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való módosítása nagyon jelentős lehétne a minden oldalon megin-
duló szociális reformok körében. Csakis ilyen módosítások után adha t 
a középiskola érvényes belépőjegyet mind az egyetemre, mind az: 
életre abiturienseinek. 

Harper műve az angol könyveknek szinte ijesztően egyetemes 
egyoldalúságában szenved : nem akar tudni más nemzeteknek a tár-
gyalt kérdésre vonatkozó irodalmáról. Pl. a nevelés céljának törté-
neti átnézetében még a tizedrangú angol pedagógiai írók nem sokat-
mondó meghatározásait is regisztrálja, de viszont a német nagy 
neveléstudományi törekvések az ő számára Herbarttal lezáródnak; a 
szocialpsedagógia még csak nevezetben sincs meg nála. Könyvének címe : 
A nevelés és a társadalmi élet ; az egyetem szociális feladataira azon-
ban sohasem téríti rá a szót, mintha ez az intézmény nem is tartoz-
nék a nevelés szférájába. Pedig épen az ő hazájában fejlődtek ki az." 
A. Toynbee-tői Ruskin hatása alatt kezdeményezett settlement-ek, 
melyeknek célja az angol főiskolai ifjúságnak szervezése avégre, hogy 
az alsóbb néposztályokat oktassák, erkölcsileg gondozzák, testi s lelki 
nyomorukat tervszerűen enyhítsék. 

Dr. Komis Gyula.. 
¥ 

E l e m i f iz ika i k í s é r l e t e k g y ű j t e m é n y e , számos fizikus közreműkö-
désével közli Ábrahám Henrik, franciából fordította Szíjártó Miklós.. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatásával kiadta a Franklin-
Társulat. 1. rész, 280 lap, 269. képpel; II. rész, 487 lap, 431 képpel. Ára. 
a két résznek 16 korona. 1909. 

A könyvet francia szerzője arra a célra állította össze, hogy 
a középiskolai tanulóknak útmutatója legyen fizikai kísérletek és m é -
rések. végrehajtására, eszközök összeállítására, sőt elkészítésére is., 
A szerző csak összegyűjtötte és rendezte az anyagot, ami a beveze-
tésben felsorolt 154 munkatárstól és 64 forrásmunkából került össze. 
Ezek nagyobbrészt franciák, de akadnak közöttük képviselői vala- . 
mennyi kulturnemzetnek (Magyarországból Than Károly). 

Az I. fejezet műhelymunkákra ad utasí tást ; behatóbban fog-
lalkozik a fémek, a fa és az üveg megmunkálásával, ismertetve az. 
egyes műveleteket és a hozzájuk való szerszámokat s ezek kezelését. 
Kiegészíti a fejezetet egy nagy csoport rövid utasítás és recept kü lön-
böző laboratóriumi műveletek végrehajtására s az azokhoz való anya-
gok elkészítésére. 

A többi ha t fejezet a fizika egyes részeit öleli fel, a következő 
sorrendben. Geometria és mekhánika együtt, híven ahhoz a francia 
felfogáshoz, amelyik a mekhánikát inkább a mathematikai studiumok-. 
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lioz számítja, itt viszont a gyakorlatok körébe vonja a geometriának 
azokat a tételeit, amelyek fizikai módszerekkel is megközelíthetők 
(terület- és térfogatmérés, súlypontmeghatározás). Hidrosztatika és 
hidrodinamika, együtt tárgyalva benne a folyadékok és a légneműek. 
Termika, Akusztika, bevezetéséül általános rezgéstan. Optika. Elektro-
mosság és mágnesség, mely utóbbi fejezet egymaga 300 oldalt foglal 
el. Mindkét kötet végén igen jó érzékkel összeválogatott táblázatok 
vannak fizikai állandókról és néhány számoláshoz való táblázat. A 2. 
kötet végén 20 oldalnyi gazdag betűrendes tárgymutató és a tarta-
lomjegyzék. 

A könyv tisztán a kisérletek leírására szorítkozik, mellőzve a 
magyarázatokat és értelmezéseket. Tehát tisztán segédkönyv. Ahol 
szükségét látja, kérdésekkel irányítja a figyelmet az észlelendőkre. 
A bőségesen alkalmazott s többnyire világos rajzok (amit a fordító 
«ábrái*-nak nevez) hozzájárulnak a leírás megértetéséhez. 

A szabatosságuk mellett ..is rövid leírások alapján rendkívül 
gazdag tartalom fért bele a különben is eléggé vaskos két kötetbe. 
Összesen 760 pontban ismertet különböző műveleteket és kísérlete-
ket, s amellett igen sokszor az egyes pontokban leírt készülékek vagy 
módszerek több irányú alkalmazására is utalás történik. Természetes, 
hogy mindezt egyetlen középiskolai tanuló sem csinálhatja végig, a 
könyv szerkesztésének módja s gyűjteményszerű jellege ki is zárja 
ezt a követelményt, de a gazdag tartalom módot ad á válogatásra 
mindenkinek, elkezdve azon, aki csak a közönséges háztartásban elő-
forduló tárgyakhoz folyamodhatik, egészen addig, akinek jól fölszerelt 
műhely és anyagkészlet áll rendelkezésére, mindenki talál benne 
olyant, amit megcsinálhat. 

Mert a könyv fő jellemző vonása épen az, hogy a tanulóval 
akarja csináltatni nemcsak a kísérletet, hanem amennyire lehet, a 
hozzájuk való eszközöket is. Ezért van a műhelyi munkálatokról 
szóló bevezető fejezet is. Bizonyos, hogy igen sok olyan készülék 
készítésének a leírását is adja, amit jól berendezett műhelyben is 
csak nagy gyakorlati ügyességű tanuló készíthet el s ami helyett 
ezután is a mekhánikustól vett készülék fog szertárainkban szere-
delni, de még ilyen esetben is haszna van a leírásnak, mert az ilyen 
utasítás, amelyik az egyszerűsített, csak a lényeges részekből álló 
készülék összeállítását genetikusan tünteti fel, mindig jobban meg-
érteti a készülék szerkezetét és célját, mint a kész eszköznek vagy 
rajzának szemlélete. 
- Nem tartozik ez ismertetés keretébe az iskolai fizikai gyakor-
latok kérdésének, lehetőségének, módjának fejtegetése, de methodikai 
szempontból nem lehet kétséges, hogy a tanuló ezen a téren is a 

Magyar Paedagogia. XVIII. t. 17 
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gyakorlati foglalkozás révén juthat a legközelebbi barátságba a jelen-
ségek világával. Arról már egységes a nézetünk, hogy a kísérleteket' 
elhanyagoló ú. n. »kréta-spongya» tanítás módszere a fizikában elité-
lendő. Ennél methodikailag egy fokkal fennebb áll az, amit a "ké-
szülékek fizikájánaki) lehetne nevezni, amikor a mekhánikus szaba-
tos készülékeivel a maguk helyén bemutatjuk a hagyományos kisér-
leteket. A tanuló itt passziv szemlélő marad s sokban megszületik az 
a gondolat, hogy a fizika az, ami a szertár szekrényeibe be van 
zárva. Aktívvá lesz a szemlélet, amikor a tanuló a szertár készülé-
keivel maga is kisérletez, de jelentékenyen fokozza az aktivitást, ha 
a készülékeket is maga csinálja. S még tovább fokozható az eljárás 
a methodikai tökéletesség irányában, ha legalább a kinálkozó alkal-
makkor teljesen kiragadja a fizikát a szertárból s kiviszi a termé-
szetbe, az életbe. Erre is ad a könyv nem egy utalást, pl. amikor a 
korcsolyázó súrlódását úgy méreti meg, hogy rugós mérlegnél fogva 
húzatja egyik társával; vagy szigetelő talpakra állít két embert s az 
egyik macskaprémmel ütögeti a másiknak a kezét s így mutatja ki 
a kétféle elektromos állapot egyidejű keletkezését stb 

Minden kis lépés haszon, amit az aktív szemlélet irányában 
előre teszünk. Ha minden ötödik iskola minden tizedik tanulója csi-
nálja meg ennek a könyvnek csak minden 100-dik kísérletét, már 
azzal is eddig hiányzott kulturális értékekre teszünk szert. De aki 
elkezdi, az nem áll meg ilyen kis számnál; i t t is a kezdet legnehe-
zebb. S aki egynehányat maga megpróbált, az a meg nem próbálta-
kat is más szemmel és más ítélettel nézi. 

Az önkészítette eszközökért való lelkesedés nem irányul a 
mekhánikus szabatos eszközei ellen, csak a készen vett eszközökkel 
űzött túlzások ellen, Szabatos mérőeszközöket, megbízható és kényel-
mes demonstráló készülékeket csakis hozzáértő mekhánikus készíthet. 
De talán a német mekhánikusok nagy konkurrenciájának s a néme-
tek olykor nagyképű szabatosság hajhászatának lehet tulajdonítani, 
hogy gyakran olyan eszközök, amiket maguk a szerzőjök is házi 
összeállításra tervez, pár hónap múlva már megjelennek a német 
mekhánikusok árjegyzékeiben s igyekeznek beférkőzni a hagyományos 
eszközök közé. Amint nálunk minden harmadik tanító egy számoló-
géppel igyekszik a nevét megörökíteni, úgy igyekeznek a német taná-
rok egy-egy róluk nevezett készülékkel bejutni a mekhánikusok 
árjegyzékébe s esetleg a tankönyvekbe is. Nem ott látjuk-e minden 
árjegyzékben pl. az 1 : 4 : 9 hosszúságú ingákat külön állványon, 
15—20 kor. értékben, holott mindenki a tanítványai szeme előtt csi-
nálhat zsinórokból és fémdarabokból olyan hosszú ingákat, amilyene-
ket akar; vagy különböző kalapácsokkal és ágyucskákkal fölszerelt 
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hajító szerkezeteket annak a demonstrálására, amit könyvünk (126. 
lap) egy vonalzóval és két golyóval épen olyan jól meg tud mutatni, 
anélkül, hogy elejtené a közvetlenség nagy methodikai hasznát. 

Szem előtt kell tartani továbbá, hogy a könyv nem a tanár 
szertári eszközeire, hanem a tanulóknak saját gyakorlataikhoz hasz-
nálandó eszközök összeállítására ad utasítást. Nem az a célja, hogy 
a már ismert fizikai törvények alapján a szabatos mérő módszerek-
kel és eszközökkel megismertessen, hanem épen az, hogy ezekkel a 
törvényekkel megbarátkoztasson, fölhasználva hozzá a tanuló aktiv 
közreműködését. Ebben az egyszerűségre és közvetlenségre törekedve, 
nagyon szerencsésen megőrzi a tanulmány komolyságát ós szakszerű-
ségét is. Gyakorlatai túlnyomóan quantitátiv, mérő kísérletekből álla-
nak, ami már maga kényszeríti a tanulót a lehető szabatosságra. 
Nem mulasztja el alkalom szerint fölhívni a tanuló figyelmét a mód-
szerrel és eszközzel elérhető pontosságra, sőt bevezetésül egy olyan 
gyakorlatcsoportot közöl, amelynek célja tisztán az, hogy az észlelé-
sek pontosságának a megítéléséhez szempontokat adjon a tanulónak. 
De e cél mellett mi tanárok is fogunk mindnyájan egy néhány tucat 
olyan kísérletre akadni a könyvben, amelylyel újsága, egyszerűsége 
és közvetlensége miatt gazdagítani fogjuk demonstráló készletünket. 
Egy kis francia szabadság és egyszerűség jóltevően fogja fölfrissíteni 
németes scholasticizmusunkat. 

Igen jó szolgálatot tettek a magyar fizikai irodalomnak mind-
azok, akik e francia könyv magyar kiadását lehetővé tették. A for-
dító előszavában elmondja, hogy az ő kértére Eötvös Loránd br. 
ajánlotta a kiadást Apponyi miniszternek a támogatásába, s König 
Gyula, a Franklin-Társulat alelnök vezetője nyerte meg a társulatot 
a kiadásra. 

A fordító szeretettel és nagy gonddal végezte az átültetés mun-
káját. Nyelvezete világos, szabatos és többnyire magyaros, ami annál 
nagyobb érdem, mert a fordítás könnyen csábít idegenszerűségekre. 
Ha itt-ott becsúszott egy-egy ölettek összegyűjtve® (7. lap)-féle kife-
jezés, az ilyent nagyon kell keresni, bogy megkapja az ember. «Súr-
lódás a^csigáknáZ, csúszásnál stb.®, «nyomást gyakorol®, «függélyes® 
stb., az ilyenek — sajnos — már szinte hozzátartoznak a magyar 
fizikai irodalom jargonjához. Pedig a természetről szóló tudomány-
hoz a természetes beszéd illik legjobban. 

Dr. Kovács János. 
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