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AZ O L V A S Á S É S Í R Á S T A N Í T Á S Á N A K 

Ú-J M Ó D S Z E R E . 

I . 

A phonomimika, mely nálunk Czukrász-féle módszer név alatt 
ismeretes, hazánk több elemi iskolájában már alkalmazást talált. 

Hogy milyen örömmel tanulnak azok az első osztálybeli kis 
tanulók ezen módszer mellett és mily bámulatos gyorsasággal sajátít-
ják el a hangok összekötésének technikáját, és mily rövid idő alatt 
tanul meg az egész, akármily népes osztály is olvasni, arról csak an-
nak van fogalma, ki nem restelli a fáradságot és a tanév elején né-
hányszor be-be látogat az ezen módszer szerint vezetett első osz-
tályba. A ki egyszer bemegy és tud azokkal az ártatlan kis gyerme-
kekkel örülni, arról biztos vagyok, hogy az azután még többször is 
meglátogatja őket. Valami delejes erő vonzza az embert oda, min t a 
mágnes a vasat. 

Igen kívánatos ennek minél szélesebb körben való elterjedése és 
ezen módszer minél több oldalról való megvilágítása. 

Ehhez akarok én is hozzájárulni, midőn ezen módszer pseda-
gogiai alapját óhajtom a következőkben kifejteni. 

Az első osztályba olyan hat éves gyermekek vehetők fel, a kik 
beszélni tudnak. A hazulról hozott beszélő tudásukat használja fel a 
tanító arra, hogy itt, az iskolában, értelmesen tanuljanak meg be-
szélni (beszéd- és ért. gyakorlatok), hogy azon nyelv hangjainak, me-
lyet beszélnek, a nyomtatott és irott jeleit megismerjék és ezáltal ké-
pesek legyenek úgy másoknak nyomtatásban megjelent beszédeit 
elolvasni, mind saját beszédüket leirni. 

Első sorban tehát beszólni kell tudni. 
Ha beszélünk, valóságos hangszeren játszunk, még pedig töké-

letesebb hangszeren, mint a milyent ember valaha föltálált. Fuvó 
hangszer ez, melyben a rezgő készüléket a hangszalagok helyettesí-
tik ; a külső csövet, melyen a hanghullámok átmennek, a szájnak 
különböző alakulatai szolgáltatják. A mellkas, mely fölváltva össze-
húzza és kitágítja a tüdőt, fuvóul szolgál. 

A lélekzőkészülék az orr- és szájüreggel kezdődik. 
A lélekzőszervek a gégefő a gógecsővel ós a tüdő. 
A gégefő a nyelvcsontra van függesztve s alatta a nyak elülső, 

középső részén elhelyezve; lágy és kemény részekből álló, lélekzésre 
és hangadásra szolgáló bonyolult szerkezetű szerv, és a bőrön - át is 
látható kiszögelését Adámcsutkának nevezik. — E szerv alapvázát 
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porczogók és hártyák alkotják, a) A pajzsporczogó, mely két lemez-
ből áll, a közepén kivágással s oldalain fent kifelé és hátrafelé látha-
tók a felső szervei, melyek a nyelvcsonttal vannak egybekötve. — 
b) A gyűrűporczogó, mely pecsétgyűrűhöz hasonlít s lent zárja a gége-
üreget. — c) A gégefödőporczogó, mely a gégefödőt alkotja és a 
mely arra való, hogy a táplálószerek lemenetelekor a lég út ját elzárja, 
hogy az eledel czigányútra ne jusson. — d) A gógefőben vannak a 
hangszalagok, melyek ép úgy, mint a sípokban a nyelvek, a légren-
gésekre rezgésbe jönnek s a gégeizmok működésére majd kevésbbé, 
majd jobban feszülve, magasabb vagy mélyebb hangot adnak. 

A gégefő folytatása a gégccsö (trachea), mely az ötödik hát-
csigolya előtt két ágra, a hörgőkre (bronchi) oszlik s számtalan gyö-
kérrel a tüdőben végződik. 

A tüdő a mellkas üregében légmentesen be van zárva és meg-
védve s a mellkas emelkedésével járó tágulásakor a tüdő is kitágul s 
eülyedésével összeszorul. (Mint az orgonában a fujtató.) 

A legfontosabb orgánumok, melyek a hangok képzésénél közre-
működnek, a gégefőn fölül vannak. 

A nyelv, a torok és száj, • az ajak, a fogak és az iny az ő vitor-
lájával és csapjával, mely szellentyű gyanánt szolgál a gége és orr-
lyukak közt, maguk az orrlyukak is : mindezek módosítják a gégéből 

jövő lélekzetnek alakját s ez által keletkeznek a. különböző magán-
és mássalhangzók. 

Midőn a mellkas, mint fuj tató, a tüdőből a levegőt kifújja, és 
a száj olyan csövet képez, mint egy klarinét, melyen át kell a kifu-
j o t t levegőnek baladnia, akkor keletkeznek a magánhangzók. A kü-
lönböző magánhangzók a mi hangunknak szinei,* melyek nem a ren-
gések számától, hanem a szájunk által alakított szájcsőtől függenek. 
Helmholtz ** kísérletei bizonyítják, bogy a különböző magánhangzók 
a rezgő levegő különböző alakjai által keletkeznek, mert mi a szá-
junk által, képezett csövet módosítjuk akkor, mikor a, á, e, é, i, o, 
-ó. u, ö, ő, ü, ű hangokat ki e j t jük; ezek csak a hang színezetében 
különböznek ogymástól, mint a különböző hangszerek hangjai. így 
pl. az «a» hangnál ajkunk erősen nyitva van és nyelvünk fekvő hely-
zetben; «á»-nál ajkunkat erősebben nyi t juk; — «u»-nál ajkunk kört 
képez és lehúzzuk nyelvünket ; — «o»-nál ajkunkat valamivel jobban 
kinyitjuk és nyelvünket egy kissé emeljük; — «e»-nél (a zártnál) 

* «A hangszínezet az alaphangot kisérő fölhangok számától és ere-
jétől függ®. Helmholtz. — «A hangszínezet a kisérő fölhangok számától, 
viszonylagos erejétől és a fázis-különbségtől függ». Ivönig Rudolf. 

** Helmholtz. Die Lehre von den Tonempfindungen. 
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ajkunk meglehetősen nyitva van, nyelvünk hátsó része az íny felé 
emelkedik és a gégefő is föllebbl emelkedik (a nyilt «e®-nél ajkunk 
jobban nvitódik) ; — «i»-nél ajkunk egymáshoz közeledik és nyelvünk 
még magasabbra emelkedik. 

Ha pedig a légutakból kiáramló levegő a gégefőben vagy a 
nyelv, szájpad és fogak közt, vagy végre az ajkak közt levő valamely 
szűkületen kénytelen keresztül menni, akkor a zörejes hangok, a 
mássalhangzók keletkeznek (h, zs, sz. s, z,- j, 1, v, f) ; ha a légáram 
útját valahol a hangképző szervben a nyelvgyök és inyvitorla, a nyelv 
és szájpad vagy az ajkak között elzárjuk s a levegő ezt a zárt utat kénytelen 
áttörni, keletkeznek k, g, t,- d, p és b mássalhangzók; és ha a levegő 
a hangadó szervben valamely lágy részt rezgésnek indit, keletkezik az «r». 

Mindezekből azt látjuk, hogy a különböző hangok kimondására 
a hangképző szervnek mindig más és más alakítása szükséges. Ezt az 
alakítási technikát nem hozzuk magunkkal a világra, ezt i t t a böl-
csőtől kezdve tanuljuk meg, sajátítjuk el a mamától, dadától, testvé-
reinktől. A hangok kimondásának elögyakoríata tehát a bölcsőnél 
kezdődik. A bölcsőtől kezdve hallja a kis gyermek azon nyelv hang-
jait, a melyet anyanyelvnek nevezünk s a gyakori hallás és annak 
utánzásába való gyakorlás által tanulja meg a kis. gyermek a száj-
nak és egy éh szerveknek .oly - alakítását, a mely alakításokkal az illető 
hang kimondható. 

A különböző hangok, magán- és mássalhangzók kimondására az 
elögyakorlatokats. családi otthon és a. gyermek környezete végzi, nem 
ugyan iskolailag, .tervszerűleg, • de tény, hogy-elvégzi; mert a hatéves 
gyermek mire iskolába kerül, mindazon hangokat ki képes mondani, 
melyek anyanyelvének ABC-jében előfordulnak. 

Ez a paedagógiai alapja annak, hogy mi az első osztályban már 
az első héten megkezdhetjük a phonomimikai gyakorlatokat, folyta-
tólag a hangok összefoglalását, a nyomtatott betűket, az elemző han-
goztatást és végre a nyomtatott betűk olvasását. De az írást nem!' 
Hogy miért nem kezdhetjük meg ezzel egyszerre az irást is, azt e 
közlemény második részében fogom okadatolni. 

I t t még csak annak a jelzésére szorítkozom, hogy a szájnak 
különböző alakításával a magánhangzóknak számtalan változatai le-
hetségesek. (Ott van a göcseji, a palócz, a szegedi nyelvjárás.) Hogy 
mennyire lehet vinni az egyes hangváltozatoknak megkülönböztetését, 
azt Ellisnek palacotypikus ABC-jéből lehet látni, a hol vagy 270 kü-
lönböző hangra találunk jegyet. 

Ott van a horvát anyanyelvű tanuló, ki kezdetben nem tudja 
helyesen kimondani az «a, ö, ő, ü, ű» hangokat, mert ezek a han-
gok a horvát nyelvben nincsenek meg. 
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Bármily csekély is az ABC elemeinek száma, mégis ritka nyelv 
az, mely valamennyit felhasználja. És az a nemzet, mely nyelvében 
az ABC valamely elemét nem használja fel, az a nemzet azt a nem 
használt hangot nem is tudja kimondani, Ezeknél tehát azokra a 
hangokra vonatkozó elögyakorlatokut az iskolának kell tervszerűleg 
végezni. 

Miután a mi kis gyermekeink először rendszerint ezt a két szót 
tanulják kiej teni: ma-ma, pa-pa, tehát látszólag ezek volnának a leg-
könnyebben kiejthető szók, sőt sokan azt hiszik, hogy Ádám ősapánk 
gyermekei is legelőször azt mondták : ma-ma, pa-pa. Pedig nagyon 
csalódnak! Jólehet, Írásbeli dokumentummal nem tudom bebizonyí-
tani, de elég bizonyítékot szolgáltat a következő hat nemzet : a mo-
havkok,* senekák, onandagok, oneidák, cayndák, tuscarorák, ezeknek 
a nyelvében nincs ajakhang, ezek nem képesek a «b, p, m, f, v» 
hangokat kiejteni. A Társaságszigetek nyelvében, nincs «k» ; ezen szi-
getek lakói Cook angol kapitány nevét így ejtették k i : Tute. A sinai-
ban nincs «d» ; a sanszkritban nincs «f» ; a görögben nincs «j, v, f» ; 
a horvátban nincs «gy» stb. (Az olaszról tudjuk, ha más nyelven be-
szél, ott mond «h»-t, a hol nincs, s ott, hol «h» van, ott meg 
kihagyja.) 

Ezeket a példákat csak azért hoztam fel, hogy bebizonyítsam, 
hogy a különböző hangok kiejtésére igenis szükségesek az eló'gyakor-
latok, csakhogy ezeket az előgyakorlatokat nálunk már a, család, és 
a, gyermek környezete teljesítette. 

Minden hangnak a kiejtése munkába, izommunkába kerül. Az 
emberiség ősi tulajdonsága azt kedvelni, a mi kevesebb munkával is 
elérhető; szóval: ott veszünk, hol olcsóbban kapunk. Az «r» hang-
nak kiejtése nagyobb ízommunkát föltételez, mint az «1» hangé. 
Megfigyeléseim arra az eredményre vezettek, hogy gyenge szervezetű 
vagy családi lustaságban szenvedő gyermekek nem tudják kimondani 
az «r»-t, de a phonomimikai gyakorlatok segítségével még ezek is 
képesek az «r» kimondásához szükséges energiát megszerezni és ha 
egyszer-kétszer sikerült ez, akkor már a csata nyerve van. 

Minden munka időben történik. 
A kimondott szó jele a megfelelő érzetnek; az érzet jele a va-

lóságnak, Hogy ezeket a jeleket a kis gyermek beválthassa, arra is 
idő kell. Hogy mindezekre a kellő idő meglegyen, szükséges, hogy 
úgy a tanító, mint a tanulók lassú ütenyben beszéljenek, lassú üteny-

* Ezt a nevet a szomszédok adták nekik ép úgy, mint mi a "finne-
ket® nevezzük, pedig a finn nyelvben nincs «f» s ők magukat snomalainen-
nek nevezik. 

Magyar Paedagogia. XII. 5. 20 
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ben olvassanak. Közép időmértékül (mint kipróbált időt), szótagonkint 
Málzel Metronom 138 a jánlom; azért közép időmértékül, mer t a rö-
vid és hosszú szótagok kimondása nem egyenlő időben történik és 
mert minden mondat után némi szünet tartandó. 

M. M. 138 időmértéket már azért is ajánlom az I . osztály 
tanítóinak figyelmébe, mert ép azok a hatéves gyermekek bírnak a 
legnagyobb befolyással a családra s ezek révén a felnőttek is meg-
tanulnak lassú ütenyben olvasni, lassít ütenyben beszélni és ezáltal 
kevesebbet fognak olvasni, de többet és alaposabban tudni. Es ez a 
több és alaposabb tudás úgy az egyes ember, vele a társadalom 8 
általa az egész magyar nemzet életére csak üditőleg fog hatni 

Ipar, kereskedelem, jótékonyság, egészségügyi viszonyok keve-
sebb beszéddel, de több tudással és cselekedettel a rendes útra terel-
tetnek és fölvirágoznak. 

II. 

Azt mondjuk: Én bizony a saját kezemmel keresem kenyerem ! 
Teljesen igaz. Altalánosságban: a kinek nincs keze, az munkaképte-
len ; de az is, kinek ujjai merevek, betegek. És csodálatos! a kéz 
ujjainak edzésére és ügyesítésére semmi gondot sem fordítunk. Men-
jenek be az elemi iskola I. osztályába ! Nézzék meg a tanulók kezecs-
kéit, kézujjait és akkor tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy ínily 
ügyetlenek azok az ujjacskák. Kezeiket nem tudják vízszintes helyzet-
ben tartani, nem tudják a kívánt ujjat egyszerre felmutatni, nem tud-
ják az ujjakat szétterpeszteni, egyszóval az ujjaikkal semmit sem tud-
nak. És ezekbe a semmit sem tudó, semmikép sem gyakorolt 
ujjacskákba adjuk a tollat, bogy Írjanak. Hogyan írjanak, mikor a toll 
tartásához sincs kézügyességük. 

A hangok kimondásához való előgyakorlatokat elvégezte a csa-
lád, de az ujjak ügyesítéséhez szükséges előgyakorlatok elvégzése az 
iskolának a kötelessége. Ezért neru lehet megkezdeni mindjárt az 
•írást; a kéz ujjainak kiképzése még parlagon hever; a kéz ujjait az 
iskolának kell előkészíteni, hogy azok a toll helyes tartására képesít-
tessenek és csak ezután vehetik kezdetüket az irási előgyakorlatok. 

A kéz ujjainak gyakorlására és edzésére vonatkozólag — meg-
vallom — csak két férfiút ismerek, kik ebben a tekintetben úttörők 
voltak. 

Az egyik Carstairs volt, ki 1775-ben Londonban előadásokat 
kezdett tartani az ő szépirási tanrendszeréről s ennek módszerét az 
élettan törvényeire alapította. 0 ugyanis azt mondta, bogy a rossz 
irás oka abban rejlik, mert a kéz nemcsak hogy nincs kellőleg kiké-
pezve, de sőt e kiképzés elhanyagolásával el van nyomorítva, hogy 
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az írásnál működő izmok és tagok nincsenek rendszeresen gyakorolva. 
Azért ő az irás megkezdése előtt a kéztő és ujjizületek gondos és 
rendszeres gyakorlását vette elő és csak ezután a tulajdonképeni irási 
előgyakorlatokat s utána az irást. 

A másik Jackson angol békebiró, ki egész Európát saját költsé-
• gén beutazta csak azért, bogy a kéz ujjainak edzésére, ügyessé téte-
lére a közfigyelmet felhívja. 1864. év jul. 26. Budapesten a belvárosi 
főreáliskolában tartott előadást az ujjak és kézizületek gyakorlásáról 
szabad bemenettel (Lásd Pesti Napló 1864. év julius 27. számát).* 

A Carstairs és Jackson által ajánlott kézügyesítő gyakorlatokat 
akarom itt bemutatni, kibővítve saját gyakorlati tapasztalatommal, 
különösen azokkal, melyeket a csáktornyai elemi iskola első osztá-
lyában kipróbáltam, bol Brauner Lajos és Dobosy Elek barátaim föl-
kérésemre két év óta használják ezeket a kézügyesítő gyakorlatokat a 
legszebb eredménynyel. 

De mielőtt a gyakorlatokat . bemutatnám, vessünk egy pillan-
tást a kéz, illetőleg az alkar anatómiájára. 

Az alkar két csontból ál l : a nagyobb és erősebb a singcsont, a 
gyengébb az orsócsont. Az orsócsont valamivel rövidebb a singcsont-
nál, felső végén levő fejének vékony karimája a singcsonttal izesül, 

" bogy & kéz hanyintáskor vagy borintáskor e körül forogjon; alsó 
• vége szélesebb s izül a kéztőcsontokkal. 

A kéz áll a) kéztőből, mely első és másodsorú apró, lapos és 
sokszögű csontból van egybetéve, (minél több és apró cspntokból van 
valamely tag alkotva, annál több és apróbb izommal van ellátva és 
annál több, összetettebb s kiadó mozgásokra van képesítve); b) a 
kézközép, mely öt hasábalakú csontból áll, felső végük a kéztőcson-
tokkal, fejecskéjük az ujjakkal ízesülnek; e) az ujjak, melyek mind-
egyike három ízből áll, a hüvelyket kivéve, mely csak két ízből áll. 

Az izmok. Az alkar-izmok vagy az alkaron végződnek, vagy a 
kézre is átterjednek és a kéznek bonyolult mozgásait kormányozzák. 
Három réteget szokás megkülönböztetni: a) Az első rétegben fekvő 

* Dr. Vircliow 1864 junius 3-án ezt irta Jacksonnalc: «Ihre Erweite-
rung der Gymnastik zur regelmássigen . Übung derjenigen Theile des 
Körpers, welche am háufigsteu, aber aucb am einseitigsten gebraucht wer-
den, verdient gewiss eine recht grosse praktische Anerkennung. Sie ist 
meiner Meinung naeh auí ein wirkliehes Bedürfniss gerichtet. Nicht nur 
als besondere Vorbereitung für musikalische Leistungen wird sie sebr na-
türlich wirken, sondern aucb als ein Mittel zu gleichmássiger Betheiligung 
der Muskelgruppen des Vorderarms' und der Hand, welche fást bei allén 
gewöhnlichen Arbeiten des táglichen Lebens nur theilweise in Thátigkeit. 
gesetzt werden®. 

20* 
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izmok: a görgeteg borintó izom (ez a kart befelé forgatja), a hosszú 
tenyérizom (ez a tenyérpólyára tapadva, összehúzódásakor feszíti e 
pólyát s mivel ez szétsugározva az ujjak csontjaira tapad, az uj jakat 
behajlítja), a singi kéztó'hajlító izom (hajlítja és távolítja a kezet). — 
b) A második réteg izmai : A kéz felületes ujjhajlítója (a kézen négy 
inra szakad, a melyek a 2—5-dik ujjak második izéhez tapadva, az 
ujjakát hajlítják). — <•) A harmadik réteg izmai: az ujjak mély haj-
litója (ennek négy részre szakadt ina a 2—5-dik ujjak harmadik izén 
tapad meg; a tenyéren ezen inaktól az orsói oldalon egyes picziny 
vékony izmocskák erednek, a hegedűs izmok, melyek az ujjak első 
izéhez tapadnak ós az ujjak finomabb mozgásaira vannak hatással), a 
hüvelyk hosszú hajlítója (a hüvelyk második izén tapad és azt haj-
lítja), a négyszögű borintó izom (ez a sing- és orsó-csontot harántúl 
köti egybe és erősen borint), a hosszú hanyintó izom (a felkarcsont 
külső alsó részén ered s az orsócsont alsó végéhez tapad, hajlít ja az 
alkart), a rövid hanyintó izom (a felkar külső bütykén ered s az 
orsócsont felső részéhez t apad ; erősen hanyint). Továbbá a feszítő 
izmok: Az orsókéztői hosszú feszítő (a hüvelyk kézközépcsontjának 
bázisához tapad, nyújt ja s távolítja a kezet), a rövid orsó kóztői fe-
szítő (a középsőujj kézközépcsontjának bázisához tapad, nyúj t ja és 
közelíti a kezet), az ujjak közös feszítője (a kéz hátán négy ínra sza-
kad és a 2—5-dik ujjak pólyájában végződve, nyúj t ja az ujjakat), a 
kis ujj feszítője (ennek ina egybeolvad a közös ujjfeszítő negyedik 
inával), a singi kéztő-feszítő (ez a kis ujj kézközépcsontja bázisához 
tapad), a hosszú hüvelyktávolító (a singcsont középső külső felületén 
és az orsón is ered és a hüvelyk kézközópcsontjának bázisához tapad), 
a hüvelyk rövid feszítője a (hüvelyk első izének pólyájához tapad), a 
hüvelyk hosszú feszítője (a singcsont belső élén ered s a hüvelyk 
hátának pólyájában vész el), a mutató izom (ennek ina a közös ujj-
feszítő mutató ujjhoz menő inával tapad egybe). — A kéz saját 
izmai: a) a hüvelyk rövid távoh'tója, ellentevője, hajlitója és közelí-
tője; b) a kis-uj jpárna izmai: a rövid tenyérizom, a kisujj távoli-
tója, hajlítója és ellentevője. Ezeken kívül a kéz csontjai között van-
nak a csont közötti izmok és pedig a külsők — négy izom — az 
ujjtávolítók, és a belsők — három izom — az ujjközelító'k.* 

Ismerve most a kéznek anatómiai szerkezetét, érthetőbbé lesz 
a következő kézügyesítő gyakorlatoknak pedagógiai jelentősége. 

* Lásd Thanhoffer Anatómia 68, 69, 115—120. oldalt. 
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I . 

A tenyér vízszintes hely-

zetben, ujjak szorosan 

egymás mellett (1), ujj -

távolítás (2). 

n. 
Az ujjak erősen szétter-

pesztve (2), ökölre össze 

(3), a [hüvelyk belül]. 

in. 
Az ujjak erősen szétter-

pesztve (2), ökölre össze 

(4), a [hüvelyk kívül]. 

3. rajz. 

4. rajz. 
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IV. 

Az ujjak szorosan egymás 

mellett (1), az ujjak haj-

lítása a 2. íznél (5). 

V. 

Az ujjak erősen szétter-

pesztve (2j és szétterpesz-

tett ujjakkal ujjbajlítás a 

második íz kezdeténél (6). 

VI. 

A kéz oly helyzetben mint 

az 5. rajzon, ily helyzet-

ben lendítés a kézcsukló-

nál föl, le (7). 

VH. 

Kéz ökölre! Forgatás a 

csuklónál jobbra 20-szor 

és balra 20 szor. Minden 

egyes forgatásnál kör 

irandó le. 
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IX. 

Kéztartás a VIII. szerint, 

tollat a hüvelyk és kö-

zépujj tartja. Lendítés föl 

és le. 

II! .. 

VIII. 

A hüvelykre téve a kö-

zépső ujjat, a mutató ujjat 

föltartva. Kezdetben így 

tartani, míg 40-et olva-

sok. Mikor már szabályo-

san tudják tartani, akkor 

lendítés a csuklónál le 

és fel. 

X . 

A mutatóujj egész köny-

nyedén a tollra helyez-

kedik. Kézcsukló lendítés 

föl és le. 
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XI. 
Ezen gyakorlatoknál a tanulók mindig 
állanak, az alkar a felkarral derékszöget 
képezzen és a felkar erősen a testhez si-
muljon úgy, mint ezen rajzban látható. 

* 
Ezeket a gyakorlatokat lassú üteny-

ben kell végezni, még pedig Miilzel Met-
ronóm 56 negvedhangonkint; 

M. M. 0 = 56. 

—«L- J II -
1 2 

gyorsabb ütenyben azért nem szabad, 
mert akkor az izmok hamar kimerül-
nek, meg lesznek erőltetve, nem tágul-

13. rajz. nak egyenletesen s ez a tanulóknak nem 
hasznára, hanem kárára lenne. 

Az izmok sejtekből állanak ; minden egyes sejt él és táplálko-
zik. Tudjuk, hogy minden test egy időben csak egyféle mozgást vé-
gezhet ; a táplálkozás is mozgás, a sejt is táplálkozik. Midőn a sejt 
erőmunkát végez, anyagot használ fel ; azt az elhasznált anyagot pó-
tolnia kell ; de egy időben erőmunkát és táplálkozási munkát nem 
végezhet; ezért kell a gyakorlatokat lassú ütenyben végezni, liogy 
mindkettőre legyen ideje. Innen érthető, hogy a ki bármely erőmnn-
kát sietve teljesít, hamar kimerül és munkaképtelen lesz egy rövid 
időre; egy másik, ugyanoly erős szervezetű egyén, lassú ütenyben 
teljesített ugyanazon erőmunkát egész nap jó kedvvel végzi. 

Minden egyes gyakorlat 40-szer végzendő. A tanév első napján 
meg kell kezdeni az I. gyakorlatot, aznap délután a II. gyakorlatot s 
igy folytatva minden fél napra új gyakorlat, az előzők természetesen 
mindig ismétlendők. Az első 7—8 nap alatt megtanulták az összes 
gyakorlatokat. Ezek az egész éven át mindennap délelőtt és délután 
gyakorlandók. A gyakorlására fordított idő 18 perczet vesz igénybe. Ne 
ijedjenek meg collegáim e 18 percztől, ez dús kamatokkal fog gyü-
mölcsözni a tanév végére a tanítók és tanulók örömére. 

Ezeket a gyakorlatokat folytatni kell a II., III. , IV., V. és VI. 
osztályban is s mivel ezekben az osztályokban az írás külön órát 
kap, az irási és rajzórákon.* 

* A középiskola (polgári, reál, gymnasiuml rajz- és szépírás taná-
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Különösen a zenetanárok figyelmét hivom fel erre, kik zongo-
rázni tanítanak, a helyes kéztartást, a legato és staceato játszást így lehet 
könnyedén elsajátítani és a lélekölő skálázástól a tanulókat fölmenteni. 
A hegedűt tanulók is csak ezen gyakorlatok végzésével sajátíthatják el a 
nyirettyű szabályos kezelésének könnyűséget, midőn a kézcsukló gyakor-
latokkal az ehhez való ügyességet megszerezték. 

Az első osztályban az első négy héten kizárólag esak kézügye-
sítő gyakorlatok tartandók és csakis az ötödik hétben kezdhetők meg az 
irási előgyakorlatok, még pedig tollal, nem pedig palavesszővel s az írási 
előgyakorlatok befejezésével, a hatodik hétben, a tulajdonképeni írás. 

ALSZEGHY ALAJOS. 

I R O D A L O M . 

A m t u n d S t e l l u n g des Volksschul le l irers von Dr. Wilh. Petersen. 
(Berlin, Gerdes & Hödel, 1903, 64 lap.) 

Szerzőnk, ki maga is népiskolai igazgató, 25 évi gyakorlatának 
tapasztalásával és az újabb irodalomnak lelkiismeretes felhasználásá-
val igen áttekinthető és élvezetes modorban rajzolja meg a néptanító 
munkakörének belső hivatalos képét, miközben szóvá teszi azokat az 
eszményi követelményeket, melyek mellett hivatásának teljesen meg-
felelhet és melyeket a munka komoly jeligéje: *Es nnterwinde sicli 
•nicht ein jeder, Lehrer zu sein» eleve is sejteni enged. Úgy látszik, 
hogy nem csak nálunk, de odakünn is vannak olyan tanítók, a kik, 
mihelyt véglegesen beleülhettek egy rendes katedrába, az iskolát mint 
immár biztos fészket elhanyagolják és tehetségük és idejük java részét 
az ú. n. közjónak (értsd nyilvános szereplés) szentelik. 

Dolgozata négy részre oszlik: 1. A tanító személyes állása, 2. a 
tanító és a tananyag, 3. a tanító és a taneszközök, 4. a tanító mint 
nevelő. Menten minden tudákosságtól és zavaró irodalmi utalásoktól 
hordja össze és csoportosítja az elveket és igazságokat, melyek hiva-
tásának józan, de egyúttal ideális felfogásáról tesznek tanúságot s 
arról a lelkiismeretes törekvésről, hogy ennek az oly fontos társa-
dalmi és állami tényezőnek tekintélyét emelje, lelkiismeretességét s 
ezzel együtt munkájának sikerét fokozza. Ebből á szempontból a füzet 
nagyon is megérdemli, hogy minél többen forgassák és tanításait 
elméjükbe véssék. 

í m e néhány idézet és töredék belőle: a tanítói munka sikere 
kevésbbé függ az utasítások pontos betartásától, mint inkább attól, 

rainak is figyelmébe ajánlom ezen kézügvesitő gyakorlatokat, saját és 
tanítványaik munkájának megkönnyebbítése szempontjából, ők is hono-
sítsák meg és gyakorolják minden órán. 


