 
szép számmal voltak képviselve a magyarok is. Dr. Fináczy Ernő, 
Schneller István, Dr. Balogh Jenő egyetemi tanárok, Dr. Gaál Jenő 
műegyetemi tanár, Dr. Bokor József, Dr. Kármán Mór egyetemi m a
gántanárok, Dr. Gieszwein Sándor kanonok, Geó'cze Sarolta igazgató, 
Sebestyén Károly és Waldapfel János tanárok és Czettler Jenő minisz
teri fogalmazó, kiknek legnagyobb részét a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr küldte ki. A kongresszuson Kármán, Balogh, Gaál Jenő, 
Gieszwein Sándor, Schneller István, Geőcze Sarolta és Czettler Jenő 
tartottak előadásokat s Fináczy Ernő és Waldapfel János hozzászól
tak a kérdésekhez a tárgyalások folyamán.

A kongresszuson tartott összes előadások már meg is jelentek 
«Papers on moral education» cím alatt, kiadta a kongresszus végre
hajtó bizottsága. A végrehajtó bizottság továbbra is együttmarad, s 
ebbe a régi tagok újra heválasztattak. E régi tagok Magyarország 
részéről : Bárczy István, Capesius J. (Nagy-Szehen), Fináczy Ernő, 
Geőcze Sarolta, Glücklich Vilma, Kármán Mór, Kemény Ferencz, 
Schneller István, Somló Bódog, Weszely Ödön, Wildner Ödön.



VEGYESEK. 573

— Ankét a szabad tan ításró l. Közoktatásügyi miniszterünk 
gróf Apponyi Albert f. évi október 16-án és 17-én ankétet tarto tt a 
szabad tanításról. A tárgyalás alapjául egy tervezet szolgált, melyet 
Dr. Jancsó Benedek készített. Az ankétra egybehívott szakférfiak 
véleménye nagyon szétágazó volt ugyan, de mégis voltak dolgok, 
melyekben valamennyi fölszólaló megegyezett. így megegyező volt a 
vélemény arra nézve, hogy a szabad tanítás ügye nemzetünkre nézve 
igen fontos ügy, hogy a szabad tanítást szervezni kell, hogy ily szer
vezés csak állami támogatással lehetséges, hogy e szervezés élére egy 
lelkes ügybuzgó férfiút kell kiszemelni, s az ügy élére állítani. Eltérők 
voltak a vélemények a szervezés módjára nézve, a felügyelet m érté
kére nézve, valamint arra nézve, kiket kell az iskolán kivüli oktatás 
munkájába bevonni.

Gróf Apponyi Albert elejétől végig személyesen vezette a tá r
gyalásokat s nagy figyelemmel hallgatta az összes felszólalókat. Meg
nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy nem kíván prejudikálni az 
ankét tagjainak, s ez előterjesztett memorandum abszolúte ne kösse a 
felszólalókat. Berekesztő beszédében összefoglalta az eredményeket, s 
megtalálta mindazokat a szálakat, melyek összefűzhetők az ügy szer
vezése érdekében.

Az ankét tárgyalásai nyomtatásban is meg fognak jelenni.
Az igazi munka, e nagyfontosságú ügy szervezése, természete

sen csak ezután következik.
*

— Helyreigazítás. Dr. Waldapfel János úr kívánságára kije
lentjük, hogy a Magyar Pœdagogia októberi (8.) füzetében, a 449. 
lapon Than Károlyról megjelent cikk 17. sora, mely ott így hangzik: 
«az ország egyik legtekintélyesebb pædagogusânak véleményét« Wald- 
apfel János úr kézirata szerint így olvasandó : «az ország legtekin
télyesebb pædagogusânak véleményét. »

A szerkesztőség.



MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1908 okt. 17.

Jelen vannak : űr. Fináczy Ernő elnöklése mellett Baló József, 
Böngérfi János, Gyulay Ágost, Gyulay Béla, Havas Gyula, Havas 
Irén, Juba Adolf, Komóromy Lajos. Málnai Mihály, Mosdóssy Imre, 
Nagy László, Sebestyénné Stetina Ilona, Somogyi Géza, Szász Irén, 
Székely György, Valter Gyula, Weszely Ödön, Trájtler Károly, utóbbi 
m int jegyző. Ezeken kívül igen nagy számban vendégek.

I. Elnök melegen üdvözli a megjelenteket s az ülést megnyitja.
Fájdalommal jelenti, hogy dr. Kiss Áro?i, a Pædagogiumnak 

volt nagyérdemű igazgatója, társaságunk alelnöke az élők sorából 
elköltözött. Ezen utóbbi kapcsolatnál fogva is, de meg a boldogult- 
nak egyénisége és a tanügy terén elfoglalt kiváló állásai okából kö
telességének tartotta a Társaság nevében koszorút tenni ravatalára. 
Az elhunyt, aki 4-0 évig tanított s a hazának annyi tanítót és tanárt 
nevelt, aki a tudományos pædagogiai irodalmat annyi jeles művével 
gazdagította, aki a magyar pædagogiai irodalomtörténet régi múlt
ját eddig ismeretlen adatokkal földerítette : állandó és maradandó 
emléket biztosított önmagának. Épen ez okból intézkedni fog, hogy 
külön alkalommal, a társaság egy másik ülésén Kiss Áron fölött 
emlékbeszéd tartassák s indítványozza, hogy a társaság mélyen érzett 
fájdalmának jegyzőkönyvében kifejezést adjon s erről a megboldogult 
özvegyét is külön részvétirattal értesítse. A Társaság egyhangúlag 
hozzájárult elnök indítványaihoz.

Örömmel jelenti, hogy a lefolyt szünidőben az irodalmi és 
tanári világ Beöthy Zsolt születésének 60 éves fordulóját ünnepelte. 
Sajnálja, hogy ez ünnepélyen személyesen részt nem vehetett s épen 
ezért felhasználta ezt az alkalmat, hogy a társaságnak a szünidő után 
első ülésén kiemelje Beöthy Zsoltnak a tudományos irodalom és a 
tanügy terén szerzett nagy és elévülhetetlen érdemeit. Beöthy, aki 
egyébként is hivatott vezére a hazai tanárságnak ; aki a múltban is, 
a jelenben is erős szálakkal hozzáfűződött a Magyar Pædagogiai Tár-
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sasághoz s épen ez okból indítványozza, hogy a társaságnak mai első' 
ülésében Beöthy Zsoltot külön iratban üdvözölje, amihez a gyűlés 
egyhangúlag és lelkesedéssel hozzájárult.

Jelenti továbbá, hogy szeptember hónap második felében Lon
donban megtartatott a moralpaedagogusok kongresszusa, amelyen 
magyar részró'l is többen vettek részt. Az elnök maga is ott volt s 
örömmel jelenti, hogy felszólalásaikkal a magyarok is igen szép sikert 
arattak, só't Kármán Mór gyakori helyesléssel kisért előadását általá
ban igen nagy figyelemmel hallgatták. A társaság erről örvendetes 
tudomást vesz.

Végül elnök indítványára a társaság anyagi erejéhez mérten 
hozzájárul Greguss Ágost emlékének megörökítésére szánt emlékmű 
költségeihez.

Következett a tárgysorozat ; felolvasás a kinaesthesiás írás-olva
sás tanítás módszeréről.

II. A módszer méltatása élettani és orvosi szempontból. Elő
adta dr. Juha Adolf.

Elnök köszönetét mond előadónak a magyarázó felvilágosí
tásokért.

III. A módszer gyakorlása és előnyei a fonomimika fölött. 
Előadta Szász Irén igazgatónő.

A kérdéshez szólnak :
Elnök a maga részéről őszinte köszönetét mond előadónak, aki 

felolvasásában nagyon világosan fejezte ki azt, amit mondani akart 
s aki nagyon érdekes adatokat közölt velünk saját tapasztalataiból és 
megfigyeléseiből. Mivel azonban minden ilyen írás-olvasási módszer 
értéke az eredményből Ítélhető meg első sorban s végleges ítéletet 
csak akkor lehet alkotni, lia egyúttal látnak is valamit a tanításból, 
a mai előadás nyomán a társaság álláspontot nem is foglalhat el. 
Megjegyzi még, hogy előadó néhány tanügyi reformernek munkáját 
nem vette eléggé figyelembe ; pl. normálszavak módszerét s a Pascal 
által meghonosított (Port-Koyal) hangoztató módszert ; valamint Lay 
és Messmernek erre vonatkozó tanulmányait.

Nagy László észszerűnek tartja, ha az előadó által ajánlott elem 
beviletik az olvasás tanításába. Megjegyzi, hogy az előadó nem mon
dott új dolgot, mert másfél évvel ezelőtt Várady Károly néptanító 
egész részletességgel dolgozta fel ugyanazt az eszmét egy ABC ben 
és a hozzáírt külön vezérkönyvben. Sajnálatára azonban nem kapott 
erre a munkájára kiadót. Előadóval azonban nem ért egyet abban, 
hogy a fonomimika ellentétes lenne az előadó eszméivel és kifejti, 
hogy a fonomimika nemcsak a hang kiejtésének a módjára van nagy 
figyelemmel, de a hang közötti kapcsolatokat is jobban megteremti,
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m int azt előadó a maga módszerével megtehetné. Azzal végzi, hogy 
eló'adó ne keressen a fonomimikában riválist ; ő úgy látja, hogy a 
két irány igen szépen haladhat együtt s ezért egyesíteni kell ezeket.

Szász Irén eló'adó néhány szóval reflektál Nagy László m eg
jegyzéseire.

Elnök ismétli, hogy a társaság ebben a kérdésben ma nem 
dönthet s újra megköszönve az előadónak érdekes fejtegetéseit, az 
ülést bezárja.

A felolvasó ülést a rendes tagok zárt ülése követi.
Gyulai Ágost titkár jelenti, hogy Branswik Teréz grófnő élet

rajzának megírására kiírt pályázatra két munka érkezett be.
Elnök indítványára határozatba ment, hogy Székely György és 

Weszely Ödön rendes tagokból álló biráló bizottság fog Ítéletet m on
dani a beérkezett pályamunkákról. A bíráló jelentés az 1909. évi 
nagy gyűlésen fog kihirdettetni.

Az ülés véget ért.

B e k ü ld ö t t  k ö n y v e k .

Barla-Szabó Titus. Francia ú ti társalgó. Francia és magyar beszélgetések 
gyűjteménye. В űrlap est, 1908. Ára 1 К  60 f.

Tanítók évkönyve az 1908—9. iskolaévre. Szerkesztette Wolilmuth Ernő.
Budapest. Kiadja a Szent-István-Társulat.

Népiskolai Almanach. Az 1907—1908. évre. Szerkeszti Huszár Béla. K iadja 
a Franklin-Tásulat és Lam pel R. könyvkereskedése.

I)r. Nagy József. A tudom ány értéke. Budapest, Frankiin-Társulat. 
Magyar Shakespeare-tár. Szerkeszti Bayer József. I. kötet. 1908. 3. füzet. 

Budapest, Frankiin-Társulat.
Alexander Bernât. Művészet. A művészet értékéről. A művészeti nevelés

ről. Budapest, 1908. Frankiin-Társulat.
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HOGYAN TANÍTSUK AZ IRODALOMTÖRTÉNETET?

Az irodalomtörténet tanításáról utóbbi időben többen írtak a 
«Magyar Paedagogia» hasábjain.* Mindazok, akik a «Magyar Pæda- 
gogia» hasábjain e tárgyhoz hozzászóltak, arra a konklúzióra jutot
tak, hogy az irodalomtörténet tanításának főfeladata az irodalmi 
művek olvastatásából fakadó esztétikai élvezet elmélyítése. Ehhez a 
szemponthoz szolgálnak néhány adalékkal az alábbi megjegyzések.

Azokat a müveket, melyeket a tanterv és a kérdés tudomá
nyos fejtegetői elsősorban kötelezővé tesznek az iskola számára — a 
Himnuszt, Szózatot, Petőfi líráját, Toldit, Bánk-bánt, Az Ember 
tragédiáját, Schiller balladáit stb. — a tanulók elolvassák, mielőtt 
iskolai tárgyalásukra sor kerülne. Elolvassák, mert esztétikai gyö
nyörűséget találnak bennük. Az iskola mégis nemcsak hivatkozik 
ezekre az olvasmányokra, hanem újra tárgyalja, mert a magánolvas
mányból fakadó eszthetikai élvezet nem volt oly mély, mint kivána- 
tos. Ha' megkérdezzük a tanulóktól, hogy olvasmányukat miért 
találják szépnek, a legszabatosabb válasz, amelyet tőlük nyerünk, az, 
hogy «mert szép». Már e válaszban is benne rejlik az esztétikai 
élvezetnek két alapvető kritériuma. Szép, mert szép, mert úgy szép. 
Ha máskép lenne, nem lenne szép. Arany Toldija tetszik iskolai 
magyarázat nélkül is a tanulóknak. Ilosvai Toldija kevésbbé. Az Arany 
Toldijának sorrendje más. A ható tényezők sorrendje fontos az eszté
tikai műben, élvezetben. Ez különbözteti meg az érzéki élvezettől, hol 
a benyomások sorrendje mellékes. Virágos kertben járva, akár rózsa
illat csap meg előbb, akár nyiló mimózák illata, gyönyörködésünk 
nem csökken. Az érzéki és esztétikai élvezet közt fennálló ezt a kü
lönbséget már Schiller észrevette «Der Sinne Glück» c. költeményé
ben : «Nicht wie der Sinne Glück, nur eine Summe, die man grösser
kleiner besitzen kann und doch besitzt. Nimm einen Ton nur aus 
der Harmonie, nimm eine Farbe aus dem Begenbogen und Alles, 
was dir bleibt ist nichts, solang’ das schöne All der Töne fehlt 
und Farben.»

* L. Magyar Paedagogia 1908. 193. és 332. 1.
Magyar Paedagogia. XVII. IQ. 37
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Még egy másik kritériuma az esztétikai élvezetnek is benne 
rejlik a tanulók feleletében. Szép, m ert szép annyit is jelent, hogy 
nincs érdekünk, vágyunk, hogy máskép legyen írva az illető mű. 
Arany Toldija szemben az Ilosvaiéval nem ébreszt fel a tanulóban 
vágyat, hogy a nyelvbeli kifejezések, a rímek, hasonlatok stb. mások 
legyenek. Ha egy színdarabot megnéznek s nem tetszik, már egy 
kielégítetlen kívánság forog fenn, ha tetszik, úgy amint van, nincs 
kielégítetlen érdekük, vágyuk. Az esztétikai élvezet ezen érdeknól- 
külisége különbözteti meg a harmadik létezhető élvezettől, a prakti
kustól, mikor az élvezetet, a sikert stb. egy kielégítésre váró érdek, 
vágy, kívánság előzi meg.

Azonban ezt a kettős kritériumát az esztétikai élvezetnek 
sem biztosítja mindig a magánolvasmány. Már a Bánk-bánban is a 
sorrendet, az egyes jelenetek rendjét —- gondoljunk csak az első fel
vonás tömörített jeleneteire — nem érti meg a tanuló ; szóval igen 
kevés mű lesz az, melynek szerkezete iskolai magyarázat nélkül vilá
gos az ifjúság előtt és már Arany Toldijában is találkozik kifejezé
sekkel — hogy csak a « vendégoldal » szót említsem — továbbá gon
dolatokkal, érzelmekkel, melyeket nem ért, tehát lesz kielégítetlen 
kívánsága, érdeke olvasás közben ; az érdeknélküliséget teüat, ezt a 
második esztétikai kritériumot sem biztosítja a magánolvasmány. 
A művek iskolai olvastatásakor e két kritériumot kell elsősorban biz
tosítani, még pedig oly módon, hogy a mű szerkezetét megmagya
rázzuk —■ ez a poétikai szempont — ezzel a sorrendi tényező hatá
sát biztosítottuk, továbbá a kifejezéseket, gondolatokat, eszméket — ez 
a stilisztikai és poétikai szempont — ezzel az érdeknélküliségi tényező 
hatását könnyítettük meg. Az eddigi fejtegetésekből kitűnik az is, 
hogy mindezzel az iskola még csak praktikus élvezetet szerzett a 
tanulóknak, hiszen mindig egy kielégítésre váró kérdésüket, vágyukat, 
érdeküket teljesítette a magyarázattal, csak lehetővé tette ily módon 
az esztétikai élvezetet is, biztosítván a két esztétikai kritériumnak 
lelkűkre való hatását. Az esztétikai élvezet ott kezdődik, amikor 
zavartalanul átengedhetjük magunkat a műremek hatásának. Az addig 
felmerülő nehézségek leküzdése szellemi sikerek vagy mások útba
igazításai révén a praktikus élvezet kritériumát tünteti fel. Hasonló 
ahhoz, mikor egy szép táj megtekintésére, egy magas hegyorom meg
mászására indulunk. Az az élvezet, melyet akkor érzünk, mikor a 
fáradalmakat, nehézségeket leküzdve, a csúcsra érünk, praktikus, mert 
egy érdek és annak bizonyos idő múltán való kielégítése forog 
fenn, ez különbözik az esztétikai élvezettől, mely csak akkor kez
dődik, mikor a táj szemlélésébe merülünk el, minden útvesztőt, 
akadályt, mely a tájnak akár egészét, akár részleteit elhomályosítja,
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elfedi előlünk, elhagytunk, mikor tisztán tűnik fel a táj szemünk 
előtt a maga egészében, a maga szépségében. F iat applicatio ! A mon
dottak után senki sem fogja kétségbevonni, hogy az akadályok, ne
hézségek leküzdése szükséges egy irodalmi mű olvastatásakor. A sor
rendi és érdeknélküliségi tényezők biztosítása — ha erre szükség 
van — előfeltételei a mű esztétikai hatásának. Itt, ezután merül fel az 
a dilemma : mehetünk-e tovább is az olvasott irodalmi mű elemzésében 
vagy pedig — más utat válasszunk. Első látszatra úgy tetszik, hogy 
az okból kell haladnunk az okozathoz, hiszen a tárgy kelt élvezetet. 
Ettől azonban óvja az iskolát a köztudat, mely többek közt nem egé
szen alaptalanul regél agyonelemzett latin klasszikusokról. Erre vissza
térünk. Azt se felejtsük, hogy irodalomtörténet tanításáról van szó 
Időbeli sorrendben kell tárgyalnunk több százados irodalmak műveit. 
Már pedig mit látunk? Azt, hogy abban nincs véleményeltérés, me
lyek azok a művek, melyek egy régmúlt század közönségének tet
szettek ; tudjuk, mely irodalmi művek tetszettek a tizennyolcadik 
század magyarjainak, mégsem nyertük meg az esztétikai objektumot, 
mert nekünk nem tetszenek. Csak úgy tetszenének, ha szakasztott 
úgy gondolkoznánk és éreznénk, mint a XVIII. század magyarjai. 
Látnivaló, hogy itt nem a műből kell kiindulni, hanem a lelki álla
potból. A műben esetleg nem találjuk meg a helyes sorrendet és 
nem egy kielégítetlen kívánságot támaszt olvasása, de ha belehelyez
kedünk a mű korának és írójának leikébe, visszatetszésünket gyö
nyörűség váltja fel. Ezt a mű korával és írójával harmonizáló lelki- 
állapotot kell felkelteni a tanulókban. Ez már irodalomtörténeti szem
pont : kizárólag az olvasott művek szolgálatában. Hiszen bármely 
kulturszázad ízlése azokban a képzetkörökben gyökeredzik, melyek 
uralták. Aki ezeket be nem fogadta, sohasem fogja megérteni az 
illető kor esztétikai ideálját. A művek nem magukban tetszenek, a 
divatos irodalom termékei sem, az ideált tisztán objektive elvonat
kozva a történelmi, lélektani feltételektől, szóval az egyéniségtől és 
a milieutől, melyeknek keletkezését köszönhette, nem elemezhetjük, 
valóját fel nem ismerhetjük. A modern művek azért tetszenek már 
első benyomásra, m ert a történeti-lélektani feltételek, melyeknek 
keletkezésüket köszönhetik, élénkebben élnek lelkűnkben, mint a 
múlté, ez és csak ily fokozati a különbség megítélésüknél. De egy 
tárgy se szép magában, hanem tekintettel a lélektani reáliákra, me
lyek áthatják, találjuk szépnek. Egyetlenegy kornak sincs művészeti 
ideálja, mely ne függne a művészi eszközöktől, irodalomról lévén szó, 
a nyelv fejlettségi állapotától és ezen kor műveltségétől. A műreme
keknek a két fentemlített kritériumon túl menő magyarázata nem 
lehet sem kiindulópontja, sem célja az iskolának, hanem igenis célja

37*
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az irodalmi művekből fakadó esztétikai élvezet mélyítésére szüksé
ges lelkiállapot megteremtése. Hogyan történjék ez — a mű kapcsán. 
Ez itt a kérdés. Hogy e kérdésre megfelelhessünk, nézzük mindenek
előtt milyen a viszony egy elolvasott irodalmi mű után a tanulók 
és egy rátermett, képzett tanár lelkiállapota közt. Hogy ezt meg
határozhassuk, egy példához folyamodunk.

Tegyük fel, hogy egy parasztember és egy festőművész utaznak 
vasúton ugyanabba a helységbe. Útközben aludtak. Tudjuk, hogy fel
ébredéskor a tudat tartalma : nulla. Megérkezésükkor egy festői szép
ségű táj ötlik szemükbe. Jelen tudatállapotuk tehát nulla, majd 
ugyanazon táj képzete. Mégis mi más lelkiállapotba hozza a gyö
nyörű természeti látvány a festőt mint a parasztot. Mi okozza a 
különbséget a két ember szemlélete közt. Jelen tudattartalmuk nem 
okozhatja; látnivalóan tehát az, hogy a festőnek múltbatartozó gon
dolatai, érzelmei befolyással voltak jelen lelkiállapotára. A tudatos 
szemlélet vegyült addig tudattalan gondolatokkal, érzelmekkel, melyek 
a látott tájjal összefüggésben voltak. Ha nem úgy volna, ha csak a 
jelenben vallhatnók sajátunknak gondolatainkat, érzéseinket, hova 
lenne a művelt, sokat olvasott, sokat utazott ember fáradsága, mi 
különbség volna a tudatlan és a tudós közt ? De felesleges e helyen 
a tudatos képzeteknek a tudattalanokat felkeltő erejénél hosszabban 
időznöm.

A felhozott példával megvilágítani próbálom csupán az osztály 
és a tanár lelkiállapotát az irodalmi mű közvetlen hatása alatt. 
Tegyük fel, hogy amint a paraszt és a festő először látták a tájat, 
úgy az osztály és a tanár először olvassák együtt a művet. S amint 
az utasokat csak a táj nézése foglalta el, úgy a kellő és kivánatos 
figyelem az osztályban csak az elolvasott mű részletein és egészén 
összpontosult. Bízvást mondhatjuk, hogy amint a paraszt más szem
mel nézte a tájat, m int a festő, úgy a tanulók és a tanár lelkében 
más-más hatást keltett az elolvasott mű. Szőhetjük az összehasonlí
tást tovább. Amint feltehetjük, hogy sem a paraszt, sem a festő nem 
először látta a tájat, mégis különbözőkép hatott rájuk, úgy ha a 
tanulók is, a tanár is ismerték már az olvasott művet, a tanulók 
tán kevesebb érdeklődéssel, a tanár fokozottabb figyelemmel, újabb 
és újabb szépségekre bukkanva benne, követték az író megnyilat
kozását.

A tanár évről-évre tanítja sokszor ugyanazt a megszabott anya
got. Ez az anyag tanítás közben az ő és az osztály jelen, tudatos 
lelki tartalma. De szomorú volna, ha ezt nem kísérnék lelke hát
terében egyre kiterjedtebb olvasmányai, impressziói. Tanítása száraz, 
színtelen, lélekölő volna ; impulzust, kedvet, ambíciót nem tudna
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tanítványai leikébe önteni ! Nem tudná felkelteni azt a lelkiállapotot, 
mely egy irodalmi mű teljes élvezéséhez szükséges. Ezt pedig fel
kelti a lelkes, művelt tanár az irodalomtanítás bármely fokán. 
A régi magyar irodalom tanulmányozása néha gúny tárgya. Sokan 
azt vallják, hogy esztétikai szempontból teljesen értéktelen írókkal, 
művekkel tömjük tele a tanulók fejét. Mi már itt kifejtettük, hogy 
egy mű esztétikai értéke relativ. Az élvező' alany részére van csak 
értéke, az élvező' alany lelkivilága szabja meg értékét. Attól függ a 
becse : feltámaszt-e sok gondolatot és érzést a lélekben vagy sem. 
Már pedig a régi magyar irodalom kelt — ha ezeket a tanár felkel
teni segíti a mű kapcsán. A tanár mondja el növendékeinek mind
azt, ami gondos készülés után egy művel kapcsolatban eszébe jut. 
így a régi írók olvasmányain ismeri meg a tanuló az elmúlt száza
dok lelkét. Ez pedig igen értékes dolog. A Zrinyiász döcögő vers
soraiból csaták, várostromok képei bontakoznak ki színes, festői sor
ban, a magyar politika évszázados átka szól hozzánk a török követ 
beszédében, a török ifjú lantpengetésén egész Kelet gyönyörberingató, 
buja bűbája reszket. A klasszikus irodalmak tanításának eltörlése is 
örök kár volna az esztétikai élvezet szempontjából. Az az ellenvetés, 
hogy sikerült műfordításokból is meg lehet ismerni a görög és latin 
irodalmat : semmis. Aki a műfordítást olvassa, néhány tudatos képzetet 
nyer csupán ; ez nem a teljes esztétikai élvezet. Ha csak nem éri be 
a rímek zengésével, a modern nyelv bájával. Ez az esztétikai élve
zet pedig oly csonka, mint azé, aki csak egy fülbemászó könnyed 
nótában tud gyönyörködni. Fődolog, hogy mennyi érzést, gondolatot 
vált ki a mű, már pedig csak annak lelkében indul meg a képzetek
nek és érzelmeknek ez a hatalmas hullámzása, a ki behatolt a korba 
tanulmányai révén.

Erre meg azt az ellenvetést tehetni, hogy ha az esztétikai 
élvezetet a klasszikus világ megismertetése szolgálja, az ismertetést 
a műfordításhoz is fűzhetni. Ez nem lehetséges. A lélek kifejezője a 
nyelv ; a műfordítás nem kelti fel azt a képzetsort, amint az eredeti 
Petőfi lelkében a «Szülőföldemen» című költeményt nem ébresztette 
volna fel szülőföldének neve — a térképen. Miután tehát a tanár az 
olvasott mű szerkezetét megmagyarázta és már olvasás közben a 
tanulók felmerülő kívánságait (kérdéseit!) elintézte, szóval az eszté
tikai hatás két alapvető kritériumát biztosította, áttér az épen olva
sott műnek és csakis ennek irodalomtörténeti vonatkozásaira, tisztán 
a mű teljes megértése, élvezése céljából, anélkül, hogy elvont, álta
lános elméletet akarna adni ! Félórán át olvastatni, félórán át iro
dalomtörténeti adatokat magyarázni vagy kérdezni tényleg pædagogiai 
kihágásnak minősíthető. A művek tartalmának ismerete nem ad mű
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veltséget, laza, egymással össze alig függő adathalmaz tudása sem, a 
képzettársításokban rejlik a műveltség és a képzetek társulását a 
szemléltető oktatás, a mi tanulmányunk körében az olvasmány 
segíti elő.

Természetes, hogy már az olvasmányokat úgy kell kiszemelni, 
hogy egy költői egyéniség fejlődéséről, korához való viszonyáról hű 
képet nyerjen a tanuló. Yan egy poétikai tankönyvünk, mely Petőfi 
életét adja költeményei alapján.* E példa követésre méltó ; e sorok 
írója megpróbálkozott azzal a feladattal, hogy Arany élete megtanít
ható-e költeményei alapján, a próba várakozáson felül sikerült. A Bo
lond Istók II. része, Toldi szerelme és az Oszikék elegendő substra- 
tumot nyújtottak, úgyhogy a növendékek nagy része 20—25 oldalas 
dolgozatokban foglalták össze az ily módon tárgyalt anyagot. Nekünk 
nem dilemma : hogy az irodalomtörténet tanításában az egyéniségre 
legyünk-e inkább tekintettel vagy a miüeure. Mi az irodalmi műből 
indulunk ki, nekünk azt kell megállapítanunk, hogy e mű teljes 
értéséhez, élvezetéhez mi szükséges. A felelet nagyon egyszerű.

Vannak művek, melyek teljes élvezéséhez úgyszólván csak az 
egyéniség rajza szükséges : így a legtöbb lírai költemény olvasásakor 
ez az eset áll fenn, sőt néha epikus művek egyes részleteinél is, gon
doljunk csak a Zalán futásának elégikus részleteire. Itt a tanár, kinek 
agya logikailag fegyelmezett, nem is kalandozhatik messzebb a költő 
életviszonyainak feltárásánál ; vannak viszont költői alkotások, melyek 
élvezetét csak úgy biztosítjuk, ha a milieu megfejtését adjuk. Legyen 
szabad e helyen az elmélet erősítésére a gyakorlatból vett példát rész
leteznem. A Himnusz tárgyalását az irodalmi oktatás alsó fokán pró
bálom itt közölni, épen csak a tanalakon változtatok, hiszen nem 
iskolai tanításról, hanem tudományos fejtegetésről van szó. Ennél az 
olvasmánynál is előbb a stilisztikai és poétikai vonatkozású kérdése
ket tisztázzuk, azután tér át a tanár a milieu megbeszélésére, amint 
alább következik.

Befejeztük és legutóbbi dolgozatunkban összefoglaltuk hazánk 
történetére vonatkozó olvasmányaink közül azokat, melyek a török
kel vívott csatákról, várviadalokról, a töröknek hazánkban való letele
pedéséről szólnak. Beszéltünk arról is, hogy nemzetünk e szomorú 
múltját költőink is feldolgozták. így olvastuk Kisfaludy Károlynak 
«Rákosi szántó a török alatt» c. költeményét. Láttuk, hogy ezt a köl
teményt tankönyvünk nem egészen méltán illeszti a török időkről 
szóló olvasmányokhoz, hiszen a költő az egyik strófában azt írja :

* L. Riedl Frigyes, Poétika.
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Pest-Budáról sok nép kijár,
S alig érti nyelvünket m ár ;
Hej, maholnap a m agyar szó 
Ritka, m int a fehér holló 1

már pedig történelmi olvasmányainkból megtudtuk, hogy a török 
úrnak és az ő magyar jobbágyának más volt a vallása, más az erkölcse, 
más a ruhája. A török lenézte magyar jobbágyát s ez viszont meg
vetéssel viselkedett az ő török ura iránt. így össze nem olvadhattak 
a törökök és a magyarok.

Másfélszáz esztendeig éltek együtt s a török másfélszáz esztendő 
múltával is oly idegen volt a magyarnak, mint uralkodása első nap
jain. A szegény magyarság keservesen szenvedett, de magyar maradt. 
Az idézett strófa tehát nem felel meg a történeti valóságnak, nem 
illik abba a korba, nem korszerű. Iktassunk be tehát Kisfaludy költe
ménye helyett egy más költeményt, mely szintén említi a török ural
mát Magyarországon. Ez a Himnusz. A himnusz görög szó ; oly köl
teményt jelent, melyben a költő nemzete nevében imát mond, az 
istenséghez fohászkodik. A ma élő nemzeteknek is van egy-egy ilyen 
nemzeti imádságuk. Ha ezeket összevetjük a mi himnuszunkkal : 
legott szembetűni’:, hogy míg a többi költőjének korából meríti tá r
gyát, a mi himnuszunk a magyarság múltjához fordul. Azt is meg
állapíthatjuk, hogy valamennyi ily költeményben valami magasztosért 
fohászkodik a költő : szabadságért, dicsőségért stb.

Ezzel szemben a mi himnuszunk jó termést, víg kedvet kér 
Istentől bevezető soraiban, a végén meg ismét csak egy víg eszten
dőért eseng. Külföldi ember előtt ez visszásnak tetszhetik : hát csak 
anyagi jólétért, víg farsangért imádkozik ez a nemzet! Sőt egy ma
gyar író (Keszler József) is elitélte e sorai miatt a Himnuszt. De ne 
felejtsük, hogy ez a költemény a török hódoltságról szól. Már a köl
temény teljes címe : «Himnusz a magyar nép zivataros századaiból» 
is ezt jelzi. Ha pedig rágondolunk, mit tanultunk ezekről a zivataros 
századokról, egyszerre oly magasztosaknak tetszenek a Himnusz be
vezető sorai, mintha templomi imádság kezdő akkordjai volnának.

Azok is valóban ! Nemrég tanultuk, hogy a török hódoltsági 
területen mi történt, ha rossz volt a termés. Hiába könyörögtek, 
hiába rimánkodtak a török földesúrnak kíméletért, türelemért a m a
gyar jobbágyok: várjon a dózsmára. Az rájuk rivait. «Ti keresztény 
kutyák ! Ekkor meg ekkor kijövök : minden fizetség, dézsma készen 
várjon, mert különben becsukatlak benneteket, talpatokra veretek, 
szíjat hasíttatok a hátatokból!» Amivel pedig fenyegetődzött, azt meg 
is cselekedte. Ütötte, verte őket, a falu biráit börtönbe hurcolta és 
fogva tartotta, amíg ki nem váltották őket. A kizsarolt nép az ilyen
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félelmes nap elől faluszámra szökdösött, otthagyta kunyhóját, temp
lomait, szerettei sírhalm át és menekült idegenbe. Ha azután az el- 
szököttek ki tudtak egyezni a földesurukkal, újra visszamentek ; ha 
nem tudtak, idegenben maradtak vagy szétzüllöttek. Az elhagyott falu
nak előbb kunyhói, a házai omlottak össze, aztán a temploma is és 
ahol előbb öröm és bánat tanyája volt, ott fű, gaz vert fel mindent 
s néhány évtized múlva az egykori barátságos falu helyén puszta volt, 
amelyet betyárok és vadak barangoltak be.

Most már értjük a bevezető fohászt! «Isten, adj jó termést, 
különben elpusztulunk, világgá kell bujdosnunk ; adj jó kedvet, nehogy 
kétségbeessünk, ha borul az ég és jégeső fenyegeti a határt! Egy 
falujából kibujdosó nép imája ez, mikor utólszor gyűl össze harang- 
kongáskor a falu templomába, aztán vándorbotot kell ragadnia s el
bujdosnia messze, messze. Lehet-e magasztosabb nemzeti imája ennek 
a népnek? Nem így volt régen. Isten választott népe volt a magyar, 
egy Kánaánt, a tejjel-mézzel folyó Magyarországot kapta örökül: a 
Kunság mezején ért kalász lengedezett, Tokaj szőlővesszején nektár 
csepegett, Árpád hős magzatai felvirágoztak, amerre csak zúgnak a 
Tisza-Duna habjai. Csatán is győzedelmet adott népének a hadak 
istene. A költemény itt megemlékezik világverő Mátyás királyról ép- 
úgy mint Kisfaludy szántó-vető legénye, hiszen egy s ugyanazon kor 
magyarja szól hozzánk mindkét költeményben, a kibújdosó nép ily 
szántóvető apákból, fiúkból, pásztorokból s az ekeszarvát fogó kurta
nemesekből, a fajmagyarság színejavából állott. Miért sújtja tehát 
isten ostora most a népet? Bűneinkért — így sír fel a költemény. 
Nem részletezi a bűnöket a költő, hiszen a könyörgő gyülekezet, 
melynek szájába adja a költő az ő érzelmeit, tudta miért lakói. De 
nekünk fejtegetnünk kell: mi volt a bűne a magyarnak. Olvastuk, 
tudjuk. Az árulások, áruitatások, hitszegések, pártoskodások, polgár
háborúk végtelen sora vonult el szemünk előtt a XYI. század törté
netéből olvasván. Kik követték el ezeket az árulásokat, kik idézték 
fel a polgárháborúk rémét ? Erről is olvastunk. A főurak, a nemesek, 
Árpád hős magzatai. Már az Árpádok korában sokszor elpártoltak a 
koronás királytól a kis királyhoz és abban a korban, melyről a Him
nusz szól, szintén számtalan példáját láttuk az urak haszonlesésének, 
erőszakosságának, de vitézségüket is bámultuk ; láttuk azt is, milyen 
halálmegvetéssel tudnak elesni a hazáért Mohács síkján és a várak 
felvonó hídjain egyaránt. Az egy kötelességből, a harcolás kötelezett
ségéből fakadt erényük, a hősiesség, de mert más kötelességet nem 
ismertek, nem is volt több erényük, helyükbe bűnök fészkelték be 
magukat. Ezért sújtja az Úr haragja a magyarságot. Ezt tudja a 
XVI, század népe. Ez a bűnbánat zokog az akkori költők lantján:



Dï HARMOS 8. : HOGYAN TANÍTSUK AZ IRODALOMTÖRTÉNETET. 585

Tinódy S. és Balassi Bálint, e kor két legnevezetesebb költője a 
bosszúálló isten haragjának okáról is zeng a vitézség magasztalása 
mellett ; erről szól az e korba helyezett Himnusz is. A magyarok 
Istene elküldte sujtoló ostorát, a tatárt, a nemzet akkori bűnein fel
gerjedve, most hogy az ellenkirályok alatt megint villong a magyar, 
a törököt. A tatárok jövetelét vérözön és lángtenger jelezte, a török 
pusztítást a rombadőlt várak s a rabság, amelyben a nemzet síny
lődik.

Ezzel végződik a költemény. A költő, bár műve elején úgy gon
dolja, hogy már nagyobb volt a bűnhődése a nemzetnek, mint bűne, 
hiszen egy kibujdosó, tönkretett nép kezdi így fohászát, költeménye 
végén, mikor képzeletében Isten adományain merengett és a nemzet 
százados bűnein, nem meri kérni az akkori nemzet számára, hogy 
ebből a rabságból váltsa meg az Isten, csak egy víg esztendőért 
eseng újra és védő karért, mert ha fel is zsendült a vetés, jött a 
török martalóc, elragadta az ekét, a búzakereszteket ; bizony e korban :

. . . hogy el ne ragadja spahi, prédarántó,
Kardosán követte az ekét a szántó.

(Arany : Toldi szerelme, VI. ének.)

íme, a milieu értése mennyire hozzátartozik egy mű teljes 
élvezéséhez s milyen könnyen belevonható a milieu tárgyalása az 
olvasmány körébe !

Miután a szerkezetet megmagyarázta, a mű korát és íróját meg
közelítő lelkiállapot megteremtésére tér át a tudatos képzeteknek tudat
talanokkal való társításának lélektani törvénye alapján. Ezzel sincs 
befejezve tanítói hivatása. Még a mű alapeszméjét kell feltüntetnie. 
A szép meghatározása indifferens dolog a modern esztétikában, csak 
annyi tény, hogy bármely műalkotás, — legyen szobor, kép avagy 
poéma — egy eszmét fejez ki művészi eszközökkel. Lírai költemények 
olvasásánál e feladat nem nehéz. Sokszor m ár a költemény cimében 
benne rejlik az alapgondolat. . . Szeptember végén . . . Szülőfölde
men . . .  A jó öreg kocsmáros . . . Csatadal stb. Nagyobb műfajok
nál az alapeszme meghatározása nem oly könnyű. Arany balladáit 
olvasva, ha be nem illesztjük őket a milieube, a forradalomutáni 
hangulat korába, a tanulók ki nem találják, hogy egy-egy allegorikus 
alapeszmét példáznak : V. László az idegen zsarnokság összeütközé
sét a nemzet érzületével és pusztulását jelképezi ; Szondi két apródja: 
az elhullott nagyok örök életét kegyeletben, hírben, dicsőségben ; 
Zách Klára a hatalom vérszomját, bosszúját, iszonyatosságát, Both 
bajnok özvegye : hogy a megaláztatás az igazi nagyság bölcsője ; A 
walesi bárdok, az erőszak tehetetlenségét példázzák az eszmével szem
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ben ; Török Bálint, a héttorony rabja a nemzet akkori rabjainak 
sorsát és panaszát jelzi.

Mikor így az alapeszmét megtaláljuk és hogy megtalálhassuk 
tulajdonképen visszafelé tettük meg az utat, melyet a költő tett. 
A műtől a művet létrehozó tényezőkig s legvégül ez utón ezek ere
dőjéig, az alapeszméig jutottunk, míg ellenben írója a ráható ténye
zőktől az alapeszméig s ennek konkrét kifejezéséig, a mű megírásáig 
jutott.

Módszerünk tehát itt sem hagy cserben. Még csak Madách 
főművének alapeszméjét próbáljuk meg általa megfejteni. Tudjuk, 
hogy e mű alapeszméje hosszú, máig sem szünetelő tudományos vitat
kozás tárgya.

A mű támasztja fel lelkűnkben a művet létrehozó tényezőket, 
költőjében ezek a tényezők támasztották fel a művet.

Az Ember tragédiája keletkezése előtt már ott élt Madách lel
kében, műveltségében, épúgy, m int bennünk élhet a mű korának 
és költőjének ismerete, mielőtt a művet olvassuk. Amint a dráma 
olvasása közben ezek az ismereteink tudatossá lesznek, úgy lett tuda- 
dossá Madách lelkében megfogamzott alapeszme hatása alatt az a 
gazdag históriai anyag, melynek művészi feldolgozásában most gyö
nyörködünk. Az az eszme, mely e gazdag képsorozatot ily sorrend
ben felébresztette Madáchban, ugyanaz, mely viszont bennünk ébred 
fel, egy-egy szín hatása alatt közvetlenebbül, mint a másik olvasása 
után, de mégis elnyomhatatlanúl. Az emberi élet képe és célja ébresz
tette fel az emberiség életének képét Madáchban, ennek konkrét 
színeiben talált amaz kifejezést.

A gondtalan gyermekkor s a plátói szerelem ifjú, boldog kora 
a paradicsomi szín megírására vezette Madáchot, a tettvágytól duzzadó 
ifjúkor, melynek magasraszárnyaló tervei vannak, keltette fel az Író
ban a Fáraó és Miltiades jeleneteket, az ember kronologikus fejlődé
sében az ifjúkori tobzódás következik — a drámában Róma, aztán a 
praktikusabb, érettebb férfikor lángolása : mely az ipar, tudomány, 
egyenlőség történeti színeire vezette Madáchot; a vége mégis az el
erőtlenedés, a vénség, az eszkimókor, a mű az egyén, az ember tra 
gédiája az emberiség történelmében példázva, de nem az emberiség 
tragédiája, mert mielőtt az egyén bukik, célját, megnyugvását a család- 
alapításban, a fajfentartásban találja fel, egyedül ebben talál meg
nyugvást és vigaszt, ezért kell küzdenie és bízva bíznia.

Szükségünk volt Madách művének ily részletes megbeszélésére, 
mert így tűnhetik ki, hogy egy-egy írótól nem elég egy főművet 
olvastatnunk, hiszen abban csak egy eszme talál megtestesülést, már 
pedig az íróról hű képet csak úgy nyernek a tanulók, ha megértetjük
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velük, milyen eszmék harcosa volt a tárgyalt író. Vörösmarty más 
eszméket hangoztatott a forradalom előtt, másokat a forradalom után.

Az alapeszme megállapításánál végül találjuk meg a kapcsot a 
nemzeti és világirodalom közt. A Zrinyiász épúgy példázza az eszme 
győzelmét egy látszólagos bukásban, m int a Bolandslied, Toldi első 
részében Bousseau-i az alapeszme, a Nagyidai cigányokban épúgy meg
kap a sírva-vigadás motívuma, mint Molière Képzelt betegében stb.

Ideje, összefoglalni fejtegetésem eredményét. Szerintem nem 
tanulni kell irodalomtörténeti kézikönyvet, hanem foglalkozni az iro 
dalommal. Az egyik módszer nagy fáradságával és unalmára a tanulók
nak néhány tudatos képzetet ad egy-egy íróról, a másik gyönyörköd
tető szöveg kapcsán könnyen adja a tanulóknak az irodalmi m ű
veltséget. Dr. H armos Sándor.

A MŰVÉSZETI OKTATÁS KÉRDÉSE.
(Költészettanitás az elemi iskolában.)

(Második közlemény.)

П .

A hat osztályú elemi népiskola alsó osztályaiban tulajdonké- 
peni szépirodalmi olvasmány-tárgyalás még lehetetlen. Mert a gyer
meket mindenekelőtt a betűk ismeretére s az olvasás technikájára 
kell rávezetni. Itt az olvasmányok, az előforduló apró rímes B orocs
kák is az olvasási készség megszerzésére s az olvasottak megértésére 
Szolgálnak. Ezeket tehát költészeti szempontból nem vehetjük figye
lembe. Csak mikor a gyermek már türhetön olvas, kezdődhet az 
olvasmánynak a művészi oktatás céljából való felhasználása. De még 
ekkor sem tud a gyermek oly hibátlanul olvasni, hogy ne kelljen 
olvasási készségét gyakorolni és fejleszteni. Hisz az egész népiskolán 
végig, sőt — fájdalom — még későbbi években is nem ritkán akad
nak tanulók, akik az olvasás technikai ügyességében hátramaradtak.

Itt tehát újra, még pedig a legfontosabb vonatkozásban, merül 
fel az a kérdés, hogy szabad-e remek költői művet másra, m int 
művészeti célra felhasználni ? Szabad-e azt az olvasási technika 
eszközévé tenni? Nagy és nehéz kérdés ez, — ettől függ a nép
iskolai költészet-tanítás egész sorsa. A dilemma, amely előtt ál
lunk, a következő : Ha a költői művet nem használjuk fel az olva
sási készség begyakorlására, a gyermek olvasási ügyessége nem töké-
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lyesbül, — pedig ez a népiskola legfontosabb feladata. Ha pedig a 
a költői művön tanítjuk a gyermeket olvasni, úgy az olvasással való 
bibelődés, az olvasásban való folytonos csetlés botlás elvonja a figyel
met attól a gyönyörködtető hatástól, amelyet a költeménnyel elérni 
akarunk s el sem jutunk az igazán lélekemelő költemény-tárgya
láshoz.

Azt hisszük, hogy — mint további fejtegetéseinkből ki fog 
tűnni — sikerült nekünk a dilemmát megnyugtatón megoldanunk, 
illetve sikerült ez elől úgy kitérnünk, hogy sem a művészeti, gyö- 
nyörködési cél, sem pedig a népiskolában annyira fontos olvasási 
készség nem szenved kárt.

Mindenekelőtt azon kell lennie a tanítónak, hogy az olvasás 
elemi begyakorlására lehetőleg ismeretterjesztő olvasmányokat hasz
náljon fel. Ezeket úgyis többnyire a bennük rejlő ismeretanyagnál 
fogva, szakaszonkint, vagy mondatonkint kell tárgyalni, s így ezek
nek az olvasásban való fennakadás kevésbbé árt. Ellenben a költői 
olvasmányok m indig a maguk egészében rejlő érzéssel, gondolattal, 
mesével hatnak, a maguk egészében értendők meg, s a maguk egé
szében tárgyalandók. Az ismeretterjesztő olvasmány teljesen megér
tethető a gyermekkel, ha az olvasás közben akadályok, szünetelések 
s visszatérések merülnek is fel. — A költői olvasmány sikere azon
ban az akadálytalan, szép olvasástól függ.

De — hiába — a remek költői művet is, bárha fogyatékosán 
és itt-ott akadozva, mégis csak olvasnia kell a gyermeknek és így 
ezen is csak gyakorolja az olvasás technikáját.

Hogy ez ne ártson a mű gyönyörködtető hatásának, olvasta- 
tása alkalmával más sorrendet kell követnünk , mint az ismeretter
jesztő mű olvastatásakor.

Míg ugyanis az ismeretterjesztő m unkát a tanító, előkészítő 
avagy magyarázó szavai után mindjárt olvasni kezdhetik a gyerme
kek : — addig költői művet csak akkor szabad olvasniok, mikor a 
tanító olvasásában m ár gyönyörködtek, a mű már hatást tett rájuk 
és a hatás m ár kérdezések és feleletek nyomán, tehát tárgyalás 
alapján tudatossá vált bennük.

Ismeretterjesztő olvasmányt lehet megfelelő helyeken félbesza
kítani s közbe tárgyalni s azután tovább olvastatni és ismét tár
gyalni, s azt mindaddig folytatni, míg befejezést nyer. Költői olvas
mányt azonban mindig egyfolytában kell olvasni.

Mert — m int ezt már több ízben és több helyen kifejtettük — 
költői olvasmány máskép nem gyönyörködtet. Mint ahogy felnőttek 
nem élveznének oly drámát, amelyet a rendező folyvást félbeszakí
tana és magyarázatokkal kisérne — nem élveznének oly zeneművet,
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amelynek gyakori szünetei közben magyarázatok nyugtalanítanák — 
nem élveznének oly festményt, amelyről apránkint szedegetnék le a 
leplet s közbe az egyes részleteket fejtegetésekkel kisérnék : — úgy a 
gyermek sem találhat gyönyörűséget a folyvást félbeszakított mesé
ben vagy költeményben.

Ha ellenben a tanító a költeményolvasást megfelelő módon 
előkészítette, ezzel a gyermeki lelkeket kellő módon irányította és 
hangolta — ha azután a költeményt a maga egészében a lehető 
legszebben felolvasta vagy előadta — s ha továbbá kellő kérdezések 
és felelések segélyével a mű egészének hatását bennünk tudatossá 
tette, ha végül a művet ismét a maga egészében elolvasta, illetve a 
legszebben olvasó gyermekkel hibátlanul, elolvastatta, előadta vagy 
elszavaltatta : — ezzel a tulajdonképeni költészettanítást befejezte 
s immár — de más órán — a már elért költői hatás csorbítása nél
kül gyengébb olvasókkal is olvastathatja, s félbe is szakíttathatja. 
így a tanító a munka első felében nem veszélyeztette a költészet
tanítást az olvasási technika zavaraival, — a munka másik felében 
pedig, mikor már az olvasási technika begyakorlását űzi, már nem 
ronthatja le az elért költői hatást. Csak azt lássa világosan a tanító, 
hogy két teljesen különböző, egymástól teljesen független, óra-fel
osztásban és elkülönítendő munka a költészet tanítása s az olvasási 
technika gyakorlása.

Különben vannak szépirodalmi művek s ilyenek egyes prózá
ban írt mesék, amelyeknek költészeti tárgyalása minden olvasás és 
olvastatás nélkül is megtörténhetik. Azokat a meséket gondoljuk, 
amelyeknek értékét nem nyelvkifejezései, nem a ritmus bája adják, 
hanem a mesei tartalom. Ezek gyakran eredetileg sem Írott művek, 
hanem a hallgatók előtt élőszóval elmondott történetek voltak. 8 nem 
az a fő ezekben, hogy szóról-szóra pontosan úgy kerüljenek a gyer
mekek elé, ahogy valaki éppen leírta és kinyomatta, — hanem az 
a fő, hogy tárgyuk — sujet-ük — híven és szépen moudassék el. 
Egyébként is — tudjuk — hogy a prózai mese sokkal jobban hat 
nemcsak a gyermekre, hanem a felnőttre is, ha neki elmondjuk, 
mint ha előtte elolvassák. Ennek a jelenségnek több oka van. Az 
egyik az, hogy az ügyes mesemondó ajkán a szó közvetlenebb és 
színesebb, mint az olvasó ajkán, aki önkéntelenül is bizonyos olva
sási monotoniába esik. Hozzájárul ehhez, hogy az olvasónak a 
könyvre, a betűre is kell vigyáznia, úgy hogy hallgatói figyelmét 
akaratlanul is a könyvre, a betűre irányítja, holott attól egészen el
terelnie s a mese világába kellene vezetnie. De legfó'kép azért hatá
sos a szépen elmondott mese, mert így nem készen levőnek látszik, 
hanem olyannak, amely a gyermekek előtt keletkezik, nő, vagyis ól.
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Ezért oly fontos, hogy a tanító jó mesemondó legyen s a nép
tanító legszebb adományai közé tartozik a mesemondó készség.

Az élőszóval elmondott mese épp úgy letárgyalható mint más 
költészeti tanítás, egyáltalán nem szükséges, hogy akár utóbb is el- 
olvastassék. Nem olvasták fel azok sem, akik kikomponálták, s nem 
olvasták el azok sem, akiknek számára kigondolták. Oly mű az, 
amely élő ajkon él a legszebben.

S meg kell állapítanunk azt az alapvető igazságot, hogy a köl
tészet tanításában a mese (vagyis az elbeszélő költészet) játsza a leg
fontosabb szerepet. Az oly szépirodalmi mű, amelyben mese (törté
net, esemény, cselekmény) foglaltatik, legerősebben köti le a gyerme
kek figyelmét. A bős sorsa, a hősnek az ellenféllel való összeütközése 
várakozást, kíváncsiságot, lelki feszültséget kelt s a gyermeknek köny- 
nyen elszórakozó figyelmét teljesen lefoglalja. Csüng a tanítón, szel
leme egészen hatása alá kerül s minden szavát, a mese minden fej
leményét ébren követi. Ezt a tényt eléggé ismerik a népiskolai taní
tók s a népiskolai tankönyvek írói. Ezért eszelték ki némelyek, hogy 
a figyelem nagyfokú lekötésére ismeretterjesztő tanításokat (természet
rajzi, földrajzi, természettani stb.) leckéket is mesei alakban adnak 
be a gyermekeknek. Sőt némelyek egész tankönyveket elejétől végig 
valamely történet, cselekmény vagy esemény keretébe illesztenek. 
Itt csak egyre kell tanítóink figyelmét felhívnunk. Óvakodjunk attól, 
hogy a gyermekben a csalódás, kiábrándulás érzetét keltsük, Ha tö r
ténetet mondunk el neki, legyen az igazán történet. A gyermekben 
bármily kezdetleges módon, meg van az érzék, amelyet a természetes 
mű-érzék legelső nyilvánulásának neveznénk, hogy ismeretterjesztő 
tanítást nem hajlandó mesének, történetnek elfogadni. Ha például a 
tanító szépen mesemódra elmondja a gyermeknek, hogy Pistike és 
Juliska egy nyári napon apjukkal kimentek a mezőre s ott nagy zá
por keletkezett, — a gyermek mesét várván, érdeklődik. De menten 
megszűnik érdeklődése, midőn a mese folytatása helyett azt hallja, 
hogy az apa megmagyarázta, mi a felhő, az eső, a zápor s az egész 
mese végűi egy természettani tanítássá lapúl. «Nem igazi mese» 
gondolja, vagy érzi a gyermek s csalódottság támad benne. S utóbb 
igazi meséknél, igazi költői műveknél önkéntelenül aggódni fog, hogy 
e mese egyszerre csak megszakad s egyszerre csak valami tanítás 
sül ki belőle. A mese, bármily kicsiny, legyen egész, legyen kisded 
bonyodalma s megnyugtató mesei megoldása, s főleg legyen igazán 
történet, ne ismeretterjesztésre felhasznált ál-történet.

Minthogy minden költészeti tanításnak népiskolai alapját az el
beszélő költészet képezi mindenekelőtt egy-két ily tanítás módját 
kisértjük megismertetni.
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Elsőnek az Aesopus-féle állatmesét választjuk, mely a rókáról 
és a kecskéről szól s nem egy elemi iskolai tankönyvben szerepel.

A tanító mindenekelőtt szépen, hatásosan elmondja a mesét. 
Nem kell sem a tankönyv, sem pedig a régi följegyzésekből meg
maradt mese írott szavaihoz ragaszkodnia. Hisz tudvalevő, hogy a leg
több æsopusi mese szinte epigrammatikus rövidsógű alakban maradt 
fenn és pedig erősen kiélezett oktató jelleggel. A tanító igyekezzék 
igazi színes mesét mondani s mindennemű oktatástól tartózkodni. 
Óvakodjék attól, hogy az úgy nevezett tanulságot akár a mese elején 
mondja e l — mint ahogy a följegyzett mesékben néha megtörténik — 
akár pedig a mese végén, mint ahogy az æsopusi mesék legtöbbjénél 
található. Egyáltalán tanulságot elmondani nem szabad, — arra a 
mese mondás után a mű tárgyalása alkalmával kérdezésekkel kell a 
tanulót rávezetni, vagyis azt magukkal a tanulókkal kell kitaláltatni.

A tanító tehát elmondja, hogy egy meleg nyári napon mint 
szomjazott meg a róka és a kecske, m int érkeztek egy kúthoz, néz
tek a vízbe, kívánták meg a jó italt s szálltak a róka tanácsára a 
kútba. Elmondja aztán, mily jól esett nekik a friss víz, mint ijedt 
meg a kecske, hogy miképen jutnak fel a kútból. Mily tanácsot adott 
a róka, hogyan tartotta hátát és fejét a kecske, hogyan mászott fel 
a róka s ért ki a kútból, — mikép ugrándozott fent, hogyan rémül
dözött a kecske lent a kútban, s hogyan nevette ki a róka.

Mindezt elevenen, lehetőleg párbeszédes alakban mondja el a 
tanító. 8 úgy mondja el, hogy mire a gyermekeket a mese rá akarja 
vezetni, erősen domborodjék ki. Különösen a kecske hiszékenysége 
és együgyűsége, a róka ravaszsága és önzése az, aminek már a mese
mondásból ki kell domborodnia. Nem baj, sőt hatásos, ha így hosz- 
szabbra nyúlik is a mese elmondása, m int a rövidre foglalt eredeti 
szövegben. Hadd lássa a gyermek képzeletben maga előtt a nyári 
tájat, a magányos kutat, a két szomjas állatot, a kútba szállás apró 
részleteit, a kecskét, amint hátát tartja, a rókát, ahogy kijutva szegény 
pajtását kineveti. Hadd hasson az egész kép minden részletével.

A mese ilyetén lehető hatásos és közvetlen elmondása után 
következik a mű tárgyalása. Itt a tanítónak azt kell mindig szem előtt 
tartania, hogy mit akart az író mondani. Amit az mondani akart, 
azt kell a tanítónak megfelelő kérdésekkel a gyermekből kihoznia. 
Nagy művészet a helyes kérdezés művészete, de a tanító aki azt ügye
sen alkalmazza, úgy kérdez, hogy a feleletekben nemcsak a mű 
meséjét ismétlik a gyermekek, hanem a műben szereplő alakok je l
lemét is felfogják és a mű gondolatára, vagyis tanulságára is maguk 
jutnak rá.

Minden tanító természetesen más és más módon kérdez, s
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itt nagy tér nyílik a tanító leleményére. Nem is a tanító egyéniségé
nek korlátozására, hanem a magunk kérdezési módjának jellemzésére, 
hadd álljanak itt a legfontosabb kérdések kelló' rendben :

Mért indult útnak a róka és a kecske? (Szomjasok voltak.) 
Hova érkeztek ? (Egy kúthoz.)

Meggondolta-e a kecske mikor a kútba szállt, hogy mi módon 
jön majd fel? (Nem.) Miből gondolod ezt? (Nem tudott kijönni, a 
róka adta neki a tanácsot.) Hát a róka gondolt-e előre arra, hogy 
ki is kell ám jönni a kútból? (Erre egyik gyermek esetleg igennel, a 
rpásik esetleg nemmel felel.) No lássuk, gondolt e rá ! Hogy is jött 
ki ? (A kecske hátára és fejére kapaszkodott.) Magától tartotta hátát 
a kecske, vagy a róka tanácsára? (A róka tanácsára.) Hát ekkor 
ravasz volt-e a róka? (Eavasz.) Hát elébb nem volt-e ravasz? Csak 
úgy vaktába ment a kútba ? (De bizony már előbb is ravasz volt.) 
Melyik volt a ravaszabb, melyik a jámborabb ? (A róka volt a ravaszabb, 
a kecske a jámborabb.) Melyik akarta a másikat megcsalni ? (A róka.) 
Gondolt-e a kecske arra, hogy a róka meg fogja őt csalni? Nem 
gondolta előre.) Hogyan neveznéd az olyant, aki valamit tesz s nem  
gondolja meg előre, mi lesz a vége? (Erre a gyermekek különböző 
elnevezéseket mondanak, amelyek mind a «meggondolatlan» szó vál
tozatai lehetnek.) Nos gyermekek, ki ismert már közületek meg
gondolatlan vagy hiszékeny gyermeket? (Én is. Én is. — Ekkor a 
tanítónak alkalma nyílik a gyermekek életéből vett apró élmények
kel a hiszékenységet megvilágítáni. Ha nem akad gyermek, akinek 
valamelyes hasonló élménye volna, úgy a tanító a házban, iskolában 
faluban előforduló helyzetek szerint pinezét, padlást, elzárt, szobát 
vagy hasonlót idéz például, ahová valakit pajtása becsalt s a honnan 
kijönni nem tudott. 8 fölveti a kérdést, hogy ez is, az is mikép 
menekült volna ki ? Ezzel egyúttal megvilágítja a kecske hiszékeny
ségét.) Tudta-e a róka előre, hogy pajtása ilyen meggondotlan és hiszé
keny? (Tudta.) Hát miben bízott a róka, mikor a kútba szállt? a kecske 
okosságában-e, vagy meggondolatlanságában ? (Meggondolatlanságában.) 
Hát aki ravasz, az mindig miben bízik? (A másnak meggondolatságában.) 
S ha pajtása meggondolatlanságát, hiszékenységét fölhasználta aztán há
tára s fejére kapaszkodott és maga szépen kimászott a bajból, segít-e 
megszorult pajtásán ? (Nem segít.) A helyett mit tesz ? mit tett a róka ? 
(Még kinevette a szegény kecskét.) Szép dolog az, hogy még ki is 
nevette a szegényt? (Csúnya dolog.) H át te fiam, vagy te, lépre csal- 
nád-e pajtásodat s kinevetnéd-e azután? (Nem tenném.) Jó vagy rossz-e 
az, aki a más kárán nevet? (Eossz.) Hát jó szíve volt-e a kárörvendező 
rókának. (Eossz szíve.) Hát esze volt-e? (Yolt.) Elég-e hát, ha valaki
nek esze van? Nem kell-e még hozzá jó szív is, hogy segítsen a barát
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ján ? (De kell.) Van-e közietek olyan, aki ha pajtása bajba jutott, 
segített rajta ? (Itt ismét alkalom nyílik a gyermekek apró élményei
nek elmondására.) Ha jó szívű lett volna a róka, mit tett volna, 
mikor kiért a kútból. ? Ott hagyta volna czimboráját ? (Létrát ho
zott volna, vagy a kecske gazdáját hívta volna.) Hát a kecske is 
rossz szívű volt-e? (Nem.) Miből látod, miért gondolod ezt? (Erre 
alig akad válasz.) Odatartotta-e hátát, segített-e pajtásán ? (Igen.) 
Jó vagy rossz szívű-e az ilyen. (Jó szívű.) Hát elég-e, ha valakinek 
jó szíve van? (Nem elég.) Mi kell még ahhoz? (Okosság.) No most, 
mondd nekem, fiam, ha a szegény kecske kimenekül a kútból — mert 
a gazdája majd kisegíti — tovább is olyan meggondolatlan, hiszékeny 
lesz-e ? (Nem 1 Tanul a kárán.) Eddig nem volt esze, — hát ezután 
lesz esze? («Igen» — «nem» hangzik vegyesen a válasz.) Hát az 
oktalan állat egyszer csak okossá lesz ? (Nem.) No lássátok. A kecske 
is csak oktalan marad. De ha emberrel esik meg ilyesmi, hisz e má
sodszor is ? Te hinnél-e ? (Nem.) Hát a róka ? Ravasz, rossz szívű és 
kárörvendő marad-e tovább is ? (Az marad.) Szabad-e ilyennel pajtás- 
kodni ? (Nem szabad.)

Ilyen s hasonló kérdésekből kitalálható, hogy mire kívánja e 
tanítás a gyermekek figyelmét irányítani. Meséről lévén szó, amely
ben szereplő alakok cselekedeteik mondatnak el, mindenekelőtt a csele
kedetek rúgóira kivánja a gyermekek figyelmét terelni. Hogy minden 
tettben annak lélektani okait lássák s a jellemek megismerésére szok
janak. Ilymódon anélkül, hogy az esztétikának még csak elemeit is 
tanítottuk volna, mégis előkészítjük a gyermeket arra, hogy később 
minden elbeszélő műben a jellemeket keresse, a jellemeket foghassa fel. 
Esztétikai tanítás nélkül rávezethetjük a gyermeket arra, hogy a tett 
mindig valamely lélektani rugóból ered s hogy a tett megértéséhez 
a cselekvő személy jellemének ismerete kívántatik. Egyúttal anélkül, 
hogy ezt a gyermekeknek külön megmagyaráznék, rávezetjük arra, 
hogy a művészetben rejlő jelképes elemet is fölismerje s állatokról 
vagy élettelen tüneményekről szóló történetekben is az átvitt, allegó- 
rikus értelmet, az emberi vonatkozást keresse. Végül ethikai itélte- 
tésre is szoktatjuk a gyermeket.

Még megemlítjük, hogy az æsopusi mesék közül akár maga 
Aesopus gondolta ki, akár az ő nyomdokán más, akár epygramatikus 
rövidséggel, akár részletező módon Íratott is csak is olyanok valók 
olvasmányúl és tárgyalásul, amelyek befejezett, még pedig megnyúj- 
tatón befejezett történetet adnak elő. Mert van ám az oly fajta 
mesék közt akárhány, amelyben egyáltalán nincs befejezett történet, 
hanem csak egy-egy szellemes ötlet alkotja az egész művet. Az ilyen 
példázatszerű módon elmondott epigrammák nem alkalmasok arra 
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hogy a gyermekben a mese hatását keltsék, kíváncsiságát fölébresszék, 
azt fokozzák s végül megnyugtatóan kielégítsék. Nem is mesék ezek, 
hanem csak megvilágított csattanós elmésségek. Ilyen például «A róká
ról szóló ötlet, amely elmondja, hogy egy róka egy színész házában 
keresgélve álarcot talált s felkiáltott, hogy «Mily nagy fej és mily 
kevés agyvelő van benne». Vagy ilyen a «Szerecseny»-ről szóló, amely 
csak annyit mond el, hogy valaki egy szerecsenyt fehérre akart mosni, 
de hiába fáradozott. Az effélék, melyek különben is rövid közmondá
sokká vagy példabeszédekké változtak az idők folyamán nem is ta r
toznak tulajdonképeni az elbeszélő irodalom keretébe s így mint el
beszélő művek nem is targyalhatók.

De már határozott mese — még pedig befejezett történeti! — 
«A hangya és a galamb» c. széliében ismert történet, amelynek taní
tási módját az ilyen művek módszerének jellemzésére, illetve mód
szerünk újabb megvilágítása czéljából itt ismertetjük :

A tanító elmondja, hogy egy hangya mint esett egy sebes for
rásba s mint ragadta el a víz sodra. Hatásosan kiszínezi a hangya 
vergődését, m int fuldoklik, mint látja meg egy vadgalamb a fáról, 
mint támad részvét szívében s dob a hangyának egy levélkét a 
fáról úgy, hogy az szerencsésen kiúszhat. Ezután elmondja a tanító, 
mint örül a parton a hangya, mint szárad fel róla a víz s ragyog 
rajta száz napsugár ; miként veszi észre kis idő múlva, hogy egy fiú 
el akarja fogni a galambot, mikép kúszik oda a lépvesszőhöz, csípi 
meg a fiúnak lábát, hogy az összerezzen, a lépvesszőt elhajítja s 
mikóp szabadul meg a vadgalamb és mily boldog a két jó terem t
mény.

Ez teljes, befejezett mese, a kis gyermekben várakozást és 
izgalmat is kelt, lépésről-lépésre feszülten kisérik a kit alak sorsát s 
végül megnyugtatást merítenek a szerencsés menekülésből. Miután a 
mese elhangzott, a tanító kérdésekkel vezeti rá a gyermeket úgy a 
mese ismétlésére, m int tudatos felfogására. Mikor a hangya vízbe 
esett, ki vette észre fuldoklását? (Egy galamb.) Csak nézte-e a sze
gény hangyát, vagy meg is sajnálta? (Megsajnálta.) Honnan tudod, 
megsajnálta ? (Levelet dobott neki.) Jó vagy rossz szívű volt-e a 
galamb ? (Jó szívű.) Hátha csak sajnálta volna a szegény hangyát, 
csak nézte volna s nem dobott volna neki levelet, akkor is jó szívű 
lett volna? (Nem.) Jó szívű-e hát, aki csak sajnál valakit, de nem 
segít rajta? (Nem.) Ki hát a jó szívű? (Aki mást megsajnál és segít 
is rajta.) Mért segítette a hangyát? Eokona, testvére, pajtása volt-e? 
(Nem.) Hát csak rokont, testvért, pajtást kell-e segíteni ? (Nem. Min
denkit, aki bajban van.) S tudta-e a galamb, hogy nemsokára ő is 
bajba jut és majd a hangya segít rajta? (Nem tudta.) Hát jutalmat



várt-e hangyától a segítségért? (Nem várt.) Nos, gyerekek, ha valaki 
nagy bajban van és egy jó ember segít rajta : jutalomért teszi-e ez ? 
(Nem.) Hát miért teszi? (Mert sajnálja a szegényt.) 8 aki nem vár 
jutalmat, kap-e mégis jutalmat? (Kap.) Hát ezt miből tudod? (A ga
lamb is kapott jutalmat.) Mi volt a jutalma ? (A hangya megmen
tette őt a fiú lépvesszőjétől.) Megérdemelte ezt a jutalmat ? (Igen.) 
Mivel érdemelte. (Azzal, hogy ő is jót te tt a hangyának.) H át aki 
közületek valaha jót tesz másnak és jutalmat nem vár: azért kárba 
veszett-e a jótette? (Nem veszett kárba.) Hálás lesz-e az, akin segí
tett ? (Hálás.) De ha a hangya nem segített volna a galambon, hanem 
hagyta volna, hogy a fiú elfogja, hálás lett-e volna a hangya? (Nem. 
Hálátlan.) Szabad-e hálátlannak lenni? (Nem szabad.) Nagyon nagy 
állat-e a hangya. (Óh nem. Kicsike.) S ilyen csöppség is tud-e segí
teni máson? (Tud.) Hát csak aki nagyon nagy és erős, tehet jó t?  
(Nem. Kicsi is tehet jót.) Csak nagyon gazdag ember adhat valamit 
a szegénynek? (Nem. A szegény is adhat.) Yan-e hát oly ici-pici, 
gyenge, szegény, aki nem tehet jót mással? (Nincs.) A hangyán 
és galambon kívül — nos, ki mondaná meg — van-e még valaki 
ebben a mesében? (Van. A fiú.) Hát hány teremtmény, hány alak 
fordul elő ebben a mesében? (Három.) Mind a három jó szívű? 
(Nem.) Hát hány jószívű? (Kettő.) Melyek? (A hangya és a galamb.) 
S melyik a rossz szívű? (A fiú.) M iért? (Mert el akarja fogni a 
szegény vadgalambot.) Hát te, vagy te, fiam, bántanád-e szegény 
madarakat? (Nem.) S a rossz fiú megkapta-e büntetését? (Meg.) Mi 
volt a büntetés ? (A hangya megcsípte.) Más büntetése nem volt ? 
(? ?) Elfogta-e a galambot ? (Nem.) Nagyon szerette volna elfogni ? 
(Igen.) Hát elérte-e a célját? (Nem érte el.) Nos, mi volt a büntetése? 
(Hogy nem érte el a célját.)

Itt meg kell említenünk, hogy több ilyetén mese letárgyalása 
után, midőn a tanulóknak már többszörösen volt alkalmuk a kérde
zés módjait megismerni : a tanító, anélkül, hogy poétikai magyaráza
tokat érintene is, bizonyos alapvető esztétikai fogalmakat észrevét
lenül véshet a gyermekek tudatába. így ha már több mese tárgyalása
kor azt kérdezte, hogy hányán fordulnak elő a mesében, a kérdést 
úgy teheti fel, hogy hány élő lény, alak fordul elő, vagy szerepel a 
mesében ? így lassan megszokottá teszi a kifejezést, hogy mesében 
alakok szerepelnek. Vagy midőn azt kérdezi : jó-e vagy rossz-e a 
mesében szereplő valamelyik alak, úgy teheti fel utóbb a kérdést : 
milyen jellemű, jó- vagy rossz-e az illető ? Később már csak azt 
kell kérdeznie, hogy milyen jellem ű?  így a jellem  fogalmát is m eg
szokottá teheti. Ha többször fordult már elő az a kérdés, hogy a jó 
minő jutalmat nyert, a rossz minő büntetést, a tanító már úgy teheti
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fel a kérdést : Minő jutalmat nyer a jó, minő büntetést a rossz, 
vagyis milyen ebben a mesében az igazság, az igazságszolgáltatás ? 
A gyermekek észrevétlenül hozzászoknak e szóhoz anélkül, hogy a 
tanító nekik megmagyarázta volna, utóbb szépen felelnek az elvont 
kérdésre is : milyen ebben a mesében az igazságszolgáltatás ?

De még nem  egy ilyen eszthetikai fogalom van, amire pusztán 
kérdezés alapján rávezethető a gyermek. Ilyen fogalom a mesei for
dulat. A tanító például azt kérdezi, hogy mikor a hangya kimene
kült a vízből, mi történt a galambbal ? Hogyan fordult a szeren
cséje? Ezt a szót minden mesei fordulat alkalmával ismétli s hozzá
szoktatja a gyermeket, hogy a mesékben van úgynevezett fordulat. 
Hasonlókép já r el a mese vége, befejezése vagy megoldása kifejezések
kel. Ezeket a fogalmakat azonban sohasem fejtegeti, csak egyszerűbb 
kifejezésekkel együtt addig említi, amíg ismert fogalmakká válnak.

Egyáltalán a kérdezés nemcsak arra való, hogy az olvasmány 
tartalmát tudatossá tegye a gyermekekben, hanem arra is, hogy 
magát a kérdezési módot is fejlessze, emelje s ezen a réven maga
sabb fogalmakat és felfogásokat is ébresszen a gyermekben. S nagy 
tájékozatlanságra vallana az, ha netalán valakiben az a hiedelem 
merülne fel, hogy a gyermeki lélek nem alkalmas ily fogalmak meg
értésére. Mindazok a fogalmak, amelyekről beszéltünk, bár kezdet
leges módon, bár más kifejezések alakjában már benne vannak az 
elemi iskolás gyermek lelkében. Yoltakép ezek a fogalmak csak 
szinonimái, finomultabb árnyalatai azoknak a szóknak, amelyeket a 
gyermek primitívebb módon úgy is használ, vagy gondol. De egyéb
ként is a többi ismeret — földrajz, természettan, alkotmánytan stb. — 
terén a gyermeket gyakran sokkal elvontabb fogalmak megértéséhez 
vezetik, mint amilyenekről itt szó van. Sőt oly kifejezéseket is sajá
títtatnak el vele, amelyeknek értelmét a legnagyobb bölcsészek is 
százfélekép magyarázzák. így alkotmánytanból megértetni igyekeznek 
a gyermekkel az állam, a törvény, az alkotmány, a jog fogalmait ; a 
természettudományokból az erő, a villany, a mágnes, az anyag, az 
élet stb. szavait. Azokhoz az eszthetikai fogalmakhoz, amelyeket elébb 
jeleztünk, gyakori és közvetetten szemlélet útján  jut a gyermek és így 
azokhoz világos tudás fűződik lelkében s azokat minden nehézség nél
kül alkalmazza. S legalább is oly fontos fogalmak, mint mások, mert 
arra nevelik, hogy egész életében az előforduló olvasmányokat gon
dolkodva s értelemmel olvassa.

Az em lített Aesopusi mesékkel s hasonlókkal kapcsolatban még 
a tanítás befejező részéről kell néhány szót mondanunk. Eddig a 
tanítás két lényeges részét emeltük ki : 1. a tanító mesemondását, 
% a mesének kérdezés alapján való megbeszélését. Most még a har
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madik részről kell szólanunk, amelyet szintén nem szabad elhanya
golnunk. Ez a mesének szép és hatásos elmondatása. Mert bár az első' 
két résszel érdemileg befejezést nyert a tanítás, amennyiben a mese 
tisztán és tudatosan áll a gyermek előtt: nem lehet felednünk, hogy 
az elemi iskolában mennyire fontos a gyermek beszélő készségének 
fejlesztése. Ha fontosnak mondottuk azt, hogy a tanító jól tudjon 
elbeszélni, mesét mondani ; nem kevésbé fontos, hogy a tanuló a 
hallottat szépen és összefüggőn tudja elmesélni. Az első két részben 
erre nem nyílt alkalom ; tehát a tanítás harmadik, befejező részében 
kell a gyermekeknek alkalmat adni arra, hogy a beszélési ügyességét 
fejlessze. E célból a tanító a kérdezés és feleltetés befejeztével azt 
veti fel, hogy ki tudná már most az egész mesét egyfolytában szé
pen elmondani? Vagyis ki a legjobb mesemondó? Gyakran föl sem 
kell azt vetnie, mert már ismeri tanulói tehetségeit s tudja, hogy ki 
beszél legszebben és legjobban. S a tanítónak az egész gyermeksereg 
figyelmét arra kell irányítania, hogy most azt keresi, hogy egyfolytá
ban, hibátlanul, fennakadás nélkül és szépen ki mondja el az egé
szet. Amíg az egyik gyermek erre vállalkozik vagy kijelöltetik, a 
többi figyel, vigyáz, hogy eléggé szép-e a kiválasztott gyermek mese
mondása. Ha nem eléggé hibátlan, csakhamar fog jelentkezni más, 
aki tökéletesebben véli elmondhatni. Ily módon többszörös eredményt 
ér el a tanító : Fejleszti a gyermekek előadási képességét. Újabb 
érdeklődést kelt a már hallott s letárgyalt mese iránt, mert új szem
pontból tereli rá a figyelmet. Végül pedig a szép elmondás közben 
mindenkinek alkalom kínálkozik a mesét újra végiggondolni, vagyis 
az egészet begyakorolni.

De nem minden elbeszélő müvet lehet egészen így tárgyalni. 
Különösen azokat nem, amelyeket írújuk művészileg tökéletes módon 
írt meg. Ezek többnyire verses művek, amelyeket nem szabad prózá
ban elmondani s melyeknek remek szép nyelvezete legalább oly 
fontos, m int mese-tartalma. Az ily műveket minden eltérés és vál
toztatás nélkül kell előadni. De ilyeneknél, mivel néha Urai vonat
kozásaik is vannak, olykor felmerül annak szüksége, hogy a tanító 
a mű előadása, illetve szószerinti elolvasása előtt, a tanítást meg
felelő bevezetéssel lássa el. Példaképen idézzük Vörösmarty ismert 
költeményét a «Szegény asszony könyv»-ót, melyben a költő tudva
levőleg azt meséli el, hogy egy szegény jó asszony az ő imakönyvét 
miképen tépte ketté s miképen adta egy még szegényebb asszony
nak, hogy annak is legyen miből imádkoznia. Ha Vörösmarty életrajzi 
adataiból nem is tudnók, hogy a jó szívű asszony az ő saját édes 
anyja volt, a költői mű meleg hangulatából s az abból kiáradó szeré
téiből is meg kellene éreznünk, hogy a jó öreg asszony nagyon
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közel állott szívéhez. Ez elbeszélő mű tárgyalásakor tehát ennek is 
ki kell domborodnia. Mert mint említettük, a tanító feladata, hogy 
mindazt emelje érvényre, amit a költő akart érvényre emelni. Hogy 
tehát a gyermekeket a költemény megbeszélése alkalmával kellő kér
dezéssel arra is rá lehessen vezetni, hogy a mű hősnője magának a 
költőnek volt anyja, bevezetéskópen a tanítónak rövid történetet kell 
elmondania Yörösmartyról. De csak annyit, amennyi a gyermeket 
utóbb nyomra vezethesse anélkül, hogy a tanító előre elárulná, ki a 
hősnő. El kell hát mesélni a tanítónak, hogy élt valamikor egy 
nemes lelkű ifjú, Vörösmarty Mihály, korán meghalt az atyja, a fiú 
idegen helyeken tanult, küzködött, amíg édes anyja otthon szegényen 
éldegélt. Jó, nemes lelkű volt az anyja is, bár maga szegény, gyá
molította a még szegényebbet, ápolta, gyógyította a betegeket, ami- 
alatt fia egyre szebb és szebb meséket és verseket gondolt ki. Ezeket 
a szép meséket, verseket mindenütt nagy gyönyörűséggel hallgatták, 
olvasták és Vörösmarty Mihály híre, neve bejárta az egész országot. 
Jobbra fordult a sorsa is s gyámolította szegény jó anyját.

Ilyetén bevezetés után a tanító elmondja, hogy Vörösmarty 
Mihály egyik híres meséjét fogja előadni, mire a költemény szép 
előadása következik.

Majd sor kerül a tulajdonképeni tárgyalásra, a megbeszélésre.
Kiről szól ez a mese? (Egy szegény özvegy asszonyról.) Mit 

kér a szegény özvegy asszonytól szomszédnője? (Imakönyvet.) Hány 
imakönyve van az özvegy asszonynak? (Egy.) Mért nem adja oda 
az egészet ? (Mert ő maga is imádkozni akar.) Hát mit ad a szom
szédnőnek? (Pél-imakönyvet.) Segít-e ezzel a szomszédnőn? (Igen.) 
Hát magának marad-e, miből imádkoznia ? (Neki is fél-imakönyve 
marad.) Szereti-e az özvegy asszony a maga régi imakönyvét ? (Sze
reti.) Nem esik-e hát nehezére, hogy ketté szakítsa? (De nehezére 
esik.) Mért szakítja mégis ketté? (Hogy szomszédnője is imádkoz- 
hassék.) Hát ha könyvét kiméivé, nem szakítaná el, hanem az egé
szet adná oda: nem cselekednék-e szebben, helyesebben ? (Nem. Mert 
neki magának nem maradna imakönyve.) Hát ugyan kiért, miért 
kell neki imádkoznia ? (Gyermekeiért, meghalt uráért.) Hát tehetne-e 
mást, mint a mit tesz? (Nem tehet mást.) Jó vagy rossz szívű-e? (Jó.) 
Miből tudod ? (Abból, hogy a maga könyve felét mindjárt odaadja.)

S ugyan mi lenne jobb tett, ha  kenyere felét, ebédje felét 
adná oda szegénynek, vagy az, hogy imakönyve felét adja? (Hogy 
imakönyve felét adja.) Hát te, vagy te, könnyebben, szívesebben felez
néd meg a legkedvesebb ételedet, m int az imakönyvet? (Én ig e n . ..  
En n e m ...)  (A tanító itt ahhoz fordul, aki inkább a könyvet adná.) 
Mért feleznéd meg inkább a könyvet ? (Mert inkább kell a jó falat.)
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Hát te mért felezné d meg inkább az ételt ? (Mert nekem a könyv 
kell inkább.) Hát mit ad az ember szívesebben oda? (Ami neki 
kevésbé kell.) Az özvegy asszonynak mi ért a legtöbbet? (Az im a
könyv.) Miért? (Mert abból imádkozott.) ő  tehát feáldozta azt, ami 
neki mennyit ért? (Legtöbbet.) Többet áldoz-e a gazdag ember, ha 
sok-sok pénzt ád a szegényeknek? (Nem áldoz többet.)

De, gyerekek, gondoljátok csak meg, mit tett ez az özvegy 
asszony ! Imakönyvet szakít szét. Szabad-e ilyen könyvet szóttépni ? 
Nem bűn ez ? (Nem bűn. Szabad.) Hátha te fiam, vagy te, fognál 
egy imakönyvet és szétdarabolnád, az nem volna-e vétek ? (De az 
volna.) Hát akkor mért nem vétek az, amit az özvegy asszony tesz? 
(Mert ő nem rosszaságból tépi szét, hanem jóságból.) Hát nem mindegy 
az, ha ketten ugyanazt a tettet követik el? (Nem mindegy.) Mi a 
külömbség a kétféle tett között? (Az egyik rosszaságból, a másik 
jóságból történik.) Kell-e hát minden tettnek az okát keresnünk ? 
(Kell.) Most még csak egyet kérdezek. Vörösmarty Mihály, aki ezt 
a szép mesét írta, ismerhette-e ezt a jó szívű özvegy asszonyt? (Is
merhette.) Hát ki lehetett ez az asszony ? Kire gondolhatott Vörös
marty? (A mese-tárgyalás előtt elmondott életrajzi adatokból a gyer
mekek mindjárt kitalálják, hogy Vörösmarty anyja lehetett. De ha 
nem találnák ki mindjárt, a tanító tovább is kérdez.) Milyen jóságos 
özvegy asszonyt ismert Vörösmarty ? Ismert-e olyant, aki szegénye
ken segített, betegeket gyógyítgatott ? (Ismert. Az anyja volt.) Miből 
gyanítjuk, hogy ez az asszony lehetett az, aki imakönyvét szétvágta? 
(Ez is jó volt.) Élt-e még a jó asszonynak férje? (Nem élt. Özvegy 
asszony volt.) Hát az öreg Vörösmartynéról mit tudtok ? (Özvegy 
volt.) De Vörösmartynak több testvére volt, aki mind világgá ment. 
Mit mond a vers az imakönyves asszonyról? (Gyermekei világgá 
mentek.) Hát kire gondolt a költő, amikor ezt a verset írta. (Anyjára).

Ilyen vagy hasonló kérdezések után következik a tárgyalása 
utolsó része. De ez természetesen más lesz, mint az élőszóval el
mondott prózai meséé.

Annak tanítását úgy fejezte be a tanító, hogy a tanulókkal szé
pen, összefüggőn elmondatta az egészet. Verset természetesen nem le
het mindjárt elmondatni, azt be kell taníttatni. A betanítást is érde
kessé lehet, sőt kell tenni. Mindenekelőtt azokat a gyermekeket 
szemeli ki a tanító, akik legszebben olvasnak, vagy legszebb olva
sásra vállalkoznak. Éppen úgy jár el, m int az élőszóval való mese
mondásnál, csakhogy itt szép olvasási versenyt rendez. Az egész 
tanulósereg figyel, szépen olvasott-e a kijelölt gyermek s a tanító 
minden olvasás végeztével az új vállalkozónak adja át a szerepet. 
Ha így az egészet néhányszor végig olvasták, új irányú figyelemre
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serkenti őket. Felhív egyet, hogy olvasón szépen néhány sort s az 
egész gyerek-sereg elé azt a feladatott állítja, ki tudja a néhány sort 
könyv nélkül hibátlanul elmondani ? A jelenkezők közül többekkel 
elmondatja a néhányt sort s azután a gyengébbekkel s leggyengéb
bekkel tesz próbákat. így halad az egész versen végig. Eövid ver
seknél ez persze könnyebb munka. Azoknál hamar akad gyermek, 
aki már az egészet tudja könyv nélkül. Hosszabb versek osztatlan 
iskolákban — ahol hat évfolyam gyermekserege van együtt és így 
egy évfolyamra kevés idő jut — nem taníthatók be ily módon. De 
ezekben az iskolákban sem maradhat el a felolvasás, sem a meg
beszélés, sem az egésznek újra való elolvasása, — csak a részenként 
való könyvnélkül tanulásnak kell házi feladatul maradnia.

A hat évfolyamú osztatlan iskolákra vonatkozólag különben a 
következőket jegyezzük meg. Ezekben a kijelölt idő rövidsége szo
kott különös nehézséget okozni. De úgy véljük, hogy ez az akadály 
a költészet-tanítás alkalmával többnyire legyőzhető.

A költészet-tanításnak ugyanis az a nagy előnye van minden
nemű ismeretterjesztő tanítás felett, hogy az osztatlan iskola összes 
tanulóit igen gyakran egyesítheti egy csoportba. A 6—12 éves, gyer
mekek, akik egyszobában egy tanító vezetése alá kerülnek, írás, ol
vasás, számolás, természet-ismeret tekintetében különböző fejlettségi 
fokon állanak : de a költői mű, főleg a mese élvezése szempontjából 
egy egységes kis közönséget alkotnak. Emlékeztetjük olvasóinkat arra, 
mit tanulmányunk elején már részletesen kifejtettünk, hogy a gyer

meknek csak igazán szép mű nyújtandó, olyan, amelyet felnőtt is 
gyönyörrel hallgathat. A szép mese élvezetében tehát részt vehet 
minden gyermek, akár hat, akár nyolc-tíz, vagy tizenkét éves. Hiszen 
még ifjú, sőt férfi is élvezheti. Ilyen mű tanításakor tehát nem szük
ség a hat csoportból csak egyet tanítani, a többinek pedig más, úgy
nevezett csendes foklalkozást adni. Nem szükséges, de igazán nem  
is lehetséges. Mert hiába is adunk a többi öt csoportnak más fog
lalkozást, ha a mese szép és vonzó, mind a gyermek önkénytelenül 
is abba hagyja a maga «csöndes foglalkozását» s oda figyel a szép 
mesére. A költészet hatásának nem tud ellentállani. Minél szebb a 
mese, minél érdekesebb a nyomán támadt megbeszélés: annál lehe
tetlenebb egyes csoportokat abból kirekeszteni.

Az osztatlan iskola tanítója tehát ilyen tanítás alkalmával egye
síti mind a csoportot, amivel lényeges időt nyer, fél- vagy negyed
órás tanítás helyett egész órás tanítást alkalmazhat. Hogy mily be
cses ez nemcsak idő-nyereség, hanem nevelési szempontból is: azt 
nem kell bővebben kifejtenünk. Csak egy nehézség merül fel : 
A felsőbb évfolyamok tanulóinak ugyanis újra meg újra kellene
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ugyanazt a mesét hallgatniok és megbeszélniük, amit már előbb 
ismételten tanultak. Csakhogy ezt a nehézséget könyen elháríthatja 
a tanító, — sót e hátrányt a költészet-tanítás előnyévé változtat
hatja. Csak legyen eléggé gazdag mese-kincse, amennyi hat évre 
elégséges. így minden évben olyan új meséket vehet elő, amelyeket 
egy évfolyam sem hallott még s melyeket így az egész hat évfolyam, 
mint újakat tanulhat.

Természetes, hogy — lia tanítási módszerünk általánosabb 
méltánylást találna — felmerülne annak a szüksége, hogy tanítók 
számára válogatott mese-gyűjtemény szerkesztessék, olyan, amelyben 
a magyar és világirodalom legszebb meséi közül az elemi iskolai 
tárgyalásra alkalmasok egybe gyűjtessenek. De amíg ily m inta
gyűjtemény nincsen, a buzgó tanítók részint a legszebb népmesék
ből, részint a különböző æsopusi mesékből maguk állíthatnának ösz- 
sze hat évre terjedő gyűjteményt.

Az elbeszélő művek betanításánál — minden tanító a saját ta 
pasztalatából tudja — aránytalanul nehezebb a lírai költemények 
tanítása. Mikép bánjék el ezekkel a tanító? Mikép beszélje meg 
ezeket a gyermekekkel? Hiszen csak érzelem, hangulat szólal meg 
az ily versekben, — semmi kézzel fogható anyagot, mesét nem ta r
talmaznak, amit a gyermekekkel taglaltam lehetne. Hangulatokat, 
érzelmi árnyalatokat, szineket vajmi bajos megbeszélés tárgyává tenni. 
A költészet-tanítás kérdését tehát csak az oldja meg, aki a lírai
költészet tanítási módját tereli helyes irányba. Mert az ugyancsak 
kevés tanításnak, ha a tanító a lírai költeményt szépen elolvassa, 
azután egészben s részben újra elolvastatja, amíg a gyermekek könyv- 
nélkül nem tudják. A lírai költemény hatását is tudatossá kell tenni, 
annak benső mivoltába is be kell hatolni, azt is meg kell beszéini 
s az abban felmerülő esztétikai alapfogalmakra is rá kell vezetni a 
gyermeket.

Úgy véljük, hogy erre vonatkozó módszerünkkel — amely 
egyébként fejtegetéseink leglényegesebb része — hozzájárulunk a 
kérdés megoldásához. Csak a lírai költészet benső mivoltát kell fel
ismernünk, hogy helyes tanítási módját is megtaláljuk. Sok felé az a 
téves nézet uralkodik, hogy az úgynevezett lírai költészet merő ellen
téte az úgynevezett elbeszélő költészetnek. Míg amaz belvilági, emez 
külvilági. Mintha a költőre — mikor lírikus — semmi hatást sem 
tenne a külvilág s mikor epikus, nem hatna belvilága is. A lírai 
költőnek épp úgy vannak élményei, tapasztalatai, mint az epikusnak, 
vele is történnek események, ő is cselekvő részt vesz az életben. Él
mény (esemény, cselekmény, mese) nélkül nincs költészet, sem lirai, 
sem epikai, de drámai sem. A különbség csak az, hogy az egyik
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költő (epikus) különös előszeretettel magát az élményt (mesét, ese
ményt) mondja el, — míg a másik (lírikus) inkább azt az érzelmet, ke- 
délyhangulatot szereti elmondani, amit az élmény benne keltett. De ha 
a lírai versben a költő nem is mondja el részletesen élményét, mégis 
az egész vers egy élményből sarjadt, az egész vers mögött valamely 
esemény rejlik. Minél közvetlenebb a lírai vers, annál inkább érez
zük, látjuk azt az élményt, eseményt, amely a költőt a versre han
golta. így például Petőfi a «Talpra-magyar»-ban nem mondja el az 
izgalmas márciusi napok eseményeit, — de ez események hangol
ták őt a vers megírására. 8 ha Petőfi semmit sem él át ama napok
ban, a verset nem írhatta volna. De minek is bizonyítanék tovább 
s igazolnék a példák ezreivel, hogy lírai költőt mindig valamely — 
akár csekély, akár előttünk ismeretlen — esemény ihlet dalra, ódára 
vagy elégiára. Hisz az magától értetődő igazság, hogy aki él, azzal 
mindig történik valami s akivel semmi sem történik, az lírai verset 
sem tudna írni.

A tanító, ha egyszer felismeri azt a tényt, hogy a lírai vers 
is csak valamely élmény, történet hajtása : nyomban megtalálja annak 
tanítási módját. Csak bele kell illeszteni a lírai verset abba a törté
netbe, mesébe, amelyben támadt, s m int valamely mese mozzanatát 
kell bemutatnia. Ezzel az egyszerű módszerrel a lírai verset épp úgy 
tárgyalt)atóvá, megbeszélhetővé teszi, m int a mesét Legtalálóbban 
néhány példával világíthatjuk meg módszerünket. Elsősorban Kisfaludy 
Károly «Szülőföldem szép határa» kezdetű dalocskáját említjük, nem 
mintha szebbet nem tudnánk, hanem m ert az a legtöbb elemi isko
lai olvasókönyv legkönnyebb lírai olvasmánya gyanánt szerepel s 
mert hozzá a Kisfaludy iránti méltó kegyelet fűződik. A tanító csak 
úgy kezdi, mint a mese-tanítást. Elmeséli, hogy élt vagy száz év 
előtt egy magyar ifjú, Kisfaludy Károly. Azután a gyermekek szín
vonalához mérten, de mindig úgy, hogy a mese igazán érdekelje őket, 
elmondja, hogy mennyi hányatáson, bajon-gondon ment keresztül az árva 
fiú, hogyan bujdosott idegen országokban segítség és támasz nélkül. Hát 
amint így messze, messze járt, a gyönyörű szép olasz földön, mégis 
csak visszagondolt Magyarországra, hazájára. Ekkor írta, vagy mondta 
ezt a dalt : «Szülőföldem szép határa, meglátlak-e valahára» stb.

A tanító végig mondja e verset. A gyermekek ne is vegyék 
észre, hogy nem folytatódik a mese. Ók a mese folytatását várják 
és így a legnagyobb kíváncsisággal figyelnek minden szóra. Ezzel 
már lényeges eredményt ér el a tanító. Mivel a lírai verset mesébe 
illesztette, minden gyermek a mese folytatására vár, s a vers szavain 
érdeklődéssel csüng, holott lírai versre magára legritkábban szokott 
ily erősen figyelni.
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Midőn a tanító a vers végéhez ér, még nem fejezi be az elő
adást. Nem fejezheti be mert e sorokkal «távol estem mint a levél, 
melyét elkap a forgószél» igen szomorú, pesszimisztikus hangulat 
maradna vissza a gyermek lelkében. S nem fejezheti be azért sem, 
mert a kezdett mesét végig kell mondani. A tanító tehát néhány 
mondattal megnyugtatja a gyermeket, elmesélvén, hogy Kisfaludy 
aztán mint jutott vissza Magyarországba s mily boldog volt újra lát
hatván szülőföldjét és mint vitte fel Isten a dolgát.

A lírai verset tehát mese keretébe illesztettük, még pedig abba 
a mesébe, amelyből eredetileg támadt vagy támadhatott. Visszvezet- 
tük az érzést a maga esemény-forrásához. Ezzel a lírai verset nem 
csak érdekessé tottük a gyermekek előtt, hanem tárgyalhatóvá is. S most 
már könnyen beszélhetjük meg a gyermekekkel, mintha csak mese 
volna. Tulajdonképen a szemléltetés egyik legtermészetesebb módját 
alkalmaztuk, amely hasonlítható ahhoz a szemléltetéshez, melyet te r
mészetrajz tanítás alkalmával tíznek azok, akik valamely virágot nem 
száráról letépve, félig hervadt avagy szárított alakban mutatnak be, 
hanem mint élőt gyökerével, talajával együtt. A lírai költemény 
érzelme, hangulata egy eseményben gyökeredzik. S mennyivel köz- 
vetetlenebb, természetesebb az a szemléltetés, amely ahelyett, hogy 
az eseményből kiszakított lírai verset mutatná be a gyermeknek, azt 
az eseménnyel együtt annak virága gyanánt nyújtja a tanulóknak. 
S immár könnyen kérdezheti a tanító : Hol járt Kisfaludy Károly, 
mikor ezt a verset (vagy dalt) gondolta (vagy érezte)? (Idegen or
szágban, távol szülőföldjétől.) Melyik országban járt? (Olaszország
ban.) Hová vágyódott a szive ? (Magyarországba.) Kiktől kérdezte, vi- 
rul-e még szülőföldje, Magyarország? (A madaraktól) Mért nem em
berektől? Mért a madaraktól? (Mert az emberek idegenek voltak, 
akik nem adhattak hírt hazájáról.) Hát a madarak, ha beszélni tud
tak volna, inkább adhattak? (Inkább adhattak, mert azok Magyar- 
országból jöttek.) Mikor szállnak el a madarak Magyarországból déli
tájra ? (Ősszel.) Hát mikor írta — gondolta, érezte -—- ezt a dalt 
Kisfaludy ? (Ősszel.) Mikor az égre nézett, még kikhez fordult pa
naszával? (A felhőkhöz, a szélhez.) Megvigasztalták azok? (Nem.) 
Milyen kedve volt Kisfaludynak, víg vagy szomorú? (Szomorú.) H át 
ez a vers víg vagy szomorú? (Szomorú.) Miért volt szomorú Kis
faludy? (Mert távol volt hazájától.) Nem volt hát jobb dolga a szép 
Olaszországban ? (Nem.) Miért jobb otthon a szülőföldön, mint ide
gen országban ? (Mert otthon vannak az embernek rokonai, testvé
rei, barátai, akik szeretik.) Hát idegen országban kije van? (Senkije 
sincs.) Tud-e beszélni az emberekkel, akik idegen nyelven beszélnek ? 
(Nem tud.) Hát ha te fiam, vagy te hetekig, hónapokig hiába beszól-
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nél, senki sem értene téged, senki sem felelne neked, senki sem 
törődnék veled, boldog volnál-e? (Nem.) Miért oly jó hát az ember
nek, aki hazájában van ? (Mert itt ismerik, értik, törődnek vele.) 
Hát szívesen mennél el idegen országba? (Nem.) Hát Kisfaludy szí
vesen ment el? (Nem.) Mért ment hát mégis? (Elbujdosott, mert 
nem volt itthon gyámolítója.) Haza vágyódott ? (Haza.) Lássátok, ezt 
a vágyat nevezik honvágynak. Minő vágyról dalol Kisfaludy? (Hon
vágyról.) S künn maradt-e Kisfaludy Olaszországban? (Nem. Haza
jött.) Mi bírta őt arra, hogy haza jöjjön, minő vágy? (A honvágy.) 
S itthon is boldogtalan volt? (Nem. Itthon boldog volt.)

Már e kérdésekből és feleletekből megállapítható, mennyire 
más a lírai költemény tanítása, ha az a mögötte rejlő eseménnyel 
együtt mesei alakban történik. A lírai vers életet nyert, ember sorsa 
fűződik hozzá. A megbeszélés könnyűvé válik, m int a meséé. S emel
lett ez úton fontos irodalmi és esztétikai fogalmak szinte játszva 
olthatók a gyermeki lélekbe. Ha több lírai költeményt tárgyaltatott 
ily módon, a gyermek irodalmi tanítás nélkül is sok irodalmi isme
ret birtokába jut. A kérdezés is, mint előbb a tulajdonképeni mese- 
tárgyalásnál egyre több esztétikai fogalmat olthat a gyermekbe. Az 
ilyen kérdést: «Milyen kedve volt, víg vagy szomorú?» Később így 
teheti a tanító: «Milyen kedve, milyen hangulata  volt?» Utóbb azt 
sem kell kérdezni, hogy ennek vagy annak a költőnek milyen volt 
a hangulata, mikor a verset írta, hanem csak annyit, hogy «milyen 
a vers hangulata?» Azt a kérdést «Hol volt a költő?» gyakori kér
dezések után m ár úgy adhatja fel a tanító : Hol, milyen állapotban, 
milyen helyzetben volt a költő?» így esztétikai tanítás nélkül ráve
zetheti a gyermeket a «hangulat», a «helyzet» esztétikai fogalmaira. 
S lassan, szinte észrevétlenül beleviszi a gyermeket, hogy később is 
bármily lírai verset hall, vagy olvas, a vers eredetére, a költő álla
potára, szive hangulatára gondol.

Ha így a tanító a lirai verset, — hogy úgy mondjuk — m e
sébe göngyölítve végig tárgyalta, a tanítás befejezéseképen kigön
gyölíti a meséből s önállóan olvastatja végig elébb a legjobb olvasó
val s így tovább, ahogy megírtuk.

Ilynemű tárgyalásra különösen alkalmasok Petőfi versei. Ezek
ről minden tanító ismeri az eredeti élményt, eseményt, amely a 
költőt a vers írására bírta. így tárgyalható a «Talpra magyar» a 
máréiusi napok eseményeibe beleszőve, a «Csatadal» s még egész 
csomó más lírai költemény. Nagyon messzire vezetne, ha mindeze
ket itt részletesen kidolgoznék, hiszen nem részletes vezérkönyvet 
akarunk írni, csak általános tájékoztatót.

Vannak lírai költemények, amelyekből igen nehéz vagy éppen
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nem lehet a mögöttük rejlő eseményt, mesét megállapítani. Ezekhez 
valamely költött alak s mese is fűzhető. Csak az a fő, hogy a mesébe 
teljesen beleilleszkedjék a lírai vers hangulata, gondolata s csakugyan 
úgy lássák, hogy a lírai vers ebből az eseményből sarjadt.

Fordul elő, hogy a lírai költő maga nem élt át bizonyos ese
ményeket, hanem csak azokhoz, hasonlókat s csak képzeletben he
lyezi magát abba az élménybe, amelyről dalol. így például Kölcsey, 
midőn a Hymnust írta, nem élt a magyar nemzet ama időszakai
ban, amidőn barlangban kard nyúlt az üldözött felé s halálhörgés 
hallatszott. Kölcsey ez időszakokat csak felújította képzeletében. 
Felújította, mert a saját korának nemzeti bánata hatott lelkére.

Természetes tehát, hogy Kölcsey Hymnusát nem tárgyalhatja 
úgy a tanító, hogy magát Köleseit teszi a történet hősévé. Hanem 
ehelyett oly mesét keres ki a magyar történelemből, amikor legszo
morúbb volt a magyar nemzet állapota. A mohácsi vész után bekö
vetkezett évszázadok történetéből választ ki egy vigasztalan mozza
natot s azt hatásosan elmeséli. A mese hősévé tesz egy nemes lelkű 
hazafit, aki a nagy pusztulás, romlás közepette kétségbeesve áll. 
Amint a város, vagy község romjai fölött búsong, lelke Istenhez 
emelkedik s imádkozni kezd: «Isten áldd meg a magyart» stb. 
A vers elszavalása vagy elmondása után a tanító természetesen be
fejezi az elébb megkezdett mesét. Elmondja, hogy ime a jó hazafi 
buzgó imája célt ér. Az ország m ár nem áll romokban s már 
virulni is kezd. Pár szóval megnyugtathatja a gyermekeket a hős sorsa 
felől is. A megnyugtató megoldásra nemcsak a mese befejezése cél
jából van szükség, hanem azért is, hogy a vers szomorú hangulata 
ne keltsen a gyermekekben peszimisztikus érzéseket.

Ha ezután a mű megbeszélése következik, a tanító az elmon
dott mese alapján helyes kérdezéssel rávezetheti a gyermekeket a 
vázolt történelmi korszak szomorú állapotainak elmondására, a mesé
ben szerepelt alak lelkiállapotának jellemzésére, továbbá arra, hogy 
amit elmondott, a költemény ima ; fohászkodás Istenhez a haza bol
dogságáért. Megjegyezheti, hogy ha nem is ez ima szavaival, de 
ugyanez érzésekkel imádkozott ahhoz minden igaz magyar, hogy 
Kölcsey írta meg így az imát, de ez mindnyájunk imája. Rávezet
heti a gyermeket, hogy ime a haza sorsa jobbra fordult, nem látunk 
füstölgő romokat s barlangban buvókat, vagyis összehasonlítást té
tethet a haza akkori s mai állapota között.

Végül pedig mint befejezett épület mellől eltávolítjuk a ge- 
rendázatot, úgy a költeményt kibontja a köréje szőtt történetből s 
önállóan mutatja be, elolvastatván azt a tanulókkal.

Hasonlókép járhat el a legtöbb leíró költeménnyel is, például
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Petőfi « Alföld »-jével. Azt is mesébe illeszti, mesébe amely Petőfi 
bolyongásait mondja el s mikép tért vissza a hegyvidékről szülő
földjére. Erre nyomban belefoghat a «Mit nekem ti zordon K ár
pátoknak» sorok szép előadásába. A vers elhangzása után megnyug
tatóan befejezvén a mesét, elmondhatja, mily boldog volt otthon 
Petőfi. S azután kellő kérdezéssel a felföld és alföld különbségeit, a 
szülőföld iránti szeretet okait és rugóit beszélheti meg a gyermekek
kel. így Petőfi «Puszta télen» c. költeményét Petőfi egy téli bújdo- 
sásának történetébe illesztheti.

Egész módszerünk lényege abban áll, hogy minden költői mű 
tárgyalását mese-tárgyalásra vezettük vissza. így még a leíró költé
szetet is, amely pedig legkevésbé köti le a gyermek figyelmét, érde
kessé tettük a mese-vágyó gyermek előtt. Egyszersmind anyagot 
kaptunk tárgyalásra. Végül ez úton az esztétika alapfogalmaihoz ve
zettük a gyermeket s hozzászoktattuk a gondolkodva olvasáshoz.

Fejtegetéseinket azzal zárjuk be, amivel kezdettük, a helyes
irányú művészeti oktatás, nevezetesen a költészeti oktatás fontossá
gának hangoztatásával. A nevelés eddig túlnyomóan csak az értelem 
és az erkölcs fejlesztésére irányult. Nagyon elhagyagolta az érzelmi 
világot, s jóformán teljesen a fantáziát. Pedig az emberi képzelő
erő drága kincs, amelyet szintén nevelni és fejleszteni kell, s ame
lyet úgy az elszáradástól, mint a túlcsapongástól egyaránt óvni, s 
erős vezetéssel magasba emelni feladatunk.
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S u g g e s tio n  in  e d u c a t io n  by M . W . K e a tin g e , M. A., reader in 
education in the university of Oxford. London, 1907.

Keatinge, aki különben Comenius Didactica Magna-jának angol 
fordítója, e műben a szuggesztiónak a nevelésben való jelentőségét és 
föltételeit akarja megvilágítani. Minthogy pedig a szuggesztio természe
tére, mint általában a lelki jelenségekére, legkönnyebben a szélső 
esetek megvizsgálása deríthet fényt, kiindulásul a szerző a hipnotikus 
szuggesztió leírását bocsátja előre. Erre nézve az a legjellemzőbb, hogy 
a szuggerált képzet kritikátlanul, az ellenkező képzetek akadályozása 
nélkül, automatikusan érvényesül. Stoll, Wundt, Schrenk-Notzing, 
Moll stb. szuggesztio-meghatározásának elemzése után számos olyan 
esetet közöl, melyekben a hipnotikus szuggesztiót mint tanító eszközt 
is felhasználták. PL a new-yorki Grammar School-ban volt egy 15 éves 
leány, akinek semmi hajlama sem volt a tanulásra ; nem tudta figyel
mét az őt kevésbbé érdeklő részletekre irányítani, feladataira otthon 
nem emlékezett. Tanárai külön leckéket adtak neki, hogy a Normal 
College-be való belépéshez szükséges vizsgálatokat letehesse, de ez 
mitsem használt. Végre hipnotikus úton azt szuggerálták neki, hogy 
már sikerül elméjét tanulmányaira koncentrálnia, s hogy már elvesz
tette félénkségét. Hatszoros szuggesztio után alkalmassá vált a tanulásra 
s nemsokára kitűnő vizsgálatot tett.

A hipnotizált s a normális tudat föltételeinek elemzése útján 
a szerző megállapítja, hogy szuggesztibilitás lehetetlen a lelki elemek 
dissociatiója nélkül ; ez pedig kétféle : a hipnotikus állapot abnormis 
s az éber állapot normális dissociatiója.

Binet La Suggestibilité (1900) c. műve alapján több, különösen 
a tanulókra vonatkozó normális szuggesztio-kisérletet közöl a szerző. 
A tanító pl. kijelenti, hogy kisérletet óhajt végezni arra nézve, 
hogyan tudnak a tanulók vonalak hosszúságára emlékezni. Egy 5 cm- 
hosszú, fehér papirosra húzott vonalat mutat meg minden egyes ta 
nulónak, akik a megtekintés után vigyázva helyükön ugyanakkora 
vonalat kötelesek húzni. Ezután egy másik vonalat kell húzniok, m e
lyet újra bemutat a tanító, állítása szerint egy kicsit hosszabbat,
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mint az előbbi volt, de valójában csak 4 centimétereset. Csupán 
9 tiltakozott 86 közül a szuggesztio ellen s h itt inkább szemének s 
emlékezetének, m int a tanító állításának : a többi valamennyi hosz- 
szabb vonalat húzott, mint először.

Binet és Sidis a szuggesztiónak roppant tág meghatározását ad
ják ; szerintök a normális tapasztalásból előálló minden vezérképzet 
szerepe is szuggesztio. Ezzel szemben Beatinge szuggesztiv képzetnek 
olyant mond, mely a tudatra diszintengráló hatással van úgy, hogy a 
kritikus s az ellenkező képzetek elvesztik erejöket. Majd meghatá
rozza az ilyen képzet tulajdonságait; közben a kontraszt és az első 
benyomások didaktikai értékét fejtegeti. Kiemeli a tanár felelősségét, 
aki tanítványait új anyagba vezeti be. Gyakran az első óra benyo
másától függ a tanulónak egy-egy tárgy iránt való egész későbbi 
viselkedése. Nagy a tanuló büszkesége egy új nyelv, pl. a latin tanu
lásának megkezdésében, vagy ha, mint a görögben, új alphabetumot 
kell tanulnia, ez csak növeli az érdeklődést. Természetesen ez az 
auto-szuggesztio csak rövid ideig tart a legtöbb tanulónál. A tanár egy 
kis munkája azonban állandóan ébren tarthatja. A görög s a latin 
nép kulturmissziójáról való többszörös élénk fejtegetés, a nyelvnek a 
hazai történelemmel való szoros kapcsolata, a grammatizálásnak a 
leglényegesebbre va,ló szorítása s a minél mélyebb tartalmi megértés 
sohasem téveszti el hatását. Ez a nyelvtanítási programm szuggesztiv 
szempontból önkénytelenül ráutal a múlt évben a Dent-féle First 
Latin Book szerint nálunk is megkezdett szemléletes tanításra.

A tanító szuggesztiv erejű személyes tulajdonságairól szóló fejte
getés nagy általánosságban mozog és sok oda nem tartozóra kalan
dozik el. Sokszor lapokon keresztül szinte elfeledkezünk arról, hogy 
e mű a nevelésbeli szuggesztióról szól.

Az utánzásról, m int a szuggesztio közvetlen eredményéről való 
fejezet végeredménye az, hogy az iskolai tanítás két szuggesztiv ténye
zőn fordul : a tanítónak a tanulókra való hatásán, kik őt utánozzák 
s a tanulóknak egymásra való hatásán utánzás és æmulatio útján. 
Minden szó, melyet a tanító mond. nem egy tanulóhoz, hanem 
tömeghez szól s szuggesztiv ereje csak fokozódik a tanulóknak egymás
utánzása által ; m inden folyamat, melyet megkezd, mind az utánzás, 
mind az æmulatio útján fejlődik, úgyhogy a szuggesztiónak egész dina
mikája van.

A jellem s a szuggesztio viszonyát tárgyaló fejezet Paulhan-n&k, 
Ribot-nak, Fouillée-nak s Malapert-nék a jellem felosztására vonat
kozó kutatásait a zoológiái osztályozás analógiájából fakadó tévedés
sel vádolja; ezek a jellemek genusait, specieseit s subspecieseit állí
tották fel, melyek valamelyikébe kellene beleszorítanunk egy-egy in-
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diviclualis esetet. Tiltakozik a szerző azon felfogás ellen is, mely sze
rint, ha a jellem legnagyobb részt a szervezet s az öröklés ered
ménye, akkor a nevelésnek is főkép fiziológiainak kell lennie. 
Ha ez tényleg így volna, akkor nem lehet tudni, micsoda hatása 
van egyáltalán a nevelőnek, akkor a mostani tanítókat el kellene 
bocsátani s helyökbe orvosokat rendelni. A képzetek érzelmi hatásá
nak elemzésével próbálja meg Iveatinge bebizonyítani a nevelésnek a 
jellemre való szuggesztiv erejét. Sőt tovább megy : a nevelésnek teremtő 
erőt (creative power) tulajdonít. Ha ugyanis igaz az, hogy a produkció 
minden egyes ténye csak a létező anyag újra elrendezése, sőt, hogy 
minden fölfedezés semmi egyéb, mint az ugyanazon területen való 
előbbi fölfedezések új kombinációja s alkalmazása és így minden új 
elrendezés, ha több mint az előző kombinációk ügyetlen elrontása, 
teremtés, a mennyiben a durva anyagnak új jelentést ad : ép oly 
igaz, hogy a tanító azon pszichikai elemek és hajlamok újjászervezé
sében, melyeket tanítványaiban talál, a szó igaz ért lmében teremtő. 
Keatinge ez állítását főkép a tudatos és a tudatalatti lelki elemek 
viszonyának elemzésével törekszik tanulságosan igazolni. A szoktatás, 
mint az idegrendszer bizonyos irányú állandó állapotára való törek
vés által lesz első sorbau a nevelő új pszichikai energiának teremtője.

Ezen elméleti részekhez a szerző egy gyakorlati fejezetet csatol, 
melyben a szuggesztiót didaktikai szempontból tárgyalja; megállapítja, 
mely tárgyaknak van leginkább szuggesztiv erejök. Ilyeneknek különö
sen a humanitásokat tartja; bőven szól e szempontból különösen a 
klasszikus tárgyakról, mert napjainkban valahányszor sorsot húznak 
középiskoláink tárgyai egymásközt, a Jónás sorsa mindig ezekre esik. 
A klasszikus tárgyak szuggesztiv természetét Caesar műveiből kiválo
gatott szemelvényekkel konkrét példákon m utatja be (bátorság, m ér
séklet, hazaszeretet stb.) ; a modern irodalomban rejlő szuggesztiv erőre 
pedig Tennyson-nak Wellington herceg halálára írt ódáját idézi. 
A mű nagy hiánya — angolnál szinte különös — hogy a természet- 
tudományok tanításában rejlő szuggesztióról még csak említést sem 
tesz ; pedig a hipnotizmusnak s az érzelmek lélektanának a könyv 
kereteihez mérten aránytalanul bő tárgyalása helyett ez szükségesebb 
s hálásabb tárgy lett volna.

A szuggesztio mint nevelési probléma voltaképen az utolsó feje
zetben (The sanction of suggestion) van röviden kifejtve. Lehetetlen 
a gyermeket minden szuggesztiv hatás alól kivonni ; szuggerálják őt a 
cselédek, társai, a családi és utcai élet. Azon kisórletek, melyeket 
arra nézve tettok, hogy a gyermeket a vallás, erkölcs és politika kér
déseiben teljesen pártatlan elmével neveljék fel, hogy teljesen szaba
don válassza meg majd világnézetét önálló Ítéletre alkalmas korában,

Magyar Paedagogia. XVII. 10. 39
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mindig kudarcot vallottak. Születésétől kezdve ugyanis folyton ki 
van téve sokféle hatásnak s mielőtt elérné érett korát, már eltelik 
előítéletekkel.

Keatinge négy csoportba osztja a szuggesztiókat : 1. amelyek az 
erkölcsi viselkedésnek elfogadott elemeivel kapcsolatosak ; 2. az eszthe- 
tikai, 3. a szociális és politikai, 4. a vallásos szuggesztiók. Az első cso
port fontossága kétségbe nem vonható. Senki sem sajnálhatja, hogy 
mint gyermekre a mérséklet, önfeláldozás, bátorság, szelídség, ön
kritika stb. szuggesztiói hatottak. Ilyeneket alkalmazni a nevelő első 
kötelessége. Bonyolultabb már az eszthetikai szuggesztio ; legnehezebb 
azonban a szociális és politikai szuggesztio, mely főkép a történelem 
s a vele kapcsolatos tanulmányokban fordul elő. Ezek ugyanis vagy 
csak úgy szerepelnek az iskolában, m int száraz, konvencionális isme
retek, vagy pedig mint az emberi életről szóló komoly tudomány
ágak, melyekben majdnem lehetetlen elkerülni sok, még felnőttek 
számára is kemény kérdést. Az alternativát Keatinge meglehetősen 
semmitmondóan oldja meg a tanítási anyag «pártatlan tárgyalásával». 
Szerinte vitás történelmi s társadalmi kérdések előadásában a ta 
nárnak tartózkodnia kell bármely oldalra való döntéstől, csak az 
ellentétes vélemények éles körvonalozására kell szorítkoznia, ráhagy
ván a tanulóra Ítéletének s rokonszenvének eldöntését ; az eredmény 
okvetlenül az, hogy a tanuló pártatlan itéletmondáshoz szokik. Mellőzve 
azt a pædagogus előtt bizonyára ismeretes tényt, hogy a tanuló 
autonóm gondolkodását majdnem mindig a lehető legkevésbbé veszi 
igénybe, felmerül az objectivitás mibenlétének általános kérdése. Objec- 
tivitáson mindenesetre nem a minden ítélettől való tartózkodást kell 
érteni ; olyan történetíró, aki csak a tények száraz tégláinál marad, 
de a múlt épületét — a tényeken felülemelkedve — nem rekon
struálja, nem is történetíró. Yajjon a tö rténeti eredményeket, melyek 
gyakran nem is tényítéletek, hanem értékítéletek, inkább a tanulóval 
szabadon következtettessük-e ki, m int a viszonyosán sokkal több 
szakismerettel rendelkező tanárral ? De különben is hol marad akkor 
a történelemnek, mint par excellence szuggesztiv tárgynak a tanár 
előadásában rejlő sugalmazó ereje? Ha csak az ellentétes felfogásoktól 
sorbaszedett tényeket közli, már e tények csoportosításában rejlő 
szuggesztiv erő befolyásolja a tanulók «szabad» ítéletét.

Keatinge műve egy pædagogiai részletkérdés tárgyalásának in 
dult ; minthogy azonban voltakép az egész nevelés szuggesztio, e munka 
a lélek- és neveléstan nagyon sok problémáját érinti. Binet-vel ellen
tétesen a szuggesztiónak sokkal szűkebb meghatározását adja s később 
mégis a nevelésnek majdnem minden tényét a szuggesztio függvényévé 
teszi. — A tárgyalásnak épen nem helyes módja, hogy a szerző egy-
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egy szakmunka bő idézetein s az ezekkel való polémián építi fel 
gyakran a könyv pozitívumát; egyrészt a tárgyalás ezen módja a 
lehető legfárasztóbb, másrészt kénytelen sok fölösleges terhet cipelni 
magával. Számos helyen a pædagogusok legközönségesebb hibájába 
esik: általánosságban mozgó s magától értetődő tanácsokat ad. Egy
szer már maga is megsokalja: this statement sounds absurdly com
monplace. Dr. Komis Gyula.

*

P æ d a g o g ia i p r o g r a m m -é r te k e z é se k .

Mielőtt a mult évek szokásait követve áttérnék az 1907/8. évi 
középiskolai értesítőkben megjelent értekezések egyenkénti ismertető
ére, legyen szabad néhány általános megjegyzést előre küldenem.

Kétségtelen dolog, hogy napjainkban a gyermek lelkének meg
ismerésére és megértésére irányuló törekvés, a gyermektanulmányo
zás, s ennek fontos eredményei a középiskolák oktatására is nagy 
hatást gyakorolnak. Kitűnik ez abból, hogy a középiskolák tanárai 
nem zárkóznak el azon új módszerek elől, melyek paedagogiai és 
lélektani igazságokon fölépülve, fényesen beváltak. Csak egy példára 
hivatkozom, a modern s latin nyelvek tanításában megnyilatkozó új 
eljárási módokra. (Direkt módszer, Dent-féle angol-latin olvasókönyv.) 
Mindez újabb módszerek gondolkodásra bírják a tanárokat, s érdeklő
désüket paedagogiai kérdések iránt ébren tartják. Elvezetik őket az 
elméleti pædagogia és lélektan tudományához. Nem elégszenek meg 
csak gyakorlati úton kifejtett tevékenységükkel, hanem igyekeznek 
megvilágítani és megvizsgálni azt a kérdést is, hogy a középisko
láinkban általánosan követett tanítási módok és célok megfelelnek-e 
a gyermek és ifjú képességeinek? Megvan-e a szükséges harmónia 
a kettő közt, s ha nincs, mi ennek az oka ? Azt hiszem, ez magya
rázza meg, mért foglalnak el legtöbb helyet a múlt évi értesí
tőkben az általános pædagogia és lélektan köréből vett értekezések. 
Sokan az értekezések írói közül el-elmélyednek egy pædagogiai pro
bléma vagy lélektani jelenség vizsgálatában, hogy az eredményeket 
felhasználhassák tanítványaik mennél igazabb megértésére és tuda
tosabb tanítására és nevelésére. Ebből természetesen nagy haszon há
ramlik a pædagogiâra mint tudományra, másrészt az ifjúság nevelé
sére is. Amaz gazdagszik, értékben növekedik, emez tervszerűbb 
és intenzívebb lesz.

Ez az egyik feltűnő jelenség. A másik szintén igen érdekes 
jelenség, hogy szokatlanul sok értekezés szól a család és iskola viszo
nyáról. Ennek okát mai társadalmi életünk viszonyaiban látom. 
A szülők a nevelés munkáját, ha nem is egészben, de nagyrészt az

39*
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iskolára bízzák. Ez helyes is, csakhogy az iskola a mai keretek között 
a vele szemben tám asztott sok és nehéz feladat közepette e munkát 
teljes sikerrel egymaga elvégezni minden erőfeszítése dacára képtelen. 
Látva ezt a szülők a mai ideges világban, vajmi könnyen nyilatkoz
nak elítélőleg az iskoláról, módszeréről, a neveléséről stb. Innét a sok 
támadás, a nagy elégedetlenség a középiskolával szemben. A táma
dások visszautasítása még nem gyógyítja a bajokat. Érzik és tudják 
ezt a tanárok. Ezért igyekeznek a szülőket felvilágosítani, hogyan 
neveljék gyermekeiket otthon, s miként segíthetik az iskolát munká
jában. Ez azonban sokkal nehezebb, mint első tekintetre látszik. 
A nehézség a tanulók egyéniségében s a szülői ház, környezet sok
féleségében rejlik. Általános elveket felállítani lehet ugyan, melyek 
bizonyos fokig minden tanuló nevelésére irányadók lehetnek, de az 
eljárás a tanulók különféle egyénisége szerint igen is eltérő. A tanár 
nagy szolgálatokat tehet a családoknak útbaigazításaival, de igyekez
zék, hogy ezek mindenkor a helyzethez illők s főleg tudatosak legye
nek. Természetes, hogy ez ismét megköveteli az önművelést, pæda- 
gogiai és lélektani kérdésekben a tájékozottságot, s nagy szeretetet, 
érdeklődést a nevelés iránt.

Az e tárgyról szóló értekezések egy része bizony ez utóbbi 
tekintetben sok kivánni valót hagy hátra. De a jóakarat és igyekezet 
méltánylást érdemel.

Többen foglalkoznak azokkal a fontos s szinte égető kérdések
kel, hogy a középiskolák mai keretei megfelelnek-e azoknak a feltételek
nek, melyek alapján a sikeres nevelés és oktatáson kívül, a közép
iskolák elé tűzött célok megvalósíthatók és elérhetők. Vagy talán mi 
tanárok meg vagyunk teljesen elégedve a középiskolák mai állapotá
val ? Hogy a társadalom, a szülők általában nincsenek elragadtatva 
tőle, az eléggé ismert és hangoztatott tény. De hisz mi tanárok is 
érezzük és tudjuk, hogy sok tekintetben javításra szorul a közép
iskolák tisztes, kissé ódon épülete.

Minthogy a középiskolák átalakítására, javítására irányuló moz
galom nagyrészt a társadalom iniciativájából indul ki, nincs alkal
masabb terünk az értesítőknél, hol e kérdésekkel foglalkozva, a tá r
sadalomra szinte irányítólag hathatunk.

Módszertani kérdést az idén csak néhányan tárgyalnak, ezek 
is a Dent-féle latin olvasókönyv használatáról s szerzett tapasztala
taikról számolnak be.

A művészi nevelés s a testedzés kérdései az 1907,8. évi értesí
tőkben nem igen kerültek szőnyegre.

Tárgyuk szerint a következő csoportokra osztottam az érteke
zéseket. I. Általános pædagogia ; H. Család és iskola ; III. Metho-
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dikai kérdések; VI. Testi nevelés; V. Művészi nevelés; VI. Ne
veléstörténet.

A testi nevelés csoportjába vettem azokat az értekezéseket is, 
melyek az alkoholizmussal s más egészségügyi kérdésekkel foglal
koznak.

I. Á ltalános pædagogia.

1. Dr. Stuhlmann Patrik: Újabb lélektani módszerek és törek
vések. (Kassai premontrei főgimnázium.)

Igen tartalmas és szépen megírt értekezés. Szerzője érdekesen 
és tanulságosan ismerteti azokat a törekvéseket és módszereket, melyek 
ma a lélektan tudományában használatosak. Tanulmánya a következő 
fejezetekre oszlik : I. A tudományok gyakorlati jelentősége ; II. Az 
alkalmazott lélektan. A lélektan haszna tanúvallomásoknál; III. Lélek
tani módszerek. Introspectio, mások megfigyelése, kísérlet ; IV. Kísér
leti kutatása annak a kapcsolatnak, melyben a lelki jelenségek bizo
nyos fizikai és fiziológiai tényekkel állanak; V. A szemléletre, reagá
lásra, a felfogó, elsajátító és tanúskodó képességre vonatkozó kísér
letek ; VI. A műízlést s az állatok egynémely pszichikai tulajdonságát 
vizsgáló kísérletek. A lélektani kísérletek bírálata ; VII. Az ankét
módszer ; VIII. Az akarat természetét fürkésző újabb módszer ; IX. A mai 
pszichológia reformáramlatai.

Ezek a fejezetek mutatják, mennyi mindenre ki kellett a szer
zőnek figyelmét terjesztenie s egyúttal arról is tanúságot tesznek, 
hogy e kérdések irodalmát alaposan ismeri. Én talán csak abban a 
tekintetben vagyok más véleményen, hogy szerző állítása szerint : 
«jó pædagogus csak az lehet, aki tájékozott pszichológus.» Minden
esetre igaz, hogy lélektani ismeretek a pædagogus munkáját tuda- 
tosabbá tehetik, de túlvérmes reményeket ne tápláljunk s valami 
csodás eredményeket a pszichológiától ne várjunk. Erre már a kül
földi tudósok között figyelmeztet Münsterberg, W. James stb. Külön
ben az egész mű igen értékes s áttekinthető összefoglalása a lélek
tani módszereknek. Nem száraz, mindvégig élvezetes és élénken meg
írt tanulmány, mely egész kis könyvnek terjedelmét öltötte. Kik a 
lélektan iránt érdeklődnek, haszonnal olvashatják.

2. Dr. Nógrádi László : Adatok a gyermek érdeklődésének 
lélektanához. (Szolnoki m. kir. állami főgimnázium.)

A Magyar Gyermektanulmányi Társaság kilenc kutató kérdést 
adott fel a szolnoki iskolák 8—18 éves növendékeinek. A kapott fele
letek anyagából szerző a gyermekiélek érdeklődésére vonatkozólag 
igen fontos és érdekes adatokat állapított meg. Mielőtt az adatok 
összeállítására s a belőlük levonható eredményekre tér át, előbb az
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érdeklődés meghatározását adja, s annak fejlődésbeli fokozatait ismer
teti. Szorosan ragaszkodik Nagy László a «Gyermek érdeklődésének 
lélektana» című munkájához. Ez általános bevezetés után áttér a 
tantárgyak iránti érdeklődés kutatására. Összeállította az érdeklődés 
százalékos táblázatát. I tt szembeötlik, hogy a három legkevésbé elme
terhelő tantárgyat, az éneket, tornát, rajzot igen kevesen szeretik, 
jobban mondva nem szeretik. (Lobsien és Stern külföldi tudósok 
ellenkező eredményre jutottak.) Egy második táblázat az érdeklődés 
megokolását tün teti fel. Összesen X. táblázatot készített ; ezek fel
tüntetik a foglalkozás iránti érdeklődés, a gyermek esztétikai érdeklő
dése, a társadalmi érdeklődés jelenségeit s okait.

A munka, melyet Nógrádi végzett, fáradságos, s igen gondos 
megfigyelést követel. De az ilyen pædagogiai kísérleteknek aztán meg 
is van az eredményök. íme, Nógrádi a gyermeklélek gondos kutatá
sából arra az eredményre jut, hogy nem elég csak magyarul taníta
nunk, hanem a tárgyak megválogatásában, az anyag kiszemelésében, 
a tanítási eljárás módszerében a magyar gyermek lelkét kell szem 
előtt tartanunk. Szerző s vele mi is meg vagyunk győződve arról, 
hogy a gyermeklélek tanulmányozása új levegőt visz oktatásunkba. 
Nógrádi tanulmánya az új magyar pædagogia épületéhez becses anya
got szolgáltatott, s ezért elismerés és köszönet illeti.

3. Lovas Im re : A gyermekvédelem ügye hazánkban. (Temesvári 
állami főgimnázium.)

Ez tulajdonképen egy beszéd, melyet szerzőnk az 1908 ápr. hó 
2. tartott gyermeknapon mondott el a gimnázium ifjúságának. Ismer
tette a gyermekvédelem fontosságát, még pedig teljesen az ifjúság fel
fogásához szóló és érdeklődését lebilincselő előadásban. Fölhasználta 
az érdeklődés ébrentartására és fokozására a Gyermek-Liga által 
kiadott plakát-képeket. Annyi szeretettel, közvetlenséggel szólott 
erről a nemes ügyről, hogy beszédének okvetlenül nagy hatással kellett 
lennie a fejlődő gyermeki lélekre.

4. Dr. Fodor Gyula : Az önfegyelmezésről. (Szünidei olvasmány 
középiskolai tanulóknak.) (Budapesti VIII. kér., állami főgimná
zium.)

Igen fontos tárgy, melyről szerző értekezik, illetőleg az ifjúság
nak szól. Ügyesen és találóan jelöli meg az utat, melyet követve a 
középiskolai tanuló önmagát fegyelmezheti. Tartalmas és magvas szín
vonalon álló munka, szépen megírva. Csak attól tartok, hogy az ifjú
ság néha talán nem érti meg, dacára, hogy élvezetes s nem száraz 
olvasmány.

5. Dr. Jászai Rezső : A tanulók fegyelmezése és önfegyelme
zése. (Debreceni róm. kath. főgimnázium.)
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Jászai ugyanarról a tárgyról ír, miről Fodor. Kiindul a jellem
ből, aztán beszél a családi és iskolai nevelésről, jellemképzésről s 
ennek módjairól. Igyekszik kimutatni, hogy az iskolai fegyelmezésből 
miként fejlődik ki az önfegyelmezés. Nagy jelentősége van itt a szokás 
hatalmának. Helyesen emelte ezért ki a szerző, hogy arra kell az 
ifjúnak törekednie, hogy a jó és nemes cselekedetek benne szokásokká 
váljanak. Hogy ezek melyek, ennek megítélése a tanár elsőrangú 
kötelességei közé tartozik. Épen így a fegyelmezés munkáját is a 
tanárnak kell helyes módon és eszközökkel vezetni. Ebből aztán 
lassanként öntudatlanul fejlődik ki az önfegyelmezés. Kifogásom csak 
az volna, hogy szerző túlsókat bíz a tanuló önerejére. Hiába mondjuk 
a tanulónak, ezt meg ezt tedd, s megteheted, csak akarnod kell, 
mindez nem jár oly sikerrel, m intha a szülők és tanárok hosszú, 
tudatos, gondos fegyelmezéssel rávezetik a tanulót, hogy megszokja 
a munkát s az erkölcsös cselekedeteket. Jászai munkájának az értéke 
főleg az, hogy a szülőknek megmondja, mely úton érhetik el a kellő 
eredményt gyermekeik nevelésében, hogyan kell őket fegyelmezniük, 
hogy képesek legyenek az önfegyelmezésre.

6. Bászel Ernő dr. : Az olvasás, m int az önművelés legfonto
sabb eszköze. (Zsolnai állami főreáliskola.)

A műveltség fogalmáról, annak főforrásairól, gyarapításáról 
szólva,, a következő kérdésekre igyekszik szerző megfelelni: 1. Mit 
olvassunk ? 2. Mennyit olvassunk ? 3. Hogyan olvassunk ?

Az értekezés formáját tekintve, áttekinthetően és jól van meg
írva. Bászel tanítványainak ajánlja szünidei olvasmányul. Azt gon
dolom azonban, hogy a gyermeki elme alig érett annyira, hogy ha
szonnal olvashatná e neki dedikált művecskét.

Hiába mondjuk általánosságban, a tanuló ilyen vagy olyan 
tartalmú könyveket olvasson, nem tud választani. Meg kell határo
zottan jelölnünk, mit olvasson, s nem szabad pl. ilyen tanácsokkal 
szolgálnunk : «A tanuló olvassa a kritika tűzpróbáját kiállott általá
nos vélemény szerint értékes verses és prózai műveket a múlt és 
jelen irodalmából egyaránt.» Hogy milyen irányú művet adjunk a 
tanuló kezébe, erre egyszerűen azt mondja szerző : a lyra, epika és 
dráma köréből valókat. Bászel reáliskolai ifjúságnak ír elsősorban ; 
mért nem hívja fel a figyelmet a természettudományi könyvekre, 
melyek az ifjúságnak valók s melyekből nagy hasznot meríthetne ? 
Azt azonban soha ne tévesszük szem elől, hogy pontosan megjelöl
jük, mit adjunk a tanuló kezébe, mert különben ha a választást reá 
bízzuk, ez a fontos mívelő eszköz értéktelenné válhatik. Napjaink
ban meg épen különös jelentősége van annak, hogy a tanulók olvas
mányait megszabjuk, mert tudjuk, hogy a ponyvairodalom micsoda
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óriási pusztítást visz végbe tanulóifjúságunk erkölcsi felfogásában, 
sokszor teljesen megsemmisítve az iskola nevelő hatását.

Bászel értekezése inkább felnőtteknek való. Ezek érdekkel és 
haszonnal olvashatják, míg szerintem az ifjúság csak a «Hogyan 
olvassunk» című részből meríthet igazán okulást.

7. Puháid Sándor. Emlékezés és feledés. (Lugosi m. kir. állami 
főgimnázium. )

Tudatunk két érdekes és pæd. szempontból kiválóan fontos 
jelenségével foglalkozik a szerző. Rövid dolgozat, inkább ismertetése 
az e tárgyra vonatkozó felfogásoknak, semmint eredeti megfigyelések, 
tapasztalások közlése.

Az értekezés második felében szól a figyelemről is s ennek az 
iskolai életben való fontosságáról. Jó lett volna, ha a szerző a fele
dés és emlékezés okairól többet szólt volna.

8. Károly Ignác. Jellemképzés. (Ciszterci rend székesfehérvári 
kath. főgimnáziuma).

Károly a jellemfejlesztés fárasztó munkájában akar biztos ú t
mutatást nyújtani a családok életéből vett képek szemléletével. 
«Nem a magam véleményét közlöm. Családos emberek Ítéletéből és 
magából az életből lestem el mindazon igazságokat, melyeknek al
kalmazása biztos hatással van az emberi jellem kialakulására.» Az 
egész dolgozat erős vallásosságtól van áthatva. Én nem gondolnám, 
hogy általában az egész tanuló ifjúság jelleme fejleszthető volna oly 
módon, m int a hogy azt Károly egy családnál tapasztalva leírja. Nem 
pedig azért, m ert a családok nagy része igen távol áll olyan mély 
vallásosságtól, hogy a gyermekek képesek legyenek minden dolgukat 
tettüket tudva Jézus nevében végezni. Én nem tartom igaz jellem
nek pl. az olyan tanulót, ki azért kel fel reggel, hogy «Jézusom, 
éretted örömest kelek feb vagy ha valami illetlenséget akar elkö
vetni, akkor azt mondja vagy gondolja magában: «Jézusom! éretted 
tartózkodom ettől.» Vajmi gyenge annak a fiúnak jelleme, kinek 
minden legkisebb vétségtől való tartózkodásnál Jézusra vagy Istenre 
van szüksége. így nemcsak erős jellemet nem nevelünk, hanem még 
vallásosat sem.

9. Dr. Wasylkiewicz Viktor. Bérmafiamnak. (Pædagôgiai levél- 
sorozat II. közlemény.) (Erdélyi róm. kath. status brassói főgimná
zium).

Nyolc levélben folytatja a múlt évben megkezdett levélsoroza
tot. A levelek ezúttal a figyelemről, szorgalomról és pontosságról, az 
engedelmességről, a szerénységről, a hazugságról, a takarékosságról, a 
mértékletességről szólnak. Ezek is ép úgy, mint a múlt éviek nagy 
szeretettel és szépen vannak megírva.
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10. Neuberger István. Munkára és kötelességtudásra nevelés. 
(Nagybányai m. kir. áll. főgimnázium.)

Szerző sok érdekes és új dolgot mondhatott volna e szép tárgy
ról. így talán nem lett volna érdektelen rámutatni, miként igyekez
nek külföldön a tanulókat a munkára nevelni. Az idei müncheni ki
állítás iskolaügyi csoportja pl. feltüntette azokat a módszereket, m e
lyeket a tanítók és tanárok használnak, hogy a munkát a gyermekek
kel minden fokon megkedveltessék. Mert a munkára és kötelességre 
való nevelésben fődolog, hogy a tanulóban az iránt, mivel foglal
koznia kell, kedvet, szeretetet ébresszünk.

Szerző a bevezetésben védelmébe veszi a gimnáziumot, aztán 
arról szól, hogy a szülői házban miként történjék a nevelés. A tanul
mány inkább sokszor hallott dolgok felelevenítése, semmint azon 
újabb módok ismertetése, melyekkel a gyermeket ma munkára lehet 
nevelni, de úgy, hogy abba öröme legyen, s akarjon is dolgozni.

11. Mazuch Ede. Középiskoláink tanító és nevelő működésé
nek külső akadályai. (Ungvári kir. kath. főgimnázium.)

Mazuch abból indul ki, hogy nálunk sokan támadják a közép
iskolát, pedig az iskola nem hibás, hanem azok a körülmények, 
melyek munkájára bénítólag hatnak. Ezekre mutat rá. Elmondja, 
hogy gimnáziumaink száma viszonyainkhoz mérten túlnagy. Aztán 
beszél a minősítési törvényről, túlzsúfoltságról, a polgári iskolák mai 
szervezetéről, mely szintén hátrányos középiskolánkra. Követeli szak
iskolák felállítását, hogy a magyar ipar gazdagodhassék. Végül társa
dalmi felfogásunk és a gimnázium viszonyáról szól. Igen ügyes, tar
talmas, s helyes megfigyelésekről tanúskodó munka. Alakját tekintve, 
folyékonyan és szépen van megírva.

12. Csép Miklós. Az érettségi vizsgálat reformjáról. (Makói m. 
kir. állami főgimnázium.)

E kérdéssel Ausztriában a múlt tanévben igen sokat foglalkoz
tak, s meg is alkották az új szabályrendeletet az érettségi vizsgálatra 
vonatkozólag, mely azt hiszem, nemcsak nálunk, hanem a nyugati 
államok érettségi vizsgarendjére is hatással lesz.

Csép kimutatja, hogy a mai érettségi vizsgálat céljának meg 
nem felel. Kárhoztatja a természettudományok mellőzését. Sorra veszi 
a gim. és reáliskola tantárgyait, összehasonlításokat végez s arra az 
eredményre jut, «hogy a gimnázium mai alakjában, midőn sok te
kintetben kínai fallal zárkózik el a modern eszmeáramlatok elől, nem 
felel meg a modern élet követelményeinek. Jövője csak a reáliskolá
nak lehet». Igen sok találó és okos megjegyzést tesz szerző, habár 
több helyen nem is mond új dolgot. Értekezése mindenesetre azt a 
benyomást kelti, hogy Csép e dolgokról sokat és komolyan gondolkodott.
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13. Sándor Vince. Az egységes jogosításu középiskola kérdé
séhez tekintettel az általános és nemzeti műveltségre. (Szatmárnémeti 
kir. kath. főgimnázium.)

Szerző azokkal a szempontokkal foglalkozik, melyeké Lukács 
György minisztersége alatt tartott értekezleten a nevelés és tanítás
ügyről elhangzottak. Felveti a kérdést, hogy egységesen jogosító vagy 
egységes középiskola szükséges-e nekünk, vagy egyik sem?

Szerinte nálunk az egységes jogosításu középiskoláról beszélni 
felesleges, mert ez többé-kevésbé megvan, csak az egységes közép
iskola kérdése a megfontolandó. Ezt a kérdést igyekszik is megvilá
gítani. Szerző munkájából kitűnik, hogy e kérdésre vonatkozó hazai 
irodalmunkat jól ismeri. Különösen helyesnek tartom, hogy követeli 
a nemzeti elem kidomborítását a középiskolában. Sok megjegyzése 
szinte csábít polémiára, pl. hogy a nyolc osztályú középiskolát még 
egy esztendővel toldjuk meg. Helyszűke miatt azonban jelenleg kény
telen vagyok ettől elállni. Értekezése igen tartalmas és sok meggon
dolásra érdemes dolgot mond.

14. Högyészi Amand. A gimnázium célja és tantárgyai. (L. 
Szt. Benedek-rend komáromi főgimnáziuma.)

Ismerteti a gimnáziumi nevelés célját, aztán sorra veszi az 
egyes tantárgyakat. Alkalmat az ismertetésre a komáromi gimnázium 
V-dik osztályának megnyitása szolgáltatott. Igen világosan szól a mai 
gimn. tantárgyairól s azok céljairól.

15. Szinger Kornél. A középiskola aktuális kérdései. (Szegedi 
városi főgimnázium.)

Szinger figyelme kiterjed mindama kérdésekre, melyek ma a 
középiskolát illetőleg aktuálisak. Beszél a gimn. túlzsúfoltságáról, 
túlterheltségéről, egységes jogosításról, aztán az egyes tantárgyak 
módszeréről, vizsgarendszerről, érettségi vizsgálatról stb. A befeje
zésben pedig a jellemképzésről szól. Természetes, hogy 15 oldalon 
e kérdésekkel alaposan foglalkozni nem lehet. Ezért ez az értekezés 
inkább csak egy kis elmefuttatás ; inkább arra való, hogy a szülőket e 
kérdésekről tájékoztassa s figyelmüket reá irányítsa.

Dr. Ozorai Frigyes.
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Felolvasó ülés 1908 nov. 21.

Jelen vannak : Fináczy Ernő dr. elnöklése mellett Bárczy István 
polgármester, Bardócz Pál, Bokor József, Böngérfi János, Bihari Mór, 
Danilovics Kálmán, Eró'di Béla, Geöcze Sarolta, Gyulai Ágost, Gyulay 
Béla, Havass Gyula, Havass Irma, Hegedűs István, Kerékgyártó Elek, 
Kovács János, Kozma László, Málnai Mihály, Málnáéi N., Migrai József, 
Munkácsi Kálmán, Nagy László, Négyesy László, Bévay Dániel, Szabó 
Péter, Székely György, Waldapfel János, Wangel Jenő, Weszely Ödön, 
Winkler Lajos, Quint I. Trajtler Károly, utóbbi mint jegyző. Ezeken 
kívül igen nagy számban veudégek.

I. Elnök az ülést megnyitván bejelenti, hogy az októberi gyűlés 
határozatainak megfelelőleg az elnökség dr. Kiss Áron özvegyének 
külön részvétiratot küldött. Bejelenti egyúttal, hogy a Társaság nevé
ben Beöthy Zsoltot 60 éves fordulója alkalmával külön iratban üd
vözölte.

II. Imre Sándor dr. székfoglaló előadást tartott a következő 
cím alatt: «A nevelés sorsa és a szocializmus».

Előadó ismertette A nevelés sorsa és a szocializmus c. nagyobb 
tanulmányának gondolatmenetét. Abból indul ki, hogy a mostani za
varos korszakban a kibontakozás és haladás útját csak az önismeretre 
való törekvés mutathatja meg. Ezért kell tisztáznia a nevelést végző 
iskolának saját helyzetét, a küzdő áramlatokkal való viszonyát s meg
állapítania ama frázis értelmét, hogy az iskola és az élet egymástól 
idegen. Kimutatja a tanulmány, hogy ma (főként a középiskolában, 
annak szervezete és életfolyása miatt) rendszeres nevelés nem foly- 
hatik s így az eredmény csak a sokféle hatás esetleges csoportosulása. 
Az előadó szerint a helyzet akkor válnék kedvezővé, az iskola csak 
akkor tudna vezető lenni a nevelés különböző tényezői között, ha az 
egész társadalom gondolkozása tárgyias nevelői gondolkozássá nemes- 
bülne. A nevelői gondolkozás és a társadalmi mozgalmak című kö
vetkező és egészen felolvasott fejezet azt bizonyltja, hogy a nevelés- 
elméletnek számolnia kell a ma uralkodó áramlatokkal, melyek a
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nevelésen való gondolkodást maguk érdekében alakítják. E mozgal
mak között legfontosabb a nevelés szempontjából a szociális demok
rata párt által irányított mozgalom, melynek a nevelésre vonatkozó ele
meit a tanulmány második része tárgyilagosan egybeállítja. A végső 
fejezetek azt mutatják meg, hogy a szocialisták nevelési követelmé
nyei és alapelvei a nevelés történetében nem jelentenek újságot. 
Nevezetes azonban az egész kérdés megítélésének szocialista szem
pontja, mely e felfogás terjedése által a köznevelésre nézve komoly 
jelentőségű, több tekintetben (a nevelés jelentőségének felismerhetése, 
a művelődés terjesztésének határozott szándéka stb. miatt) kedvező ha
tású, de épen a határozott pártszínezet m iatt nem az az objektiv pæ- 
dagogiai gondolkodás, mely általánossá válhatnék. Ezért a szocialisták 
nevelői gondolkozása még nem alkalmas a rendszeres nevelés bizto
sítására, aminek érdekében egészen elfogulatlan, a haladást mellékes 
tekintetek nélkül szolgáló gondolkodásra van szükség. Ennek fő voná
sait igyekszik a befejezés megjelölni.

Elnök a Társaság érzelmeit tolmácsolja, amikor az előadónak 
tartalmas és értékes székfoglaló értekezéséért köszönetét mond ; egy
úttal meleg szavak kíséretében átnyújtja előadónak a részére kiállított 
rendes tagsági oklevelet.

Elnök továbbá örömének ad kifejezést, amidőn 9 hónapi távol
iét után körünkben újra üdvözölheti Erödi Béla alelnökünket, aki 
távol hazánktól, Londonban, a magyar kiállítás egyik főintézője volt 
s munkásságával a magyar névnek dicsőséget szerzett.

Elnök végre felhívja a Társaság tagjait, szóljanak hozzá az 
előadó által fölvetett kérdéshez.

Hegedűs István nem tudja eléggé kifejezni köszönetét az elő
adónak, amiért objektív módon tárgyalta tételét s azt hiszi, hogy az 
előadásnak ez az objektiv szelleme kifelé is kedvező hatást fog gya
korolni. Szóló tapasztalatai szerint a nevelés terén túlságosan a 
múltra építettünk s a gyakorlati élettel szorosabb kapcsolatba jutni 
nem igyekeztünk. A szocialisták ereje épen abban nyilvánul, hogy 
a való életből veszik jelszavaikat. Igaz, hogy bizonyos anarchista jel
szavaknak még mindig felülnek, de meggyőződésből mondja, hogy 
ezekből a gyermekbetegségekből ki fognak vergődni ők is, és mihamar 
észre fogják venni, hogy nekik is mélyebben kell szántaniok, ha a 
modern élet mérhetetlen kincseit birtokukba akarják venni. Nagyon 
tetszett felszólalónak az előadó által hangoztatott jelszó : hogy t. i. 
az iskola szelleme és a közszellem egymáshoz közelebb kerüljön, egy
másközt szorosabb kapcsolat létesüljön, ami csak akkor sikerülhet, 
ha képesek leszünk nevelési közgondolkodást teremteni. A különböző 
tanulmányi ágak közül csakis a természettudományok felelnek meg
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legjobban ennek a célnak, mert ebben található fel a legtöbb kapcso
lat az élettel.

Elnök nem óhajt beleszólni a vitába ; azt a meggyőződését azon
ban ez alkalommal is ki akarja fejezni, hogy csakis a történeti ha
gyományok alapján fejleszthetjük tovább iskolai rendünket.

Nagy László szerint előadó nem tünteti fel helyes világításban 
a protestantizmus szerepét a neveléstudomány kialakításában. Előadó 
szerint a neveléstudományra egyrészt a katholicizmus, másrészt a 
szocializmus van irányító hatással. Ellenben a protestantizmustól 
megtagadja ezt s a protestánsok pædagogiai működését színtelennek 
mondja. Felszólaló szerint mind a katholicizmus, mind a szocializmus 
a maga szubjektiv érdekei szerint fogja fel és irányítja a nevelés fel
adatait és módját. Ezekkel szemben a protestantizmus s maga az 
állam is, mint nevelő tényező korántsem jellemezhető színtelenség 
bélyegével. Hanem igenis, a protestánsok és az állam nevelési irá
nyában s iskoláiban keresendők azok az objektiv elemek, amelyekből 
előadó is fel akarja építeni a tiszta neveléstudományt. Természetesen, 
nem szabad a kutatást pusztán a középiskolák körére szorítani, hanem 
az összes iskolákra ki kell terjeszteni.

Waldapfel János másként, m int bírálva nem szólhat a kérdés
hez. Kifogásolja előadó értekezésében, hogy a definíciókban nem eléggé 
különböztet, nem eléggé élesen formulázza tételeit. XJj dolgot nem igen 
vett észre előadó fejtegetéseiben. A nevelés fogalma mindenféle neve
lésre illik. A sokféle (u. i. családi, rendi, katonai, felekezeti stb.) ne
velésből kell levonni a nevelésnek azt a fogalmát, mely általános, s 
melyet nemzeti nevelésnek is neveznek, mely a nemzeti élet gondola
tából fejlődik s melynek orgánuma, az iskola. Azon kell tehát len
nünk nekünk pædagogusoknak, hogy megkeressük, melyek a nemzeti 
nevelés feladatai? Ezt keresi elsősorban mindenféle tan terv s ha a 
történeti hagyományok után kutatunk, látni fogjuk, hogy a itatio 
Educationistól kezdve egészen a legújabb tantervig valamennyi a 
nemzeti fejlődés alapjaira támaszkodik. Felszólaló nem helyesli elő
adónak azt a kijelentését sem, mintha a középiskolákban a nevelésre 
súlyt nem helyeznének s ez nem volna tervszerű és rendszeres. 
Minden tanító és tanár, aki tanít, egyúttal a nevelés feladatát is szol
gálja.

Elnök figyelmébe ajánlja a felszólalóknak azt a körülményt, hogy 
az előadó csak vázlatosan ismertette munkálatát, azt szószerint nem 
olvasta fel, tételeinek megokolását részleteiben nem ismertette s ez 
okból mélyebbre ható bírálat fölötte nem is mondható.

Лг Munkácsi Kálmán Hegedűs István szavaira reflektálva an
nak a véleményének ad kifejezést, hogy a szocialista gondolkodástól
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a történelmi oktatás mélyítése által óvjuk meg az ifjúságot. A fejlő
dést kell a tanulókkal megértetni, vagyis azt, hogy a szocializmust, 
mint a múltban sok más mozgalmat, a történelm i fejlődés hozta a 
maga idejében létre. Ebben azonban a mai tanterv, főként annak 
a középkorra vonatkozó része nem segíti kellőleg a tanárt, mert a 
német nép történetével, a többi kulturnép története rovására túl sokat 
foglalkozik.

Dr. Székely György a kifejlődött vitában nem kíván részt 
venni, de egy megjegyzését nem hallgathatja el. Waldapfel János 
azokat a kulturjavakat emlegeti, melyeket az elméleti pædagogiânak 
kell megállapítani és amelyeket aztán éppen a gyakorlati tanítói és 
nevelői működésnek kell a következő nemzedéknek átadni. Nem vonja 
kétségbe, hogy ezen kulturális javakat maga a középiskolai tanterv is 
megállapítja a maga módján és a saját elvei szempontjából. Azonban 
a kulturális javakra vonatkozó elméletet folyvást revideálni kell, mert 
a társadalom folyvást halad és fejlődik, újabb igények és szükségle
tek merülnek fel s értékbecslésünk is változásnak van alávetve. 
A szocializmusnak éppen arra kell sarkalnia az elméleti pædagogiânak 
embereit, különösen napjainkban, hogy azon kulturális javak értékét 
igyekezzenek kétségbevonhatatlanul és lehetőleg minden oldalról kifej
teni, megalapítani, melyeknek jelentőségét, pædagogiai értékét éppen 
a szocialisták tagadják. Dyen javak például a história, a nemzeti 
eszme, a vallás és a többi. Ezeknek a pædagogiai értékét kell min
den oldalról megvilágítanunk s kimutatnunk, hogy ezeket mellőzni, 
eliminálni boszulatlanul semmiféle nevelésnek nem  lehet.

Dr. Imre Sándor  előadó válaszolt a megjegyzésekre. Kiemelte, 
hogy bevezető szavai fel nem olvasott fejtegetéseinek csupán ered
ményeit tartalmazták ; amit mondott, abban nem  volt támadás, ha
nem tények megállapítása és a köznevelés más állapotának olyan 
megjelölése, mely meggyőződése szerint az igazságnak megfelel.

Elnök ismételten köszönetét mondott az előadónak és a hozzá
szólóknak érdekes és értékes megjegyzéseikért.

H e ly r e ig a z ítá s . M últkori tudósításunkból, melyet a londoni m orál
pedagógiai kongresszusról írtunk, kimaradt dr. Erödi Béla kir. főigazgató 
úr neve, ki nem csak jelen  volt a kongresszuson, hanem  az előkészítő 
tanácskozásokon is részt vett, s fel is szólalt. A felszólalók között pedig 
dr. Bokor József is  o tt volt, ki franczia nyelven szólt az első kérdéshez. 
Felszólalását a következő számban közöljük.
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K ü lfö ld i p æ d ag o g ia i k ö n y v észe ti.

(1907.)

(Folytatás.)

III. Német irodalom.*

Albien, G. Der Anteil der nachkonstruierenden Tätigkeit des Auges und der 
Apperception an dem Behalten und der W iedergabe einfacher Formen. 
Leipzig, 1907. (8°, П1 +  77 1.) Mit 34 Taf. 5 M.

Ambros J. Methodik des Schreibunterrichts. 4. Aufl. Wien, 1907. Pichler 
(8°, 119 1.) 1-50 M.

Ambros, Karl, u. Doiwa I. Das fünfte Schuljahr. Methodisch-prakt. H and
buch f. den Volksschul-Unterricht. U nter Mitwirkung mehrerer Schul
m änner herausg. v. Jos. Ambros. 3. Aufl. W ien, 1907. A. Pichler’s Wwe & 
Sohn. (8° X  +  403 1.) 4 M.

Auer, Ludwig. Die Einführung in e. richtiges Geschlechtsleben. Abdr. aus 
der «Erziehung zur christl. Freiheit». E ntw urf zu e. Erziehungslehre. 
Donauwörth, 1907. Auer. (8°, 76 1.) 40 M.

Die Aufgabe der ^deutschen Schule in der Kulturbewegung gegen den 
Alkoholismus. 61—70. Taus. Berlin, 1907. Massigkeits-Verlag. (8° 24 1.) 
15 M.

Baade, Walter. Experimentelle u. kritische Beiträge zur Frage nach den 
sekundären Wirkungen des U nterrichts insbesondere auf die E m 
pfänglichkeit des Schülers. 1907. ( I l l  -t- 124 1.) 3'20 M.

Bamberg, Fr. Der biblische G eschichtsunterricht auf der Unterstufe. 
Praktische Anleitg. f. Lehrer u. Lehrerinnen. Potsdam, 1907. Stein (8°, 
V +  87 1.1 1 M.

Bartholome. Die Förderung des Volksschulwesens im Staate der Hohen- 
zollern. Geschichtlicher Überblick 2. Aufl. Düsseldorf, 1907. N. Schram. 
(8°, V II +  291 1.) 2-60 M.

Baumann, 1. F ü r freie Universitäten neben den Staatsuniversitäten. Z u
gleich m. Batschlägen f. die letzteren. 1907. (8°, VI -(- 69 1.) l -20 M.

Becker, S. J. Standeslehren. I. Die christl. Erziehg. od. Pflichten der E l
tern. 3., verb. Aufl. Freiburg, i/B, Herder. 1907. (8°, XIV + 305 1.) 2'40 M.

Beetz, K. O. Einführung in die moderne Psychologie. 2—4. Abtlg. B e
griffliche E inleitg .,. psychophys. Grundlinien der Psychologie. Mit 16 
Abbildgn. u. 4 Taf. 2 völlig umgearb. u. auf das mehrfache erweit. 
Aufl. 1907. (VIII. u. S. 325—889.) 5 M.

Bergervoort, B. Erziehungsbilder. 2. Taus. Einsiedeln, 1907. Benziger & Co. 
(8°, 285. 1.) 2-20 M.

* A «Wöchentliches Verzeichnis» és a Brockhaus-féle »Bibliogra
phie» alapján.
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Biedenkapp, G. Schultaugenichtse und M usterschüler. Jena, 1907. H. 
Costenoble. (8°, V +  232 1. Mit 23 Bildnissen.) 3 M.

Blumberger, F. Einführung in die Pädagogik. I. Seelenlehre u. Denklehre 
(Psychologie u. Logik) u. ihre Anwendg. auf die Aufgaben der Erziehg. 
u. des Unterrichtes. II. Allgemeine Erziehungs- u. Unterrichtslehre. 
2. umgearb. Aufl. Köln, 1907. Du Mont-Scliauberg. (8°. V III 4- 190 1.) 
2-50 M.

— Einführung in  die Pädagogik. III . TI. Ü bersicht üb. die Geschichte der 
Pädagogik u. allgemeine Schulkunde. (V. 96 S.) gr. 8°, Köln, 1907. Du 
Mont-Schauberg (8°, V 4- 96 1.) D30 M.

Bohnstedt, Hanno. Zur Strategie u. Taktik  der Schulaufsicht. Leipzig, 
1907. R. Voigtländer, (8°, I II . +  79 1.) 1 M.

Braeutigam, Herrn. Didaktik u. spezielle M ethodik des evangelischen Re
ligions-Unterrichts in  Volks- u. Bürgerschulen. Mit e. Vorwort von Su
perint. Dr. Thdr. Haase. Langensalza, 1907. Schulbuchh. (8°, V III  4- 
75. 1.) 1 M.

Buchholzer, Erpst. Der akademische Beruf. E in  Wegweiser f. den sieben- 
bürgisehsächs. Abiturienten u. H ochschüler. Unter Mitwirkg. zah l
reicher M itarbeiter hrsg. (VII, 258 S.) 8°, Hermannstadt, 1907. W. 
Krafft. (8°, V II -t 258 1.) 3.40 M.

Bürgel, F. Pädagogische Chrestomathie f. katholische Seminarzöglinge u. 
zur Vorbereitung auf die Lehrerprüfungen 6 . Aufl. Paderborn, 1907. 
Schöningh. (8°, V H I -f- 346.) 2'50 M.

Comenius, Joh. Amos. Pädagogische Schriften. 3. Bd. : I. Die M utter- 
Schule. I I . Didaktische Ährenlese. H rsg. v. Prof. K. Lyon. 2. Aufl. 1907. 
(XII 4- 106 1.) 1-20 M.

— Grosse Unterrichtslehre m. e. E inleitg: I. Comenius, sein Leben u. 
Wirken. Einleitung, Übersetzung u. Kommentar v. Prof. S chulrat 
Dr. Gust. L indner. 5. Aufl. 1907. (X4 -LX X X IX 4-311 1. m. Bildnis.) 2 M.

— Didactica m agna od. Grosse U nterrichtslehre. F ür den Schulgebrauch 
u. das Privatstudium  bearb. u. m. e. E inleitg. u. erläut. Anmerkgn. 
versehen v. W ilh. Altemöller. 2., verb. Aufl Mit e. Bildnisse des Come
nius. 1907, (XI. 266 1.) 2 M.

Cramer, F. Die freiere Behandlung des L ehrplans auf der Oberstufe höherer 
L ehranstalten. Eine Darstellung des W esens und der Formen freierer 
U nterrichtsgestaitung. Berlin, 1907. W eidman (8°, 80 1.) 2 M.

Croner, Else. Das Buch vom jungen M ädchen. Mit e. Anh. : W inke F. 
alte u. neue Frauenberufe. 2. Aufl. S tu ttgart, 1907. Union. (8°, V I 4- 
231 1.) 3 M.

Chrysostomus, Johannes. Büchlein üb. H offart u. Kindererziehung, sam t 
e. Blumenlese üb. Jugenderziehung aus seinen Schriften. Übers, u. 
hrsg. v. Prof. Dr. Seb. Haidacher. F reiburg  i/B., 1907. Herder, (8°, 
V III 4- 134 1., m it Titelbild.) 2.50 M.

Bannemann, A. Psychiatrie u. Higiéné in  den Erziehungsanstalten. Eine 
Anleitg. f. Seelsorger, Lehrer u. E rzieher. (150 S. m. 1 Taf.) gr. 8°. 
Ham burg, 1907. Agentur des Rauhen H auses. (8°, 1501. mit 1 Tafel.) 2 M.
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Dannemann, Fr. Der naturwissenschaftliche U nterricht auf praktisch-heu
ristischer Grundlage. Hannover, 1907. H ahn. (8°, X II +  306 1.) 

Delbrück, Friedr. Die Jugend des Königs Friedrich Wilhelm IV. v. Preus- 
sen und des Kaisers und Königs Wilhelm I. Tagebuchblätter ihres E r
ziehers D. (1800 — 1809.) Mitgeteilt von Arhivar Dr. Georg Schuster.
l. TI. (1800—1806.) 1907. (LXII +  530. 1.) 12 M.
Die Jugend des Königs Friedrich Wilhelm. IV. v. Preussen u. des 
Kaisers u. Königs Wilhelm I. Tagebuchblätter ihres Erziehers D. (1800— 
1809.) Mitgeteilt v. Archivr. Hausarchiv. Dr. Georg Schuster. I I  I II . 
TL (1806—1809.) 1907. (VII, 387 I.) 10 M.

Diesterweg, A. Briefe. Im  Aufträge des Vorstandes des deutschen Schul
museums m. Anmerkgn. hrsg. v. A. Bebhuhn. Mit e. Nachildg. der 
Handschrift Diesterwegs u. der K arrikatur «Diesterweg unter seinen 
Gegnern». (V III, 156 1.) gr. 8°. Leipzig, 1907. Quelle & Meyer. (8° 
VHI +  56 1. 2-60 M.

— Wegweiser zur Bildung f. deutsche Lehrer. Bearb. u. m. e. Einleitg. 
versehen v. Dr. К, Wacker. 3. Aufl. Mit einem Portr. Diesterwegs. 
1907. (LXI +  224 1.) 2 M.

— Pädagogik. Wegweiser zur Bildg. f. deutsche Lehrer. 2. TI. Das beson
dere. 6. Aufl. Bearb. u. hrsg. v. Karl Bichter. Frankfurt a/M. 1907. 
Diesterweg (8°, X +  440 1.) 4 M.

Dieterich, Jul. Bader, K. Beiträge zur Geschichte der Universitäten Mainz 
und Giessen. Herausgegeben im Aufträge des historischen Vereins für 
das Grossherzogtum Hessen. Giessen, 1907. (8° VIII. 532 1. Mit Ab- 
bildgn. u. 1 Taf.) 6'25 M.

Droop, Fritz. Die sexuelle Aufklärung der Jugend. (17 1.) gr. 8°. Neuwied, 
1907. L. Houser Wwe & Co. (8°, 17 1. 50 M.

Dürr, E. Die Lehre von der Aufmerksamkeit. Leipzig, 1907. (8° XI, 192 1.) 
3-80 M.

Eidam, Konr. Das 1. Schuljahr. Ein Wochenbuch m. den auf die einzelnen 
Halbstunden verteilten Lehrstoffen, vielen method. Batschlägen 2. Taf. 
Vorübgn. f. das erste Schreiben u. 14 Taf. Schülerzeichngn. Wien, 1907. 
A. Pichler’s Wwe. (8°, V III +  151 1.) 2-60 M.

Eiermann, D. Der U nterricht im Bechtschreiben. Eine method. Anleitg.
m. prakt. Übgn. 5. nach dem neuen U nterrichtsplan umgearb. Aufl. 
Bühl, 1907. Konkordia (8°, XIV +  110 1.) 1'20 M.

E n g e lm a n n , F r z . Die geschichtliche Entwickelung der Schulaufsichts- u, 
Lehrerbildungsfrage. Historisch-kritisch behandelt. Krefeld, 1907. Worms 
& Lüthgen (8°, 136 1.) P80 M.

Englhardt, 1. Leitfaden der Erziehungslehre. Landshut, 1907. I. Hochneder 
8°, V III +  171 1.) 2-20 M.

Ernesti, Cr. Aus Seminar und Schule. Gesammelte Schriften über Erziehung 
und Unterricht. Paderborn, 1907. Schöningh. (8°, V III +  284 1. 4-50 M. 

Emi, I. Psychologische Pädagogik. Ein Lehr- und Lesebuch für Studierende 
und Interessenten der Erziehungswissenschaft. Schaffhausen, 1907. 
Schoch (8° VII, +  XIV, +  210 1.) 2-40 M.
Magyar Paedagoqia. XVII. 10. 40
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Emst, О. Des K indes Freiheit und Freude. Leipzig, 1907. (8° -f- 50 1. 1 M 
Eechner, H. Der Schreibleseunterricht nach der Normalwörtermethode.

2. verb. Aufl. Berlin, 1907. Wiegandt & Grieben (8°, V III +  131 1.) 2-60 M. 
Feigner, Rob. H eim atkunde als Mittelpunkt des gesamten Unterrichts im

3. Schuljahre. M it 4 Bl. Wandfcafelskizzen. 2. verb. Aufl. gr. 8°. Dresden, 
1907. A. H uhle (8°, 135 1. 2'40 M.

Fellner, A. Der K indergarten, Erziehungslehre u. Kindergartentheorie f. 
K indergärtnerinnen-Bildungsanstalten. 3. verb. Aufl. Wien, 1907. Pich- 
ler’s Wwe. (8°, V III  +  223 1.) 3-20 M.

Festgabe zum 100-jährigen Jubiläum des Sohottengymnasiums, gewidmet 
V .  ehemal. Schottenschülern. Wien, 1907. W. Braumüller. (Lex. 8°, IV +  
409 1.) 10 M.

Fetter, I. Beiträge zur österreichischen Mittelschulreform. Wien, 1907.
A. P ich lers Wwe. (8°, V +  42 1.) —-80 M.

Fischer, E. Preussische Volksschulordnungen. Mit e. Einleitg. u. m. An- 
merkgn versehen u. hrsg. Berlin, 1907. (97 1.) —"95 M.

Fischer, Ign. Das erste Jah r der natürlichen Schule. Eine Studie als prakt. 
Beitrag zu Dr. Ewald Haufe’s System der natürl. Erziehg. Potsdam, 
1907. A. Stein. (8°, X +  200 1.) 2 50 M.

Fischer, Konr. Allerlei Batschläge f. das Lehr- u. Schulamt. Ein Wegweiser 
f. junge L ehrer. 2. unveränd. (Titel-) Ausg. Hannover, 1907. E. Meyer. 
(8°, V III  4- 133 1.) 1 M.

Fischer, R. Erziehung u. Naturgefühl. Ein Beitrag zur Kunsterziehg. Leip
zig, 1907. M odernes Verlagsbureau. (8°, 94 1.) P50 M.

Focken, Th. Begriff u. Wesen der Apperzeption u. ihre W ichtigkeit f. den 
unterrichtenden Lehrer. 3. durchgeseh. Aufl. Berlin, 1907. (8°, 56 1.) 
—•80 M.

— Analyse des Gedankenganges in Pestalozzis «Abendstunde e. E insied
lers». Mit e. sorgfältig m. den Quellen verglichenen Abdr. der «Abend
stunde» selbst. 4. durchgeseh. Aufl. Berlin, 1907. (8°, 56 1.) —-80 M. 

Foerster, F. W. Schule u. Charakter. Beiträge zur Pädagogik des Gehor
sams u. zur Beform der Sehuldisciplin. 1. u. 2. Aufl. Zürich, 1907. 
Schulthess & Co. (8°, 213 1.) 3 M.

Foerster, Fr. Lebenskunde. Ein Buch f. Knaben u. Mädchen. 12—14. Taus 
Berlin, 1907. G. Beimer (8°, XI +  375 1.) 3 M.

-— Jugendlehre. E in Buch f. Eltern, Lehrer u. Geistliche. 21—25. Taus.
Berlin, 1907. G. Beimer (8°, XVIII -+- 724 1.) 5 M.

Frei, Frdr. A nsichten e. katholischen Landlehrers üb. Beligion u. Beli- 
gionsunterricht. Leipzig, 1901. Teutonia-Verlag (8°, 76 1.) P50 M. 

Fröhlich, G. Die wissenschaftliche Pädagogik Herbart-Ziller-Stoys, in  ihren 
Grundzügen gemeinfasslich dargestellt u. an Beispielen erläutert. F ür 
Erzieher, L eiter u. Lehrer niederer u. höherer Schulen. Gekrönte Preis
schrift. 8., nach der neuen Bechtschreibg. Bericht. Aufl. Wien, 1907. 
A. Pichler. (8°, XV -f  244 1.) 2-80 M.

Funke, A. G rundzüge der Geschichte der Pädagogik. 7. Aufl. Paderborn. 
1907. F. Schöningh. (8°, 182 1.) 1-20 M.
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Qansberg, F. Streifzüge durch die Welt der Grossstadtkinder, Lebensbilder 
u. Gedankengänge f. den A nschauungsunterricht in Stadtschulen. 2. Aufl. 
ш. Buchschmuck v. E. Windeis. Leipzig, 1907. Teubner. (8°, IX +  233 1.) 
3-20 M.

— Schaffensfreude. Anregungen zur Belebg. des Unterrichts. 2. Auflage. 
Mit Buchschmuck v. Karl Winds. Leipzig, 1907. Teubner. (8°, X X II -)- 
123 1.) 3 M. I

Gesetze und Verordnungen, die neuen, auf dem Gebiete der Volksschule 
f. Steiermark. Neue Folge. Hrsg. v. Peter Kondik I I I —IV. Graz, 1907. 
Leuschner u. Lubensky. (8°, 122, 130 1.) 2-10 M.

Geyer, Paul. Schulethik auf dem Untergründe e. Sentenzenharmonie. 2., verb.
u. verm. Aufl. Berlin, 1907. Beuther & Reichard. (8°, X III +  97 1.) 1,80 M 

Goldschmidt, I. Grosselin’s Phonomimik (LaUt-Gebärde-Methode). Reform 
der ersten Lese- u. Schreibunterrichts. F ü r die deutsche Lehrerwelt, 
sowie f. Mütter, ihre Kinder spielend für’s Lesen vorzubereiten. Offen
bach, 1907. I. Rothschild (8°, 04 1. —'50 M.

Graeber, Karl. Ideal-Schulgärten im XX. Jah rh . Unter Mitwirkg. v. H. U. 
Molzen. Mit 13 Plänen u. Skizzen u. 140 Abbildg. Frankfurt, 1907. 
Trowizsch & Sohn. (8°, IV -f- 309 1.) 4 M.

Gurlitt, Ludw. Der Verkehr m. meinen K indern. Berlin, 1907. Concordia 
(8°, 195 1.) 3 M.

-— Schule u. Gegenwartskunst. Berlin-Schöneberg, 1907. Verlag der Hilfe. 
(8°, 83 1.) 1-50 M.

Hannemann, Frz. Erziehungsarbeit in der Schule. Berlin, 1907. Heymann. 
(8», 192 1.) 3 M.

Hardt, W. Der Lehrermangel nach seinen Ursachen und W irkungen.
Lissa, 1907. Ebbecke. (8°. +  57 1.) 1 M.

Hasslinger, Otto u, Bender, Emil. Der Betrieb des Zeichenunterrichts, die 
Zeichenmaterialien u. Lehrmittel, sowie die Anlage u. Einrichtung der 
Zeichensäle. Ein Handbuch f. Zeichenlehrer, Schulbehörden u. zum 
Selbstunterricht. Leipzig, 1907. Teubner. (8°, X -f- 103 1.) 8 M.

Hauffe, Gust. Die grundlegenden Unterschiede zwischen Knaben- u. M äd
chenschulen. Preisschrift. Preisgekrönt vom «Verein f. das höhere Mäd
chenschulwesen im Königr. Sachsen». Hohen-Neuendorf, 1907. Fuchs. 
(8°, 212 1.) 3-50 M.

Hausmann, B. Allgemeine Erziehungslehre f. L ehrer u. Lehrerinnen-Bil- 
dungsanstalten. 5. Aufl. Inhaltlich veränd., nach der neuen Recht- 
schreibg. hergestellter Abdr. der 2. Aufl. Paderborn, 1907. F. Schöningh. 
(8°, VI +  136 1,) 1-90 M.

Hântsch, K. H erbarts pädagogische K unst u. v. pädagogischer Kunst über
haupt. E in Beitrag zum Kampf um  H erbart u. e. Einführg. in das 
Studium seiner Pädagogik. Leipzig, 1907. W underlich. (8°, V -|- 83 1.) 
1-20 M.

Hellwig, Bernh. Die 4 Temperamente bei K indern. Ihre Äusserg. u. ihre 
Behandlg. in Erziehung und Schule. Als Anh. : Das Temperament der 
Eltern, Lehrer u. Erzieher. 9. Aufl. Paderborn, 1907. Esser. (8°, 741.) 1 M.

Г. 27

40 *
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Hepp, Kart. Der sogenannte Schulpatronat in  Württemberg. Nebst der 
Entwicklg. in  anderen deutschen S taaten  dargestellt. Eottenburg, 1907. 
Bader. (8°, X V III +  77 1.) 160 M.

Herberich, Gust. Entwurf z. e. Lehrplan f. die Oberrealschule. N ürnberg, 
1907. Sebald. (8°, 52 1.) 1 M.

Herbst, Leo. Die Fortbildungsschule des H erzogt. Braunschweig. Ein Bei
trag zu ih rer Förderg. Braunschweig, 1907. W ollermann (8°, 47 1.) —-80 M.

Hering, With. Methodik des G eschichtsunterrichts in der preussischen 
Volksschule. Leipzig, 1907. D ürr’sehe Buchh. 2 M.

Hermann, Hans. Der Anschauungsunterricht in  der Dorfschule. L angen
salza, 1907. Schulbuchhandlung.* (8°. V III  +  175 1.) 2 50 M.

— Praktische Stoffe f. die ländliche Fortbildungsschule. Ein methodisch- 
prakt. H andbuch f. Lehrer. Leipzig, 1907. H ahn. (8°, V III -)- 208 1.) 3 M.

Hipp, F. Frz. u. Schmidt, B. Unsere Kleinen. E in Buch f. die K leinkinder
lehrerinnen, sowie f. Lehrer u. M ütter. 3. Aufl. Strassburg, 1907. S trass
burger Druckerei u. Verlagsanstalt. (8°, V III  -+- 211 1.) 3 M.

Hoffmann, Adf. Näher zum Ideal I E in  Mädchenbuch, auch den E ltern  
dargeboten. Mit Buchschmuck v. A. Biederm ann. 1—3. Taus. Ham burg, 
1907. Agentur des Rauhen Hauses. (8°, 253 1.) 3 M.

— Ins volle Leben, ins volle Glück ! E in W ort an alle unsre Töchter.
6. Auflage. 7—9. Tauf. Hamburg, 1907. Agentur des Rauhen Hauses. 
(8°, 46 1.) —-50 M.

Hoffmann, Paul. Die Bedeutung der Farbenblindheit f. die Schule. Leipzig, 
1907. Quelle & Mayer. (8°, 39 1.) —'80 M.

Hohnerlein, M. Jahrbuch der pädagogischen L itera tur f. Lehrer, E rzieher 
u. pädagogische Schriftsteller. I I . Bd. : Das J. 1902. Horb. 1907. P. 
Christian. (8°, X II +  377 1.) 4'50 M.

Horn, Ewald. Das höhere Schulwesen der Staaten Europas. Eine zusam- 
menstellg. der Stundenpläne. Berlin, 1907. Trowitzsch & Sohn. (8°, 
VIII +  209 I.) 6 M,

Höller, Kr. Die sexuelle Frage und die Schule, nebst Versuch einer E in-
m gliederung des zur sexuellen A ufklärung notwendigen Lehrstoffs in  den 

L ehrplan einer achtstufigen Schule. Leipzig, 1907. Nägele. (8°. +  56 1.) 1 M.
— Das Bild im  naturgeschichtlichen U nterricht. Eine pädagog. Studie- 

Zugleich e. Ratgeber f. Lehx-er u. Schulbehörden. Leipzig, 1907. E. N ä
gele. (8°, 62 +  16 1.) 1 M.

Hübl, A. Geschichte des Unterrichtes im  Stifte Schotten in Wien. H rsg, 
anlässlich der Centenarfeier des k. k. Schottengymnasiums. Wien, 1907. 
From m e. (8°, XI +  335 1.) 6-25 M.

Hüppi, Aug. Die Literarschule zu B ern  in  der Zeit von 1805—1834. St. 
Gallen — Bern, 1907. Franeke. (8°, 147 1.) 3 M.

Hüttner, Alfr. Die Pädagogik Schleierm achers in  der Periode seiner Jugend
philosophie. Berlin, 1907. (8°, IV -f- 85 1.) U20 M.

Imhäuser, L. Methodik des naturkundlichen Unterrichts, unter B erück
sicht. der Volks-, Mittel- u. höheren Mädchenschule f. Seminaristen u. 
L ehrer bearb. Breslau, 1907. F. H irt, 1907. (8°, 195 1.) 2'25 M.
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Ipfelkofer, Adalb. Bildende Kunst an Bayerns Gymnasien. Erwägungen, 
Erfahrungen u. Vorschläge. München, 1907. M. Beckstein. (8°, 131 1.) 1 M.

Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz 1905. 19. Jah rg . Bearb. 
u. m. Unterstützg. des Bundes u. der Konferenz der kantonalen E r
ziehungsdirektoren, hrsg. V .  Alb. Huber. Zürich, 1907. Orell Füssli. 
(8°, XIV +  255 +  259 1.) 7 M.

Jahrbuch des höheren Unterrichtswesens in Österreich m. E inschluss der 
gewerblichen Fachschulen u. der bedeutendsten Erziehungsanstalten. 
Bearb. .у. Jos. Divis. 20. Jahrg. 1907. Wien, 1907. Tempsky. (8°, V I I I +  
594 1.) 10 M.

Jahresschau, pädagogische, über das Volksschulwesen im J. 1906. Hrsg. 
V .  K. Klausnitzer. Leipzig, 1907. Teubner. (8°, XXIV +  441 1.) 6 M.

Jantzen, Herrn. Die Mädchenschulreform. Tatsachen u. Aussichten. Vortrag. 
Königsberg, 1907. Gräfe et Unzer. (8°, 46 1.) —’80 M.

Jerusalem, Wilh. Unsere Mittelschule. Ein Wort zur Beformfrage. Wien, 
1907. W. Braum üller. (8°, 38 1.) —-80 M.

Just, Karl. Charakterbildung u. Schulleben od. Die Lehre v. der Zucht. 
Vorträge, geh. bei den Ferienkursen in Jena. Osterwieck, 1907. Zick- 
feldt. (8°, IV +  85 1.) 1-50 M.

Kahl, Karl. Elternabende. Eine Sammlg. v. verschiedenen erziehl. u. un- 
terrichtl. Abhandlgn. f. Schule u. Haus. I. Serie, kl. 8°. Kaufbeuren, 
1907. G. Mayr. 1. Heft. Kinderkrankheiten. 2. Aufl. (45 1.) 1907. —‘40 M. 
2. Heft. Die M utter als Erzählerin. (44 1.) 1907. —'40 M.

Keller, S. Das geschlechtliche Problem in der Kinderstube. (Zur F rauen
frage.) 1—5. Taus. Hagen, 1907. O. Rippel. (8°, 60 1.) —-75 M.

Kerp, H. Die ErziqJjung zur Tat, zum nationalen Lebenswerk. Breslau, 
1907. (8°, 192 1.) 2-50 M.

Kerschensteiner, G. Grundfragen der Schulorganisation. Eine Sammlung 
von Beden, Aufsätzen und Organisationsbeispielen. Leipzig, 1907. Teub
ner. (8°. VII, 296 1.) 3-20 M.

Key, E. Das Jah rhundert des Kindes, Volksausgabe in gekürzter und ver
änderter Form. (Übertragung von Fr. Maro.) Berlin, 1907. (t>°, 230 1.) 
1-50 M.

Kick, A. Ernst Haeckel u. die Schule. Darlegung der pädagog. Ideen 
Haeckels u. Versuch ihrer Verwertung für die Volksschule. S tuttgart, 
1907. A. Kroner. (8°, 48 1.) 1 M.

Kiefer, O. Zur Frage der körperlichen Züchtigung bei Kindern. Studien 
f. prakt. Erzieher. Leipzig, 1907. Leipz. Verlag. (8°, 54 1.) P50 M.

Kiesger, L. Bandglossen zur Jugendschriften-Frage. Kempten, 1904. (8°, 
64 1.) —'75 M.

Kirstein, Fritz. Grundzüge f. die Mitwirkung des Lehrers bei der Be
kämpfung übertragbarer Krankheiten. Berlin, 1907. J. Springer. (8°, 
VI +  93 1.) 1-40 M.

Kobel, 0. Kurzgefasste Methodik des Unterrichts in der deutschen Sprache 
zum Gebrauche in Lehrersem inarien u. zur Vorbereitung auf die zweite 
Lehrerprüfung. 2. Aufl. Breslau, 1907. Waywod. (8°, IV +  195 1.) 3 M.
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Kováts, Ludw. Das K inderheim . Zweck u. Nothwendigkeit desselben. Po
zsony, 1907. S. Steiner. (8°, 44 1.) —'75 M.

К hier, Aug. Die Bewegungspiele des Kindergartens. 13. Aufl. Weimar, 
1907. H. Böhlau’s Nachf. (8°, XI +  183 1.) 3-60 M.

Krause, F. Die englische Volksschul-Gesetzgebung m. besond. Berück
sicht. des Verhältnisses zwischen Staat u. Kirche dargestellt. Berlin, 
1907. C. Heymann. (8°, 99 1.) 2 M.

Krause, Paul. Der freie Aufsatz in den Unterklassen. (Theorie u. Praxis.)
Leipzig, 1907. (E. W underlich. (8°, 57 1.) 1 M.

Krichau, Rud. L ehrplan  u. Pensverteilung f. eine einklassige Volksschule.
2., bedeutend verm. Aufl. Hannover, 1907. K. Meyer. (8°, V II -+- 223 1.) 3 M. 

Krug, Jos. Quo vadis ? E in W ort am Scheideweg zwischen christl. u. weltl. 
Volksschule. G erichtet an Lehrer, Geistliche u. alle Freunde der christl. 
Schule. Augsburg, 1907. L iterar. Institut, v. Dr. M. H uttier. (8°, 90 1.) 
1-20 M.

Kuhne, I. Philippe Sylvestre Dufour und seine «Instruction morale d’un 
père à son fils.» E in  B eitrag zur Pädagogik der Hugenotten. Leipzig, 
1907. (8°, IV +  170 1.) 4 M.

Kummer, Erich. Die eigene Hochschule der deutschen Volksschullehrer.
Frankfurt, 1907. Beichenbach. Hans & Sohn. (8°, V II 132 1.) 2 M. 

Kummer, K. Die eigene Hochschule der deutschen Volksschullehrer. F rank
furt, 1907. (8°, V II +  132 1.) 2 M.

Kwjpers, Franz. Volksschule und Lehrerbildung der Vereinigten Staaten 
in ihren hervortretenden Zügen. (XII-)- 146 1.) 1907. D25 M.

Küjfner, Eduard. Sam m lung beliebter u. bewegungsreicher Turnspiele für 
Volks- u. Mittelschulen, 2. verm. Aufl. W ürzburg, 1907. Bucher’s Verl. 
(8°, V III +  120 1.) 1 M.

Kühnei, I. Moderner Anschauungsunterricht, der «Lehrproben m. method.
Begründg». 2. Aufl. Leipzig, 1907.1. Klinkhardt. (8°, V III -f 155 1.) 2 M. 

Lang, Karl. Elemente der Phonetik zur Selbstbelehrung m. Bücksicht auf 
die besonderen Bedürfnisse des Seminars. 3. Aufl., bearb. v. A. Bizert. 
Berlin, 1907. B euther & Beichard. (8°, V II +  63 1.) 1 M.

Langhaus, H. Methodik des ersten Schreib- u. Leseunterrichts. Mit Ab- 
bildgn. Taf. im Text. Hannover, 1907. E. Meyer. (8°, 88 1.) 1-25 M. 

Leipacher-G rabomén, К. О. Zum Kampf um die L ehrfreiheit der Volks
schullehrer. E ine S treitschrift wider die Gewissens- u. Geistestyrannei. 
Dresden, 1907. E. Pierson. (8°, X V -f 91 1.) 1 M.

Lentz, Ernst. Pädagogisches Neuland. Ausgewählte Aufsätze u. Vorträge.
Berlin, 1907. D. Salle. (8°, VII +  172 1.) 3 M.

Leobner, Heinr. Die G rundzüge des Unterrichts- u. Erziehungswesens in 
den Vereinigten S taaten v. Nordamerika. Eine pädagogisch-didakt. 
Studie. Wien, 1907. F. Deuticke. (8°, V III +  200 1.) 5 M.

Lesser, Osh. Die Entw icklung des Funktionsbegriffes u. die Pflege des 
funktionalen Denkens im  M athem atikunterricht unserer höheren Schu
len. Frankfurt, 1907. Gebr. Knauer. (Lex. 8°, 74 1.) 1 80 M.

Lippold, Bh. Das Ehrgefühl und die Schule. Leipzig, 1907. (8°, 49 1.) 80 Pf.
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Leubuscher, G. Schularzttätigkeit u. Schulgesundheitspflege. Leipzig, 1907. 
Teubner, (8°, +  70 1.) 1-20 M.

Locke’s, John, Gedanken üb. die Erziehung. Ins Deutsche übers, u. m. e. 
Einleitg. u. erklär. Anmerkgn. versehen v. Ludw. Wattendorff. Mit 
Locke’s Bildnis. Berlin, 1907. (8°, VI +  292 1.) 2 40 M.

Lolsien, Mart. Über Schreiben u. Schreibbewegungen. Berlin, 1907. (8°, 
I I I  64 1.) —-90 M.

Lomberg, A. Über Schulwanderungen im  Sinne des erziehenden Unterrichts- 
3. Aufl. Langensalza, 1907. Beyer & Söhne. (8°, IV +  116 1) 1-50 M. 

Lorenzen, Ernst. Kinder vom Lande. Freie Aufsätze f. Kinder u. Leute, 
die s gewesen sind. Leipzig, 1907. E. W underlich. (8°, X I I 4-117 1.) 

Lottermoser, F. Der Turnlehrer. Ein Batgeber f. Lehrpersonen, die sich 
das Befähigungszeugnis f. den Turnunterricht erwerben wollen. Mit e. 
Sammlg. einschläg. Verordngn. u. amtl. Bekanntmachgn. Aachen, 1907. 
Köster. (8°, V III +  112 1.) 2 M.

Loewenberg, I. Geheime Miterzieher. Studien u. Plaudereien f. Eltern u.
Erzieher. 4. Aufl. Hamburg, 1907. Gutenberg-Verlag. (8°, 201 1.) 1-50 M. 

Luther’s pædagogische Schriften, ausgewählt u. zusammengestellt v. A.
Moldehn. 5. durcligeseli. Aufl. Leipzig, 1907. Teubner (8° 63 1.) 1-20 M. 

Lüthy, Otto. Die bernische Kunstschule. Aarau, 1907. Sauerländer & Co. 
(8°, IV  +  68 1.) 1-80 M.

Lüttge, Ernst. Der stilistische Anschauungsunterricht. 2. TI. Der Aufsatz- 
unterricht der Oberstufe als planmässige Anleitung zum Ferien-Auf- 
satze. 4. verb. Aufl. Leipzig, 1907. W underlich. (8°, XV +  254 1.) 2-40 M. 

Markért, Karl. Die Freude u. Kraft des Kindes u. der erste Leseunterricht.
Nürnberg, 1907. Korn. (8°, V III +  31 1.) —-80 M.

Mason, Charlotte. Erziehung im Hause. Nach der 3. durchgeseh. Aufl. 
deutsche Bearbeitg. v. K. Kirchner. Karlsruhe, 1907. G. Braun’sche 
Hofbuchdr. (8° XXIV +  250 1.) 3-50 M.

Mayer, Ferd. Der hl. Joh. Baptist de la Salle, einer der grössten Päda
gogen aller Zeiten, u. seine Stiftung, das In stitu t der Brüder der christ
lichen Schulen. Nördlingen, 1907. Reischle. (8°, I I I  +  64 1.) 1 M. 

Megede, Marie. Frauengedanken über Menschenerziehung. Berlin, 1907.
Fontane & Co. (8°, IX +  204 1.) 3 M.

Meissner, R. Der polnische Schulkinderstreik im Lichte der Wahrheit.
Lissa, 1907. Ebbecke. (8°. 32 1.) —-50 M.

Merkatz, A. Einführung in die Psychologie. F ü r Schule u. Selbstbelehrg.
Halle, 1907. Schroodel. (8°, VII +  178 1.) 2 M.

Meumann, Ernst. Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pä
dagogik u. ihre psychologischen Grundlagen. I  II. Bd. Leipzig, 1907. 
W. Engelmann. (8°, XVIII +  555 1. +  V III +  467 1.) 13 M.

Meyer, Eduard. Humanistische u. geschichtliche Bildung. Berlin, 1807. 
Weidmann. (8°, 41 1.) —’60 M.

Mich, Jos. Allgemeine Erziehungslehre. 12. Aufl. Bearb. v. Alois Meixner.
Troppau, 1907. Buchholz & Diebel. (8°, IV  +  115 1.) 1-40 M.

Miklas, A. Schreiben und Zeichnen an der Schultafel. Praktisch-method.
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Handbuch f. Lehranstaltskandidaten u. Anfänger im Lehramte. Wien 
1907. Kirsch. (8°, 7 Ш  +  216 1 ) 6 M.

Monumenta Germ ania1 pædagogica. XXVI. Bd. Die pädagogische Reform 
des Comenius in Deutschland bis zum Ausgange des XVII. Jah rhun
derts. Herausgegeben von Sohs. Kvacala. I. Bd. Texte. Berlin, 1907 
Hoffmann. (8°, XLIV +  395 1.) 12 M.

Monumenta Germaniæ pædagogica. XXVTII. Bd. Die Schulordnungen des 
Grossherzogtums Hessen. Von W. Diehl. II. Bd. Die höheren Schulen 
der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. II. TI. Überblick über die E n t
wicklung des höheren Schulwesens, Texterläuterungen. Berlin, 1907. 
Hoffmann (8°, XVI +  506 1.) 12 M.

Morsch, Hs. Das höhere Lehram t in Deutschland und Österreich. Ein Bei
trag zur vergleichenden Schulgeschichte und zur Schulreform. E rgän
zungsband. Leipzig, 1907. (8°, IV 136 1.) 5 M.

Müller, Hugo. Die Gefahren der Einheitsschule für unsere nationale E r
ziehung. Giessen, 1907. A. Töpelmann. (8°, V III  -|- 142 1.) 2'40 M.

Müller, S. P. Mein System. 15 Minuten tägl Arbeit f. die Gesundheit. 
Mit 41 Illu str. nach der Natur, 1 Statuenbild. Aus dem dänischen v. 
M. u. H. Tillge. 6. Aufl. m. Bildniss.) Kopenhagen, 1907. Tillge. (8°, 
94 1.) 2 M.

Münch. Wilh: Jean  Paul, der Verfasser der Levana. Berlin, 1907. (8n, 
VIII, 237 1.) 3 M.

Natorp, P. Gesammelte Abhandlungen zur Socialpäda^ogik. I. Abtlg. H i
storisches. S tuttgart, 1907. (8°, V III +  510 1.) 8 50 M.

Neuland, A. D er Weg zur Universität. Ratschläge f. Volksschullehrer, die 
sich dem Universitätsstudium widmen wollen. 2. Aufl. Aachen, 1907. 
Köster. (8°, V III  +  105 1.) 6 M.

Oppliger, Fritz. Das Zeichnen an unserer Volksschule. Bern, 1907. G. 
Griman. (8°, 47 1.) D50 M.

Orthner, Joh. Der Stand der Schulhygiene nach den Verhandlungen des 
I. Schulhygienischen Kongresses in Nürnberg. Wels, 1907. I. Haas. 
(8°, IV +  412 1.) 6 M.

Paul, Ernst. Lehrgang im Gesangunterrichte an Seminaren u. anderen 
höheren Lehranstalten. I. TI. Unterstufe. Dresden-Blasewitz, 1907. Bleyl 
& Kaemmerer (Lex. 8°, 152 1.) 3-85 M.

Pichler, Wilh. Unser Religionsunterricht. Seine Mängel u. deren Ursachen. 
Streiflichter. Wien, 1907. St. Norbertus. (8°, XV +  280 1.) 2-80 M.

Pöhlmann, Hans, Realistische Bildung u. Religionsunterricht. Nürnberg, 
1907. Sebald. (8°, 39 1.) —-85 M.

Puschel, Paul. Von Kindern, die Sorgenpfade ziehen. Bilder aus Jam m er 
u. Not unsrer Kinderwelt f. grosse u. kleine Leute, die Mitleid haben. 
Dresden, 1907. Baensch. (8°, 125 1.) 1‘50 M.

Queyrat, Fr. Das Denken beim Kinde u. seine Pflege. Nach der 2. Aufl. 
des Originals übers, mit Vorwort u. Anmerkgn. versehen v. Paul Krause. 
Leipzig, 1907. Wunderlich. (8°, V III -+- 84 1.)

Radossawljewitsch, Paul. Das Behalten u. Vergessen bei Kindern u. E r
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wachsenen nach experimentellen Untersuchungen. (Das Fortschreiten 
des Vergessene m. der Zeit.) Berlin, 1907. (8°, 197 1.) 5 M.

Hausmann, I. Die Schule im deutschen Osten. Eine zeitgemässe schulpolit, 
Abhandlg. Lissa, 1907. Ebbecke. (8°, I I I  48 1.) —'75 M.

Rassfeld, Karl u. Wmdt, Hermann. G rundriss der Pädagogik f. L ehrerin . 
nen-Bildungsanstalten zum Selbstunterricht. 2. Auflage. Leipzig, 1907. 
Teubner (8U, X +  411 1.) 4'40 M.

Raumer, Karl. Geschichte der Pädagogik vom Wiederaufblähen klassischer 
Studien bis auf unsere Zeit. I. Bd. Neue Ausg. 2. Aufl. Langensalza, 
1907. Schulbuelih. (8°, V III +  152 1.) 150 M.

Raydt, H. Spielnachmittage. 2. Aufl. Leipzig, 1907. Teubner. (8°, VI +  
139 1.) 2 M.

Reim, Karl. Methodik des Geschichtsunterrichtes. Halle, 1907. Schroedel. 
(8°, V II +  212 1.) 2-50 M.

Rein, W. Zur Frage der Rückständigkeit des weimarischen Schulwesens. 
Jena, 1907. Vopelius. (8°, 39 1.) —-50 M.

Rénat, Matthäus. Herbart. Zur W ürdigung seiner Pädagogik. Berlin, 1907. 
(80,44 1.) —-60 M.

Rhenius. Wo bleibt die Schulreform ? Ein Weckruf an das Volk der Den. 
ker. Leipzig, 1907. Dietrich. (8°, IV  +  156 1.) 1 M.

Richter, Paul. M artin Luthers pädagogische Schriften u. reform atorische 
Verdienste um Schule u. U nterricht. Berlin, 1907. (8°, V III +  87 1.) P25 M.

— Einheitliches Lehrbuch f. den pädagogischen Unterricht an L eh rer
bildungsanstalten. I. Tl. Psychologie f. Lehrerbildungsanstalten. Leipzig, 
1907. Teubner. (8°, X III +■ 165 1.) 2 40 M.

Rissmann, Roh. Geschichte des deutschen Lehrervereins. Leipzig, 1907, 
Klinkhardt. (8°, V II +  324 1.) 3 M.

Rochow’s sämtliche pädagogische Schriften, hrsg. v. Fritz Jonas u. F rdr. 
Wienekko. I. Bd. Berlin, 1907. Reimer. (8°, XV +  359 1.) 9 M.

Rohbeck, K. Die Geschichte u. Methodik des kath. Religionsunterrichtes. 
Krone, 1907. Pädagog. Verlag. (8°, 138 1.) 2'50 M.

Roller, Karl. Hausaufgaben u. höhere Schulen. Leipzig, 1907. Quelle & 
Meyer. (8°, V +  143 1.) 2-80 M.

— Lehrerschaft u. Schulhygiene in Vergangenheit u. Gegenwart. Leipzig, 
1907. Teubner (8°, 35 1.) —•'80 M.

Rost, B. Entwicklung und Stand des höheren Mädchenschulwesens im 
Königreich Sachsen mit besonderer Berücksichtigung der letzten De- 
cennien. Tübingen u. Leipzig, 1907. (8°, X V III +  430 1.) 10 M.

— Die gymnasiale Ausbildung der Mädchen im Königreich Sachsen, T ü 
bingen u. Leipzig, 1907. (8°, V +  40 1.) P50 M.

— Die sächsischen Lehrerinnensem inare in ihrer geschichtlichen E n t
wicklung und ihrem  gegenwärtigen Stande. Tübingen u. Leipzig, 1907. 
(8°, VII +  164 1.) 3-50 M.

Rothköhl. Der Rechen unterricht auf der Unterstufe m. besond. Berück- 
sicht. der gegenwärtigen Bestrebungen. Halle, 1907. Schroedel. (8°, 
XV +  222 1.) 3 M.
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Rousseau, Jean Jaques. Bearb. v. Dr. G. Fröhlich, Prof. W. Glabbach u. 
G. Weben. I. TI. Leben u. Lehre Bousseaus, v. Dr. Fröhlich, neu bearb. 
v. Prof. W. Glabbach. I I . TI. Bousseaus Em il, bearb. v. Prof. W. 
Glabbach u. G. W eber. 2. verb. Aull. Mit e. Bildnisse Bousseaus. Ber
lin, 1907. (8°, Y i l l .  398 1.) 4-80 M.

Rudowski, W. Sem inarbildung und Studium der Volksschullehrer in Preus- 
sen. Gelsenkirchen, 1906. (8° +  50 1.) —-80 M.

Rusch, G. Methodik des geographischen Unterrichts. 7. Aufl. Wien, 1907. 
Pichler. (8°, I I I  +  148 1.) 2 M.

Rust, R. Die evangelischen Volksschulen des H erzogt. Oldenburg nach 
Besetzung, Einkomm ensverhältnissen, Schülerzahl. 5. Aufl. Oldenburg, 
1907. Littmann. (8°, IV  +  95 1.) —‘75 M.

Rühle, Otto. Die A ufklärung der Kinder üb. geschlechtliche Dinge. Bre
men, 1907. Buchh. B rem er Bürger-Zeitg. (8°, 20 1.) —-20 M.

Saar, Kletus. Zwischen Volksschule u. Kaserne. E in Mahnwort u. Weg
weiser f. Geistliche, L eh rer u. Jugendfreunde. Paderborn, 1907. Schö- 
ningh. (8°, IV +  90 1.) — -50 M.

Saasser, Jos. Das erste  Schuljahr. Spezielle Methodik des Unterrichtes in 
der Elementarklasse. 7. Aufl. Wien, 1907. Tempsky. (8°, 154 1.) 2-20 M.

Salten, Alfr. Pädagogische Kleinigkeiten. Leipzig, 1907. Teutonia-Verlag. 
(8°, I II  +  74 1.) —-60 M.

Salzmann. Anweisung zu e. vernünftigen Erziehung der Kinder. Für Schule 
u. Haus, bearb. v. Dr. W immers. 3. Aufl. Leipzig, 1907. Teubner. (8°, 
169 1.) 1 M.

Salzmann, Christian. K onrad Kiefer od. Anweisung zu e. vernünft. Erziehg. 
der Kinder. Neue Ausg. 5. Aufl. Leipzig, 1907. D ü rr’sche Buchhandlg. 
(8°, 144 1.) 1-50 M.

Sartorius, Max. 22 Ja h re  kgl. preussischer Oberlehrer. E in Kulturbild aus 
der Gegenwart. Berlin, 1907. Herrn. Walther. (8°, IV  -f- 270 1.) 4 M.

Saupe, W. Stoffe f. die ländliche Fortbildungsschule. Methodisches Hand
buch f. den U nterrich t in  der einfachen Fortbildungsschule. Bearb. 
in 3 Tin. (3 Schuljahre). II. Schulj. 2. Aufl. W ittenberg, 1907. B. H er
rose. (8°, X +  141 1.) 1-50 M.

Schaefer, К. Bericht üb. den Kongress f. K inderforsohung u. Jugendfür
sorge in Berlin. Langensalza, 1907. Beyer & Söhne. (8°, XXVH -|- 432 1.) 
7-50 M.

Schalter, F. Das sprachkranke Kind in Haus u. Schule. Ein Batgeber f. 
Eltern, Lehrer u. E rzieher. Augsburg, 1907. L ite rar. Institu t. (8°, 46 1.) 
—•50 M.

Scharr, Jul. Die Pflege der Muttersprache in H aus u. Schule. Ein Beitrag 
zur Phonetik m. besond. Berüoksicht. der Sprachstörungen. Magdeburg, 
1907. Friese & F uhrm ann . (8°, X 4- 154 1.) 5 M.

— Die Behandlung S totternder. Eine prakt. Anleitg. f. Lehrer u. Leiter 
von Sprachheilkursen. 2. Aufl. Hannover, 190/. O. Goedel. (8°, 56 1.) 
1-50 M.

Scharrelmann, H. W eg zur Kraft. Des herzhaften U nterrichts. 2. TI. Buch
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schmuck vom Yerf. 5. u. 6. Taus. H am burg, 1907. A. Janssen. (8°, 283 1.) 
4-50 M.

Schelling, F. Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums. 
Herausgegeben von 0. Braun. Leipzig, 1907. (8°, XXIH +  170 1.) 2'60 M.

Scherer, H. Die Pädagogik als Wissenschaft von Pestalozzi bis zur Gegen
wart in ih rer Entwicklung im Zusam menhänge m it dem Kultur- und 
Geistesleben dargestellt. II. Abtlg. Die Entwicklg. der wissenschaftl. 
Pädagogik. Leipzig, 1907. Brandstetter. (8°, IV  -f- 288 1.) 4 M.

— Die Pädagogik als Wissenschaft von Pestalozzi bis zur Gegenwart in 
ihrer Entwicklung im Zusammenhänge m. dem Kultur- u. Geistesleben.
III . Abteilg. Die wichtigsten Darstellungen der empirischen Pädagogik. 
Leipzig, 1907. Brandstetter. (8°, I II  +  298 1.) 4-40; kötve 5 M.

— F ührer durch die Strömungen auf dem Gebiete der Pädagogik und 
ihrer Hilfswissenschaften ; zugleich ein Ratgeber für Lehrer und Sohul- 
beamte bei der Einrichtung von Bibliotheken. 2. Heft. Religions- und 
M oralunterricht. Leipzig, 1907. W underlich. (8°, V III +  141 1.) P80 M.

— F ührer durch die Strömungen auf dem Gebiete der Pädagogik u. ih rer 
Hilfswissenschaften, zugleich e. Ratgeber f. L ehrer u. Schulbeamte bei 
der E inrichtung v. Bibliotheken. 3. Heft. Geschichtswissenschaft. Leip
zig, 1907. Wunderlich. (8°, V III +  168 1.) 2 M.

— F ührer durch die Strömungen auf dem Gebiete der Pädagogik u. ih rer 
Hilfswissenschaften, zugleich e. Ratgeber f. L ehrer u. Schulbeamte bei 
der E inrichtung v. Bibliotheken. 4. Heft. Geschichtsunterricht. Leipzig, 
1907. W underlich. (8°. V III +  207 1.) 2 M.

— Pädagogischer Jahresbericht v. 1906. 59. Jah rg . Leipzig, 1907. B rand
stetter. (8°, X II +  565 +  157 1.) 12 M.

Schiffeis, Jos. Die Praxis des Lehrerberufes. II . Bd. Methodik des Volks
schulunterrichts. Paderborn, 1907. Schöningh. (8°, XI +  665 1.) 7 60 M.

Schlesinger, Fug. Schwachbegabte Schulkinder. S tuttgart, 1907. (8°, I I I  
63 1.) 2 M.

Schmalz, Ernst. W ider die körperliche Züchtigung in der Volksschule- 
Leipzig, 1907. Leipziger Verlag. (8°, 36 1.) 1 M.

Schmid, В. Der naturwissenschaftliche U nterricht u. die wissenschaftliche 
Ausbildung der Lehramtskandidaten der Naturwissenschaften. Ein Buch 
f. Lehrer der Naturwissenschaften aller Schulgattungen. Leipzig, 1907. 
Teubner. (8°, IV  +  352 1.) 6 M.

Schmidkunz, Hans. Einleitung in die Akademische Pädagogik. Halle, 1907. 
Buclih. des W aisenhauses. (8°, 207 1.) 3 M.

Schmidt, F., Möller K. u. Radezwill, M. Schönheit und Gymnastik. Drei 
Beiträge zur Ästhetik der Leibeserziehg. Leipzig, 1907. Teubner. (8° 
V III -f  224 1.) 2-80 M.

Schneiderhan, Joh. M atthäus Kornelius v. M ünch, e. schwäbischer Päda
goge. (1771—1853.) Zugleich e. Beitrag zu r Geschichte des Volkssohul- 
wesens in der ersten Hälfte des 19. Ja h rh . 3. Aufl. Ravensburg, 1907. 
Alber. (8°, 248 1.) 240 M.

Scholz, K. Dr. W. Rein. Eine kurzgefasste D arstellg. u. Würdigg. seines
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Lebens u. Strebens. Zu seinem 60. Geburtstage gewidmet. Berlin, 1907. 
Gerdes & Hödel. (Lex. 8°, 48 1.) —"80 M.

Schräg, Arnold. Unsere Hildegard. Gedanken üb. Mädchenbildg., F rauen
beruf u. Frauenbestimnig. Bern, 1907. A. Franche. (8°, 95 1.) 1‘60 M.

Schreiber, Hubert. Geschichtliche Entwicklung der Anschauung. Paderborn> 
1907. F. Schöningh. (8°, 60 1.) 1-20 M.

Schröder, Konr. Die Bechenapparate der Gegenwart, gesammelt, geordnet, 
beschrieben und begutachtet. I. Anh. : 1901 —1907. Magdeburg, 1907. 
Friese & Fuhrm ann. (8°, IV +  44 1. +  22 Abbild.) 1 M.

Die Schulen in Nürnberg, m. besond. Berücksichtg. des städtischen Schul
wesens. Hrsg, vom Stadtm agistrat. N ürnberg, 1907. Heerdegen-Barbeck. 
(Lex. 8°, V II +  367 1. +  31 Taf.) 3 M.

Rein, M. Deutsche Schulerziehung. I. Bd. München, 1907. Lehmann. (8°, 
X IH  +  260 1.) 4-50 M.

Schultz, Adf. Der deutsche Schulmann im  Spiegel der vaterländischen L i
tera tur des XVI. u. XVII. Jahrh. Berlin, 1907. (30 1.) —-60 M.

Schulz, Heinr. Die M utter als Erzieherin. Kleine Beiträge zur Praxis der 
proletár. Hauserziehg. Stuttgart, 1907. Dien N ach! (8°, 72 1.) —-50 M.

Schwochow, H. Bepetitonum  der Methodik u. Schulpraxis. Ein Hilfsbuch 
zur Vorbereitg. auf pädagog. Prüfgn. 6. Aufl. Leipzig, 1907. D ürr’sche 
Buchh. (8°, 324 1.) 3-40 M.

— Die Fortbildung des Lehrers im  Amte. I I I .  TL Die Vorbereitg. auf die 
Rektorprüfg., zugleich e. Bepetitorium der Methodik u. Schulpraxis-
6. Aufl. Leipzig. 1907. Dürr’sche Buchh. (8°, 381 1.) 4-40 M.

— Methodik des Volksschulunterrichts in  übersichtlicher Darstellung. E in 
Lehr-, Lern- u. W iederholungsbuch zu r Vorbereitg. auf pädagog. P rü 
fungen. 7. Aufl. Mit e. Bilderanh., enth . Schulgeräte, Lehr- und An
schauungsmittel auf 50 Taf. Leipzig, 1907. Teubner. (8°, XVI +  564 1.) 
6 M.

Schwartz, Emil. Organisation und Unterrichtserfolge der städtischen Volks
schulen in Deutschland. Berlin, 1907. (8°, X II +  187 1.) Mit zahlreichen 
Tabellen. 6 M.

Scupin, Ernst u. Scupin, Gertrud. Bubi’s erste Kindheit. Ein Tagebuch 
üb. die geist. Entwicklg. e. Knaben w ährend der ersten drei Lebens
jahre. Mit 4 Portr. u. Nachbildgn. v. Kinder-Zeichngn. Leipzig, 1907. 
Grieben. (8°. IV  +  264 1.) 4 M.

Severns, Mart. Der Notstand des deutschen Unterrichtes in den oberen 
Klassen unserer höheren Schulen. Eine Schrift f. Lehrer und Laien. 
Leipzig, 1907. P. Eger. (8°, I I I  +  67 1.) 1 M.

Simon, Helene. Schule u. Brot Ham burg, 1907. L. Voss. (8°, 90 1.) 1 M.
Sommert, H. Methodik des deutschen Sprachunterrichts. 6. Aufl. Wien, 

1907. Pichler. (8°, 276 1.) 3'60 M.
Spahn, Mart. Der Kampf um die Schule in  Frankreich und Deutschland. 

Kempten, 1907. J . Kösel. (8°, 33 1.) — 70 M.
Steeger, Ant. Bilder aus der Geschichte der katholischen Pädagogik des 

19. Jahrh . 'Paderborn, 1907. Schöningh. (8°, V III +  179 1.) 2 M.
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Steinei, О. Der Grammatikunterricht auf physiologischer Grundlage und 
die grammatisch-syntaktische V eranschaulichung der Sprachen. Mit 
Gutachten verschiedener Lehrer an Volks-, Mittel- u. Hochschulen u, 
e. Briefe v. Dr. A. Lay. Kaiserslautern, 1907. Crusius. (8°, V II 77 1.)
1- 60 M.

Steinmeyer. Der freie Aufsatz in den Landschulen. Eine zeitgemässe pä- 
dagog. Betrachtung f. Lehrer u. Schulfreunde. 2. Aufl. Bielefeld, 1907. 
Helmich. (8°, 99 1.) -  70 M.

Stern, Otto. Die Entwickelung der Konsonanten in der Artikulationsklasse.
Stade, 1907. Schaumburg. (8°, 154 1.) 4 M.

Stettner, Eduard. Wozu studiert m an noch heutzutage Latein und Grie
chisch ? Ein Beitrag zur Schulreform. Wien, 1907. C. Gerold’s Sohn. 
(8°, IV  +  167 1.) 2"GO M.

Stieglitz, Hans. Ein Steig in die B lütengärten der Kultur. (Lesen, Lehrer- 
Bücher.) München, 1907.) M. Kellerer (8°, 74 1.) 1-20 M.

Stössel, E. Darstellung, Kritik und pädagogische Bedeutung der herbar- 
tischen Psychologie. Kann Herbarts Psychologie als ausreichende G rund
lage der pädagogischen Methodologie gelten ? Herausgegeben von Alfr. 
M. Schmidt. Altenburg, 1907. (8°, XVI 23 1.) 3 M.

Strobel, Regine. Lehrbuch f. die katholische Kindergärtnerin. Mit 96 Ab- 
bildgn. u. 2 Beschäftigungsplänen. Essen, 1907. Fredebeul & Koenen, 
(8°, V II +  147 1.) 1 M.

Sturz, Pet. (1736—1779.) Rousseau. E in B eitrag zu seiner Charakteristik 
u. Darstellg. seines Aufenthalts auf preuss. Gebiet. Hrsg. u. m. einigen 
Anmerkgn. versehen v. Rekt. W. H ard t. Leipzig, 1907. Teubner (8°, 
32 1.) —-50 M.

Suchomel, Vmz. Anleitung zur E rklärung u. Verwertung der Lesestücke 
des deutschen Lesebuches f. allgemeine Volksschulen. 5. Klasse. Wien, 
1907. A Pichler's Wwe. (8°, VI +  441 1.) 7 M.

Thalhofer, Frz. Die sexuelle Pädagogik bei den Philanthropen. Kempten, 
1907. Kösel. (8", VI +  127 1.) 1-80 M.

Theorie u. Praxis des Sekundarschul-Unterrichtes. Diskussion-Vorlagen f. 
die st. gall. Sekundarlehrerkonferenz. 17. Heft. Hrsg. v. der Kommission. 
St. Gallen, 1907. Fehr. (8°, 280 1. +  3 Tab. 4 50 M.

Thomas, K. Kann Herbarts Psychologie noch heute als Grundlage des 
psychologischen Studiums empfohlen werden ? Leipzig, 1907. Teubner. 
(8°, 51 1.) —-65 M.

Thumser, V. Strittige Schulfragen. E in  W ort der Verständigg. an die 
Eltern. Wien, 1907. F. Deuticke. (8°, 34 1.) 1 M.

Tietsch, Gust. Schulreden. Leipzig, 1907. D ürr’sche Buchh. (8°, X 207 1.)
2- 80 M.

Troost, Karl. Beiträge zur Behandlung der philosophischen Propädeutik 
in der Prim a. Leipzig, 1907. Quelle & Meyer. (8°, 42 1 ) - '80 M.

Tupez, F. Allgemeine Unterrichtslehre. Lehrbuch f. den 3. Jahrgang der 
Österreich. Lehrer und Lehrerinnen-Bildungsanstalten. 3. Aufl. Wien, 
1907. A Pichler’s Wwe. (8°, IV +  99 1.) P50 M.
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Türmer, W. F. Die Veranschaulichung im Schulbetrieb der Gegenwart. 
Leipzig, 1907. Teubner. (8°, 39 1.) —'60 M.

Verhandlungen des 3. allgemeinen Tages f. deutsche Erziehg. Weimar, den 
2. u. 3. X. 1906. Birkenweider, 1907. Verlag der Blätter für deutsche 
Erziehg. (8°, 118 L) 120 M.

Vockeradt, Heinr. Praktische Ratschläge f. die Anfertigung des deutschen 
Aufsatzes auf den oberen Klassen der höh. Lehranstalten in Regeln u. 
Beispielen. 6. Autl. Paderborn, 1907. F. Schöningh. (8°, IV -f- 126 1.) 1-20 M.

Vogel, Aug. Die pädagogischen Sünden unserer Zeit. Ein krit. Überblick 
üb. die Bestrebungen der modernen Pädagogik auf dem Gebiete des 
höheren u. des niederen Schulwesens. Lissa, 1907. Ebbecke. (8°, I I I  -f- 
118 1.) 2-50 M.

Vogel, Paul. Fichtes philosophisch-pädagogische Ansichten in ihrem Ver
hältnis zu Pestalozzi. Leipzig, 1907. Teubner. (8°, V 4- 175 1.) 2 M.

Vogt, Mart. Jugendspiele an den Mittelschulen. München, 1907. Verlag der 
ärztl. Rundschau. (8°, 50 1.) P20 M.

Voigt. Religionsunterricht od. M oralunterricht ? Leipzig, 1917. Dürr’sehe 
Buchh. (8°, 55 1.) 1-20 M.

Wacker, K. u. Messen, I. Philosophisch-pädagogisches Lesebuch. Zum Ge
brauche beim pädagog. Unterricht in Lehrer- u. Lehrerinnen-Bildungs- 
anstalten. Leipzig, 1907. Dürr’sche Buchh. (8°, VI -p 204 1.) 2-80 M.

Wagner, Ernst. Vollständige Darstellung der Lehre Herbarts. (Psychologie, 
Ethik u. Pädagogik.) Aus sämtl. W erken und m it eigenen Worten des 
grossen Denkers übersichtlich u. system atisch geordnet u. zusammen
gestellt. Zum Studium  f. Lehrer u. Freunde der Pädagogik hrsg. Mit 
dem Bildnisse H erbarts. II. Auflage. Berlin, 1907. Weidmann. (8°, X -p 
450 1. 5 M.

Wagner, Max. Zur Naturgeschichte des Fortbildungschülers. Ein Beitrag 
zur Kenntnis der Altersstufe, die in den Fortbildungsschulen unterrich
tet wird. Leipzig, 1907. A. Halm. (8°, 53 1.) -80 M.

Wahrheit, A. Die Bedeutung der Phantasie im Lichte der Jugendschutz
bestrebungen. E in  Beitrag zur Frage der Sexualpädagogik. Leipzig, 
1907. Teubner. (8°, 43 1.) —'60 M.

Waselmann, Herrn. Anschauungslehre der Rechenkunst. Auf experimen
teller Grundlage. Schleswig, 1907. Ibbecken. (8°, V II -p 218 1.) 3 M.

Waisemann, A. Das Interesse. Sein Wesen u. seine Bedeutg. f. den U n
terricht. Eine Ziller-Studie. Neu bearb. u. m. Anmerkungen versehen. 
2. Aufl. Hannover, 1907. Meyer. (8°, 124 1.) P80 M.

Walter, Frz. Die sexuelle Aufklärung der Jugend. Notwendigkeit, Schran
ken u. Auswüchse. Mit besond. Berücksicht, der sozialen Verhältnisse- 
Donauwörth, 1907. L. Auer. (8°, 152 1.) P60 M.

Weber, Ernst. Ästhetik als pädagogische Grundwissenschaft. Leipzig, 1907.
E. Wunderlich. (8°, X +  367 1.) 4 M.

Wehrhahn u. Henze. Bericht über den 6. Verbandstag der Hilfsschulen 
Deutschlands zu Charlottenburg am 3., 4. u. 5. IV. 1907. Hannover, 
1907. Cruse. (8°, IV  +  293 1.) 2 M.
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Weimer, Herrn. Der Weg zum Herzen des Schülers. München, 1907. K. H . 
Beck. (S°, VII +  162 L) 2 M.

Weisweiler, Jos. Das Schulkonzert. E in Beitrag zur Frage der K unst- 
erziehg. am Gymnasium. Leipzig, 1907. Quelle & Meyer. (8°, 48 1. 
— •80 M.

Weiss, With. Die Aufgabe der Schule im Kamfe gegen den Alkoholismus. 
9—10. Taus. Basel, 1907. Schriftstelle dos Alcoholgegnerbundes (8°, 81 1.) 
—•10 M.

Weygoldt, G. P. Die Unterrichtspläne der Volks- u. Fortbildungsschulen 
im Grossherzogt. Baden. Lahr, 1907. Schauenburg. (8°,V +  122 1.) D20 M. 

Wiencke, F. Beiträge zur Geschichte der Erziehung u. des U nterrichts in 
Preussen : Das preussische Garnisonsschulwesen. 1907. (8°, X II +  116 1.) 
2-50 M.

Wiersch, Franziska. Beligiös-pädagogische Leitsterne auf alle Tage des 
Jahres verteilt. F ür Lehrende und Lernende gesammelt. Mainz. 1907. 
Lehrlingshaus. (8°, V II +  283 1.) 3 M.

Willner, D. Ein Vater an seine Kinder Erm ahnungen u. Rathschläge e. 
Vaters an seine Kinder. Münster, 1907. Alphonsus-Buchh. (8°, 71. 1.) 
—•35 M.

Winckelmanns «Einfältiges Bedenken». Eine pädagogische Reformschrift 
aus dem Jahre 1649. Mit einem Vorwort, Nachwort und Register her 
ausgegeben von W. Diehl. H irschhorn u. Berlin, 1906. (8°, 208 1.) 3'50M . 

Winterfeld, A. Vom deutschen Unterricht. Leipzig, 1907. Teutonia-Verlag. 
(8°, 86 1.) 2-50 M.

Wolfring, Lydia. Die Kindermisshandlungen, ihre Ursachen u. die Mittel 
zu ihrer Abhilfe. Wien, 1907. Manz. (Lex. 8°, 125 1.) 3'40 M. 

Wolodkewitsch, Nicolai. Eine Untersuchung der höheren Geistesfähigkeiten 
bei Schulkindern. Aus dem Russ. ins Deutsche übertr. v. Fr. Aldinger. 
Berlin, 1907. Herrn. Valther. (8", 61 1.) 2 M.

Wychgram. Vorträge u. Aufsätze zum Mädchenschulwesen. Leipzig, 1907. 
Teubner. (8°, VI +  298 1.) 3-20 M.

Zacharias, O. Das Plankton als Gegenstand der naturkundlichen U nter
weisung in der Schule. Leipzig, 1907. (8°, V I I +  213 1. Mit 28 Abbil
dungen u. 1 Karte.) 4'50 M.

Zahler, Hans. Andere Wege. Gedanken üb. Reformen im Schulwesen. Mit 
1 Planbeilage, v. Archit. Otto Kästli, Bern, 1907. Francke. (8°, V III  -4 
72 1.) 1-30 M.

Zepler, M. Menschenkultur. Anregungen zur Stärkung und Veredlung n a 
tionaler Kraft durch zielbewusste Mithilfe gebildeter Frauen. Berlin, 
1907. Modern-pädagog. u. psycholog. Verlag. (8°, 104 1.) P50 M. 

Ziehen, Jul. Über die Führung des Schulaufsichtsamtes an höheren Schu
len. Frankfurt, 1907. M. Diesterweg. (8°, 44 1.) 1 M.

— Aus der W erkstatt der Schule. Studien über den inneren Organism us 
des höheren Schulwesens. Leipzig, 1907. (8°, VI +  207 1.) 4 M.

Összeállította dr. Gyulai Ágost.
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Tagdíjat fizettek  1901-re : Beck Ottó Kisorosz. -— 1902-re : 
Tömöri Vilmos Zólyomlipcse, Vollay Elemér Igló. — 1903-ra : Mike 
Géza Pécs, Válek János Vácz, Sóbányi Gyula Újpest, Mocsári Gero 
Szombathely, Dvorcsák Imre Gyertyánliget. — 1905-re : Teveli Mihály 
Körmöczbánya, Vágó Bezső Baja, Sáfrány Lajos Nagyvárad, Szlany
S. Pál Békéscsaba, Bandura László Felsőbesenyő. — 1906-ra : Gácsér 
József Debreczen, Posch Zsigmond Keszthely, Kiss József Felsőcser- 
tés, Papp J. Kolozsvár, Kara Győző Arad, Sánek Samu Paks, Csumitta 
János Szepes várai ja, Bati Jánosné Nyúlhegy, Végh Kálmán Késmárk,
S. Nagy Lajos Szeged, Nagy Lajos Sárospatak, Kajtsa József Szász
sebes, Abafi János Gyula, Piffner Aurél Makó, Molnár Oszkár Kolozs
vár, Pék János Székesfehérvár, Szabó József Derecske, Zoltáni Károly 
Halmi, Pataki Jákó Szekszárd, Vilheim József Tata, Bückling Antal 
Magyarcsanád, D ittler Ida Belényes, Szolovits János Zsolna. — 1907-re : 
Simon Béla Pécs, Vitális István Selmeczbánya, Karner János Bohoncz, 
Heller Bichárd Baja, Márton Gyula Nyíregyháza, Berkes Ottó Keszt
hely, Halmai József Nagybánya, Szomorú István Magyarpécska, Kovács 
Jenő Felsőlövő, Németh Sámuel Felsőlövő, Fazekas József Kolozsvár, 
Leéb J. Bert. Nagyvárad, Boros Ambrus Karczag, Heinrich Józsa 
Kolozsvár, Frim l Aladár Budapest, Molecz Béla Szentes, Weinhold 
Károly Szászsebes, Fleischhakker Laura Kispest, Hulják Pál Hont- 
bessenyő, Piukovich Sándor Újvidék, Löblovits Izsák Girált, Simo
nides István Szeged, Bartók Jakab Losoncz, Kapi Gyula Sopron, 
Gyulányi Adolf Budapest, Kaszapinovits Vit. Dobricza, Bajay Amand 
Miskolcz, Daday István Dés, Kiss Károly Kézdivásárhely, Schmidt 
Antal Pozsony, Csumitta János Szepesváralja, Csáder Gyula Pozsony, 
Hájek Árpád Salgótarján, Bózsa Vitái Esztergom, Kiss Tamás Maros- 
vásárhely, Fallenbüchel Ferenc Nagyszombat, Klingenberg J. Pécs, 
Szombathy István Jászberény, Emresz Bobért Modor, Károly Ignác 
Székesfehérvár, Osváth János Békéscsaba, Lovasé Aladár Hajdúnánás, 
Takáts Gyula Sümeg, Brunner András Pári, Nemessányi Adél Újvidék, 
Schlesinger Salamon Privigye, Pap László Keszthely, Csiha Sándor 
Eperjes, Faragó János Pápa, Pacséry Károly Sopron. — 1908-ra : 
Endrei Gerzson Beregszász, Újvári Mihály Székelykeresztur, Balogh 
Péter Szentendre, Kvóker Miksa Zalaapáti, Ormai Balázs Orsóvá, 
Könczöl József Mohács, Kandray Géza Budapest, Brauner Lajos 
Csáktornya, Dach János Pozsony, Karai Sándor Debreczen, Molnár 
Szaniszló Keszthely, Hábor Sándor Losoncz, Mihajlovits Mária Bolvány, 
Nagy József Körmöczbánya, Szabó János Nyitra, Abszolon Mária 
Csurgó, Takáts József Kismarton, Polácsi János Mucsi, Amberg József 
Temesvár, Folkmann János Zólyom, Burány Gergely Csorna, Beberics 
Imre Pécs, Hrabusay István Alsókubin, Duda János Fogaras, Bokányi 
Dániel Máramarossziget, Ernyi Gilbert Nagyvárad.

D r. G y u la y  B éla,
pénztáros.

V., Váczi körút 58.
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Franklin-T ársulat magyar irodalmi intézet é s  könyvnyom da kiadása.

Árpád vezér halálának ezredik évfordulója alkalmából 
készült nagyszabású díszmű:

ÁRPÁD lis  AZ ÁRPÁDOK
1 Szerkesztene: CSÁNKI DEZSŐ orsz. levéltárnok.

THALY KÁLMÁN orsz. képviselő támogatásával.

Nagy fólió alakú diszmü, remek ércdomborművel ékes heti bőrkötésben.

Ára 12ö korona.

A nemzeti kegyeletnek a honalapító Árpád emlékezetén való 
lelkes felbuzdulása hozta létre ezt a hazafias, történelmi és mű
vészettörténeti szempontból egyaránt úttörő, tárgyánál fogva idő
szerű és mégis maradandó nagybecsű munkát. A szöveg vál
tozatos menetét elejétől végig nyomon kiséri az illusztratív rész, 
s a kisebb-nagyobb képek tekintélyes, pompás sorozatával igyek
szik szem elé tárni az országalapító hősnek és dicső ivadékainak 
ábrázolását, változatos sorsát, a haza és nemzet fejlesztésére 
irányuló munkálkodását, valamint azokat a hiteles kiforrásokat 
is, melyekből a bazai történetírás a szükséges adatokat merítette.

Ily sokoldalú munkásságra természetesen csak együtt vállal
kozhatott a magyar tudományos, irodalmi és művészeti élet egy 
elite-táborkara. A nagyszabású mű munkatársai között csakugyan 
ott találjuk a vezető szellemek hatalmas gárdáját.

íMegrendelhetö h a v i r é s z le t f iz e té s r e  is a kiadónál, B u d a p e s te n ,
IV., E g y e tem -u . 4., L a m p e! R. k ö n y v k e r e s k e d é s e  (W od ianer 
F. és Fiai) r . t.-nál VI., A n d r á ssy -ú t  21. sz . a la tt, valamint m inden 

könyvkereskedésben.



KÖLTŐK ÉS ÍR Ó K
É L E T R A J Z O K  A  K Ö L T É S Z E T  É S  IR O D A L O M  K Ö R É B Ő L

K iad ja  a K isfaludy -Társaság 
Á m  k ö t e t e n k é n t  d íszes  k a r to n k ö té s b e n  2 ‘5 0  К

M egjelentek :
Csokonai Ferenczi Zoltántól. Homeros
Dante Radó Antaltól. | Petrarca

E lő k é s z ü le tb e n  :
Arany János Szinnyei Ferencztol.
Heine Heinrich Gusztávtól.
Janus Pannonius Hegedűs Istvántól. 
Kazinczy Ferencz Váczy Jánostól. 
Kisfaludy Sándor Császár Elemértől.

Maupassant 
Sand György 
Shakespeare 
Tasso
Zrínyi Miklós

Cseng éri Jánostól. 
Katona Lajostól.

Molnár Ferencztol. 
Zilahi Kiss Bélától. 
Alexander Bernáttól. 
Darvay Mórtól. 
Beöthy Zsolttól.

Must j e l e n t  m e g  ! M a g y a r  n y e lv e n  e lő szű r i

VALLOMÁSAIM.
J. J. R O U S S E A U  világhírű  m űve.

F o rd íto tta : Bogdánffy Ödön.

K é t  k ö te t .

A Rousseau halála után megjelent «Confessions» magyar fordítása. — 
A nagy gondolkodó és költő életének önéletírása. — A XVIII. század 

legnagyobb hatású munkája. Az «én melancholiájá»-nak költészete.

Á r a  a  k é t  k ö te tn e k  8  K .

Л  K i s f a l u d y - T á r s a s á g  k ö n y v t á r á n a k  l e g ú j a b b  k ö t e t e i :

DRAMATURGIAI DOLGOZATOK
I r ta  : Salam on F eren cz .

K é t  k ö te t .
_ « ■ _

A Kasselik-alapítványból kiadja a Kisfaludy-Társaság.

A  k é t  k ö t e t  á r a  14: K ., v á sz o n k ö té sb e n  17  К  4 0  t.

Kapható : LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.t.-uál
B u d a p est, V I., A n d r á ss y -ú t  21. szám  és minden könyvkereskedésben.
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