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.-. . Még csak egyet. Nem akarom megtépni senkinek a babérjait. 
Nem személyek ellen, hanem elvekért küzdök. Készséggel elismerem 
Markovits és dr. Hegedűs érdemeit; sokat tanultam könyvükből. Es 
szinte előre látom, hogy ezután készülő német nyelvi olvasókönyveink-
ben mindinkább több és több tért bódít majd a beszélgető és szemléltető 
módszer, mely több' életet és közvetlenséget ad majd a tanításnak. 
A siker egy részét szívesen áz ő javukra írjuk. Befejezésül azonban ismét-
lem állításomat, hogy olvasmány alapján tanítsuk a modern nyelvet és 
ne zárjuk ki a kezdő fokon á magyar nyelv használatát ott, a hol a kö-
rülmények egyenesen rák'ényszerítenek annak igénybevételére. A német 
dalok énekeitetésére pedig egyelőre nem vállalkozom. 

(Körmöczbánya.) TEVELI M I H Á L Í . 

MÉG EGYSZER. • 
A TANULMÁNYT KIRÁNDULÁSOKRÓL. 

Kiírom a szepesi tanári körnek az országos tanáregyesület választ-
mányához benyújtott indítványát s az erre hozott határozatot: . 

"Hazánknak ez idő szerint öt elsőrendű kirándulóhelye van, me-
lyet minden középiskolai tanárnak és tanulónak meg kellene látogatnia; 
ezek: a Magas-Tátra, Budapest, Fiume, az Al-Duna és Brassó vidéke. 
Ámde az ottani elszállásolási viszonyok részint hiányosak, részint oly 
drágák, hogy vagy nagyon megnehezítik, vagy lehetetlenekké teszik az 
óda való tömeges kirándulásokat. E bajon segítendő, folyamodványt kel-
lene a közoktatási minisztériumhoz benyújtani az iránt, hogy a Magas-
Tátrán, Budapesten, Fiúméban, Orsován és Brassóban ú. n. deák szállók 
létesüljenek®. — Ez indítványra: nézve az igazgatóság abban a véle-
ményben volt, hogy mielőtt a kormányhoz fordul az egyesület, előbb 
meg kell fontolnia, hogy az ilyen társadalmi- alkotások létesítését is a 
kormánytól kell-e várni, s egyáltalán szükséges lesz előbb tanulmányozni 
a kérdést. Ez okból azt javasolja az igazgatóság, hogy az ügyben bizott-
ság küldessék ki; e bizottság azután kiegészítené magát a szükség sze-
rint fölkérendő tagokkal. A választmány elfogadta az igazgatóság javal-
latát. » (L. Tanáregyesület! K. 190.2 jan. 5. 344 1.)' L 

Nincs mit rajta csodálkozni, hogy ez az indítvány épen a szepesi 
tanárok köréből került ki. Az ő vidékjök az ország leglátogatottabb ki-
rándulóhelye'; tudnak .a természet szépségeiben gyönyörködni s mert otb-
hon'könnyen hozzáférhetnek, csak természetesazaz.ohajtásuk, hogy;;ez 
tanárnak és tanulónak másutt is könnyen lehetővé tétessék. De hogyan 
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és ki által? A. felelet;nagyon egyszerű. A biblia szerint onnan felülről jő 
minden kegyes ajándék és jótétemény, s mert véletlenül oly közoktatási; 
miniszterünk van, a ki minden szépért és nemesért a Kazinczy fiatalos 
érdeklődésével lelkesedik, hát forduljunk egyenesen hozzá. «Nem» — 
mondja erre az igazgatóság. — (fontoljuk meg előbb, hogy az ilyen tár-
sadalmi alkotások létesítését is a kormánytól kell-e várni, s adjuk át az 
ügyet egy bizottságnak !» 

Az indítványban is, az elintézésében is sok igazság van, de van, 
nézetem szerint, némi egyoldalúság is. Mindenekelőtt a szepesi kör téved 
abban, bogy hazánknak csak «öt elsőrendű kirándulóhelye van.» őket, 
hogy úgy mondjam," csak az általános turista szempont vezeti: a lááni 
és megcsodálni valók nagy tömege. (Ámbár lia megkérdeznék Eötvös 
Károlyt, ő egy «utazást a Balaton körül® hatodiknak biztosan hozzácsa-
tolna.) A ki figyelemmel elolvasta az első czikkemet, észrevehette, hogy 
én á tanúimányi kirándulásoknál nem erre helyeztem a fősúlyt. Nem a 
vidék festői szépsége, sem a múzeumok és képtárak gazdagsága, hanem-
a .hazai föld és . népének alapos ismerete a czél s ebből a szempontból 
nem öt, vagy.hat, hanem annyi elsőrendű kirándúló hely van, a hány. 
földtani jellegre, lakosságra- s ennek nyelvére és foglalkozására nézve, 
elütő vidéke van az országnak S mellesleg még azt is kiemeltem, hogy 
ily kirándulások szoktatnák önállóságra az ifjúságot, azért pártoltam az . 
egyetemes szervezetet és felügyeletet, de elitéltem a tömeges kirándulá-
sokat. Még á'katonaságnál is kezdenek már rájönni, hogy a tömeges 
felvonúlás igen szép parádés látványosságnak, ám a harcztéren többet 
ér, ha az egyén önállóan érvényesül. Legyenek tehát deák szállók, a 
mint a szepesi kör indítványozza, csakhogy legyenek minden nevezete-
sebb vidék góczpontján s oda ne tömegesen, hanem hajlamaik szerint 
társulva, kettesével, hármasával ránduljanak ki a tanuló ifjak. 

.. Különben ezekbe a deák szállókba a tanáregyesület igazgatósága 
is belenyugodnék, de előbb megfontolandónak tartja, hogy az ilyen tár-
sadalmi alkotások létesítését talán mégse a kormánytól várjuk ? ! Lehet, 
hogy az igazgatóság lelki szeme előtt az osztrák' minta, lebegett. Ott az 
Alpe'sekb.en a turista egyesületek magok létesítettek szállókat, a hol deák 
és tanár olcsóbb ellátásban részesülnek. De, a mint kifejtettem, én nem-
tisztán hegymászókat és képtárcsodálókat óhajtanék nevelni a magyar 
ifjúságból, hanem az egész országot behálóznám kiránduló czentrumok-
kal s ez a kormány beavatkozása nélkül még sem volna keresztülvihető. 
Hogy ily kirándulásokban a legszegényebb tanuló is résztvehessen, uta-
zásnak és ellátásnak teljesen ingyenesnek kellene lenni. De meg más-
részről a nemzet reményéről, az ifjúságról van szó. Csak úgy Isten nevé-
ben, minden felügyelet nélkül, nekiereszteni őket széles Magyarország- -
nak, mégis lelkiismeretbe vágó dolog volna. Azért, bogy ellene vagyok a 
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tanári pedáns őrködéssel súlyosbított tömeges kirándulásnak, ez nem azt 
jelenti, hogy egyáltalán ne legyen semmi felügyelet. Sőt ellenkezőleg, 
ha például Göcsejben gyalog utaznának inaink, a hatóságnak láttatlanúl 
mindig résen kellene lenni. Nem ártana e czélból a kirándulóknak valami 
jelvényt kiszemelni. 

Viszont abban igaza van az igazgatóságnak, hogy ne várjunk min-
dent a kormánytól. A társadalom ez irányban nagyon sokat tehet. De a 
felszólításnak itt is a kormánytól kell kiindulni, mert hiába, az önzetlen 
lelkesedés nem minden embernek erénye. Nem mindegy, hogy kitől jő a 
felszólítás áldozatkészsége. Pedig egy-egy gróf Pálffy János-féle mág-
násunk esetleg egymaga elvállalná a saját vidékén a kirándulások összes 
terhét. Vagy nem valószínű-e, hogy a pozsonyi ev. egyház 120 tanulóra 
berendezett internátusának egy pár szobáját e czélra nyáron át szívesen 
átengedné ? 

Azonban a kormány beleavatkozása már csak azért is szükséges 
volna, mert, mintáz első czikkemben megírtam, az egyes vidékek ismer-
tetését vagy pályázat, vagy megbízás útján el kellene készíttetni s ez 
szintén költséggel jár. Egyáltalán az egésznek szervezése, vezetése és 
ellenőrzése oly feladat, melyet csak hivatalos apparatussal lehetne meg-
oldani s erre minden tekintetben mégis csak a közoktatási kormány 
volna a legalkalmasabb. Ajánlom e szerény megjegyzéseket a kiküldött 
bizottság szíves figyelmébe ! 

Pozsony. ALBERT JÓZSEF. 

IRODALOM. 

Petlies János , Gj'ermekpsychologia a szülők, tanítók és tanítónövendé-
kek számára 335. 1. Budapest, 1901. Lampel B. Ára : 3 kor. 

A gyermekpsychologia mint tudomány még messze van attól, 
hogy megalkotottnak, rendszerbe foglalhatónak volna tekinthető. A fön-
tebbi mű czime ellen mégsem tennék kifogást, mert azoknak a számára 
irta a szerző, a kik a gyermekekkel hivatásszerüleg foglalkoznak, de nem 
rendelkeznek elég idővel, hiányában vannak az alkalomnak és módnak 
is, hogy ezen tudományág tárgykörével, módszereivel és eredményeivel 
megismerkedhessenek s így első sorban nem a tudományos czél lebegett 
szeme előtt, hanem a figyelmeztetés, népszerűsítés, tájékoztatás. 

Szükség volt pedagógiai irodalmunkban ilyen műre, mely a 
gyermekpsychologia főbb képviselőit bemutassa, az általuk összegyűjtött 
rengeteg adathalmazból kiválogassa a legfontosabbat és azt csoporto-


