
tesd a területi változást, Cs.! — Végül te a) jobbágyság helyze? 
tét, K.! 

K. Bedekovich Lajos. 

Német nyelv. 
A figyelem felkeltése és ébrentartása 

a német nyelvi órán. 

A figyelem a gyermeknek veleszületett képessége, s vala-
miféle lelki ráirányulás valamely tárgy felé. Gyakorlati szem-
pontból igen fontos megkülönböztetést tenni: önkénytelen és 
szándékos figyelés közt. Ezek közül, az önkénytelen figyelem 
az értékesebb, s Herbart is azt tűzte ki a tanítás céljául, bogy 
az önkénytes figyelmet önkénytelenné tegye. Ez azonban nem 
könnyű dolog, s csak az érdeklődés felkeltése által érhető el. 
Viszont az érdeklődés felkeltése igen sok tényezőtől függ; így 
együttjár értékeléssel, s egyben érzelmi, értelmi és vágybeli 
elemeket tartalmaz. Claparéde szerint ,,az ember az iránt ér-
deklődik, amit érdekében áll megismerni." — íme, itt a nyitja 
annak, hogy a tanulókat miért nem érdeklik mindig az iskolai 
tanulmányok. Hiába találja a tanár a témát érdekesnek, hiába 
a biztatás, hogy majd később az életben hasznát veszik a tanul-
taknak: ez nem elég inger az érdeklődés felkeltésére, ezt csak 
a jelenben érvényesülő erős hatás válthatja ki. Hogy valójában 
mi váltja ki az érdeklődést, mi kelti fel a tanuló figyelmét, az 
nagyon sok körülménytől függ. Függ az ingertől, a tárgytól, a 
helyzettől, de legfőképpen a tanuló fejlődési fokától. A tanuló 
lelki struktúrája, a veleszületett képességek, hajlamok, a ta-
nuló neme, környezete, érettségi foka, stb. mind nagy szerepet 
játszanak az érdeklődés felkeltésében. A 10—14 éves polgári 
iskolai tanulót Nagy László szerint az állandó érdeklődés jel-
lemzi; Kerschensteiner szerint az egocentrikus munka korsza-
kát éli, melyben a munka iránti érdeklődés szubjektív célokból 
fakad. Az érdeklődést tehát leginkább úgy kelthetjük fel e 
fokon, hogyha a gyermek természetes hajlamaiba belekapcsoló-, 
dunk. Ez azonban korántsem azt akarja jelenteni, hogy csak 
azt tanítsuk, ami iránt a gyermek érdeklődik, hiszen akkor 
sok szükséges dolgot nem tanulna meg; ellenben igenis fontos 
feladatává teszi a tanárnak azt, hogy a tárgyalandó új anya-
got olyan formában hozza a tanidó elé, hogy az önkénytelenül 
is felkeltse érdeklődését. Néha elég a célkitűzés is, de a leg-
több esetben úgy érjük el az érdeklődés felébresztését, ha él-
ményszerűen állítjuk be az új anyagot, ha magunk is érdek-
lődést mutatunk iránta, s legfőképpen, ha sikerül egyéni „én"? 
kapcsolatot teremteni a tárgy és a gyermek között. Nincsen 
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olyan tárgy, amely valami módon ne volna kapcsolatba hoz-
ható a gyermek énjével. Hiszen a 10—14 éves gyermeknek ren-
geteg tapasztalata, élménye van; mindig akad valaki, akinek 
már volt valamiféle kapcsolata a tárggyal, s ez elég. Akkor 
már a többi gyermeknek az érdeklődése is a tárgy felé fordul, 
s mindegyik a maga sajátos egyénisége szerint kezdi azt meg-
látni, vizsgálni, felfedezni. Mindegyik talál valamiféle egyéni 
vonatkozást a tárggyal kapcsolatban; az egyik átélte, a másik 
olvasott róla, a harmadik hallott felőle, a negyediknek egészen 
tíj élményt jelent, stb. Egyik beszámol tapasztalatairól, a má-
siknak kérdeznivalója van, mindegyiknek egyéni meglátása más 
és más. s ez a sokféleség új színt kölcsönöz az ingert nyújtó 
tárgynak. Az anyag egyedül nem volna képes a gyermekeket 
tartósan lekötni, mert hiányzik belőle a biológiai értelem, mely 
ingert ád. Csak a nyújtott anyag körében való szabad kivá-
lasztás, s annak szabad alakítása az, ami spontán aktivitásra 
csábít. Tehát nyújtsunk lehetőséget és módot a gyermeknek 

-arra, hogy az őt érő ingerek közül a neki megfelelőt kiválaszt-
hassa és szabadon alakíthassa. A sok ingerről való gondosko-
dás a tanár feladata, a tanulóé pedig a kiválasztás. De mit vá-
laszt ki a gyermek? Azt, ami neki való, ami érdeklődését fel? 
félti, ami szellemi és fejlődési fokának megfelel. Az érdeklődés-
keltés főfeltétele tehát a tanuló fejlődési fokának ismerete, s 
az ahhoz való idomulás; (L. dr. Blaskovich Edit: Lélekfejlődés-
tani szempontok érvényesítése az idegen nyelvek tanításában. 
Cselekvés Iskolája 1934—35. évf. 7—8.sz.) Nagy László lélektani 
megállapításait követve, a gyermeki nyelv fejlődésében a kö-
vetkező fejlődési fokokat figyelhetjük meg: í. az utánzás foka, 
2. a cselekvés nyelvének foka, 3. az érzelmi nyelv, 4. az ideák 
nyelve. A polgáriiskolai tanuló szempontjából a nyelvi fejlődés 
második és harmadik foka jöhet elsősorban tekintetbe, mert 
a cselekvés nyelvének és az érzelmi nyelvnek fejlődési fokán 
minden 10—14 éves normális gyermek keresztülmegy. Nézzük 
mármost, milyen a gyermek lelki struktúrája, természeti adott-
sága ezeken a fokokon, s melyek azok az ingerek, melyek leg-
közelebbről érintik s leginkább felkeltik érdeklődését. 

A 8—12 éves korú gyermek lelkiségét, a konkretizálás, az 
objektivitás jellemzi. Felfedezi az őt környező dolgokat, s ese-
lekvőleges kapcsolatba igyekszik jutni a külvilággal. Nem 
elégszik meg az őt környező dolgok puszta megismerésével, ha-
nem foglalkozni, dolgozni, cselekedni kíván velük. A gyermek 
ebben a korban csupa tettvágy, csupa cselekvőkészség, csupa 
mozgás. Tehát a cselekvés, a történés lesz. az a lendítőeszköz, 
mellyel a tanulót ebben a korban a legjobban megfoghatjuk, 
mellyel érdeklődését felkelthetjük. A német nyelvtanítás szem-

{>ontjából nézve a dolgot, kétségtelenül olyan nyelvtanulási mód 
esz ezen a fokon a legcélravezetőbb, amelyik alkalmat ád a 

gyermeknek a cselekvésre, mozgásra, szabad alakításra. A cse-
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lékvőlegesen beállított tárgy, legyen ez a leghétköznapibb be-
szédanyag, azonnal érdekessé válik, mihelyt a gyermek szaba-
don gyakorolhatja rajta cselekvőképességét, alakítószabadságát 
és beszédkészségét. Minden tárgy s a rajta végrehajtott cselek-
vés alkalmat nyújt a történtek beszédbeli kifejezésére, s meg-
születik a cselekvés nyelve. Ennek lényege az, hogy mindazt, 
amit a gyermek cselekszik, nyomban beszéddel kísérje. A nyelv-
tanítási« eljárásnak is ehhez kell simulnia. Sehol sem helyén-
valóbb a Gouin-féle cselekvéssorozatoknak okszerű beiktatása, 
mint ezen a fokon és sehol sem alkalmazható gyümölcsözőb-
ben a taglejtés és mimika, mint itt, ahol a gyermek maga is 
csupa cselekvésvágy, csupa mozgás. Nagy hiba volna a gyer-
meknek ezt a természetes adottságát ki nem használni, vagy 
éppenséggel figyelmen kívül hagyni. A cselekvésvággyal kar-
öltve jelentkezik ebben a korban a gyermeknek egy másik fon-
tos jellemvonása: a beszédre való készség. A gyermek roppant 
közlékeny; készségesen és szívesen beszél; mindenről van mon-
danivalója s fáradhatatlan a kérdésben. Ez a tény eredményezi 
azt, hogy kellő irányítással nagyon könnyű a gyermekeket meg-
szólaltatni s közös beszélgetésbe vonni. Ne is mulasszuk el ki-
aknáz! a gyermekek ezen beszédkészségét, s beszéltessük őket 
minél többet nemcsak egyenkint, hanem karban is. Az egy-
öntetű taglejtéses mozgás mellett könnyen alakul ki az egy-
öntetű karban való beszéd. Alkalmazzuk is szorgalmasan, mert 
változatosságot jelent és belevon a beszédbe mindenkit. A be-
szédanyagnak olyannak kell lenni, hogy a sok cselekvés, tör-
ténés és a sok beszéd rajta könnyűszerrel elvégezhető legyen. 
A gyermek érdeklődését a sokoldalúság, a változatosság kjdti 
fel és tartja ébren, ezért gondoskodnunk kell róla, hogy mindig 
változatos és érdekes feladatok elé állítsuk. Ha azt látjuk, hogy 
egy bizonyos irányú tevékenység már elveszítette varázsát, ne 
erőltessük tovább, hanem változtassunk a munkamódon. A be-
szédgyakorlat induljon ki a környezetből, s haladjon ismert 
tárgyakon tova, de úgy, hogy a rajtuk végzett cselekvés, vagy 
a róluk folytatott beszélgetés során új színt, új érdekességet 
nyerjenek. Már az a tény, hogy ai gyermek idegen nyelven 
szóihát, s cselekvését idegen nyelven fejezheti ki, az már ma-
gábanvéve is ú j színt kölcsönöz a különben ismert beszédtárgy-
nak. Egy másik újszerűséget és érdekességet kölcsönözhet a 
tárgynak az a mód, ahogyan a munka folyik. A munkaiskolái 
gondolat térfoglalása óta az osztály arculata megváltozott; s 
térsas munka színhelye lett. A hallgatólagosan viselkedő s pusz-
tán befogadásra késztetett tömeg helyett ma élénken megfi-
gyelő, dolgozó s cselekvő gyermeksereg ül az iskolapadokban. 
El sem lehet képzelni modern nyelvtanítást a gyermekek cse-
lekvőleges közreműködése nélkül. Elsa Köhler* is mondja, hogy 

• Elsa Köhler: EntwicMungsgemafler Schaffensunterricht. 
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a társas élet bevonása az iskolai munkába felszabadítólag hat. 
Miben áll ez a felszabadítás? Először is abban, hogy a figye-
lem nagy teret nyer. Az ingernyújtás és érdeklődéskeltés itt 
már nem pusztán a tanár feladata, habár a kezdeményezésről 
ő gondoskodik, hanem a dolgozó csoport minden tagja egyéni 
felfedezéseivel, észrevételeivél hozzájárul ahhoz, hogy a figye-
lem és érdeklődés felébredjen és felszínen maradjon. Magától 
értetődik, hogy a tanár igyekszik a tanítandó anyagot magát 
is olyan ingereszközökkel felruházni, hogy a tanulók érdemes-
nek tartsák azt az anyagot szellemi kincsül megszerezni és 
birtokba venni. Lehetséges, hogy egyes tanulók nem vesznek 
részt ebben a közös munkában, de ezt a tétlenséget itt ebben 
a tevékeny közösségben azonnal észre lehet venni. A figyelem-
nek, érdeklődésnek, s cselekvésvágynak ez a szabaddá tétele 
tagadhatatlanul bizonyos veszedelmet rejt magában. Egyes ta-
nulókat zavarhatja a többi aktívabb társ liangoskodcísa. Sőt ez 
a tevékenység érzelmi kitörésekkel is járhat: becsvágy, kár-
öröm, kinevetés, de viszont jóakarat, részvét, segítség, vigasz-
talás, stb. a munka hevében kifejezésre juthatnak, de ezek a 
zavaró momentumok fegyelmezéssel visszaszoríthatok. Sőt az 
osztály társas élete maga gondoskodik róla, hogy a fák ne.nyúl-
janak az égig. De a fenti veszedelmek mellett is túlsúlyba ke-
rül ennek a munkáltató módnak a nagy haszna azzal, hogy a 
tanításban az élményszerűség lehetőségeit na*rv mértékben meg-
növeli, a figyelmet felébreszti s állandóan felszínen tartja. 

A tettvágy, a beszédkészség, s a munkamódon kívül van 
még egy tényező, mely a figyelmet, érdeklődést felkeltheti s 
mely ennek a kornak jellemző vonása s ez a képzelőtebetség. 
Ezt az erőt sem szabad kiaknázatlanul hagyni, hanem az 
előbbi tényezőkkel egyesítve, szintén a beszéd, a nyelvtanulás 
szolgálatába kell állítani. Egv behozott tárgy, kép, táblai rajz, 
félbeszakított elbeszélés, táblára írt szó (Reizwort) segítségé-
vel nem nehéz dolog a gyermekek fantáziáját megindítani és 

"őket élénk beszédre serkenteni. így lehet a tanteremből, torna-
termet, udvart, kertet, ebédlőt, hálószobát, boltot, műhelyt, stb. 
varázsolni; így születnek meg a páros és csoportos jelenetek, 
ahol a gyermekek találékonysága igen kedves rögtönzésedre 
ad alkalmat, s nagy érdeklődést vált ki a többi hallgatóban, 
egyben hasonló párbeszédek tartására s kigondolására ösztönzi 
őket. — Visszatekintve az elmondottakra, megállapíthatjuk, 
hogy a 8—12 éves gyermek lelki alkatát a mozgás, a tettvágy, 
a beszédkészség és a képzelőerő jellemzi, s az kelti fel érdek-
lődését, ami konkrét, kézzelfogható valóságban, sokoldalúan, 
változatosan, színesen, filmszerűen pereg le előtte, s alkalmat 
nyújt neki tevékeny közreműködésre. Ennélfogva a nyelvtanu-
lás is akkor férkőzik legközelebb a lelkéhez, ha ezekhez a ter-
mészeti adottságokhoz idomul. 

Egészen más lelki alkatot találunk a 13—15 éves gyermek-
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nél, akinek érzés- és lelki világában nagy változást idéz elő 
a „pubertás". Az eddig nyílt közvetlenséggel csacsogó gyermek 
szótlanabb, s zárkózottabb lesz, beszédkészsége erősen vissza-
fejlődött. Lénye elcsendesül, bizonyos zavar, nyugtalanság, in-
gerlékenység félszegség lesz rajta úrrá. Érdeklődési köre is meg-
változik. A fiúknál hősies, a leányoknál regényes hajlamok 
lépnek fel. Szárnyrakél a fantázia, mely az olvasott bőssel 
együtt átéli a küzdelmes tetteket, s hasonlókra buzdítja az ere-
jét túlbecsülő if jút. Ez a hangulatváltozás ,a nyelvtanulás terén 
is érezteti hatását s egészen más követelésekkel lép fel, mint 
az előbbi korban. A gyermeket már nem elégíti ki a cselekvés 
nyelve, hanem színesebb, hangulatosabb kifejezésekre vágyik. 
Ilyenek felhasználásában leli örömét, s az öntevékenységnek 
magasabb fokát nyilvánítja ki .azzal, ha ilyen hangulati és for-
dulatos elemeket próbál beszédjébe vegyíteni. Megszületik az 
érzelmi nyelv. A tanuló érdeklődése most a belső világ felé for-
dul, s a külvilág eseményeit is a saját érzésein és gondolatain 
át szemléli. A gyermek élményekre vágyik, tehát a nyelvi anya-
got is élményesítve kell kapnia. Ezt úgy kell érteni, hogy ,a be-
szédanyagot valamiféle személyes kapcsolatba kell hoznom a 
gyermekkel. Ha személyes élményre nem támaszkodhatunk, ak-
kor most kell a tanítás anyagát úgy nyújtanom, hogy a tanuló 
részére élményszámba menjen. Tehát vagy valami alkalmas 
szemléltetőeszközzel (kép, tárgy, időszerű élmény, stb.) indítom 
meg az érdeklődést és a fantáziát, vagy pedig élőszóval veze-
tem be a tárgyat úgy, hogy felkeltsem iránta a srvermek szemé-
lyes érdeklődését. A nyelvi anyagból az ragadja meg a figyel-
mét, ami a nyelv sajátos szellemét tükrözi; ilyenek eredeti szó-
lások, fordulatok, tősgyökeres kifejezések, szóvonzatok, stb. fel-
fedezése, felismerése, boncolgatása s az anyanyelvvel való ösz-
szehasonlítása. Ehhez természetesen megfelelő szókincs szüksé-
ges, hogy a gyermek kifejezhesse fokozottabb mondanivalóit. 
Természetesen az idegen nyelv tanításánál nem várhatunk 
olyan kifejezésbeli gazdagságot, mint az anyanyelvben, de a 
választékosságra való törekvés itt is jelentkezik. 

Ha tehát a beszédkészség ezen a fokon látszólag csökken 
is, ez nem azt jelenti, hogy a belső nyelvképzés szünetel, sőt 
most van csak igazán fejlődésbén. Csakhogy most ez a fejlődés 
nem jelentéktelen csacsogásban nyilvánul meg, hanem belső el-
mélyülésben, mely keresi a szebb, választékosabb, kifejezőbb 
nyelvi formát, s igyekszik behatolni az idegen nyelv sajátos 
szellemébe. 

íme, ezek volnának azok a nyelvfejlődési fokozatok, me-
lyek a polgári iskolai tanuló lelki fejlődésével párhuzamosan 
haladva, természetes módon keltik fel érdeklődését, s melyek 
szem előtt tartása a gyermek részére a nyelvtanulási órát ér-
dekessé, lebilincselővé és kedvessé teszik. Ezzel meg is feleltünk 
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a nyelytanítás azon követelményének, hogy igyekeztünk a ta-
nuló figyelmét és érdeklődését természetes módon felkelteni. 

• Jármai Vilmos. 

Földrajz. 
Nagy-Britannia és Irorsiág élete. 

(Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában.) 

L Bevezetés. A szigetországok természeti viszonyairól szer-
zett ismeretek számonkérése és a földrajzi munkanaplók meg-
felelő átvizsgálása után röviden bevezetjük az ú j anyagot. Be-
szélgetésünk során megállapítjuk ismét azokat a fontos termé-
szeti tényezőket, amelyek az embert alkalmazkodásra kénysze-
rítik s elsősorban gazdálkodási, vagy politikai irányát szabják 
meg. Beszélgetésünk legfontosabb pontjai: 1. A terület sziget-
helyzete, mely körülmény a tengerre és a távoli területekre 
(gyarmatosítás) vonzza a tekintetet, 2. a terület ismert gazdag-
sága (nyersanyagok), mely — különösen napjainkban, — meg-
felelően alátámasztja a fejlett gazdasági, ipari életet, nem kü-
lönben az elmúlt századok folyamán megszerzett világbirodal-
mat. (A világhatalom pillérei: tőke, nyersanyag, fegyver és 
okos politika.) 

II. Tárgyalás. 1. Ipar, közlekedés, kereskedelem. A .kibá-
nyászott óriási mennyiségű ásványi szénnek és vasércnek csak 
kisebb mennyiségét szállítják külföldre, legnagyobb részét ott-
hon használja fel az ipar. Már ez a körülmény rámutat arra, 
milyen nagyméretű ipara lehet Nagy-Britanniának! Ezt a tényt 
még mással is igazoljuk: megnézzük Nagy-Britannia népsűrű-
ségét (megfelelő statisztikai kimutatásban) és ezt összehason-
lítjuk csonka hazánk népsűrűségével. (Itt a következő ered-
ményeket látjuk: Nagy-Britannia átlagos népsűrűsége: 195/km2, 
csonka hazánké 97. De Nagy-Britannia egyes ipari vidékei 
szinte hihetetlen népsűrűséget mutatnak, főleg a szénbánya-
vidékek. Lancaster grófságban pl. 1000 a népsűrűség km2-ként!) 

A két ország népsűrűség-különbsége világosan mutatja 
azt, hogy a megélhetés forrásai a szigetországban sokkal 
bővebbek, mint nálunk. Ennek figyelembevételével érthetjük 
meg a következőket: 

Magyarország területe (1910) 325.000. km2, (több) lak. szá-
ma 21 millió (kevesebb). 

Nagy-Britannia területe (1936) 242.000 km2, (kevesebb), lak. 
száma 47 millió (több). 

A gazdagabb életforrásokat az ipar és a kereskedelem biz-
tosítja. (Megállapítjuk, hogy hazánk elsősorban mezőgazdasági 
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