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T A N ÍT Ó K É P Z É S .

,E g y n e m z e t i kötelességíínk.

A mai időben mind élénkebben foglalkoztatja a magyar társa-
dalmat a névmagyarosítás ügye. Ma már mindenki elismeri ez ügynek
nemzeti fontosságát. Ama hétszázezer helyébe, amely ,az országnak
vezető, az alkotmánynak fentartó eleme, s származására, nyelvére és
nevére is tiszta magyar volt, demokraticus állam életünk folyása lassan-
ként egy új erőteljes osztályt visz előre, a mely nyelvére, érzésére nézve
nem kevésbé magyar, de sok köztük az, kinek neve nem felel meg szíve
s nyelve magyarságának. Ez osztály ezen' elemei már' sok kíváló férfiút
adtak hazánknak, .a kiket büszkén vallottunk magunkénak, de a kiket
nevöknek nem magyar hangzása miatt magának követelt az idegen is.
Egy nemzetre nézve nem közömbös az, hogy azok az elemek, a melyek
a közéletben a vezető szerepet viszik, a melynek tagjai a közszolgálatot
teljesítik, egyszóval a nemzet értelmisége nemcsak szivének, nyelvének
tisztaságával, hanem nevével is hirdesse a nemzethez tartozandóságát.
Ha hazánkra nézve: nem is életkérdés, de minél inkább terjed a nyelv-
magyarosodás, annál inkább kimagasló kérdés a névmagyarosítás. Méltó
ez ügy ahhoz, hogy vele minden igaz hazafi komolyan foglalkozzék.

Csodálatos, hogy míg bizonyos társadalmi osztályok, a fővárosi
közigazgatási, a vasúti és postai tisztviselők között élénk mozgalom
indult meg, a melynek eredménye a tömegesnévmagyarosítás lett, -
addig köztünk, tanítók s tanárok között, ha mutatkozott is itt-ott némi
mozgolódás, annak hullámverései hatás nélkül simultak el. A fővárosi
és vidéki elemi iskolai tanítók körében keletkezett mozgalomnak alig
40- SÖ névmagyarosítás az összes eredménye; arról pedig nem tudunk
semmit, hogy a közép-' és felsőfokú iskolák, a polgári. és középiskolák,
tanítóképző-intézetek, szakiskolák. akadémiák és egyetemek tanítói a
maguk körében nemcsak, hogy mozgalmat. indított ak, de csak komolyan
meg is pendítették volna az eszmét. Ez a 'megjegyzés korántsem akar
szemrehányás lenni, hanem emlékeztettés arra, hogy ha egyébként
odaadással, sőt önfeláldozással teljesítjük nemzeti feladatainkat, komoJyan
vegyük fontolóra, nem munkálkodhatnánke a névmagyarosltás mezején
is üdvösen. Vegyek' fontolóra egyesületeink, nem támogathatnák-e, nem
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erősíthetnék-e Illeg a sokakIelkében ina. még szunnyadó névmagyarosító
szándékot s törekvéseket. Minden egyes tanítónak g ' tanárnak saját

· neve magyarosítása nemcsak saját magáért az 'egy'énért és családért
volna.fontos, hanem sokszorosan becses azon üdvös példáért. a melyet
a zsengülő ,ifjúságnak nyujt. Ez, a, tudat :késztessen minket a .nemes
áldozatra, a: melyet nevünk 'megvaltoZtatásával, a haza oltárán annak
javára hozunk. Ebreszszük az iíjűságot annak tudatára, hogy ,hazáját
nemcsak szívével, eszével, hanem 'idegen hangzásű nevének feláldozásával
is szolg álhatja. S tehetnénk-e- ezt.szebben, méltóbban, magasztosabban
~ hatásosabban, mint. saját példánkálhil? ' . .CBA1

, Ne kicslnyeljük tehát ez. ügyet, s ne sikarnoljunk el fölötte
könnyedén, fŐleg' mi, tanítóképzők, a: tanítók tanítói, a kiknek példája
nem százszoros, de ezerszer-es yisszhangra talál tanítványaink, a jövő
tanítók által, Szálljunk, magunkba .egypi1lanatra s gondoljuk meg, vajjon
mi kedvesebb előttünk; a llévmagyarosításhoz fűződő nagy nemzeti
czél-e, vagy a régi névhez fűzödéédes emlékek? S talán -meghajlik az

· egyén a' nemzet előtt s talán győzni fog az egyéni kedves érzelmeken
· egy .még- -hatalrnasabb, a nemzeti érzés' s .az a telemelő 'tudat, hogy

gyerrnekeinkre, .a kiket a, haza imádásában, önfeláldozó szeretetében
nevéltünk. fel,. magyar nevet hagyu!lk.örö~ségüL,· Talán segítségére jön
bennünk il. hazafinak a tanító is,' a mely arra késztet,' hogy tanitványaink-:
nak a 'hazának szóval és -tettel való szolgálatábarr példát mutassunk,
Mertvajjón nem volna-e a hazára nézve hasznos, ha a tanftónövendékek-
ben felébresztenők . az. érzéket a névmagyarosftás ügye iránt s őket jó
példával, gyengéd czélzásokkal s alkalmi figyelmeztetésekkel mind a
saját nevökmegmagyarosítására,rávehetnők, miríd arra buzdíthatnók,
hogj'r kint -az életben; helységökben apostolai legyenek ez ügynek?
Gondolkozzunk erről, s tegyük js meg, 'a mít lehet, a .mit va körül-
mények j és, viszonyok megengednek. . Mi, tanítóképzők, .rnéltán diese-

-kedhetünk a:izal, hogya' magyarosodás elsőrangú / tényezői vagyunk.
Annak ajsikernek, hogy a népiskofaévenkéntezi-.eket ~hódít meg a
magyarságnak. .a kútfeje ac tanítóképző-intézet. s 'a tanítóképző tanár,

, Ott, a hól az alapok le vannak rakva s a falak felemelve, nem, kell-e
igyekezzüilk hetetőzni munkánkat?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.

.A 'Iunítöképsd-IntézetlZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT a n á r o k O r s z . E g y e s ü l e t é n e k

V. ,k ö z g y ü lé s e . '

I l l . J e gRQPONMLKJIHGFEDCBAy z ő kö. I l Y V .

Felvétetett Budapesten. 1898. jul. h6 S-én ;. Tanftöképeő-Intézeti T':nár~k Ors.:' Egyesületének
/. V, közgyülésén. ~'.

]el~í1 vannak: Péterfy Sándor, dr. Kovács János mintélnbkök,
d f • . Nemlnyi, Imre" 'dr . Radnai, Rezső, dr." Hérnnann Antal,dr. K is s

Áron, Nag); .László, Krauss Sándor, Balázs,Endr.e, '~Sebestyén Gyula,
1?ucSz'n~zHLajos,Pasndry Győző, Scherer:Sándor, li.etényi. Kálmán, Bátori.



Lajos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-S.cherer Sándorné (vendég),' Luttenberger Ágost, Herch] János;
Groó Vilmos. Mzklós Gergely, Havas István, Sztankó Béla, Lederer
Ábrahám, Farkas Sándor, 'Bnase! Ferencz, Komáromy Lajos. Jaskó
Károly. Boga Károly, Fel1nérz' Albert, Sdós Antal. Rátskay [ános, 8z'mkó,
Endre, Csepreghy Endre, Elekes Lajos.' Kruse Ernő, Horvay Ede és
Brnnowszky Rezső,' stb, - 'CBA

.1 . Dr. KovácS János alelnök üdvözölvén az egybegyülteket, meg-
, nyitja a tanácskozást. Egyben értésére adja a közgyülésnek, hogy Deák
Lajos maros-tordai tanfelügyelő, dr, Karácson Imre igazgató és az

• Aradvidéki Tanítóegyestilet táviratilag üdvözlik a közgyülést., '
Előterjeszti' továbbá dr. Ében Mihály zsámboki : plébános azon

kérelmét, hogy az általa feltalált . számoló-gépet a közgyülés tagjainak
bemutathassa. Minthogy a közgyülésnek ma még .több J fontos tárgya
van napirenden, ajánlja. hogy a bemutatás csak a szünet alatt történo
hessék meg. Elfogadtatik. Előterjeszti az 1899-ben, Budapesten tartandó
gyermekvédő kongresszus elnökségének egyestiletünkhöz intézett leve-
lét, melyben a lcongresszus ügyét a közgyülés figyelmébe kéri ajánitatni ,
s egyszersmind ismertető nyomtatványokat küld. Tudomásul van ; . a
nyomtatványok kiosztatnak.
. 2. Péterfy Sándor megtartja emlékbeszédét Szathmáry György
kulturpolitikus s egyesületunk tiszt., tagja fölött. Péterty Sándor hosszabb
beszéd Den emlékezett meg néhai Szathmáry György miniszteri taná-
csosről. _

' , D r . Kovács János a közgyülés nevében hálás köszönetet mond.
az előadónak. hogy Szathmáry György fényes emlékének oly szép sza-
vakban adott kifejezést.

3. Alelnök indítványára kovetkezett a fŐtitkár .és pénztáros
jelentése, ,

. 'Sztankó Béla , főtitkár a választmánynak a legutóbbi közgyülés óta
lefolyt (két évi) működéséről számolt be és ' ismertette a szervezés meg-
állapítása körül kifejtett tevékenységet. Felemlítette. hogy ezen cziklusba
esett a könyvtár megalapítása is. Kiváló gondja volt a választmánynak '
arra, hogy a tanítóképző-intézeti tanárok anyagi helyzetének ügyét
napirenden tartsa és minden lehető alkalommal igyekezett kérő -szavát
felemelni a tanárok fizetésügyének jobbítása érdekében. Végül ecsetelte
.a tanítóképzés terén fölmerült nevezetesebb' mozzanatckat. (A főtitkár
elő terjesztését a lásd M. Tanítóképző szept. füzetének mellékletén.)

Scherer SIÍ1zdor, a pénztár-vizsgáló bizottság elnöke, jelenti, hogy
a pénztár ügye rendben találtatott ,s kiemeli különösen a pénztáros
búzgalmát, a melynek igen szép következménye az, hogy az egyesület
300 frtot adhatott ki írói .tiszteletdíjak fedezésére. Majd Komáromy
Lajos az egyesület mult évi kiadásairól és bevételeiről tesz jelentést és
előterjeszti a jövő évi költségelőirányzatot (A pénztáros jelentését lásd
a 'M., Tanítóképző szept. füzetének mellékletén.)

Alelnök a közgyülés nevében köszönetet .mondhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú g y .a főtitkárnak,
mint Komáromy Lajos pénztárosnak ernyedetlen búzgalmú fáradozásai-
kért. Utóbbinak a közgyülés a' felmentvényt 'megadjá.

4. é.sepreghy Endre, a kijelölő-bizottság elnöke, felolvassa az egye-
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sületi tisztségekre és a választmányi tagságra kijelöltek névsorát. Az
elnöki tisztséget ujólag Péterfy Sándornak ajánlja fel a kijelölő bizott-
ság. Péterfy Sándor azonban kijelenti, hogy előrehaladott koránál és
megváltozott viszonyainal fogva nem fogadhatja el a tisztséget s maga
helyett dr. Kovács jánost, ajánlja:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy László, miután szépen ecsetelte Péterfy Sándornak az egye-
sület vezetése körüli elévülhetetlen érdemeit, a' közgyülés színe előtt
azon kérelemmel járult Péterfy Sándor elé, tartsa meg elnöki tisztét.CBA
D r . Kovács :János alelnök,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil közgyülés. nevében' szintén felszólította
Péterfy Sándort, hogy ne utasítsa vissza a. tanítóképző-tanároknak beleje
vetett egyhangú rendületlen bizalmát s maradjon meg az elnöki széken.

A közgyülés mind Nagy László, mind dr. Kovács János alelnök
szavait általános, élénk helyesléssei fogadta.

Piterfy Sándor meghatottan és melegen köszönte meg a tagoknak
iránta nyilvánuló bizalmát ; mind a mellett kérte, a közgyülést lemon-
dásának elfogadására, mert elhatározása. hogy az elnöki tiszttől meg-
válik, megmásíthatatlan. Az egyesület ügyeit azonban, mint egyszerű tag,
ezentul is buzgalommal fogja szolgálni. .

A közgyülés ezután mély sajnálattai elfogadta Péterfy Sándornak
az elnöki tisztről való lemondását és elhatározta, hogy az ő hervadha-
tatlan érdemeit, a melyeket az egyesületnek megalakítása és közel egy
évtizedig tartó, az ügy és. a kartársak szeretete által sugalt,' bölcs és
fáradhatatlan vezetése körül szer~ett ~ jegyzőkiinyvben megóró'kítt". Egy-
úttal Péterfy Sándort a közgyülés az iránta való mély : tisztelete és
ragaszkodása jeléűl, valamint azon óhajának kifejezéseül, hogy Péterfy
Sándor az egyesület vezetése és irányítása körül ezentul is érvényesítse
bölcs belátását, önzetlen ügyszeretét, - a tanítóképző-úztézett" tanárok

, országos egyesülete tiszteletbeli. elnökévé választoita .
Ezután dr. Kovács János alelnök megköszöni a maga és a tiszti-

kar nevében a közgyülésnek biza!m~t és a tisztikar alapszabályszerű
lemondását kijelenti. Felkéri Somogyz' Gézá t, hogy az elnöki széket szi-
veskedjék elfoglalni. .

Somogyi Géza korelnök, a széket elfoglalván, felszólítja a közgyü-
lést a választás ok megejtésére. Ajánlja, hogy a közgyülés azért, mert
a kijelölő bizottság javaslata a régi tisztviselők és a választmány iránt
változatlan, + : il titkos szavazást mellőzze. . .

Ezután a választások megtörténtek és közfelkiáltással a következők
választattak meg:

dr. Kovács János elnöknek.
Dezső Lajos, Komdromy Lajos és Mócsy Anta l alelnököknek.
Nagy László szerkesztőnek.
Sztmíkó Béla főtitkárnak.
Zoltay Mátyás titk árnak.
Horuay Ede pénztárosnak,'
A 'választmány tagjai közül kisorsoltattak : Deák Lajos, Dezső

Lajos, Erdődy János, Gyertyánffy István, György Aladár, Hetényi Kál
mán, Katonáné Thuránszky Irén, dr.' Kiss Aron, Lázárné Kasztner
Janka, dr. Málnay Mihály, Margitai József, Mátray Gyula, Nogely István,



Paál Ferencz. Petrovácz József, Schultz Imre, dr. Stein berger Ferencz,
Szováthy Lajos, dr. Verédy Károly, dr. Walter Gyula

A kisorsoltak helyébe választmanyi tagok lettek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADeák Lajos,
Erdődy '.János. GyertyánjJy István, Gyó'rgy Aladár . Hetényi Kálmán. Kiss
Aron, Katona Lajosné, Lázár Gyuláné, Málnaz' Mz'há ly, Margüaz' '.József,
Mátra i .Gyula , Péter /y Sándor, Petrovácz József, Stez'nberger Ference,
Szováthy Lajos, r!'erédy Károly, dr . Walter Gyula , Pa taki Irma, dr . Ka- .
rdcson Imre, dr . Lázár Gyula , Wollmann Elma, HerchI '.János, Sebes-
tyénné Stettz'na Ilona .

A választás után dr. Kauács '.János elnök foglalja el az elnöki
széket: (Éljenzés.)

Péterfy Sándor me1egen üdvözli dr. Kovács Jánost, az egyesület
ujonnan megválasztott elnökét. mint a tanítóképzés kiváló munkását.
ürömmel látta eddig is, hogy Kovács János, mint alelnök, buzgón, tapin-
tatosan, bölcs körültekintéssel vezette az egyesület ügyeit. Kivánja, hogy
az egyesület az ővezetése alatt nagy sikerrel tölthesse be fontos hivatását. '

Dr. Kaudcs '.János megválasztatásáért őszinte köszönetét fejezi ki
a közgyülésnek s a volt elnök példáján indulva, azon elhatározással
foglalja el a díszes állást, hogy legjobb tehetsége .szerint fogja ebben
a körben is a magyar tanügyet szolgálni,

5. Elnök indítványára a közgyülés dr. Axaméthy Lajos miniszteri
. tanácsost, a magyar. népoktatás és tanítóképzés terén szerzett kiváló
érdemeiért, az egyesületZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i s z t e l e t b e l i t a g j á v á választotta.

6. Tanácskozás alá vétetik a közgyülés napirendjére kitűzött tárgy-
-nak, a tanítóképzés szervezetéu ek a következő tétele: Tanári testület

ls igazga tás. Előadója : Felmén' Aioert részletesen és behatóan fejtegeti
a kérdést. Szerinte törvényes intézkedésekkel biztosítandó a tanári állás
függetlensége. A meglevő törvények, szabályrendeletek a kor szellemé-
nek megfelelően átalakítaridők. A főbb elvek előrebocsájtása után egyen·
kint rátér a választmány, javaslatának egyes pontjaira. Különösen ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 1 . §-t ajánlja a közgyülés figyelmébe s hangsúlyozandónak tartja, hogy
itt nem az igazgató és tanári kar- szembeállítása a czél, hanem a neve!
lés és tanítás ügyét szolgáló egyetértés Ezek után a választmány javas-
latát elfogadásra ajánlja.

A 3 r . §·t a közgyülés Herchi, Csepreghy, Somogyi s többek
hozzászólása után Scherer Sándor azon módosításával fogadja el, hogy
az I. bekezdésbe cés va llástanítókon. szúrandó közbe.

A 32. § harmadik bekezdésében az cöt évi. elé «lega lább» tol.
datvan be, a közgyülés által Nagy László, Dezső, Miklós, Csepreghy
hozzászólása után a §. elfogadtatik

33. §. változatlanul elfogadtatik.
3,;1-.§. I. bekez dését a közgyülés megtoldja azzal, hogyCBA« a e zgaz-

ga tót O Felsége neuesz ki. lt

A 35. §. változátlanul elfogadtatik.
A 36. § . a) pontjánál a közgyülés elfogadja Erdődy inditványát,

hogy cmegállaP ítja a nó·veniiékek,. után «felvételére» szúrandó közbe,
Az 1') pontot így módosítja a közgyülés: gondoskodik il tantá rgyak

felosetásdroi és az óra terv elkészítéséről.



AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) pont Scherer indítványara telhagyatik.
A 37. §, elfogadtatik.
A 38. §-t Sriasel és .Verédy hozzászólása után, Boga Károly indít:

ványára, azzal egészíti ki a közgyülés, hogy: Gazdasági intézői á llás
seeruesendd, egyébként a §-t elfogadja, azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j pont végleges megfogal-
mazását a választmányra bízván. _

A 39, 40. és 41. §-t a közgyülés elfogadja. ,.
A IV. fejezethez fuzött megjegyzés a szervezeti javaslatból elha-

gyandó, s az abban foglaltak a nm. Miniszter úrho? intézendő kérvény
indokolásába veendők fel. .

E szakasz letárgyal ása után Felméri Albert eladónak elnök a kőz-
gyülés nevében köszönetet mondván, a tárgyalást .öt perezre felfüggeszti.

7. Szünet után elnök a közgyülésnek ajánlja, hogya tárgysorozat-
tói eltérőleg, Herchi János most tehesse' meg indítványát. Herchi János
indítványozza, hogy az egyesület intézzen feliratot a miniszterhez és
kérje: miszerint a katholikus képzőkben működő tanároknak a felekezeti
tanárok nyugdfjintézetébe való felvétele .ügyében intézkedjék; szükséges-
nek tartja ezt, mert 24~ véglegesttett tanár közül csakis öten tagjai a .
nyugdíj1ntézetnek, és ha a _paptanárokatnem számítják is, még, mindig
körülbelül 61 oly tanár van; kiknek jövőjéről gondoskodva nincs.

Ember Károly általában az összes felekezetek tanárai. ügyében
intézne feliratot ; hozzászólnak még Erdődy, Simkó, Nagy László; miu-
tán azonban indítványozó' kimutatta, hogy a többi felekezetek. tanarai
a ny-ugdíjintézetnek tagjai, a gyülés az eredeti indítványt fogadta el

8. Következik Ujvári Mihály előadása a tanárok fizetése és nyugdíj-
ügyéről. Előadó kimutatja, hogya tanítóképző-intézeti tanárok fizetésügye
jelenleg a legtarkább mozaik. Pedig különbséget az ugyanazon munka-
kört betöltő egyéneknél egyedül a működési évek száma ,és a működés
helyének különleges életviszonyai okozhatnak. Méltányos tehát, hogy
az alapfizetés egyenlő· legyen s az alapfizetés a működési évek szárríá-
val emelkedjék. Továbbá szükséges, hogy azok, a kik nehezebb meg-
élhetéssel járó városokban tanítanak, külön helyi pótlékot kapjanak.
Eppen azért az 1893- évi IV. t -czikk elvei szerint keresztülvitt osztályo-
zás a tanároknak általában, a tanítóképző-intézetieknek különösen nem
felel meg. Előadó nem tartja szerenesés eszmének azt, hogy a tanárok
és igazgatók az iskolák neme és az alkalmazás minősége szerint külön-
külön csoportokat alkotnak és hogyafokozatos előléptetés az egyes
csoportok létszámán belül történik.' Ennek súlyos következményeit il.

tanítóképzőint ézetiek érzik legjobban. Ezen bajokon csak úgy lehetne
segíteni, ha az összes tanárok egystátusba .foglaltatnénak. Ezért. a
tanárok részére kükön fizetési törvény .létesítését sürgeti. A javaslat azt
kívánja, hogy 'az összes -tanítöképző-intézet i tanárok 1200 frt alapfize-
téssel neveztessenek ki és fokozatosan. a VIlI. fizetési osztályelső fokoza-
tatáig (1800 frt alapfizetés) haladjanak. Az igazgatók. 1600 frt törzs-"

fizetéssel neveztetnének ki. Miután a tanárok fizetésbeli előhaladása
nagyon korlátolt, azért az ötödéves kerpótlék 200 forintban állaptttas-
sék meg. ,

A 42. és '43. §-t a közgyülés változatlanul elfogadja.



'A 44. §-t a közgyülészyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASz'mká Endre indítványára az utolsó mondat,
elhagyásával és a következő kibővítéssei fogadja el: »A hol it felekezet.
tanárait 'a törvény jkivánalmainak megfelelő módon 'fizetni képtelen, az,
állam - megfelelő ellenjogok gyakorlása fejében - a fizetést, mint
jelenleg a népiskoláknál, a törvény kivánta összegig kiegészíti, évötödös
kor- és helyipótlékokkal gyarapítja s , A 45. és 46. §-t módosítás nélkül
teszi magáévá· a közgyülés s elnök a közgytilés, nevében köszönetet
mond 'UjvárihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ih á ly előadónak.

, _9. Következik a javaslat VI pontja: Tanárok jegyelmi ügye. Elő-
adója Groó Vümos. A közgyülés vita nélkül fogadja el a~ egész pontot,
s elnök az előadónak köszönetet mond. '

10. A javaslat IX. pontjának': Felügyelet, előadója Scherer Sándor,
az egészet elfogadásra ajánlja, egyben megjegyezvén azt, hogya főigaz-
gató is 30 évi működés után teljesen nyugdíjképes legyen. Simkó Endre
a soproni ágo hitv. ev. tanítóképző tanári kara nevében a felügyeletnél
is a felekezetek autonom jogait érvényré kívánja juttatni, Írásban is
be nyújtván, hogy:' c A soproni 'ág. hitv. ev. tanítóképző-intézet tanári
kara ,«a tanítóképzés szervezete» czfrnű javaslat 'tárgyalásánál az
1790-9I-i~ évi törvény, 26-ik czikkelyénekx-ik pont jához, ~ és az'
1891-93-ik években tartott országos' zsinat által alkatott s legfelsőbb
szentesítést nyert törvények alapján szerzett jogokhoz ragaszkodik, ezek
hatályát a javaslat egész terjedelméri át figyelembe kívánja vétetni •.

Ir. A javaslatba ékelt 1. ,( A tanítóképző. intézetek felállítása és
elhelyezése.) VII. (Elemi iskolai tanítók .képesítése) és v m . pontot
(Elemi iskolai tanító- és tanítónóképző-intézeti tanárok és tanítónők
képzése és képesítése), lévén ezek a II., Országos és Egyetemes Tan-
ügyi Kongresszus határozatai, míután. Sztankó Béla főtitkár ismertette, --,
ezeket, illetőleg a választmány és előértekezlet határozatait: a közgyülés
magáévá- teszi. E pontokra külön véleményt nyújt be Simkó Endre,
mely 'szerint c a soproni ágo hitv, tanítóképző-intézet tanári kara, úgy
'a négy évi tanfolyam bevégzése után tartandó érettségi, valamint az ez
után két év mulva tartandó képesítő vizsgálatok megejtését is a tanári
karra,' illetőleg egyrészről az á ilamz', má,részről a felekezeti ha tóság á lta l
e czélra kinevezett, a ta1táyz'kart z's magában fogla ló vzzsgá ló-bz'zottságra
kívánja ruházni. Az érettségi vizsgálatok, úgy, mint a középiskoláknál,
az érettségi ek, állami felügye1et mellett ejtendők meg." Többek hozzá-
szólása után a közgyülés elfogadja a kongresszus határozatait.

12, A tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesülete választ-
mányának, a tanítóképzés szervezetére vonatkozó, javaslata letárgyal-
tatván, elnök felszólítására egyesek indítványaikat adták elő, És pedig
Nagy. László indítványozza hogy a választmány javaslata szerint az
egyesület lépjen be a' magyar tanítók országos bizottságába, alapító
tagul, továbbá' hogy az egyesület főtitkára, fáradsága némi elismeré-
seül, a választmány által meghatározandó tiszteletdíjban részesüljön.

A közgyűlés mind a két indítványt elfogadja.
V égül a közgyülés köszönetét fejezi ki a Magyar Tudományos

Akadémiának a terem átengedéseért és köszönetet 'mond a magas
Minisztérium jelenlevő képviselőinek, mire dr .. Radnai Rezső' meleg sza-



vak ban tolmácsolja azt, hogy a minisztérium mindenkor a legnagyobb
érdeklődéssel és szerétettel kisérte figyelemmel a tanítóképző-intézeti
tanárok egyesületének . működését.

Elnök köszönetet mond a szép számban egybegyült tagoknak
azért, hogya két napig tartó tanácskozásokban résztvettek s ezzel a
közgyülést befejezettnek nyilványítja.

Budapest, 1898. julius hó s-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Koudcs János,
elnök.

Brunovszky Rezső,
Horuay Ede,

jegyzők.
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Hitelesítjük :

Mz'klós Gergely, 'Nagy László.

-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A k a t h . t a n í t ó k é p z ő - t a n á r o k f i z e t é s e és n y u g d í j a .

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének S-ik köz-
gyülésén' Herchi János t. kartar súr, mint az Egyesület választmánya-

tói megbizott egyik előadó, a kath, . tanítóképző-tanárok nyugdíj ügyében
egy határozati javaslatot terjesztett a közgyülés elé. Nem lehetvén
jelen aZOH a közgyülésen, én csak a M. T. ez évi VII. füzetéből érte-
sültem az említett határozati javaslatról, melyre vonatkozólag, mint
egyesületi tag és nagyon közelről érdekelt fél, természetesen nem hely-
telenítőleg, hanem még inkább fejlesztőleg ezúttal óhajtanék pár meg-
jegyzést tenni, midőn a javaslatot az Egyesület valószinűleg még nem
terjeszté fel a miniszteri um hoz.

Mindenekelött köszönetet mondok az Egyesület m. t. választmá-
nyának és a M. T. t. szerkesztőségének amaz önzetlen jóakaratukért,
melylyel a kath. tanítóképző-tanárok fizetés- és nyugdijügyét oly mé-
legen felkarolni méltóztattak. Egészéggyilkoló munkában, szűk dotá-

czióval és még kevesebb, nyugdíjra való kilátás mellett bizony jól esik
az a barátságos részvét, mely maga még, remélni is képes, Jól esik az
a tudat, hogy, habár talán csak egy másik tanari generáció éri is meg
a kedvezőbb állapotokat, de legalább mégis vannak referenseink, kik
előkészítik ama jobb időket, melyekbe mi, ide s tova nyugalomba
hanyatló napszámosai a 'nemzetnek, csak úgy bepillantunk, miként
Mőzes, ki távolról szemlélte az igéret földének boldog szép hazáját,
de oda már be nem mehetett.

Előzetesen" még azt kell kijelentenem, hogyhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm í, kath. tanítóképző-
tanárok ih Szatmáron, néhányan tanácskoztunk ugyan már többször is
amúgy privátim anyagi helyzetünk méltányos javítása érdekében tehető
egyes kisérletekről, egyebek közt az 1894, évi XXVII. törvényczikkről
is, de énez alkalommal senkitől meg nem bízva, pusztán a saját felelős-
ségemre, a magam vélekedése szerint vagyok bátor fefjegyezni és
önzetlen pártfogóinknak jóakaró figyelmébe ajánlani az alábbi észre-
vételeket ..

** *



A", 1894. évi XXVII. törvényczikk révén elérhető előnyök ért a
mi itteni körülményeinket véve számításba, éppenséggel nem rajongtunk.
Igaz ugyan, hogy rendezetlen viszonyok között az a törvényczikk
nyugdíjt biztosít a tanerők részére, ámde szerény nézetem szerint
aránylag roppant sulyos, alig teljesíthető feltételek mellett. Egy kis
figyelmes lapozgatás a törvényczikk §-ai között mindjárt meggyőz arról.
Iskolafentartók, maguk a tanerők, növendékek egyaránt meg vannak
terhelve, sőt még ez utóbbiakra nézve is «visszamenöleghgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» (4. § .) szól a
megterheltetés. ha valamely már fennálló iskola később lép be a nyugdíj-
intézetbe, a mikor természetesen az iskola fentartója köteles már talán
régen szárnyra kelt tanítványok létszáma után is befizetni a meg felelő
illetékeket es pedig 4%'os késedelmi kamatokkal együtt a törvény
életbe lépése idejéig visszasz állólag, ha t. i. 'a nyugdíjigényre nézve a
lehető legtöbb szolgálati évet akarja felmutatni alkalmazottjainak elő-
nyére. (L. 10. §. is.)

Nevezetes hibája a törvényczikknek az is, hogya. nyugdíjintézetbe
való belépést az iskola fentartójára nézve önkénytesnek mondja ki.
Mert világos, hogy, ha már eddig, évtizedek óta nem rendezte vala-
melyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem állami tanintézet az ő alkalmazottjainak fizetés- és nyugdíj-
ügyét, valósaínüleg azután sem lesz hajlandó azt akorszerű kivánal-
maknak megfelelőleg tenni kényszerítő nyomás nélkül, a mint hogy ez
látszik is, mert Herchi t. kartárs úr előadása szerint mindössze csak két
kath. tanítóképző-intézet lépett be az orsz. nyugdíj intézetbe. A törvény-
czikk javítani kívánta a nem állami tanerők helyzerét a nyugdíj biztosí-
tása által, de kiszolgáltatta őket az esetleg szűkrnarkú és korlátlanul
rendelkező iskolatulajdonos önkényének. mert a c nyug dfjintézetbe való
belépést nem az iskola alkalmazottja, hanem .a fentartó . határozza el· .»
(4. §. Jegyz.)

Valami kis mentség gyanánt fel lehetne hozni, hogy pl. a kath.
egyházmegyék, mint iskolafentartók. papjaikról. kiket tanárokul alkal-
maztak, majd különben is gondoskodni fognak; vagy talán azt is szok-:
ták mondani, hogy a tanári minőség az egyházmegyében _olyan «gradus-
ad Parnassums-féle állomás. Amde az az átmeneti tanárkodás, feltéve.
hogy ez valahol csakugyan fennálló rendszer, a mint az első tekintetre
is világos, a tan ügynek éppen nem válik hasznára, és egyébiránt én
azokat a bizonyos cgradus»·okat az itteni körülményex között teljes-
séggel ném látom. IS évi tanárkodásom ideje alatt eszembe sem jutott
lelkészi állomásra kihelyeztetésemet kérni; mert vagy jobb plébániák
üresedtek, melyekért hiába is konkurráltam volna, vagy pedig olyanok,
melyek nekem nem kellettek, mert csak olyan, vagy még szűkebb
existencziát szereztern volna velök, mint a milyen a jelenlegi. Azonban
egyébként sem szándékoztam és már nem is szándékozorn elhagyni e
pályát, mert mai életkorom mellett, vagy még később új pályát kezdeni
már nem vagyok hajlandó és vagy itt is bírok dolgozni, vagy pedig
mint lelkész sem leszek használható, - t. i. én ez utóbbi minőséget
nem tartom nyugalmi állapotnak, valamint nem szeretem, ha más olyan-
nak tekinti. Én éppen úgy eltörődtem volna lelkészi teendőim halma-
zában, mint a mily kevés reménységem van arra, hogy még hosszú



" ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 évig 'bírok jelen, ~pá,lyámpn oly múrrkát nxujtani, a milyenre csak
egy jó erőben levő ember képes. E ' szerint tehát nekem; vagyihasonló
körülmények között élő: kartársaimnak, kik t. ' i. eddigi szegényei dotá-
cziónkért kárpőtlásra nem számíthatunk; már csak ? - kissé rnéltányosabb
nyugdíjban lehetne még némi reménységünk. Ámde a törvényaz iskola-
tulajdonosokat a nyugdíjintézetbe való 'belépésre nem kötelezi, - tehát
mi, alkalmazottuk, két szék között szépsége~en a földön maradunk. ,

Hibája továbbá a nevezett törvényczikknek, 'hogy' a nem állami
tanintézeteknér alkalmazottaknak nagyon is különbéző, sokszor' silány
fizetését tevén alapul a nyugdíjösszegnek meghatározásánál, ,még annak
a kis kegyelemdíjnak is egy 5-öd részét a járaadóságból le,számítand6
lakáspénznek veszi (8. '§.) oly esetben; midőn .ez illető alkalmazottnak
.nincs 'terrriésí:etben való' lakása, vagy+Iakáspénze.". Van nekem pl. ma,
1885: szept.óta egy formán, )akáspénz nélkülévi 900 frt fizetésem. melyet
havi részletekben kapok, tehát egyenes és pótadórnat az egész 900 frt
után kell fizetnem. (Megjegyzendő, \hogy, a .mondott idő' előtt intézeti
Iakásom is volt, melyet azonban egészségi tekintetek miatt oda kellett
hagynom, -, természetesen viszonyaink között minden kárpótlás nélkül.)
Még .hozzá teszem, hogy: ~az én <járandóságorn .a jelenleg fennálló rend-

,szer mellett emelkedni nem fog. Már most, üssünk le a, 900' frtból
1/5 részt, - maradna az általam elérhető-nyugdíjnak legmagasabb ősz-

'szege gyanánt 720 frt, de esetleg még" kevesebb, pa a teljes szol~álati
időt ném bírorn kitölteni., Igaz, hogy ez .a csekély 7,20 frtnyi, összeg is

~még fnindig .sokkal több, 'mint a meanyire én a. jelen körülmények
között. nyugdíjképen számíthatok;" de, miként fentebb megjegyzém,
aránylag mégis kevés az az elérheteséhez kőtött sulyos feltételek miatt.
(3. 4. IO~ §§.) Mintha csak érezte volna a törvényhozó maga is, hogy
~agy árt szabott, nem merte legalább a meglevő tanintézetekre nézve
kötelez.ő erővel.. felruházni a, törvényezikket. melynek effektuálása" pl.
egyházmegyémkörülményei között éppen nem látszik nagyol) előnyösnek
és így kivánatosnak. "

/ Egyébiránt törvény kötelező erő' nélkül mindenkor csak félrend .
szabály, És a t. előadó. úr is, más expediens útán kénytelen látni, hogy

- a ikath. tanítóképző tanárok felsegítésének ügyét eine ejtse, ha' mar'
egyszer sikerült napirendre hozni azt. «A Tanítóképző-Intézeti Tanárok
Orsz. Egyesülete --:- így végzi H. kartárs úr előterjesztését c-e- ~közgyü-
léséből kifolyólag kéri a miniszter urat, hogy a-kath. tanítóképző-tanárok
nyugdíjkérdését országosdeczizióval ~gy rendezni méltóztatnék, a mint
nyugdíj ügyben az állam a saját tanárai nyugdíjellátasáról stb. gondos-
kodik.» Ehhez a határozati javaslat hoz, ha az '1885. évi .X. törvényczikk-
J~en foglaltakra czéloz, már szivesen csatlakozom, különös en,' ha remél-
hető .volna, hogy tekintettel a-rnultban évtizedek rendezetlen állapotaira,
az illetékeknek netalán visszamenőleg fizetendő kamatai' a már állo-
máson levő tanároknak elengedtetnének, vagy'legalább lehető kegyel-
mesen számíttatnának. Ámde még itt is elég baj van, es akaratlanul
is eszébe jut az embe~nek az üres kámara avval a bizonyosgadaasszony-
nyal. .Mit ér ez: az utóbbi expediens is, há megint csak nyomorult járan-
dósagokról' van szó, ,nielyeka' nyugdíj számításánál alapul vétetnének r



Mit használ a törvény kényszerítő ereje is. melylyel végre-valahára ren-
dezni clehetne a kath. tanítóképző tanárok nyugdíjügyét,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAha a tö-rvény
maga izem állapít meg egy túztessége'sebb fizetésmi~imumot, mely aztán a
kÚ$é méltányosabb nyugdíjnak szolgá lha tná"a lapul, mzután abszolutúztikus
iskolaha tóságok alka lmazott/cúknak olyan csekély fizetést adha tnak, a
mz'lyeJ :ZtéPpen abarnaé; mindm fokoza t· és minden Javítás nélkütCBAr

Az állam alig két esztendő alatt rendezte a J1em kath. lelkészek
kongruáját. Több, mint 20 év óta van már napirenden és vajúdik a
kath. lelkészek kongruaügye, midőn a kormány az 1898~ évi XIV.
törvényezikkben foglalt. felh~talmazásalapján ez évi október~4-én:'
4433/98. ein. szám alatt kelt rendeletével hirtelen ott terem a szűköl-
ködő kath. lelkészek sorában és állami segély útján nyujt kongruát
nekik is, míg 'a kath. kongrua rendezés befejezhető .lesz. Az állam az ő
tanítóképző tanárait rangra nézve már jó régen egyenlősítette a gimná-
ziumi tánárokkal. Azc 1893? évi XXVI. törvényczikk rendezte az összes
elemi iskolai tanítók fizetésminimumát és ötödéves korpótlékát, c kik e
szerint 30, évi szolgálatuk után, tehát már '50 éves korukban is oly
nyugdíjra számíthatnak, a .milyerrt va kath. tanítóképző tanárok leg-
nagyobb része a mai rendezetlen körülmények köz ött el nem érhet. Ha
aztán az ember az elutasíthatatlan szemléletek útján akaratlanul is kény-
telen tudomásul venni, hogy pl.. itt Szatrnáron a protestans főgimná-'
zium tanárai államsegély mellett már több év óta rangos fizetéshez-
jutottakhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a nemes város, mint pátrónus, lelkészeinek fizetését vallas-
különbség nélkül, nem régen évi 1200 frt ra egészítette ki; ha azt
látom, 'hogy egy ide megválasztott elemi iskolai tanító, vagy tanitónő
a. várostól, mint kegyúrtól dotálva, "a lakáspénzt és faillétrnényt is be-
számítván, mindjárt évi 780 frtnyi járandóság al kezdi működését, a mikor
nekünk, kath. tanítóképző tanároknak 20-25 éves szolgálatunk mellett
is csekély 900 frt fizetésünk van az egyházmegyétől: .akkor, úgy gon-
dolom, talán már megmondhatnók halkan, szerényen, hogy mi is itt
volnánk, -kik némi kegyelemmorzsalékokért esdeklünk; elérkezettnek lát-
szik a nagy idők telje, hogy mi, utolsók és elfeledettek is következzünk
már egyszer azok után, kiket a felekezetlen. de méltányosan itélő kor-
szellern a felsegítésre érdemeseknek tartott.

Ha már a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének m. t.
Választmánya kegyes volt a szegény kath. tanítóképző-tanárok fizetés- '
javításának és nyugdíjának ügyét felkarolni, akkor szerény nézetem
szerint, miként egyébiránt a fentebb mondottakból is kitetszik, csak
egyetlen mód van, melyen a kivánt czélhoz biztosan és leghamarabb
eljuthatni, és ez a m ódozat a követ~ező : a' Tanítóképző-Intézeti Tanárok

. Orsz. Egyesületének közgyüléséből ki'folyólagkéressék fel a vallás-. és
közokt. ügyi miniszter úr ő exczellencziája, hogy a kath. tanítóképző
tanárok fizetésminimumának, lakáspénzének és ötödéves korpótlékának,
továbbá az 1893. évi IV. törvényczikk határozmányaiban foglaltak mintá-
jára fokozatos előléptetésének és mindezek alapján nyugdíjának országos
törvény kötelező erejével való rendezhetese czéljából egy törvényjavas-
latot szerkezteni és azt az .orsz.ággyülés elé terjeszteni, a szóban forg6
ügyeknek végleges rendezéseig pedig az 1898. évi október 24-én
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4433/98. ein. szám alatt kelthez hasonló rendelettel azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ka th. tanító-
kéjJző-zntézetz" tanárok fizetését á llami s~gélylyel keg),esen megjavítani
méltóztassék.

Ilyen segély ugyan, ha jól t udom, pár évvel ezelőtt meg is volt
ajánlva a kath. tanítóképző-intézeteknek is; azonban különös, arról ,a
k örülményról direkt értesülésuk csak éppen azoknak nem volt, a kiket
illetett, .é s az állami segély elfogadása végett csak éppen azoknak nem
volt szabad önállóan is jelenkezniök, a kiknek tulajdonképen az a hu-
mánus ajánlat szólt, Vagyis más szavakkal: a kath. tanítóképző tanárok
két szék között megint csak a földön maradtak

A felekezetlen államtól elvárható, hogy következetes lesz és, midőn
ma e hazának valláskülönbség nélkül minden tanári és tanítói osztálya
a körülményekhez képest javított anyagi helyzetbe került, nem fog
megfeledkezni rólunk sem, a kik szintén e honnak javára dolgozunk,
midőn növendékeinket vallásosan és hazafiasan nevelni iparkodunk és
a kik csekély dotáczió mellett is évek hosszu során keresztül nyujtunk
oly munkát, melylyel, a mintszerényen vélni bátorkodunk, minden
ahhoz értő és méltáuyos gondolkozású ember mindenkor meg lehet
elégedve. .
- Bis dat, qui cito ldat. Kétszeresen ad, ki rögtön ad! Sokakat
közülünk u.gyan már későn fog érni az anyagi helyzet javulása; annyit
vesztettünk eddig. hogy a mcssze multba visszamenőleg számunkra kár-
pótlás többé már nem lehetséges: de a segítség későn is jobb lesz,

mint soha. Patah Lajos.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképzésröl és t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t e in lu · ő l .

Az I897-- 98. évi tanítóképzó·.intézeti ·ér tesítők ismertetése. -

A p é c s i p ü s p ö k i t a n í t ó k é p z ő in t é z e t é r t e s í t ő j e a z I~97-98-ik
i s k o la i é v r ő l .

Közli : Dijbro'ssy Ala jos igazgat6.

Az értesítő első czikkében az intézet igazgatója e Néhány szó a
népiskolai törvény revizlőjához.», czímen azon mozgalrnakkal s ered-
ményekkel foglalkozik, melyek főleg a II· dik országos s egyetemes
tanügyi kongresszuson folytak le s érielődtek meg, melyek a népiskola
és tanítóképzés refotmálását készírik elő. Jogosultnak tart minden olyan
mozgalmat, mely hazánk egészséges tanügyi fejlődését czélozza, nem
sérti a kath. iskolák jellegét s nem akadályozza azok sokoldalú tevé-
kenységét.

A kath. népiskolák autonomiája az 1868. évi XXXVIII. törvény-
czikkben nyert szentesítést, - írja a szerző, - mert b. Eötvös József
akkori kultuszminiszter, habár az ő inicziativájára indult meg az iskola-
elközösítési mozgalom, még sem csinált állami monopoliurnot a népek-
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tatásból, hanem meghagyta csorbítatlanul a szülŐk jogát, gyermekeik
nevelésében; nem semmisítette meg a kath. egyháznak és a felekeze-
teknek jogait sem, hanem a törvény javaslatot a legtágabb s leg teljesebb
tanszabadság elvére alapította. Az államosítás kérdését, bármily irányban.
vettessék' is az fel, sem- előnyösnek, sem igazságosnak nem tarthatom.
Az államosítás, ezen erőszakos jogsérelem, előbb-utóbb 'keser-űen meg-
bosszulná magát 'az által, hogya felekezetek az állammal folytonos hadj
lábon lennének és a békés fejlődés, ekképen megaavartatnék. A népek
egyetemes történetének tanúsága szerint, a pozitiv vallásos elvek - ezek
letéteményese az egyház - teszik az áliam talpkövét. Ezek szerint
minden államosítási kiséri et, tehát a tanítóképző-intézetek felállítasi
jogának az állam részére való kizárólagos eltulajdonítása is alapjaiban
rendítené meg magát - az államot, Az államosítás szükségtelen és.
felesleges dolog, mert a r. kath. iskolák még Svédország és-Norvégiá-
ban is, hol a katholikusok csak türetnek, jók, s úgyszólván mintaszerűek.
Pl. a malmöi kath. jnissioi-telep iskolái szerint szervezi a .korrnány is,
a maga iskoláit. ,

/ A revizió szempontjából - mondja a czikkíró -:- felette előnyös-
nek tartanám, ha az 1868, évi XXXVIII. törvényczikk a változhatatlan.
keresztény elvek keretében és a vallas-erkölcsös nevelés fejlesztésére
való tekintettel odamódosíttatnék, hogyanépiskolák a helyi kőrül-
mények szerint p. o.: falusi, városi és felsőbb népiskolákra osztatnának
és ezen felosztásnak meg-felelőleg szerveztetnének és történnék termé-
szetesen a tanítók képesítése is ...

A tantervet megváltoztatni nem kell, mert a tanterv csak keret"
a tananyag minőségét és mennyiségét a helyi körülmények szerint
maguk a tanítók állapítanák meg. Ez alapon kell a könyveket is-
módosítani. '

Sürgeti czikkiró a tanítók tisztességes ellátását, merthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« ta n ü g y ü n k

óhajtott felvirágzása első sorban a tanítók anyagi helyzetének alapos-
megjavításától · függ.»

A felekezeti tanítóképző-intézeteknél alkalmazandó tanárok képesí-
tése iránt kilátásba helyezett reformokat, valamint a tanítóképzés és.
képesírés ügyében kontemplált államosítást nem lehet összeegyeztetni.
a felekezetek kezében lévő jogokkal.

A képzőintézeti tanárok képesítését Trefort 1887. évi aug. hó 30-án
rendeletileg intézte el; de e rendeletet 1888. junius r r-én visszavonta,
illetve mellőzendőnek találta. A U . orsz. egyet. tanügyi kongresszus
határozati javaslata a megoldás stádiumába jutni nem tudott. Annyi
bizonyos, hogy csak az esetben lesz megalkotható a tanító képzés és
tanárképesítés új törvénye, ha óvatos körültekintéssel, az összes felekezeti
viszonyok, jogok és nézetek szigorú szem előtt tartásával történik, ha-
a katholikusok tanügyi autonomiája méltányos figyelemben részesül.

A kath tanítóképző-intézetek talán egy-kettőnek kivételével koránt-
sem kifogásolhatók annyira, mint azt 'sokan hangoztatják, kik a tanító--
képzés, és képesítés jogát a magyar czivilizáczió és keresztény [elvilá-
gosodás szülő anyjától, a kath. egyháztól elvenni s ezredéves mult
hagyomanyaitól megtagadni szeretnék. A tanítók állami képesítése a.

r-
I
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hitfelekezeteknek az 1868. eVI XXXVIII. törvényczikkben biztosított
tanügyi autonomiájába ütközik, azért a tanítóképző-intézeti tanárok
országos egyesülete tanugyi programmjának ezen pontja nagyobb meg-
rázkódtatás, nélkül keresztül nem vihető. Az állam, mint eddig is tette,
saját érdekei szempontjából szabja meg a feltételeket,'. melyeket akár a
képzőintézetek felcHlitására,' akár a képesírés színvonalára szükségesnek
tart és közegei által őrködjék a felett, hágy érdekei rnegóvassanak, de
ne avatkozzék a felekezetek jogaiba, melyeknek a tanítóképzés körüli
érdekeiket épp úgy kötelességük előmozdítani, mint a hogy előmozdítja
az állam az ö állami érdekeit.

Czikkíró elítéli a mai tanfélügyelet hiányosságát; a tan felügyelők
minősítésének abszolut hiányát. Élő példák bizonyítják, hogy többnyire
protekczió emelte a tanfelügyelői hivatalba a . hivatás nélküli s az üg'y-
höz nem értő egyéneket. Itt volna a legfőbb ideje annak,' hogy a tan-
feiügyelet jelen alakjában megszünjék éshelyét egy életrevalöbb intéz-
mény váltsa fel. A' tanfelügyelői állásra azon tanítók s tanárok lépteten-
.dók elő, kiknek iskolája jó s egyéb tekintetben sem 'esnek. kifogás alá.
ELégségesnek tartja a tanítói' oklevelet arra, hogy valaki szak- vagy
tanfelügyelő, tanítóképző-intézeti igazgató' vagy tanár lehessen .. Nem
érthet egyet azokkal, kik az egyetemi keltséges kurzust sürgetik és : ez
által sok szegény, de különben hivatott embert elriasztanak a tanári
pályától. .

Az országos vizsgáló bizottság eszméjét nem fogadja el; dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem
idegenkedik a felekezeti vizsgá ló bizottságok felá llításá tól,ez az előtanul-
mányokra való tekintet nélkül, midőn valakiben hivatás van és alap os
vizsgálat után igazolja képességét, ha az előtt iparos pályán működött
légyen is, .országos érvényű oklevelet adhasson ki. Nem köti magát a
IV. gimn.-, reál-, vagy polgáriiskolai előképzettséghez sem, ezek helyett
előkészítő osztá lyok felállítását 'tartja ezélraveaetőnek. Három' tanf/J lyam
elégséges volná . Áki ezt elvégezte, bizonyítványt kap, ennek. alapján

. ideiglenes tanító lehet, 2 év mulva képesítő vizsgálatot tesz. A mint a
jó pap holtig tanul, úgy tanuljon a tanító is; ezért szükségesnek tartja
a «gyakorla ti szakvz'.zsgák» behozatalát. Az okleveles tanító működésé-

nek 3-ik, majd 6-ik évében, tehát oklevelének ' megszerzése után újból
még két ízben tegyen gyakorlati szakvizsgát, így nyer jogot a véglege-
sítésre és előléptetésre.

A képző-intézeti igazgatók részére kevesebb órát s nagyobb hatás-
kört óhajt ruházni. 'Az ig azgató-tanacsot , fölöslegesnek tárt ja. A gy a-
korlő-iskólai tanítók helyzetének javítását sürgeti. Végül óhajtja, hogy
a szervezet, fizetés s más tekintetben mutatkozó ürt meg kell szüntetni
és «képző-intézereinket arra a magaslatra emelni, a melyen az államiak
áll anák. » A katholikus autonómia minél előbb létesüljön, mert ez fogja
a népoktatás és tanítóképzés fejlesztését hathatósan. elősegíteni.

* *
Ez a Döbrössy igazgató 'úr értekezésének váza. Kivonatoztam

azért, mert nem árt, ha lapunk olvasói tájékozódnak arról, hogyan
-gondolkoznak sok helyen azon rnozgalrnakról s azokról ajavaslatokróJ,



melyeket a tanítóképző tanárok országos egyesülete élesztett fels
hozott az érlelés mai stádiumába.

A tanítóképző-tanárok országos egyesületének álláspontja a tanító-
Képzés szervezetét illetőleg ismeretes, A Magyar Tanítóképzőben olvas-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tU K a törvény-javaslatot, mely lényeges módosítások nélkül fogadtatott
ei, az .ez . évi julius hó elején Budapesten tartott- ülésen,

Döbrössy igazgató úr egyéni vélekedése kapcsán legyen szabad;
a szerkesztő úr szíves engedelmével, nekem is elmondanom egyet-mást
abból a czélból, hogya két ellenvéleményes tábort közelebb hozhas-
suk egymáshoz '; .",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző-tanárok országos egyesütetének álláspontja s javasla ta
nem országos vélemény, habár a javaslat annyi rostán szűrödött már át,

hogya megmaradt termésnek a legtisztább és Iegsúlyosabb ;nagnak
kellene lennie. Ném országos azért, mert a gyüléseken, így a legutóbbin
1S, ~ holott a tanítóképzés tulsulyban még mai napság is a felekeze-
tek kezében van, - a felekezetek, 5'-6 ember jelenlétét leszámítva,
nem képviseltették magukat. Sőt 'katholikus kartársaink ugyanazon
napokon Egerben tartottak .ülést. Hogya törvényjavaslat nem országos,
vélemény, annak egyrészről a felekezetek is okai. Néma gyermeknek
anyja sem érti szavát; ha távol tartjuk magunkat, ha széthúzunk, soha
sem valósul meg az egységes képzés terve; másrészt ott színrőL szinre,
szemtől-szernbe kell jogainkért síkra szállni és ', mindannyiunknak testtel-
-lélekkel, odaadó ügyszeretettel, .képességünk tömörítésével, ernyedést
nem ismerő akarattal oda kell hatni, hogy hazánk tanítóképzése a- _
művelt nyugathoz méltó színvonalra emeltessék s egységessé tétessék

Tüntetőleg maradnak -el a felekezetek a nemes harczból. Miért ?
Honnan e bizalmatlanság? Közeledjünk egymáshoz bizalommal, testvé-
ries. szeretettel; a gyöngébbet az erős emelje magához; tapintatos kéz-
zel nyuljon a fájó sebhez ; ne v~gjon, szúrjon ott, hol enyhítő balzsamra
van szükség. "

Más oldalról pedig, még ma is élénken előttern áll; mélyen lel-
kembe vésődött a II. országos egyetemes tanügyi kongresszus lefolyása.
A kongresszuson, főleg az állami kartársak uraiván a helyzetet, a türel-
metlenségnek egy neme mutatkozott a felekezeti intézetek iránt. Fele-
kezeti érdeket óvni, értök síkra szálln i annyi volt, mint ár ellen úszni.

.Államosítani az oktatást, kezdve a gyermekévóktól 'felfelé mindent, ez
volt az általános jelszó. Míg Wlassics, Berzeviczy bölcs mérséklettel,
nagy tudással, a tan ügy igaz és meleg szerétetével léptek síkra', számba
véve a viszonyokat, nagyobbm'érvű állami segélylyél óhajtanak terjesz-
kedni, a felekezetek .hatáskörét lassan-lassan szűkebbre szörítani, addig
az állami tanítók és tanárok többsége tűzzel-vassal, villámos erővel
óhajtott államosítani ; talán éppen máról-holnapra szerették volna meg-
búzatni a lélekharangot a felekezeti iskolák felett. Nem gondolva azzal,
hogy _az államosítás mennyire éretlen eszme ~még, mennyi temérdek
.pénz kell ahhoz! Nem azzal, hogy az állami iskolák csak nehány
évtizedre szóló jubileum ot, a felekezeti iskolák tényleges millenáris
IÜnnepet ülnek; nem azzal, hogy -az állami iskolák csecsemők, sokszoros
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ükapjuk a felekezet. Az általános államosítás, példa a külföld, nem
volna üdvös dolog.

Nem az iskola jellege, de benső krisztusi szereteten alapuló szelleme
a' lényeg. A jó iskola eszménye lebegjen mindenek felett szemünk előtt,
legyen az' állami, felekezeti, községi vagy magániskola. A jó iskola
létrehozása. érdekében mindannyiunknak kezet kell fogni ; ez alapon
kárhoztatandó úgy az államiak türelmetlenkedése, mint a felekezetek
közönyössége, a nemes harcztól való visszavonulása, széthuzása össze-
tartás helyett.

E:n tiszta szívvel s lélekkel híve vagyok a tanítók s tanárok fele-
kezeti szövetségének s egyesülésének; tagja vagyok magam is; szíves
örömmel istápolom ügyét, részt kérek a munkájából; minden felekezet-
nek vannak olyan ügyei, melyeket a szűkebb nyiltsággal bíró, mond-
hatnám családiasabb jellegű tűzhely körül kell- megérlelni = belügyek,
melyekhez a nagy közönségnek nincs közé, éppen ezért nem is érdekli;
de hazánk tan ügye nem csupán a felekezeteké, kőzös kincs, a mindnyá-

junké ; ezt fejleszteni mindnyájunk kötelessége, ez fölötte áll minden
felekezetnek;CBA/ jJ jm tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAezért a (elekezetnélkülz' országos egyesület zászlója a lá
/ifmói'ülnt' kz'véte) néLkü! mt'ndannyz'unknak hazafiúi s erkó1csi kó'telessége.
. Ha a felekezeteknek távolmaradásuk miatt részük van abban, hogy

az új törvényjavaslat nem országos vélemény, részük van áz államiaknak
is; mert főleg állami .szernpontok szerint való egyoldahi türelmetlen
ítélkezésük már a multban megteremtette a bizalmatlankodást.

Bizalom, testvéri es szeretet, egyetértés, kőlcsönös tisztelet '1 jöjjön
. el miharabb a te országod! .. -_

Döbrössy igazgató úr nézeteinek nagy részével, sokan, sokan nem
érthetúnk egyet, mert a tanítóképzés színvonalát inkább leszállítja, mint
emeli'; a tanítói oklevélnek értékét a kétszeres gyakorlati vizsgálattal
kétségessé teszi; ezek alapján nemhogy közelednék de távolodik az
egységes' képzés elvének megvalósításátóL ,

A kizárólagos állami képesírésnek a protestánsok sem hívei i de
a felekezeti képesítő bizottságok szervezését oly megszorítással, hogy
azokon egy részről az állam képviselője is elnököljön, mint a közép-
iskoláknal jelenleg, oly középútnak vélik, mely úgy az állam, mint a
felekezetek érdekeit figyelembe veszi, talán ki is elégíti.

Az r897-98-iki tanév történetéből kiemelem a következőket.
A tanévet szept, I-én nyitották meg, Az -intézetnek internátusa nincs,
a növendékek sokszor megbízhatatlan helyeken kényszerülnek lakást
fogadni. Összesen [2 ösztöndíjat osztottak ki, 476 frt 50 kr. értékben.
A növendékek segéJyezését (főleg élelmezéssel] a pécsi nőzárda, az őr-
kanonok, a pécsi jótékony nőegylet, Pécs város tanácsa stb, segítették
elő. A' képzőintézet segélyalaptőkéje 203 I '67 frtot tesz ki, ennek
kamataiból 93'54 frtból a növendékek számára főleg tanszereket vásá-
roltak, -

Az ifjúság több .hazafias s egyházi ünnepélyt tartott,
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. A rendes tantárgyak 'az' országos tanterv szerinti . minőségben s
mennyiségben adatnak elő.

A növendékek tanulmányi előmenetele s erkölcsi viselete, egész-
ségügyi viszonya kedvező,

A tanszerszükségletet a befolyó tandíjakból veszik.
Alkalmat adnak arra, hogya növendékek a nagy közönséggel lS

érintkezhessenek.
. A tanári kar az elmult évben 9 tagból állott. A növendékek az

intézettel szerves összefüggésben álló négyosztályú s egy tanítóval bíró
gyakorló iskolában nyerik gyakorlati kiképeztetésüket. Minden növen-.
dék minden tárgyból tanított. Egy-egy növendékre esik 10-12 taní-
tás. A félórás tanításokon kívül a növendékek még egy fél, avagy egész
napot is tanítottak az iskolában. A tanításokat előre írásban mutatják
be; a kijavítás után következik a fellépés, melyet a gyakorló iskola
tanítóján kívül az igazgató észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa sea etandr is ellenőriznek.

Közli az értesítő a gyakorló iskolában megejtett tanítások teljes
tervezerét. A gyakorlati tanításokat csak nov. 4-én 'kezdték, márcziusban .
befejezték. A birálatban a IV-ed éves növendékek vettek részt; voltak:
tananyagbírálók, tanalak- és tanmenetbírálók., nyelvezet-bírálők. Ez a
beosztás a növendékeketegyoldalú megfigyelésre szoktatja. Sokkal jobb,
ha a növendéket minden oldalú, teljes kerekegész bírálatra, így minden-
oldalú megfigyelésre szoktat juk.

A mintatanítások tervezete közül bernutat az értesítő egy szemel-
vényt is. Tanítási idő 1/2 óra. A 1., IL, I1I-ik oszt. csendes foglalkozást
kap, a IV. oszt. oktatásban részesül. A tanító kíjelöll a tananyagot, a
taneszközöket, az anyag fokozatos elrendezését, mintapéldákat sorol
fel, ezután jő a kidolgozás. Ime egy példa: .

Táblára írva: 4 [rt 64 kr. : 8 = 58 kr.

464hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Osztás közben a következő kérdéseket teszem: Osztha tó a maga-
sabb nevezett, mint z'lym nevezet? N. Mit kell vele tennem? Mennyi lesz
a lacsonyabb nevezetre vá ltva? Ez a nehezen érthető kérdés tetszetős lehet
a tanítóképzői Lső osztályban, de a népiskola IV. osztályába nem való.
Nem sokkai természetesebb, a gyermekek értelmi fejlődéséhez s nyelve-
zetéhez illő b b , magyarosan azt kérdezni: lehet 4 - fr tot 8 részre úgy osz-
tani, hog)' tJúnden részreCBAfo rm : jusson? Nem. Mit kell tehát tennünk?
Felvá ltjuk kra jczárokra . Ez a gyakorlati életnek, a gyermeki nyelvezet-
nek megfelelő eljárás. Ne mesterkedjünk tetszelgős, hangzatos kérdések-
kell Mire való, a magasabb, alacsonyabb nevezet? A métert ne
alacsonyabb nevezetre, hanem ehelyett decziméterekre, ezeket ezen ti-
méterekre stb. változtassuk.

Begyakorlás után köve tkezik a háromoldalú bírálat, ezután jő a
gyakorló iskola vezetőjének felülbírálata.

A Ill-ad éves növendékek hospitáltak; de hogya ll .. I-ső osz-
tályú növendékek gyakorlati kiképzése érdekében történik-e valami
előkészítés, arról hallgat az értesítő.

Magyar TanU6képz6. 34
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Az értesítő ezután a gyakorIó iskolai tananyag felosztását közli,
A könyvtár és taneszközök gyarapodása haladást mutat.
A vizsgálatok a IV-ed éves növendékekkel május 20-z6-ig tar-

tottak. A negyedik osztályban 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagántanuló volt / Az 1., II, Ill. osz-
tályok vizsgálatai jun. 7-től 20 ig tartottak

A képesítő vizsgá.latok, írásbeliek és szóbeliek, öt nap alatt (május
31., junius .1., 2, 3., 4.) folytak le; a közoktatasi miniszter által tudo-
másul vett szabályzat alapján ejtettek meg. Képesíró vizsgálatot tett
2 [ jelentkező, jelesen végezett 3, jól 8, elégségcsen 6, ketten két
tárgyból, ketten az összes tárgyakból egy évi újra készülésre utasít-
tattak.

A vizsgálati szabályzat 11, és 12. §-ának megfelelőleg a következő
írásbeli tételek tüzettek ki:

1. a tanítás és nevelés köréből :
«Az iskola ne csak tanítson, de neveljen is I Neveljen az életnek

és vallásosan. ~
2. A német nyelvből: «Der fromme Vater. czímű olvasmány

magyar fordításul.
3. A mértanból : 1. e Mekkora ama szabályos hatszög területe,

melynek kerítése 1'44 méter?
II. «Iskolatermünk hossza 7'3 méter, szélessége 5'8 m. Hány tanuló

számára van benne hely, ha egyre 0'8 m2_t számítunk?
III. c Egy tehén 5 m.' hosszú kötélhez erősítve, a fűvet köröskörül

másfél nap alatt leeszi. Vajjon meddig tart, míg 15m. hosszú kötélhez
erősítve, leeszi a fűvet?,.

IV. cMennyit nyom egy 2'4 m. átmérőjű és 3' 5 dm. vastag
malomkő, ha falysúlya 2' 5 ?

4. A szabadkézi rajzból : «Egy gipszöntvény-oszlopláb két négy-
zetes alappal.s

5. A szépírásból : e Több tulajdonnévnek kőnyomatú (lapidorjbetűk-
kel való tetszetős írása."

A statisztikai adatokból kiemelem a következőket: volt az intézet-
ben 69 rendes, 16 magántanuló, a gyakorló iskolában (I-IV osztályok-

. kal) volt 40 tanuló, mindannyian fiuk.
Közli az értesítő az összes növendékek osztályzatát, végül pedig

a jövő évre vonatkozó tudnivalókat.

Mint az értesítőből látjuk, a pécsi püspöki tauftóképző-intézet
szellemi munkálkodás tekintetében, az elért eredményt tekintve, meg-
felelő magaslaton áll; berendezés tekintetében még sok a kívánni való.
Első sorban a közös étkezést kellepe megteremteni, hol' a növendékek
ingyen, avagy olcsó -áron kaphatnának egyszerű, de tápláló ellátást;
szép és nemes cselekedet, ha egyesek adnak az ifjúságnak élelmezést,
de van az adományozásnak e módjában mindig valami, a mi az on-
erzetre, az egyént' lelkület fejlődésére csorbítólag hat. Az igazgató nevelői
ténykedése internátus nélkül szörnyen meg van nehezttve.
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Az értesítő sokkal hívebb tűk rőt mutatott volna az intézetről, ha
közölte volna a tanorarendet. a havi dolgozatokat, az intézet fentartására
fordított, részletezett teljes összeget. Az értesítőból nem tunik ki az
ifjúság önképzésére vonatkozó intézkedés. Vari-e önképző kör r Van-e'
zenekar ? Van- e külön ifjúsági segélyző-egyesület; van-é ez utóbbinak
vagyona, mennyi? hogyan kezeltetik ? az önképző-kör mily irányban
fejt ki munkásságot?

Jó az ifjúságot már az intézetben a gyakorlati élet követelményeire,
az önképzésre s pénzzel való bánasra szoktatni. -

Sopron.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASimkó Endre:

- IV. közlemény. -

N É P O K T A T ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA s .

A p s y c h o lo g ia a gyermekszobaban.

A g y e r m e k in d u la t a i .

Azt a lelki állapotot, melyet az érzelmek okoznak, kedélynek
mondjuk. Maga az érzelem sohasem lehet tartós, tartósságát kizárja már
a lelki tö'r ténés általános jelleme. Lefolyásukra nézve az érzelmek vagy
szép csendesen követik egymást. vagy rohannak- egymásután. Az első
lelki történés a kedélynyugalom, az utóbbi a kedélyrázkodás vagy indula t.

Régebben az érzelem és indulat között nem tettek külömbséget.·
Még, Kant is azt tartja, hogy az indula t csak erősebb s tartalmasabb
érzelem.

Herbart már azt tanítja, hogy az érzelem bármily.en erős legyen,
magában véve még korántsem z'ndula t. Ott van pl. a szülőink, gyerme·
keink, általában hozzánktartozóink s hazánk iránti szeretet. Ez a zere-
tet megmarad érzelemnek egész addig a pillanatig, mig valami "ézélyt
nem veszünk észre, mely szeretteinket fenyegeti. Ha az inger bekövet-
kezett, előáll az indula t, mely bár érzelmekből áll, még is nagyban
különbözik csak az imént említett érzelmektől. Az' indulatok nemcsak
psychologiai, hanem physiologiai tárgyak is, egyszersmind. Hatnak a
testre S a felizgatott test a szellemet, habár néha csak egy pillanatig,
de minden esetben hatalma alá hajtja s megfosztja szabad elhatározása-
tói 11 Az érzelmeknél a test nyugodtan marad, az z'ndula toknál pedig
nyugalmát elveszti.2, '

Wundt, bár Kant felé hajlik, még is azf mondja, hogy az z'ndula t
az összetett erzelemtől két ismertető jegy által különbözik. 1. Határozott
befolyást mutat, vagyis több érzelem egymásra következését zárja
magába, és 2. intenzivebb hatást és utohatást gyakorol a lelki folya-

1 Herbart: Lehrbuch zur Psychologle, 76.
2 Drbal: Menschenkunde u, Seelenlehre. 171,

3 4 *
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matok összefüggésére. E hatás nem csupán az· alkotó érzelmek psychikai
. tartalmára, hanem azoknak kisérő-jelenségeire is vonatkozik. EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkz'Jérö-

jelenségek pedig az önkéntelenül fellépő kt/ejező mozgások •
. Az: indulatok nagyon sokfélék. Osztályozásuknal Herbart és tanít-

ványai megelégesznek a felemelo és lev.erő kategoriákkal. Wundt a fő·
beosztást az indulatban. résztvevő érzelmek qualítása (kellemes és kelle-
metlen; izgató és megnyugtató, feszítő és feloldó) - az albeosztásokat
pedig az érzelmek .intensítása és lefolyás formája szerint rendezi.

_ A gyermekszoba psychologusai az indulatok közül eddig különösen
kettőt, .a, félelmet és bámula tot vették figyelembe.

a) A félelem.

A félelmet agyengeségnek, érőtelenségnek a tudata hozta létre s
a gyermekeknél egyike ez a legjellemzőbb indulatoknak. A gyermekek
nagyobb: része félénk, bátortalan. Osszerezzen. megrázkódik, reszket a
legcsekélyebbnek látszó dologra. A korai gyermek-kornak e jellemző
sajátsága, párosulva az állatok és a vadnépek félénkségének meggon-
dolásával, arra a következtetésre birtak egyeseket, hogy e félénkség
öriiklö'tt lelki tulajdonság." A gyermekszoba psychologusainak vizsgálatai
a mellett tanúskodnak, hogy igen is van a félelemnek olyan fajtája.
mely esetleg öröklött is lehet, de az öröklés törvényét az egész vonalon
általában alkalmazni nem lehet.

i'}. kik azt mondják, hogy az állatoknál a félelem lehet öröklött.
hivatkoznak Spalding megfigyeléseire, ki a tyukokkal tett érdekes kisér-
letet, Felnevelt egy jérczét zárt helyen, hol sem rokonaival nem érint-
kezhetett, sem ellenségeítnem láthatta. A jérczéből idő maltaval tyúk
lett, megkotlott s kiköltötte az alárakott tojásokat. Mikor a csirkék tiz
naposak voltak, először történt. hogy kieresztette őket a mezőre.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA

csirkék körülfogták anyjukat, bogarásztak a fűben. Spalding most el-
eresztett egy sólymot. A csirkék, mihelyt észre vették, elbújtak a fűbe II

s a bokrok alatt; anyjok pedig harezra készen várta a közelgő ellen-
séget s mikor a sólyom lecsapott, egyenesen rárohant. Másnap kiéresz-
tett egy· galambot, s ime a tyúk és csirkéi a galambtói egy cseppet
se ijedtek meg. Preyer is megpróbálta, még pedig gépben költött 24-25
napos csirkék kel, majd pulykákkal; nála is féltek a .csirkék és pulykák
a sólyomtól, de a galambtóI is; de nem a tyűktól, pedig' ezt sem látták
előbb soha: A kisérletek azt is megmutatták, hogy a csirkék a méhek-
től is félnek. Preyer ezeket látva, azt következteti, hogy az állat vele
ssületet: emlékezeténél ío g v a ráismer ősei ellenségére s ha ezt speciali,
san nem örökli is, örökli általában a félelmet.

Hogy az ember is örökölheti a félénkséget, arra nézve felhozzák,
.hogy a hülyék, a vad emberek általában nagyon félénkek 'és vannak
egyes .<::saládok, a melyben minden tag, ha nem fél is, de legalább is
háta borsódzik, a mikor egy egeret, vagy kígyót, szóval valami neki
nem tetsző állatot meglát.

1 Mosso: Die Furcht. Németre fordította Finger W. 1889.
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Ufer említi 1 a következőket: A gyermekek az iskolában egy-
szer egy egeret láttak. A tanító később egy 1 0 éves leánykára czélozva,
.tréfából felemlítette az egeret. Másnap elment a tanítóhoz a leányka
.anyja s arra kérte : máskor ne tegyen ilyen czélzast, mert az Ő házuk-
ban mindenki fél az egértől. A leány egész nap nyugtalan, izgatott

'volt, a másik leánya pedig ? - multkoriban éppen azért kapott görcsoket
ije dtében, mert egeret látott.

Az állatok félénkségére. vonatkozólag fel lehetne ugyan hozni, azt
a mindennapi tapasztalatot. hogy a hol vadász nem jár, vagy ahol
nem szoktak vadászni, az úgynevezett «vad állatok> egy cseppet' sem
.félnek az embertől s a puska durranásr a , pl, a «Königsee s vadréczéi
fel sem repülnek. de fütyölésünkre közvetlen csónakunk közelébe úsznak,
.a mi vagy azt bizonyítja, hogy az emlékezeti öröklés náluk nincs meg,
.vagy vpedig általában uemöröklik a félelmet. 'Épp így vagyurik az
emberekkel s a gyermeke~kel is. Nem, lehet tagadni, hogy valamit
örökölünk, de azt sem, hogy sokat úgy szerzünk a félelemből. Ilyen
.szerzett pl. embernél és állatnál azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbüntetéstől va ló félelem. Aztán. azt is .
űgyelembe kell venni, hogya mitől az, egyikgyerrriek fél, abban 'a
.másik esetleg legjobban .gyönyörködik. Altalában igen nehéz a bátor-
ság és a gyávaság határvonalait meghúzni, s ha meghúzzuk is, akkor
lS azon vagyunk, hogy «édes magunk> is a bátrak közé számíttathassék.
Egyikünk megküzdene az oroszlánnal, de nem a közvéleménynyel ;
masik fél mindenféle csúszó-mászó állattól, de a kolera idejében össze
eszik ugorkát, dinnyét s csak neveti" azokat, kik a baczillustól annyira
rettegnek. Egyik ember gyávának, a másik bátornak rnondja azt a
szerencsétlent, ki maga vet véget. életének. A valóság pedig az, a mit

,B . Eó'tviis. József is mond: «Nincs senki a vz'lágon, ki semmitől sem félne
is nincs senki, ki bz'zonyos tá rgyak előtt, melyeknek lá ttá ra mdsok clzj"ed-
nek, nem tartand meg bátorságá t». De ha mindezeket figyelembe nem
veszszük is, a gyermekszoba psychologiája, a geneticus psychologia ez
adattára, daczára hézagosságának, már is fennen hirdeti: van ó'ró'kló'ttés
van szerzett jéldnkség. .

Mikor mutatkozik előszó',!, a félelem, arra nézve a nézetek még el-
· térők egymástól. Nagyon sok függ ebben a gyermek egyéni sajátsága-
tói. Minél korábban fejlődik a gyermek, annál hamarabb elkezd félni

.Is, ,A korai félelem ef korai fejlődés 'egyik jele.' ' . .
Magának aféJelemnek is kétféle fajtája van. Egyik az z'degeizkedés,

borzongás, másik a valóságos félelem .
. Már az érzékek fejlődésénél láttuk (cM. T.»' 1898 ,V!.), hogy a

félelem kifejező mozg ásai közül a fej-elhajlftás, összerezzenés, sót a
reszketés is I)agyon korán jelentkezik a. gyermeknél. E reagálások le-
hetnek e korban a félelem elóhirnókének, a megijedésnek a jelei; de

-rnég nem jl. ' féleleméi,
Azt is észrevették, hogya megijedés gyakrabban következik . be

a hallási, mint . a lá tást' ingerekre. -Később is hamarabb 'félnek a
saokatlan zajtól,' mint valami új tárgynak, a látásától. Ennek az okát

• ' 1 «Kind U . Welt» 192, 1.
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abban lelik, mert 'a h~llási benyomások sokkal- erősebben
gyermek gyenge idegrendszerére, mint a látásiak.

A gyermek azonban nemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAminden hangra vagy zörejre ijed meg.
Három van, a mi hozzá járulhat az ijedés elősegítéséhez; a szokatlanság,
erősség, vára tlanság.

Darwin említi, hogy fiát hozzá akarván szoktatni a különböz6
hangokhoz, mikor fia ötödfél hónapos volt, mindenféle zörgést csinált
a gyermek jelenlétében. A gyermek nézett, hallgatott, de a félelem
jelét nem mutatta s a különböző hangokat minden felindúlás nélkül
hallgatta. Egy nap azonban apja lzorkoln,z"kezdett; ez a szokatlanság
a gyermeket kihozta sodrából, megijedt s keservesen elkezdett kiabálni.
ChamjJneys fia pedig kilencz hónapos korában ijedt meg először a zajra,
a mit a szoba egyik távolabbi részéről hallott. Adatunk van arra is,
hogy a gyermek megijedt a kerep elő, sőt a csengetyű hangjától is.
Azt meg valamennyien tudjuk, hogya gyárak, gőzhajók, vonatok
zakatolása mily nyugtalanítólag hat a gyermekekre.

Arra nézve, hogy a váratlanság mennyire közben játszik a meg-
ijedésnél, elég ha arra utalok, hogy még a felnőtt ember is össze-
r-ezzen egy váratlan puskalövésre s ha ideges, egy ajtó becsapására is.
Érdekes az az eset is, a mit Sully mond el. Egy kis leányt kilencz
hónapos korában falura vittek. Gyönyörrel nézegette itt a különböz6
állatokat, arcza a megelégedést fejezte ki, egészen addig, mig az egyik
bárány elkezdett bégetni.

Erre a leányka megijedt, mit azzal árult el, hogy dajkáját átölelte
s szorosan magához szorította. Azt is tapasztalta már Champneys-sel
akárhány szülő s köztük magam is, hogy ha a gyermeknek olyan
játékszert, teszem fel bárányt adunk, melynek bizonyos részét ha meg-
nyomjuk hangot ad, -akkor a gyermek kezdetben fél tőle, sok eset-
ben a síráshoz is hozzá fog; de azért a környezetet rövid időközökben
egyre kéri, nyomják be-a bárány fejét s mikor hozzászoknak, maguk
is kedvüket lelik játékuk nyikorogtatásában. Champneys ezt a kilencz
hónapos, én pedig a másféléves gyermeknél is tapasztaltam.

Vannak olyan gyermekek is, kik a zenei hangoktóI is megijednek.
Egy fiú négy 'hónapos korában sírásra fakadt, mikor először hallott
zongorázni, ,mási~ meg hatodfél hónapos korában mutatott félelmet a
gitár hangjától. Ugy látszik, a zenei hangoktói való félelem csak később
fejlődik, legalább erre mutat az, a mit Prever ir. Fia a Sr-ik napon
nem ijedt meg attól a hangtói, a mit apja nedves ujjának a pohár
szélén való huzogatásával előidézett, míg a r ő-dik hónapban a hang
hallattára keservesen sírni kezdett. A· zenei hangoktóI való félelemné}
ne feledjük el azt sem, hogy esetleg az ideg együtt hangzása is zava-
rólaghathat a gyermekre. .

Különben a szokatlan zörgéstől az állatok is félnek. Kössűnk egy
csomó kukoricza csutakot a kutya vagy a macska farkára s világgá
szalad ijedtében. Sul!y egy 8 hetes macskát vett az ölébe s leült vele
a zongora mellé, Alig ütött meg nehány billentyűt, a macska ijedve
szaladt el tőle.

Ha a gyermek égiháború alkalmával fél, félelmétinem a .villámlás,



hanem a dörgés okozza.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASkott Walterról beszélik, hogy egy zivatar
alkalmával hanyatt fekve találták a szabadban s valahányszor a villám
czikázott mindig felkiáltott: eEj, de szép 1> Preyer fia 18 és 19 hó-
napos korában hangosan nevetett a villámlásra és dörgésrehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj egy másik
gyermek pedig még 35 hónapos korában is így tett és a villám cziká-
zását kacsójával ügyesen utánozta.

. Attól is megijed sok gyerfnek, ha vele természetellenes,' elváltoz-
tatott hangon beszélünk. A dajkák boszorkány-meséinek alakjai is ren-
desen dörmögő vagy rikácsoló vén asszonyok. Talán ezért is félnek
kicsinyeink annyira tőlük, Az az egy azonban itt is jellemző, hogy ujra
meg ujra hallani kivánják.

Ezeknek az eseteknek számbavétele arra a meggyőződésre bírták
Sullyt, hogyahangoktól való megijedés és félelemben az .ö'rö'klésnek
alig van valami része. Ha egy család tagjai mind félnek is a dörgéstől,
ezt nem úgy öröklik, hanem inkább úgy ragad a félelem egyikről a
másikra.

Az ijedtséget .akkor is tapasztalták a kis gyermekeknél, mikor
őket ügyetlenül tartották. Egy öt hónapos leányka görcsösen bele-
kapaszkodott dajkája ruhájába s bizonyosan attól félt, hogy ügyetlen
dajkája leejtheti. Azt meg többen észleltük, hogy ha a gyermeket
karjainkban ringat juk s a leejtést szinleljük, a gyermek, hacsak teheti,
ruhánkba kapaszkodik. Azt is tudjuk, hogy mikor a gyermek járni kezd,
.mennyire fél az eleséstől. A jellemző itt az, hogy nem csak azok félnek,
a kik már elestek s esés közben megütötték magukat, de azok is, a
kik még s-oha sem estek el s nem is ütötték meg magukat. Bizonyos
mellékkörülmények a félelem megszűnésére itt is befolyással vannak.
Ezt én is tapasztaltarn. Fiam mérgében állt meg először egyedül s ugyan-
akkor tette meg az első három lépést, a nélkül, hogy a félelemnek
bármi jelét tapasztaltam volna nála.

A lá tász" ingereknél is két alakja van a félelemnek. Az első a
meglepetés, a második a valóságos félelem. Egyiket is, másikat is rövidebb
vagy hosszabb ideig ellensúlyozza a kiváncsúág.

Meglepetést, nyugtalanságot, sőt gyakran félelmet vehetünk észre
a gyermekeknél, ha idegen, szokatlan helyre viszszük őket j de akkor
is, ha a már ismert szobában a butorokat máskép állítjuk fd. Az első
és második hónapban a gyermeknek mindegy, bármilyen szebába viszszük
is, azonban, ha a szoba butorait, falait már ismeri, akkor már nyugtalan-
kodik az idegen helyen. E nyugtalankodás a negyedik hónap után
szokott bekövetkezni. A gyermek kezdetben körültekint, vizsgálja a
szobát, mig végre elpityeredik s keservesen sírni kezd. Ez a nyugtalan-
kodás és félelem később még erősebben lép. tel, különösen akkor, ha a
gyermek beteg. Talán innen van népünkben a közhiedelem, amely
nem is egészen alapnélküli, hogy idegen helyen még meghalni is
nehezebb. '

Mikor már a gyermek nagyobb, akkor az idegen hely vizsgálata
kiváncsiságát gyönyörködteti, de a mint a kiváncsiság kielégíttetett,
vége a -jó kedvnek, beáll a' nyugtalanság és a félelem s akárhányszor
megtörténik, hogy a gyermek heteken keresztül nem érzi magát ott



'honosan, folytori szülőin s ismerősein csüng, el· nem ~eresztené őket
egy perczre .se magától. Az is megtörténik, hogy hosszabb távollét

, utána ,·gYermek elfeledi a szobát, a melyben előbb tartózkodott s mi-
kor visszatér; a régen ismerős tárgyak idegenszerűen hatnak' a gyer-
mekre és úgy viseli magát, mintha - idegen helyen volna. A félelmet
gyakran csekélység okozza, Egy harmadféléves gyermeknek valóságos
élvezet volt, ha lővonatún 'utazhatott. Mikor elöszőr vitték a gyermeket
vasúton, 'keservesen sírt a félelemtől s mint később mondá : azért, mert
annak a «nagy 'Ióvonatús cnak ablakai voltak., ,

.,A tárgyakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnagysága s a-gyermek előtt csodálatosnak tetsző
masgdso: is félelmet' szokott szülni . a gyermekben. Egy 13, hónapos
gyermek csodálkozott a tengeren, de nem félt tőle; egyhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 1 hónapos
gyermek kiterjesztette :karjait, mintha meg akarta volna a tengert ölelni.
Vannak azonban ezekkel: homlok-egyenest 'ellekező adataink is. Preyer
fia ugyan 'csak '2 1 hónapos korában félt al tengertől, -de csak akkor,
ha közvetlen a part felé vitték s akadtak olyanok is, kik hat éves
korukban is valósággal' féltek a tengertől. 'Mikor ezt a nagy ellentétet
látjuk, gondoljunk csak a gyermek élénk képzelő tehetségére s nagyon
könnyen e1gondolhatj.uk azt is, hogy az egyik egy nagy, puha ágyat,
a másik óriási szörnyet lát a tengerben. ,Némelyek felveszik emellett
még azt is, hogy a tengertől való félelem ó'ró'klés js 'lehet. Hogy a
fantázia rnit alkothat a gyermeknél, a ,tengerből, különösen ha már
előzöleg beszéltek előtte,arr.'a elég legyen felemIítenem Pierre Lotu
példáját, (cI>ömanCBAd 'u E Enfant»), ki legelőször alkonyatkor látta meg
a tengert. Ugy rémlett neki, hogy sötét, majdnem feketezöld ruhája
van, emellett nyugtalannak, alattomosnak is ,találta, ki minden pilla-
natban kész áldozat jára rohanni,' s 'irtóztatópillantásait egyre körül
járatja. Nemcsak a tengertől, hanem a magas, meredek hegyektől is
fél a gyermek, különösen akkor, ha ezek váratlanul ttínnek - fel előtte.
A felnőttek is gyakran sze?t borzalmat éreznek a ,sziklahasadékban.

A képzelő tehetség oka jórészben annak is,' hogy kisebb tárgyak-
tól is félnek a. gyermekek. Sigismund fiát-egyszer a malom mellett
vitték el s a mint oda érnek, a gyermek elkapja 'a fejét. Bizonyosan
'azt gondolta, a .malorn valami ,szörnyeteg, s ő a veszélyt kikerülheti.
ha' fejét előle elkapja, 'Egy 22 hónapos leányka az utazás 'kö7.ben' félt
az útmelletti kőrisfáktól, Bizonyosan azért, mert úgy' tűnt neki, hogy
ezek a fák sza ladnak. Egy 3 éves leányka fnegazt vette észre, hogy
ágyban fekvő beteg anyja dunyhájából egy peJ ,.ely' kijött s a szobában
majd fel, majd alá repkedett, Erre a leányka . úgy megijedt, hogy
napokig nem, .mert az anyja ágyához közeledni. Mások meg olyanok,
mint a rnacska : megijednek még az árnyékuktói is; de .még inkább a
más tárgyak árnyékától. Sigismund fia télt a, vasa ló, deszká tói; mert egy
este látta, mint világít, ki bel-őle a tűzes vas. Azonhan bármiről féljen

,a gyermek, rendes dolog már az; hogy mindig oda szeretne menni vala-
.melyik felnőtt társaságában, a hol az van, a mitől , fél.. Találóan mondja
Sigismund, hogy már .a . gyermek is gyönyörködik, ,á mikor biztonság-
_ban van a .rérnületes dolgok szemlélésében ; épp úgy, mint a felnőttek,
kik sokan 'étl~n-szomjan, elhallgatnák a. kisértetekről való borzalmas



dolgokat; a legszivesebbcn olvassák a «rém-regényeket. s tömegesen
rohannak egy-egy nagyobb hirű ·rablógyilkosság . végtárgyalására. Az
-emberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAember s a biztos helyről igen szivesenés örömest elnézi akár az
-elernek, akár a szenvedélyek damoni pusztftását ; sőt mi több, akárhány
még gyönyörködik is bennök.

. A gyermek nemcsak az ismeretien tárgyak, hanem az ismeretlen
emberektől is fél és pedig annál jobban, minél jobban ragaszkodik kör-
nyezetéhez és minél kevesebb alkalma volt idegen arczoka t látni. Locke
mondja: c A csecsemő kezdetben minden. tárgy iránt közönyös, a
szerecsentől vagy az oroszlán tói épp oly kevéssé ijed meg, mint dajká= ,
jától. Ha mindennap más' szoptatná, akkor hat hónapos korában éppen
úgy nem ijedne meg az idegen arcztól, mint hatvan éves korában, Így
azonban, a, mily mértékben megszokja a körűlötte forgolódók arczát,
épp oly mértékben fél az idegenek tő!.»

A gyermékszoba psychologusai 'jórészben igazat' adnak Locke-
nek. Tapasztalatuk a mellett tanúskodik, hogy .a gyermek kezdetben
nem, tud különbséget tenni arcz és arcz, közőtt. Ha apjának szakálla
van, minden szakállas embert apjának tart .. Mikor -rnár az arczuk között
külonböztet ni kezd, akkor is először megnézi az illető egyént, vizsgálja,
.de azért még nem fél tőle. Arra a kérdésre: mikor kezd a gyermek
az idegenektől félni: Preyer azt tartja, hogy a hatodik és hetedik
'hónapban. Sully említúgyan egy esetet, a midőn az' ötödfél hónapos
gyermek keservesen. elkezdett sírni, a mikor egy ismeretlen ember
arczát megsimogatta. Nagyon' valószínű azonban, hogy itt a. félelmet
a gyermek arczának simogatása okozta.

Az ismeretlenektől való félelem később megszűnik, a "gyermek
bár tartozkodó, de azért barátságo's bárki vel szemben. Rogy mikor lép
fel e pillanat, az a különböző gyermekeknél különböző. Mindenesetre
igen sok függ aszoktatástól és. a környezet magaviseletétől. Preyer
úgy tartja, hogya gyermekek a 19,dik. hónapban lesznek barátságo-
sabbak, én már láttam egy kis leányt, ki, már a I3-dik hónapban
nagyon barátságos volt bárki iránt; de olyan fiút is, ki még nyolcz
-éves korában is félt a mí tek nővájó czigányainktól. Ez utóbbinál azon-
ban, úgy látszik, a félelem oka részint a hibás nevelésben, részint pedig
.az idegrendszerben van. Még 18 éves korábarí is félt este bármely
zörejtél s ha megijedt, könyek tódultak szemébe s a mint setétedni
kezdett, .maga meg nem maradt volna a szobában s a világ miuden
kincséért nem ment volna ki ~az udvarra. Mindig attól félthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , megöli a
sötétben valaki.

Azt is észrevették már, hogya gyermekek az úmerős egyénektől
is félitek és pedig vagy azért, mert hosszabb ideig nem látták az ismerős
arczokat, vagy pedig más ruhát vettek magukra. Az ismerős arczok-
nak újra .Iátása nem a valódi félelem, de rokon ezzel; valami csodálatos
idegenkedés. Kezdetben a gyermek húzódozik, majd. meg nézi az arczot
s mellette csodálatos módon sóhajt, de azért hamar megbarátkozik. Ézt
a kisebb és nagyobb' gyermekeknél is tapasztalták már.' Sully nyolcz
hónapos g,yermekekről tesz említést ; én tiz .hőnapos, de, negyedfel
.éves gyermekeknél' is tapaszt a 'tam. Azzal a külöm bs éggel , 'hogy az
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első esetben 14 nap mulva látta szoptatós dajkáját, az utóbbiban pedig
hat hét mulva engemet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPreyer gyermeke nyugtalankodott, mikor 17
hónapos korában először látta anyját fekete ruhában. Azt is észrevették
már többen, hogya feketehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ín általában nyugtalanÍtólag hat a gyer-
mekre. Némely gyermek azonban nem csupán a fekete,' de minden új
színtől idegenkedik, ezért nem szeréti az új, különösen másforma s z ín ű

ruhát, mint a mit eddig rendesen viselt. Az új ruhák iránti ellenszenv
a hetedik hónaptól a harmadfél éves korig szokott mutatkozni, de nem
minden gyermeknél. Azt hiszem, az új ruhánál az is bántja a gyermeket.
mert környezete folyton arra figyelmezteti; vigyázzon az új ruhára!
Még azt sem engedik meg neki, hogy benne kedve szerint játszhassék ;
ha elpiszkolja : van mit hallania 1 Harmadfél éves korában azonban fel-
lép a hz'úság s ez ellensúlyozza az új ruha és következményeitől való
félelmet.

Br. Eötvó's József munkáiban olvastam valahol': «Gyermekek néha
a szép érzetével születnek s nem ritkán 'Iátjuk, hogy' a legszilajabb, ki
minden idegentől sírva elbúvik, a szép asszonyokhoz első pillanatban
szeretettel simul>. Ennek a már oly sokszor. ismétlődő tapasztalatnak
pozitív bizonyítását a kezeim között levő munkákban nem látom. A

negativ bizonyítás azonban e· 'munkakból ~sem hiányzik. Tracy említi,
hogy a gyermeket nagyon nyugtalanítja az, ha környezői közül valaki
arczát el fintorítja s mindenféle grimaszokat csinál, Egy gyermek már
másfél hónapos korában félt dajkájától, mert ez rnindenféle arczokat
vágott .: Sz'gismu.nd meg azt említi fel, hogya gyermekek már igen
korán [élnek az á la rcztól, különösen a feketéktől. A gyermek az ember-
nek az arczát szereti, az arczától fél. Ha Sigismund kezébe vette az
álarczot, a gyermek nyugodtan nézte; (én meg azt is Játtam, hogy
nevetett rá) ha- azonban az arczahoz vitte és rátette, a szokatlan jele-
nettől keserves sirásra fakadt. Nem akarta elhinni, hogy ez a fekete
éktelen arczú ember az ő édes apja legyen. - r - t A já tékszerekkel, külö-
nösen a babákkal is így vagyunk, a szépet szereti, a rúttói pedig
idegenkedik s nem ritkán fél is a gyermek. Egy 6 hónapos leánykának
mutattak egy úgynevezett japán-babát. A leányka annyira megijedt
tőle, hogy nem tudták abban a szobában megtartani, a melyikben a
babát mutatták neki. Egy 13 hónapos leányka pedig egy olyan kóczos
babátói ijedt meg, a melyiknek az arcza fekete, ajkai pirosak s szemei
kiállők voltak. A harmadfél éves leányka pedig a törött fejű babátói
ijedt meg. Ítt azonban a félelem már párosult a csodálkozással és a
fájdalommal.

A magyar közmondás aztvtartja : «Bátor embernek kellett annak
lenni, a ki legelőszór megette a rdéot» . Ez a közmondás arra is figyel-
meztet bennünket, hogy az emberek már régen félnek egyes állatoktól.
Említettem már fentebb, hogy' némelyek a félelmet ó'rókló'tt, mások
seersett lelki tulajdonságnak tartják. Ugyanez a nézeteltérés van a
psychologusok között az á lla toktól va ló félelemre is. Darwin e félelmet
úgy magyarázza meg, hogy a ki már természeténél fogva fél valamely
állattól, annak valamelyik őse abban a korban, a midőn az ember még
vadon élt,. sokat küzködött ilyen állattal. Mások ellenben azt mondják:
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nincs szükségünk ilyen hypothesisre. Az állat megjelenése, hangjai
járasa mind-rnindzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszokatlan a gyermek előtt, ezért z.fed meg és fél tőle.
Probálja meg valaki, hogy mikor egy kutya a legmérgesebben ugatja,
ereszkedjék le s négy kéz-Iab menjen vagy ugráljon feléje. Az előbb
oly bátor 'kutya elszalad, mintha puskából lőtték volna ki. Mit bizonyít
ez, hogy a szokatlanság még az állatra is hat.

A kik azt állitják, hogy az állatoktól való félelem nem öröklött
tulajdonsága az embernek s a gyermeknek, felemlítik a következő meg-
figyelést: Egy leányka négy éves korában künn játszott az udvaron.
Egyszer csak keservesen el kezd sírni, áll, mintha meg volna merevedve
Minden jel arra mutat, hogy nagyon fél. .Anyja ijedve szalad ki a
sikoltozásra s kérdi, mitől fél? Mi baja? A leányka nem tud szólni,
csak oda mutat, a mint egy (utetű lassankint feléje ballag. Másnap
ugyanezt a leánykát elviszik az állatkertbe s mivel itt még nem volt,
anyja megfogja a kezét, hogy ne féljen. A mint az elefántot meglátják'
a leány gyorsan kirántja kezét anyjáéból, szalad az elefánthoz s egy
cseppet se fél tőle. Ha már csakugyan öröklött volna az állatoktól
való félelem, akkor a leányka ősét bizonyosan többször legyőzhette
volna az elefánt, mint a fatetű.

Mikor azonban e felett gondolkozunk, kettőt ne feledjunk el. Egy
az, hogya gyermeknél és felnőttnél egyaránt igen hatalmas rúgó a
kz'váncsz"ság s ez a félelmet sokszor ellensúlyozza. Ha a kiváncsiság nem
volna, kevés ember mászna fel a sziklára, a melyről előtte már számo-
san lebtiktak. - Más meg az, hogy mi, felnöttek, gyakran nem is
álmodjuk : mier: fél a gyermek egyik vagy másik állattól? Preyer említ
erre egy érdekes esetet. Fiát 27 hónapos korában odavitte a k is
malaczok hoz. A fiú kezdetben komolyan nézte a kis malaczokat. De
mikor látta. hogyan szopnak a kis malaczok, keservesen elkezdett. sírni
és pedig, mint később kitűnt, azért, mert azt hitte, hogya malaczok
megeszik anyjukat. A malaczoktói való félelem annyira erőt vett rajta,
-hogy még négy öt éves korában is félt tölíik. Éjjel álmából felriadt
s e.gyre azt kiabálta: menjen el a disznó 1 Úgy látszott, azt álmodta,
hogy a disznó ott van ágyánál s őt akarja megenni. Világot gyújtot-
tak, a gyermeket szétnézették, de nem tudták meggyőzni az ellenkezóről.

Heyfeider ugyan azt állítja, hogy mikor a gyermek az állatokról
álmodik, pl. azt, hogy a kutya megharapta, ennek az oka az, hogy a

. gyermeknek vagy keze vagy lába hirtelen megrándul, s aztán ebből.
az érzelemből alkotja a gyermeki képzelet az álomban az illető állat /
alakját. Lehet, hogy igaza van Heyfeldernek, de azt is tudjuk, hogy a
gyermek alvásából fel sem ébred, tovább is csendesen aluszik s ilyen-
kor is álmodja, .bogy a kutya vagy disznó' megharapta. 'Azok az ön-
kéntelen z'zomrángatódzások pedig nem a mély álomban, hanem az el-
alvás előtt közvetlenül, vagy az elalvás pillanatában szokt ak legsűrűbben
fellépni.

Preyer fiának ez esete minden esetre arra int bennünket, hogy
a gyermekek észle/ésénél mz'ndz'g figyelembe kell vennünk a mellékkó·rül·
ményeket is.

Sully egy csomó adatot gyüjtött' össze, . melyek azt tanúsít jak,
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hogy némelyik gyermek fél a k utyától, macskától, verébtől, ga\ambtól,
stb. állattól, de még is legtöbben félnek a farkastól. Ennek okát abban
Iátja, mert a gyermek mesében és beszédben egyaránt sokszor hallja,
ilyen meg olyan vérengző állat a farkas. -

Az is jellemző dolog itt, hogy nem minden gyermek fél egy és
ugyanazon állattol s egy és ugyanazon gyermek se egyformán félzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
műtder: állattól. Az egyikkel szemben csak bizonyos idegenkedés, a
másikkal szemben pedig valóságos félelem - vesz rajta erőt. Az egyik
végpontból a másikra való átmenés igen nagy és változatos. Okos
bánásmód mellett azonban az idegenkedés, ee még a félelem is meg-
szűnik idővel. Hogy mikor.? Az a gyermek egyénisége szerint különböző,
Én már láttam két éves falusi gyermeket, ki az utczán marakodó kutyá-
kat sapkájával kergette szét; de olyan asszonyt is, a ki ötven éves

- korában is nagyot sikoltott, ha egy; békát ugrálni látott, plane feléje 1
. Rendes körülmények között, mikorra a gyermek iskolába kerül, meg-

barátkozik legalább is a házi állatokkal, ha egyik másiktól idegenkedik
is, de semmi esetre nem fél tőle. Ha a félelem nem szűnik, hanem
inkább a gyermekkel növekedik, akkor vagy a gyermek környezete
csacsogásában, vagy a gyermek idegrendszerében van a hiba.

Ez azonban még nem azt jelenti, hogya normalis idegzetű gyermek
okos bánásmód mellett teljesen, hogy úgy szóljak, e íélelemmentes>
lehet. Nem, mert van olyan dolog, a mitől a felnőtt éppen értelménél
fogva jobban fél, mint a gyermek. . A gyermek pl. jobban fél az üres
puskától, mint a felnőtt, a megtöltöttől pedig a felnőtt fél jobban, mint
'a gyermek.

Igen sok gyermekne! félelemre ad okot az egyedüllét és a sblétség
is. A félelem csak fokozódik, ha e kettő összetalálkozik. Kevés azoknak
a gyermekeknek a száma, kik ha egyedül vannak, még akkor sem fél.
nek a sötétben. Az újszülöttnek mindegy akár világos, akár sötét helyen
van. Egy-két nap rnulva azonban már a mérsékelt világosság kellemes,
a sötétség pedig 'kellemetlen érzelmet idéz elő nála is, dé azért a két-
három hona pos gyermekén még nem lehet észrevenni, hogy félne a
-sötétben. Az is ritkasag számba megy, a mit Sully egy négy hónapos
gyermekről említ fel. Anyja azt a gyermeket a sötét lépcsőn vitte fel-
.felé s ime, mikor a világosságra. érnek, látja, hogy· a gyermek arcza
sötét-vörös, jó formán fekete, uDait görcsösen szorítja össze. szemei ki-
duzzadtak. Mikor a világosra érnek, a gyermek nagyot sóhajt, s lassan-
lassan visszanyeri előbbi arczszinét s nyugodt magatartását. Rendes
körülmények között a sötétségtől való félelem jóval később szokott
fellépni s a mint mondjá·k,.vannak olyan gyermekek is, a kiknél soha-
sem. Sully felemlíti egy 30 éves asszony esetét, ki saját vallomása

-szerint előbb sohase félt a sötétben, most azonban semmiért nem
maradna egyedül a sötét szobában. Itt is láthatjuk: milyen furcsa az
emberi természet. Némelyik ember jobban fél a bezárt szobában, mint
'a szabadban. A szabadban is 'jobban, ha egyedül van, mintha embereket
is lát. Pedig a 'veszélynek legkevésbbé van kitéve a bezárt szobában s
legjobban ott, a hol emberek is járnak.' ,

'Arra .a kérdésre: miért' fél 'a gyermek sötétben? a kulöuböző



egyének különféleképp vélekednek. Egy részükzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Locee-vei tart s azt hiszi,
hogy a sötétségtől való félelmet a gyermekekbe a dajkák' és cselédek
csepégtetik ,bele, kik, csakhogy a gyermekeket elhallgattassák, a kisér-
tetekről és :boszorkányokról mindenféle badarságot össze-vissza beszél.
nek. A fődolog, hogy a szóban forgó történet, cselekedet vagy alak
minél borzalmasabb legyen. Rousseau ellenben úgy vélekedik: A gyermek
hozzá van ahhoz szokva, hogya körülötte levő tárgyakat lássa s igen
gyakran már messziről észreveszi azokat, a melyek : veszélyt hozhatna-
nak rá, de meglátván őket, a veszély elől kitérhet, A sötétben is tudja ,
hogy tárgyak vannak körűlötte, de mivel nem látja ezeket, tudja azt
is, hogy az esetleges veszély elől nem térhet ki. Vannak olyanok is,
a kiket sem Locke, sem Rousseau magyarázata oem elégít ki teljesen.
Ezek ezt mondjak, ha a sötétben tovább nézünk, úgy veszszük észre,
hogy a tér nem mindegyik része egyenlően sötét. Imitt-amott vilá-
gosabb foltok, sávok mutatkoznak. E világosabb részt okozhatja esetleg,
valamely fényforrás, de a- szem reczehártyájának működése is. A ,gyermek,
magát a setétséget óriási fekete szörnynek képzeli.. a melynek a, vllá-

gosító foltok acsi110gó szemei, a sávok .feléje nyujtott, kiterjesztett
karjai, vagy óriási szája, melylyel képes volna elnyelni a világot 1 Ha
meggondoljuk: milyen élénk képzelő tehetség van a gyermeknek, akkor
meg kell adnunk, hogy van valami valószfnűség e képben. A gyermek·
szoba psychologusainak vizsgálata valóban a, mellett tanúskodik, hogy
igen is volt olyan gyermek, ki ilyen borzasztó szörnynek képzelte a
sötétséget: de volt olyan is, ,ki azt gondolta: hogy ez egy óriási kémény-
seprő. Mások meg azt képzelték, hogy a sötétségben mindenféle
vérengző állatok tartózkodnak. Ha már a gyermek képzelő tehetsége
ennyire, befolyik a sötétségtől való félelemre, akkor, el kell ismernünk,
hogya gyermek a dajka-mesék - nélkül is félhet a sötétségtől, de azt is,
hogy az élénk fantáziát a dajka-mesék rémei még jobban elösegíthétík.

Ime, a mint látjuk; a gyermek e félelmei nem a közvetlen tapasz-
talatból származnak, hanem inkább az- ismeretlen, szo.katlan dolgokat
ruházza fel a képzelet bizonyos rendkivüli tulajdonságokkal. S "ezt a
félelmet igen is össze lehetne hasonlítani akár az állatok, akár a vad
népek, akár pedig a hülyék félelmével. Mindegyikkel meglenne a hason-
latosság, de a külömbség is. A kik azt mondják, hogy a félelem általá-
ban öröklött lelki tulajdonság, azok a hason'la tosságra támaszkodnak
,a kik pedig az öröklést tagadják, a küló'mbségekkel állanak elő.

. Ha már megvan a, félelem, az a kérdés: mivel orvosolha tjuk r-
Minél kisebb, minél g yámoltalanabb a gyermek, annál jobban ki van
téve az ijedésnek és a félelemnek, mert hiszen már az érzéki ingerek
is annál több ismeretlen, váratlan és szokatlan benyomást hoznak
tudomására. Csakhogy áz a vigasztaló a kis gyermek e szomorú hely-
zetében, hogy nála. a félelem lefolyása sokkal gyorsabb, mintsem. magunk
is képzelnők. Kedélyvilága. 'olyan mint az áprilisi idő, az esőt a verő-
fényes nap, a sírast a jó kedvet mutató nevetés igen gyorsan· váltja
fel. Később is így van. Maga a félelem pillanata nagyon kellemetlen;
de a félelemnek még az emléke is hamar elmosódik. Jellemző erre egy
kis fiúnak az esete. Ez a gyerek bele esett a patakba. Miutáu anyjahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\
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kihúzta, azt kérdi tőle négy éves huga: «Láttál-e ott krokodilthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP s «Nem>
feleli a fiú, «mert látod, csak kevés ideig lehettem a vizben s • Ez a
gy,e.rmek már nem félt a víztől, csak a krokodiltól, Azt, a félelmet, a
mit a vizbeeséskor kiáltott, már elfeledte. - E gyorszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjeledés a legelső
orvossága a gyermek gyakori félelmének. Mások, a mi ezzel jóformán
.összefügg, még azt is nagyon könnyen veszik, a mitől a felnőtteknek
gyakran borsódzik .a háta, A pokol és kinja i nem igen bántják őket s
a melyik valami csunyát gondol és képzel felőle, azt mondja, hogy a
pokol olyan hely, a hol igen büdiis van a kén folytonos égésétől. A
./ta lá l sem igen hat rájuk. Attól úgyan fél majdnem minden gyermek
hogy eltemetik; de ez a félelem is csak kevés ideig tart. Sokkal nagyobb
.optimisták.. mintsem azt hinnék, hogy a halál őket, vagy szeretteiket
bántaná, hiszen kivülök is elég embert talál.

'Az idegenszerűektől való félelmet enyhíti, .sőt sokszor ellensúlyozza
a kz'váncsiság, Rendes dolog, hogy amitől fél a gyermek, azt újra meg
újra látni .kivánja, mint Szgzsmund fia a vasaló deszkát. Shinn k. a.
említi, hogy egy gyermek meghúzta a bokor alatt fekvő macska farkát,
A macska a gyermeket megkarmol ta, Erre a gyermek megijedt, de
nem sokára alábújt a bokornak. hogy a macskát láthassa és megfoghassa.
:Ezekhez hasonló esetet számosat említenek a gyermekszoba·psychologusai.

Aztán azt is tudjuk. hogy a gyermekek szeret ik a tá rsaságot.
Sohase félnek annyira, ha a felnőttek társaságában lehetnek. Az anyja
egy szava eJcsendesíti a sötétben félő gyermeket; félelmét bármi legyen
.ennek oka, az édes anyja egy ölelése, egy csókja eloszlatja. .

A milyen szerenesés az a gyermek, ki szeretteinél menedéket
talál,. épp oly -boldogtalan az, kit a helyett, hogy félelmében magukhoz
öleiriének a •környezők s vígasztalást, bátorítást nyújtanának neki,
mondom, ehelyet dúrvan elutasítják maguktól, sőt a mi ennél még'
rosszabb, maguk ijesztegetik. féleimén nagyot nevetnek. Az ilyenekre
azt rnondják a gyermekszoba psychologusai: az ilyen cselekedetre sem
a vad emberek, .sern az állatok nem képesek.

Locke a félelem leg-yőzésére a következőket ajánlja: Az első lépés
.az, hogy mikor a· gyermek még kicsiny, semmiféleképp ne ijeszteg essük,
ne beszéljünk előtte rémületes történeteket s 'ne lepjük meg oly tárgyak-
kai, melyek benne félelmet kelthetnének. Majd hozzá kell szoktatnunk
.agyermekeket azokhoz' a tárgyakhoz, a miktöl félnek. Itt azonban
nagyon óvatosan kell eljárnunk. Míg a gyermek beszélni nem tud,
csak arra kell vigyáznunk, hogy olyan tárgy közelébe ne vigyék, a
mitől félhetne s ha észreveszszük, hogy fél, foglalkozzunk a gyermekkel
s gondolatait tereljük más irányba.

Természetünknél fogva csupán a fájdalomtól s élvezeteinkről való
megfosztástol félünk. Mivel ezek közül az egyiknek sincs sem alakja,
sem kiterjedése, azért nem is láthatjuk és nem is félünk tőlük, míg
nem érezzük, vagy nem gondoljuk, hogy amit látunk, az bennünket
bánthatna. A gyermek örül a lángnak, a tűznek, de mihelyt megégeti
a kezét, húzódozik tőle. Ha tudjuk, hogya félelem alapja a fájdalom,
könnyen segíthetünk rajta. Mikor a gyermek megijed a békától, akkor
-tegyük meg. azt, hogy egy másik gyermeket fektessünk oda, a hol a
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béka ugrál, hadd figyelje meg'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAez a béka ugrálását. Mutassuk meg ezt
tanftványunknak is, az is feküdjék le előbb messzebbre, majd 'közelebb
a békához s ha már ez meg meri tenni, fogja meg, vegye a kezébe,
simogassa meg s bánjék úgy' vele, mintha pillangó, vagy akár veréb
volna. Igy leszoktat juk a puszta félelemről. ha aszoktatásban fokról-
fokra lassan haladunk. Mivel a félelem alapja a fájdalom, szoktassuk
arra is, hogya fájdalmat türelmesen elviselje. Mennyire lehet ebben
vinni, mutatja a spártaiak példája, kik a test fájdamát nem tartották a
legnagyobb bajnak.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) A bámulás.

A elbamulás vagy elcsodálkozás közeli rokonságban van a' féle-
lemmel, néha a félelmet megelőzi, máskor vele vegyesen is előfordul,
A kezeim között levő munkák irói közül külön csupán Preyer emlékezik
meg róla.

Mikor lép fel eiássor , annak a megállapítása annál nehezebb,
rnert csupán ·egy gyermekről vannak adatatok s ezek is azt bizonyítják,
hogy az' elbámulás a különbőző ingerekre még egy és. ugyanazon
gyermeknél is különböző időben mutatkozik először. .

Preyer fia m~r a hatodik hétben elcsodálkozott, midőn anyját
énekelni hallotta. Ugy látszott, azt hitte, hogy a hang oka édes anyja
ovál alakú ábrázatja. A 22-dik hétben szintén bámult, mikor apja rövid
távollét után ismét belépett a vasúti kocsiba s őt beszélni hallotta.' A
második negyedévben csodálkozott az idegen szobában, de akkor is,
ha valami idegerr embert látott közelebbről. Egy leányka 4 hónapos
korában azon bámult el, mert anyjának más 'kalapja volt, mint a mit
rendesen szokott viselni. E bámulás felépett még Preyer fiánál, a midőn
valami más izű ételt kapott, mint a mi már ismeretes volt előtte
(6 hónap után). mikor a legyezőt ki és becsukták előtte (7-dik hónap).
az állati hangok utánzására (34. hét), a mikor leejtett a padlóra vala-'
mit s utánna nézett (43. hét). az 5I-dik hétben pedig rá bámult a-be-
:szélő szájára. az 52-dik hétben (felébredés után) a lámpára. Másfél.
éves korában csodálkozva nézegette a bárányt, a midőn fűvet adott neki.

A bámulás kifejezésénél jellemző a tá ltott szá j, a melynél az alsó
ajak mintegy leesik, a mereven kinyított szem, a mely mozdulatlan' áll.
A test egyéb részei megmaradnak abban az álláspontban., amelyben
a bámulás pillanata találta. Néha a gyermek homlokát is összeránczolja _'
(Preyernél a 20 dik hónapban), máskor meg mikor száját kinyitja, az
.á» hangot is kiejti. Az első és második évben a szájkinyitás sokkal
gyakoriabb, mint későbben, ámbár a .jó falusiak» között még gyakran
látunk olyanokat; kik' meglett korukban is táltott szájjal bámulnak.
Mikor nem oly fokú a csodálkozás, hogy a bámulatot felkeltene,' akkor
gyakran' a szempillogatás a kifejező mozgása.

A bámulatot rendesen valami olyan új benyomás okozza, a melyet
az illető egyén megérteni nem képes; de van, oly eset is, a midőn
éppen a hihetetlennek látszo esemény, vagy tűnemény megértése kelti
fel a bámulatot. Mikor 'a félelemmel vegyesen fordul elő, akkor is van
eset- arra, hogy előbb van - a félelem s midőn az okot megtudja az
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illető, elcsodálkozik : máskor rmeg előbb van a bámulás, de mivel az
okot nem találja' meg, félelemmé válik :s végre az is megtörténik, hogy
a bámulás és a félelem egyszet;re van a gyermek lelkében. ,

, Az elbámulás nem csupán az ember sajátsága, meg van ez az
állatoknál is.CBAR (J J J ia n e S szamos példával. bizonyítja, hogy az' állat éppen
.úgy elbámul, minta gyerr,nek. Annnyi bizonyosnak .látszik, hogy ininél
magasabb fokán áll, az ernber a mívelődésnek, annál .kevesebbszer
bám\.ll el; Je azért itt is van eset" a mjdőn azt mondhatjuk, az «ember-
nek meg áll 3 Z esze», talán azért mert erkölcsi érzelme felháborodott
a gazság és alávalóság diadalmán .

.(Csurgó.) .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPethes János.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A -gyermek l e lk i f e j l ő d é s eRQPONMLKJIHGFEDCBAW un d t· ~zerint.
Dr. Just Károly-t61.' -Ó,

A szervi e s szellemi m ü k ö d é s e k fejlődése. Az ember sz~ll'e-
mileg általaban lassaoban fejlődik, mint az állat.' A gyermeknél már
aziérzékek működése is csak nagyon lassan alakul.' ki. A , gyermek
születése után ugyan azonnal' reagál rnindennernű érzéki ingerre (leg-
határozottabban .tapintás-. és ízbehatásokra, .l~gbizonyfalanabblü hang-
ingerekre); itt azonban csak .oly reactiomozg ásokkal van dolgunk,
melyek örökölt reftexszerveken nyugosznak és semmi esetre sem tudatos.
állapotokkal; ilyen pl. az a kiabálás, melyet a gyermek a 'hideg vagy
más, a tapintóérzékre hatá benyomások következtében véghezvisz, vagy
az az arczfintorítás, melyet savanyú' és keserű' anyagok 'ízlelé,se idéz
elő, Sőt 'kezdetben <még a reflexszervek sincsenek tökéletesen kifejlődve
és nem is _ lehetnek kifejlődve, mert· ' németyideg~szálkapcsolat az
agyveLőczentrumokkal csak a s z ü le té s ut~n létesül. Igy eleinte még
hiányzik a szemek közös refiexmozgása. Az egyes szemek ugyan .már
kezdettől fogva is a világosság felé fordulnak, de a két szem égyigejű
.mozg ása. még egészen szabálytalan. A mozgások szabályszerű egymás
mellé· rendelése olyformán, hogy -a két szemek' közös fixatiopontja

, legyen, csak a három első hónap folyamában következik be lassanként.
Azért a látás is csak ebben az időben le.het tökéletesebb.,

A első és legegyszerűbb ' lelki' jelenségek, melyek az érzékek- rnű-
'ködéséböf származnak, a psychikai -elernek : az érzések és egyszerű érze-
tek. Hogy állunk. ezekkel a gyermeknél? Ezeknek a gyermekkorban
való kifejlődéséről nem adhatunk pontos fölvilágosítást, mert biztos.
objectiv jelenségek szűkében vagyunk. Csak az látszik valószínűnek,
hogy a hangér:zetek és' talán a 'szín érzetek is kezdetben még csak korlá-
tolt mennyiségben vannak kifejlődve. A második évben azonban a.

1 Ez az értekezés, mely, a «Verein für .wissenschaftliche Padagogib évkönyvének
30. évfolyamában,jelent meg ,és Wundtna k ;Grundriss' der Psychologie» czfmű műve nyomán
készült, igen tanulságos a paedegogusra nézve egyrészt a tárgynak 6vatos kezelése -és ú }

felfogása miatt, másrészt a gyermeki lélekfejlődésének benne közölt időtáblája miatt, E:r.'
okból nem látom czéltalantiak egész terjedelmében val6 közlését. A fordító,



gyermek valószínüleg már ismeri és megkülönbözteti a főbb színeket és
ha .mégis gyakran összecseréli a színeket, úgy rendesen nem a színérzet
hiányával, hanem a szfnnevek összezavarásával és figyelmetlenséggel
van dolgunk.

. Az elsőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév vége felé azon jeJlemző kifejező mozgások ból, melyek
lassan-lassan mutatkoznak, kitűnik, hogy az érzetekben különbözőség
áll be és hogy ezzel kapcsolatosan sokféle affectus fejlődik. Igya ked-
vetlenséghez és öröm höz egymásután hozzájárulnak a csodálkozás, vára-
kozás,harag, szégyen, irígység és- mások. Miként az érzékek működésé-
nek reflexmozgásai, úgy azok az összetett mozgások is, melyekről az
affectusokat föl lehet ismerni, hajlam szerint az idegrendszer örökölt
physiologiai tulajdonságain alapszanak. 'E mellett szól különösen az
a tény, hogy: a kifejező mozgások sajátságai családokbán nem ritkán
öröklődnek. .

A térbeli észrevételek a - gyermeknél, ellentétben sok állattal, még
nagyon tökéletlenek. A bőringereket ugyan fájdalomnyil vánításök köve-
tik, de a localisatió még nem biztos. A kezeknek már az első napokban
való czéltalan mozgásaiból .csak lassanként fejlődnek világos fogási
mozgások, melyek azonban .rendszerint csak a 12. héttől kezdve, a látás
közreműködése mellett, válnak biztosabbakká és czéltudatosabbakká.
Az utóbbi körülmény, valamint az a megfigyelés, hogy a látási locaJi-
sátió korábban lép fel, mint a tapintási, arra mutatnak, -hogy 'a látás már
a gyermeknél megelőzi a tapintást. Ennélfogva a térbeli képzetek. kifejlő-
dése lassanként, de folytonosan főképen ama reflexrnozgások által megy -c

végbe, melyek a szemnek. a fény felé való irányításának és a két szem
lassanként fellépő együttes működésének alapul szolgálnak. Mindazon-
által a mennyiségek, .távolsagok és a bonyolódottabb térbeli alakok
felfogása még sokáig nagyon tökéletlen marad, Nevezetesen távoli
tárgyakat a g-yermek rendesen közelieknek tart s azért aránylag kicsi-·
nyeknek látszanak neki.

A térbeli' képzetekkel egyidé'jűleg fejlődnek ki az időbeliek is.
Már. az első hónapokban fölismerjük a tapintási szervek rythrnikus
mozgásáról és - kiváltképen a gyermeknek azon hajlandóságáról, hogy
hallott rythmusokat üternszerű mozgásokkal kí§ér,' a szabályos idő-
képzetek alkotására való képességet és az azokban. való gyönyör-
ködést. Némely gyermek,' még mielőtt beszélni tudna, képes hallott
.dallamoknak rytbumsát hangokban és hangnyomatékqkbanvisszaadni.
Ellenben a' hosszabb időről. való képzetek még az első életéveken tul
is oly tökéletlenek maradnak, hogya gyermek nemcsak különböző idők
tartalmáról, hanem az időegymásutánról is nagyon ingadozó ítéletet ad.

A tér- és- idő képzetek kifejlődésévei karöltve jár az associatiók és
az egyszerűbb apperceptió-kapcsolatok keletkezése.

A mi az előbbieket illeti, már az első napoktói 'kezdve észrevehet-
jük az érzéki újrafölismerés tüneteit: így az anyaemlő gyors. föltalálása-
ban, meg a környezet tárgyaihoz és személyeihez való látható hozzá-
szekasban stbben. Az associatiók azonban még hosszabb időn át csak
nagyon rövid időre terjednek ki, eleinte csak órákra, azután napokra.
Még .a 3., 4. életévben is a gyermekek 'személyeket nehány heti távollét

Magyar Tanltóképzö. 35



\ ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

után vagy teljesen elfelejtenek, v31gy csak. pagyQn tökéletlenül ismerik
föl őket újra. , ,

Ugyanaz áll a figyelem apperceptió alakjára nézve is. Ez kezdet-
ben csak nagyon' rövid ideig tud ugyanazon tárgyra irányulni és csak
a passzivfigyelem alakjában működik, mely folyton csak az uralkodó,
nevezetesen az érzékileg erősebb ingert .követi. 'Az első, 'hetekben azon-
ban már állandó figyelem mutatkozik,' amennyiben a gyermek tár-
gyakat, különösen mozgatőtt tárgyakat szemügyre vesz és megfigyel;
s e'zzelegy időben észre veszszük az aktív figyelem első nyomait abban,
hogy a gyermek különböző benyomások szernlélését önkénytesen vál-
toztatja. Ettől" kezdve ez a képesség továbbfejlődik, úgy azonban, hogy
a figyelem még a későbbi gyermekkorban is sokkal gyorsabban merül
ki, rnint a Jelnőttnél és megkívánja, hogy a tárgyak gyakrabban válta- .
kozzanak ,és többször pihenőköz következzék be. '

Az associatió ésapperceptiÓ kiíejlődésével egyenlő lépést tart az
.öntudaté,

: Az öntudat 'többÖsszetev,ő eredménye, melyek egyrészt it képze-
tekhez,' másrészt az érzéshez .és akaráshoz ,tartoznak., Az "első fajta
összetevőkhöz tartozónak kell tekintenünk pl. egyes állandó .képzetcso-
portok kiválását, a másodikhoz- pedig az összefüggő figyelemfolyama-
tok és akaratműködések kifejlődését. Döntő befolyással az utóbbi
összetevők-vannak, az érzések és akarás subjectiv összetevői és azon
vonatkozások, melyekbe ama képzetalkotorészek ezekhez a külső -akarat- .
működésben lépnek. A, subjectív összetevőknek ez a nagyobb be-
lolyása kiválóan abban ismerhető föl, hogy az .egyéniemlékezetben
nagyon erős érzetek, különösen. fájdalomérzetek "jelölik azt az első
életpillanatot. a melyig' az' összefuggő öntudat visszaterjed. A világos'
és tudatos visszaerrrlékezésnek ' ez a pillanata rendszerint az 5, .vagv
6" évbe' esik. Valami, habár kevésbé összefüggő öntudat mindenesetre
már+előbb is létezik; azonban erre a gyermek megfigyelése nem nyújt
kétségtelen 'kriteriumokat s- így' az öntudat kezdetére nézve nem tudunk
meghatározott időpontot megállapítani. Némely .magában álló .jelen-
ség, -rnint, a test' egyes részeinek, a, környezet tárgyaitói való meg-
különböztetése, 'az én- szóhasználata; vagy ~ saját képmásnak a tükör-

_ ben való 'helyes fölismerése, nem szolgálhatnak erre a -czélra, ' rnivel
. ezek már bizonyos fokú öntudat létezését tételezik föl. Az els~ nyomok
valószínüleg már az első hetekben kezdődnek, mire aitán -az említett
föltételek továbbtartó befo+yása' alatt, tisztaságban e s kiterjedésben
folyton nő, :"" ' ,,',' ,"

, Az-öntudat fejlődésével szorosan összefügg az akarat kifejlődése.CBA
I E~ megnyilatkozik egyrészt az actív figyelemnek már vázolt. kelet-

kezésében. másrészt 'a külső akaratműködések keletkezésében és tökéletes
bülésében, melyek szintén . korán egyűttesen föllépnek. -', .,"

A kifejlődés lefolyása a következő:
, Már az elso' napokban egyszerű, hajlamszerű akaratrnűködések

"első kezdeteit veszszük észre, így a táplálékforrás. keresését, melyet az
éhség érzetéből. valamint az _énségcsillapításával összekötött, érzéshól
kiinduló reflexnek kell tartanunk. .



A figyelem világosabb föléledésével azután a !átás- "és hallásérzékek
benyomásaihoz kötött akaratműködések következnek az előbbiek .után,CBA
A gyermek már szándékosan' figyel a látott tárgyakra, vagy fordítja a
hallott zaj felé és nem refiexrnódon. _ .
" . ~ Kezdetben továbbá' élénk kifejező mozgásokat veszünk észre,
különösen a' kezekét -és a lábakét, melyek minden lehetséges érzést es
affectust kisérnek ; még pedig az öröm affectusai rythmikus, a kedvetlen-
ségéi arythmikus és szabály szerint hevesebb mozg ások ban nyilvánul-
nak .' Ezek a kifejező mdzgások, melyek eleinte reflexeknek tekintendők,
idővel, hahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil környezetre irányuló figyel~m fölébred, átváltoznak . szári-
-dékos kifejező mozgásokká, melyeknél a gyermek különböző kisérő jelek
által nemcsak azt árulja el, hogy fájdalmat, kedvetlenséget, boszuságot
stbit érez, hanem azt is, hogy ezeket kifelé nyilvánítani is óhajtja.

A 12. héttől a I4-ig a fogasi mozgások lépnek föl. Ezek, 'a mint
az. érzéki észrevevésnek első világos jel.eit képezik. úgy egyuttal 'először
tesznek tanúságot oly akaratlefoJyásról, mely 'indokból, elhatározásból
és cselekvésből van összetéve.

Valamivel későbben észlelhetők a szándékos utánzási mozgások,
még pedig először a legegyszerűbb mirnikai. utánzás ok, mint a száj
kicsucsorítása, a homlok ránczba szedése, azután a pantomimikaiak,
mint a kéznek ökölbe szorítása, ütemmozgások stb. "

Ezen egyszerű akaratrnűködésekből származnak, rendszerint az elso
életév második felétől kezdve, egészen lassan az összetettek. melyeknél

· már világosan fölismerhető vagy az elhatározásnak a cselekvést meg-
előző ingadozása, vagy pedig bizonyos szándékba vett, vagy már meg
is kezdett cselekvés önkénytes elnyomása, - -

Ezen tulajdonképi önkénytes működések kifejlődésében nagy szere-
pet játszik az a mozzanat, mikor a gyermek járni- tanul, mi az első év
utolsó harmadában szokott bekövetkezni ; mivel a meghatározott czél-
felé való indulás különösen gyakran' ad alkalmat egymással küzdő
motivumok sokaságának keletkezésére. _

A többi akaratrnűleödésekhez .csatlakozik, mint kiválóan jelentőség-
teljes, a gyermek beszélőképességének kifejlődése.

A beszélőszerv legelső artikulált hangképzéseimár a második
~hónap folyamán lépnek föl és pedig mint refiexszerű jelenségek, .külö-
nösen kellemes érzések és affectusok társaságában. Ezek később mind
valtozatosabbakká lesznek, és mind több hajlandóság" mutatkozik a
hangismétlésre, mint ba-ba, da-da-da stb, Ezek a kifejező hangok

'semmi esetre sem bírnak még a nyelvhangok jelentőségével és számos
állatnak kifejező hangjaitál csak nagyobb és folyton változó sokfelesé-

· gük által különböznek, , - . - '.'

Ezekből a kifejező hangokból alakulnak. lassanként, rendszerint a
második év kezdetétől fogva, a környezet befolyása alatt, a nyelvhangok.
Hogy történik ez? Utánzási mozgások' által, a mennyiben nemcsak a

· gyermek utánozza a felnőttet, hanern ez. is a gy·ermeket,. Sőt rendesen
először, a felnőtt szokott utánozni: ő az, ki a gyermek önkénytes arti-

· kulált hangjait utánozza és bizonyos meghatározott jeléntést tulajdo ít .
nekik, mint pl. pa-pa: atya, ma-ma': anya .stb .. Fontos segédeszköz,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mely által a felnőtt a gyermek értelmét a szavak használásában elő-
segíti. a taglejtés és arczkifejezés, kiválóan pedig az, mely a tárgyra
rámutat, néha pedig oly szavaknál, melyek cselekvést fejeznek ki, mint
ütés, járás, alvás .stb. a festő taglejtés; mert az ilyen kifejező mozgá-
sok iránt a gyermeknek természetes érzéke van, míg a szó iránt nincs.
Sőt a gyermeki nyelv onomatopoetikáját (hau-hau: kutya; gyi-gyi: ló)
is rendesen a dologra való többszörös rámutatás után érti meg a gyer-
mek. Nem is a gyermek ennek az onomatopoetikának a megtererntője,
hanem a felnőtt, ki e tekintetben is ösztönszerűen törekszik a gyermek
öntudatfokához alkalmazkodni.

Miután a gyermek az emJített módon hangokat bizonyos jelentes-
ben használni tanult, saját ösztönéből mind több véletlenül hallott sz ót

és a felnőttek nyelvéből való szók apcsolatot utánoz és képezi a hozzá-
juk tartozó jelentés-associatiókat.

Ennélfogva a nyelvképződés egész folyamata a gyermek és beszélő
környezete között történő psychikai kölcsön határon alapszik, melynél
kezdetben a gyermeknek kizárólag a hangképzés, a környezetnek pedig
a gyermeki hangok nyelvi alkalmazása jut osztályrészül.

Az eddig tárgyalt egyszerűbb folyamatokból fejlődnek ki végül
az apperceptiónak, ezen vonatkoztató és összehasonlító tevékenységnek
működései, valamint az ezekből' álló phantásia- és értelmiműködések.

Mindenekelőtt keletkeznek az apperceptió-kapcsolatok, kivétel nél-
kül a képzelőtevékenység alakjában, azaz concrét érzéki képzetek össze-
kapcsolásának. szétbontásának és vonatkoztatásának alakjában, miközben
a közvetlen benyomások hoz ernlékezetbeti alkotorészek járulnak. Ez
a phantásiaműködés, mihelyt föléledt, ösztön szerű erővel nyilatkozik.
melynek a gyermek annál kevésbbé tud ellenállni, minthogy nála az
értelmi functiók a phantásiaképzetekre még nem hatnak oly akadályo-
zólag és szabályozólag, mint a felnőttnél.

A phantásiaműködésből keletkezik a gyermek játékhajlama. a
mennyihen a képezetek akadálytalan kapcsolata és vonatkozása akarat-
ösztönökkel fűződik össze, melyek arra törekszenek, hogyhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr a képzetek-
nek az érzéki világban bármily szegényes, de meghatározott támasz-
pontokot teremtsenek.

A gyermek játéka eleinte egészen phantásiajáték, lassanként azon-
ban az associatió és apperceptió folyamatok kölcsönös összefüggése
arányában a phantásia- és értelemjáték egy keverékévé fejlődik.

A játék az élet első hónapjaiban kezdődik a testtagoknak, a kezek-
nek és lábaknak rythmikus mozgatásaival, a mozgatást a gyermek árviszi
külső tárgyakra, előszeretettel olyanokra, melyek hangot adnak, vagy
élénk színűek. A mozg ások , valamint az általok keltett érzelmi és hang-
benyomások rythmikus rendje azután láthatólag örömérzeteket támaszt,
melyek az ily mozgasok önkénytes ismétlésére indítják a gyermeket.

Az első években a játék azután átváltozik a környezet foglalkozásai-

nak és jelenteinek önkéntes utánzására, azaz utánzásasi játék -Iesz belőle.
Ez az utánzási játék kibővül, a mennyiben a következő időben

nemcsak a látottak utánzására szorítkozik, hanem a mesékben hallottak-
nak szabad reproductiójává fejlődik.



Egyidejűleg a képzetek és cselekvések összefüggésében határozot-
tabb terv érvényesül, tehát a szabálvzó értelmi működés lép föl, rnely a
későbbi gyermekkor játékai ban meghatározott játékszabályok megállapí-
tásában nyer kifejezést, vagyis a játék phantásia és értelmi játékká lesz.

A gondolkoqásnak eredetileg phantasiaszerű alakjából végül nagyon
lassan kifejlődnek az értelmi functiók és pedig az által, hogy a tapasz-
talatban adott vagy a combináló phantásiatevékenység által alkotott
összképzetek fogalmi alkotórészeikre bontatnak szét, úgymint tárgyakra
-és tulajdonságaikra, tárgyakra és cselekvésekre, különböző tárgyaknak
egymáshoz való viszonyaira. Az értelmi functiók keletkezésére vonat-
kozó döntő tünet tehár a fogalmak alkotása, Épp így lehetetlen a nyelv-
nek tökéletesebb használata, míg a képzeteknek értelemszerű, habár
még általában concrét érzéki sz étbontása, egymásra vonatkoztatása és

átvitele meg nem történik, Ennélfogva végelemzésben az értelmi functiók
kifejlődése a nyelv kifejlődésévei esik össze és ez utóbbi egyuttal nél-
külözhetetlen segédeszköz a fogalmak meghatározására és a gondolkodási
műveletek fixirozására. 'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A g y e r m e k p s y c h ik a i k i f e j l ö d é s é n e k id ö t á b lá j a W u n d t

: s z e r in t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA születés után azonnal.' reflexmozgások mindenféle érzékiage-

rekre, a legvilágosabban tapintási- és ízbenyomásokra.
A legelső napokban; egysz,erű ösztönszerű akaratműködések : a táp-

lálékforrás keresése, - A kezeknek czéltalan mozgatása. - Az érzéki
újrafölismerés tünetei (az anyaemlő gyors föltalálása, a környezet tár-
gyainak és személyeinek megszokása), persze csak nagyon rövid időre,
először órákra. azután napokra.

Az első hetekben.' Oly ak aratműködések melyek a látás- és hallás-
-érzék benyomásaihoz vannak kötve: a gyermek szemeivel tárgyakat
követ vagy fejét a hallott zaj felé fordítja. Állandó figyelem: tárgyak-
nak hosszabb időn át tartó fixirózása. Az actiófigyelem első nyomai;
különböző tárgyak szemlelésében való csere. Az öntudatnak valószinűleg
első nyomai.

Az első hónapokban: tagolt hangképzések. mint kifejező hangok,
különösen kellemes érzelmek és affectusok kiséretében, hangismétlések :
la-la-la,' da-da-da stb. A tapintóérzékek rythmikus mozgatása, üternszerű

mozgások rythmusok hallása alkalmával és ennélfogva a játék és idő-
beli képzetek alkotásának kezdete. Akaratos kifejezőmozgások, melyek
által a gyermek fájdalmát. kedvetlenségét, bosszúságát stbit törekszik
kifelé nyilvánítani. Szándékos utanzó mozgások, először mimikaiak;
homlokránczolás. szájcsucsorítás, azután pantomimikaiak: a kéz ökölbe
szorítása, ütemmozgások. A két szem mozgatásának együttessége és
ennélfogva a binoculárislátás kezdete.

A negyedik hónapban (a 12. héttől a 14-ig): megfogási mozgások,
melyekben a világos érzéki észrevevés jelei épp úgy ismerhetők fel, mint
az indokból, elhatározásból és cselekvésből összetett akaratfolyamatnak
legelső kezdete

Az első év másodz'kCBAfe le b e « : összetett akaratrnűködések, a melyek-
ben az elhatározásnak bizonyos ingadozása vagy a czélba vett, illetve
már megkezdett cselekvések önkénytes elnyomása világosan fölismerhető.



Az első év utolsó harmadáQa7i:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa· járnitanulás kezdete,' mely nagy
jelentőséggel bír az akaratműködések kialakulására, mivel a meghatá-
rozott czél felé való járás igen gyakran alkalmat szolgáltat egymással
küzdő motivumok sokaságának keletkezésére.

Az első év vége felé: . az - érzelmek elkülönítése, változatos affectu-
sok keletkezése. . .

Áz elsö Iv folyamában: a hang- és szfriérzetek korlátolt meny-
nyisége,CBA

A második év kezdetélÓl fogva: nyelvhangok, -rnelyek a kifejező-
hangok ból a környezet befolyása 'alatt az' által keletkeznek, hogy ~
felnőtt a gyermeknek articulált hangjait utánozza és nekik bizonyos
meghatározott jelentést tulajdonít, melyet a gyermek elsajátít, pl. pa-pa:
atya. ma-ma: anya. Az apperceptió működései és a phantásia- meg
értelem tevékenységnek ezekből keletkező functiói.

A másudz'k évben: a fő színek megkülönböztetése.
Az első években': utánzöjáték, mint a környezet foglalkozásainak

és. jelenségei nek önkénytes utánzása, Később : a mesékben hallottaknak
szabad reproductiója. . .

Az elsö evek folyamában:. nagyobb idők tökéletlen képzetei, az ido
tanának és. egymásutánjának ingadozó megítélése. Csak rövid időre
terjedő "associatiók, innen a. személyek tökéletes- elfelejtése vagylegaiább
tökéletlen fölismerése néhány heti távollét utan. Mennyiségeknek, távol-
ságoknak és bonyolultabb testi formáknak tökéletlen - fölfogása. Neve-
zetesen távoli tárgyak általában közelieknek tartatnak, miért is a gyer-
meknek aránylag kicsinyeknek tetszenek.

. Az ötödik vagy hatodik évben : világosan tudatos emlékezés
Későbbz' gyermekkorban ': játékszabályok, mint a szabályzó értelmi

működés kifejezői. ,
4z egész gyermekkor a la tt: a, figyelem gyors kifáradása. innen al

tárgyak többszöri változtatásának és gyakoribb pihenőpauzáknak szük-
ség esség e. -. 'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V is s z a p i l l a n t ; i s é s b i r á la t . Ha mégegyszer áttekintjük a gyer-
meki lélek tárgyalt fejlödését, a mint azt Wundt Grundriss der PS} cho-
logie czímű művében kifejti és más enemű tárgyalások kal összehason-
lítjuk, úgy azt találjuk, hogy Wundt nagy óvatosságot és elővigyázatot
fordít arra, nehogy többet lásson a gyermeki szellem első éledéseiben
és ezeknek külső nyilatkozásaiban, mint bennük rejlik, továbbá arra,
nehogy ezeket subjectiv reflexiókkal kiegészítse. a mi a felnőtteken oly
könnyen megesik. Nagy nyomatékkal utal arra, hogya gyermek mimi-
kai kifejező mozgásaiban, a rnint ezek kezdettől fogva jelentkeznek,
puszta n:flexmozgásokkal van dolgunk, nem pedig tudatos képzetekkel
és érzelem-állapotokkal. Kimutatja, hogy az idegrendszer ezen örökölt
physiologiai tulajdoságai nagy szerepet játszanak a 'gyermeki fejlődés
legelső kezdeténél. így az érzéki műkődésben és azon 'mozgásokban,
melyekben az affectusok nyilvánulnak. a járás tanulásában. a beszéd és
játék kezdetében.

Ugyanoly nyomatékosan mutat Wundt továbbá arra a befolyásra,
melyet a gyermek- környezete, különösen a felnőttek, a gyermek fejlő-



IR O D A LO M .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

désére gyakorolnak. így ki~álóan a gyermek beszédjét tekinti' olyannak,
melyet legnagyobbrészt a környezet alkot, miközben csupán a gyermek
hangkészletéhez és a mennyire lehet" tudatállapotához alkalmazkodik.

Másrészt azt találjuk, hogy Wundt az akarat-fogalmat nagyon
tág értelemben használja, a mi, nézetünk szerint, tévedésekre és hamis
felfogásokra adhat alkalmat. , ,

Így már az eredetileg hajlamszerű mozgasokat alhratműködések..:
nek nevezi, így beszél- már az első élethetekben az úgynevezett activ
figyelem kezdetéről, melynél a gyermek szemléletét önként változtatja
és szándékkal irányítja tekintetét látott tárgyak ra, így tesz továbbá
említést már el negyedik hónapban bizonyos motivumból, elhatározás-

ból és cselekvésból összetett akaratfolyamat kezdetéről, végül így már
az elso év második felében 'oly összetett akaratműködéseket figyel meg";
melyekben bizonyos szándékolt vagy már meg is kezdett cselekvés
önkénytes elnyomása ismerhető föl. -

Eltekintve a hajlamoktóI, melyek az idegrendszer örökölt dispo-
sitióin alapulnak, mindezen folyamatoknál, a mi nézetünk szerint,' puszta
vágyakkal van dolgunk, azaz képzetmozgalmakkal, melyeket az érzéki
benyomások erőssége és az ezek által előidézett öröm és kedvetlenség
érzelmei' hoznak létre, nem pedig akaratműködésekkel, melyek a czélba
vett dolog elérhetőségének tudatát, tehát értelmes megfontolást foglal-
nak magukban és mindig bizonyos már kifejlődött és a külsőtől bizo-
nyos fokig független, önálló képzetvilágot tételeznek föl.

.Nekünk pedagógusoknak mindenesetre _örömmel kell üdvözölnünk
Wundtnak a gyermek psychikai fejlődése körül végzett gondos meg-
figyeléseit és hálával kell őket értékesítenünk, mert ezek czélunkhoz
megint egy lépéssei közelebb visznek' bennünket, ahhoz a czélunkhoz
tudniillik, mely arra irányul, hogy a gyermek szellemi kifejlődéséről
oly időtáblát szerkeszszünk, mely annak normalis fejlődését egyes lépé-
seiben időre nézve pontosan és határozottan megállapítja és feltünteti,
hogy így megbízható alapot nyerjünk a pedagógiai elvek számára. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B#tenbz'nder Miklós.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a p s z e m le .

A « N e u e Bahnen» (megjelenik Wiesbadenben, H. Scherer
- szerkesztésében) czímű peda'gógiai folyóirat szeptemberi füzetében égy
figyelemre méltó czikk jelent meg' cA néjJz'skola belső kz'a lakulásához»
czimen, Somogyz' Géza , lapunk ismert munkatársának tollából. E czikk
egy ujabb erőteljes lépés abban a nemes küzdelembén, a mit szerzője
a népnevelés érdekében itthon és külföldön lankadatlan buzgalommal
kifejt. A megjelenés helyéből, a tárgyalás menetétől és hangjából arra
következtethetünk, hogy eza felszólalás az eszméért folytatott harcz
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terét tágítani és abba a nyugati kulturállamok előkelő filozóf pedagógjait
belevonni törekszik; iskoJaszervezetünk vajúdásának e korszakában
azonban első sorban reánk magyarokra vonatkoz hatik, tanulságos és
aktualis voltánál fogva első sorban bennünket érdekelhet. tartaImát
azért olvasóínkkal röviden megismertetjük.

Somogyi bevezetésében kirnutatja, hogy az utóbbi években mennyire
fokozódtak a nemzeteknek és népeknek a népnevelés oltárára vitt
áldozatai, anélkül, hogy jelentékenyen előbbre haladtak, avagy éppen
boldogabbakká lettek volza. Hisz ezen időre esik a socialismus, ariarc-
hismus, nihilismus és egyéb, az emberiség haladására nézve veszedel-
mes irányzatú eszmék elharapódzása 1 Bizonyos, hogy az emberiség
politikai és társadalmi fejődése egy átmeneti korszakhoz ért; hogy ez
az átmenet mennél simábban folyjon le, arra nézve legtöbbet tehet azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
néjJúkola . Hogyanépiskola ily irány ú működése a kivánalmaknak nem
felel meg, abban részint a tanférfiak, de különösen az államférfiak a
hibásak, a kik nem fedezték fel, hogy ca nemzet a lkotmánya és iskola-
szervezete közölt mz/éle kapcsola tnak kell lennz"e/CBAh Abban az alárendelt
viszonyban, a melyben a népiskola a rendi alkotmány korszakában volt,
ez az intézmény ma, a demokráczia korában meg nem lehet. E, gondo-
latnak voltak hirdetői a multban, vannak a jelenben, megvalósítva azon-
ban alig van másutt, mint az északamerikai Egyesült' Államokban.
Nálunk, Európában, csak a multtal dicsekvő latin iskolak romjain lehetne
a helyes iskolaszervezetett felépíteni; egy ily erőteljes reformnak azon-
ban a többi ok ok mellett az egyéni érdekek is. útját állják; hogy ne
sokáig állják: e ez legyen nekünk népnevelőknek szent feladatunk 1.

Feudális iskolaszervezetünk mellett a gyermek 9 éves korában
legtöbbször kiszólíttatik a szülei ház köréből és fogékony lelke ki-
számíthatatlan tényezők hatásainak tétetik ki. Ezek erkölcsi következ-
ményeit gyakran felnőtt korban is sinyli. Nem kisebb e mellett az
ebből származó szellemi kár sem, mert míg a népiskolában tanítanah,
a felsőbb iskolákban előadnak, míg amott naponta kikérdeznek. itt
nagyobb időközökben feleltetnek, amott a: módszeres eljá rás a fő, itt az
mellékes ; nem csoda azért, hogyarendszereknek ily ellentéte mellett
a felsőbb iskolákból az érettségiig a növendékek 314 része kimarad, a
kikből nagyrészt elégedetlen proletárok, vagy talán éppen anarchisták
lesznek.

«Forma dat esse rei I~ A összefüggés az iskolai szervezet és az
iskola belső kialakulása között természetes. mert a külső keretek hiá-
nyában nem fejlődhetik a népiskola belsőleg sem. Ha a népiskolák
mind osztatlanok volnának, alig lehetne a szervezet, illetőleg belső ki-
alakulás ellen kifogást emelni; ezeknek túlnyomó része azonban minden
nemzetnél osztatlan, a mely körülményalászállírja az iskolák értékér,
Ichetetlenné teszi belső és egyöntetű kialakulását és fejlődését.

Az osztatlan népiskola tanítója nem végezheti el az osztott nép-
iskola tananyagát; ez a körülmény késztette Magyarország jelenlegi
tevékeny közoktatásügyi miniszterét. arra, hogy az osztatlan iskolák
számára tantervet dolgoztasson ki; ez okozza, hogy ily kisérletekkel
Németországban és Ausztriában is találkozunk. Ezek a tantervek vagy



az osztott népiskola tantervénekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvázá t, vagy egyes jejezetez"! nyújtják;
ennélfogva az ezek alapján adott oktatás vagy nem lehet világos, vagy
nem lehet összefüggő, mindkét esetben veszélyeztetve van a népiskolai
oktatás egysége. Ezen fontos kérdést tehát más alapon kell megoldani;
hogy hogyan; arra nézve példát szolgáltat a kis Románia népiskolai
szervezete. Romániában 1892. óta két féle iskola van, u. m.: városi
iskola és falusi iskola; az utóbbi ismét háromféle, nevezetesen: felső,
alsó és osztatlan. A tanagyag három tanfolyamra van beosztva: alsó,
közép és felső tanfolyam ra. Az alsó tanfolyam tananyaga az osztatlan
iskolák, az alsó és középső é az alsó falusi iskolák, a harorné együtt-
véve a felső falusi és a városi iskolák anyagát képezi olyformán, hogy
az alsó tanfolyam a városi és felső falusi iskolák 1. és II. osztályában.
a középső tanfolyamé a városi iskolák Ill., a felső falusi iskolák Ill.
és IV. osztályában, a felső tanfolyame pedig a városi iskolák IV., a
felső falusi iskolák V. osztályában dolgozandó fel. Ez rt rendszer
mintaszerűnek ugyan nem mondható, annyi azonban bizonyos, hogy a
benne megvalósított az a kizárólagosan helyes alapgondolat, a mely-
nek alapján az osztott és osztatlan népiskola kérdése megoldható. Ezt
a gondolatot így fejezhetjuk ki röviden: •.A néPiskola egysége a tan-
anyag azonosságában áll, azaz minden osztá ly tananyaga osztott es oszta t-
lan iskolában egyaránt ugyanaz; minthogy az oszta tlan iskola egy-egy
evjolyamára hasonlítlanul kevesebb okta tási idő jut, mint az osztottera :
egy osztá ty anyagát az oszta tlan iskolában hosszabb z'dőre kell beosztani.

Ezek alapján Somogyi a maga iskolai szervezetét így állapítja meg:
Belső okok és tantervi tanulmányok alapján megállapítható, hogy

egy hat osztályú és évfolyamú népiskola megoldhatja a reá ruházható
feladatot, a nemzett' műveltség á tadásá t. Ez a hat osztályú és évfolyamú
intézet azonban legyen önmagában befejezett és szolgáljon a maga
egészében a felsőbb iskolák alapjául. Ezen iskola négy osztályának anyaga
az osztatlan iskola hat évfolyamára, a két tanítóval bíró iskola öt év-
folyamára osztandó be s csak a három és több tanítóval biró iskolában
dolgozandó fel teljesen. Az V. és VI. osztály tananyaga az osztatlan
iskola 7. és 8. évfolyamára, a két tanítóval bíró iskola 6. és 7. évére:
hagyandó. Nagyobb községekben a népiskola fölé egy, két, vagy három
osztályú középiskola volna állítandó ipari, kereskedelmi, vagy gazdasági
színezettel.

Oly államokban, a hol a mindenn api iskolakötelezettség csak hat
évig tart, (pl. Magyarország) az V. és VI. osztály, illetőleg a VI. osztály
anyaga az ismétlő iskoláknak volna beosztandó, így ezek az iskolák
tartalmat kapnának és bizonyára jobban prosperálnának. Természetes,
hogy az ily államokban azoknak, a kik tovább akarnának tanulni,' az
osztatlan népiskolából az osztott népiskola V. osztályába kellene be-
lépniök.

Somogyi fejtegetéseit így fejezi be: «Csak ilyen" berendezéssel
lehetne a népiskola bensőleg is népnevelész' intézménynyé. A mai
viszonyok között, ha az osztatlan népiskola szegény tanítója a törvény
betűjének eleget akar tenni, megtömi növendékeit mindenféle tan-
tárgygyal, de nem adja át a legfontosabbat : az olvasni tudást. Az
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emlékezetbe erőszakolt csakhamar kipárolog onnét s elérkezik az idő, a
mikor az ilyen iskolázott egy szinvonalon áll az iskolázatlannal ; hisz
nem idézheti vissza az elfeledettet, hiányozván ehhez a visszaszerzés
kulcsa : az olvasás kedveléseRQPONMLKJIHGFEDCBA1 »

A «Neue Bahnen - szerkesztője a czikk végén megjegyzi, hogy
ezekre a fejtegetésekre lapjában visszatér; minthogy e kérdés nálunk
ez idő szerint különösen időszerű. kivánatos, hogy tanügyi és intéző
köreink e fejtegetésről és az ezzel megindított eszmecseréről tudomást
vegyenekCBA M j.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N é p t a n í t ó k L a p j a . AhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. é. 29. (julius 2 t-idiki) számbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyörgy
Aladárnak figyelemre méltó czikke jelent meg cA tanítónőképzó.zntézetek
felvételz' vizsgá la tá rO/.. Utal azon sulyos anyagi veszteségekre, a meiy.
a szülőket éri az által, hogy messze vidékről beidézik leányaikat a taní-
tónőkép, ő-intézetekbe felvételi vizsgálatra ; többnyire hiába költenek
el a szülők a felutazásra 30-50 frtot, mert a ISO-200 folyamodó
közül csak 25-30-at vesznek fel. Ezért helyesli, hogya miniszter meg-
kezdte a felvételi vizsgálatok reformját az 1896-ban kibocsátott rende-
lettel; majd azzal folytatta, hogy az idén 'eltörülte az állami polgári
tanítónőképzöbe folyamodó Okleveles tanítónők felvételi vizsgálatát.
Maguk az intézet tanerői is habozás nélkül, örömmel fogadtak a íöl-
vételi vizsgálat eltörlését. Felteszi a kérdést : vajjon e reformnak az
elemi tanítónőképzőkre való kiterjesztése, ha társadalmi szempontból
nagyon óhajtandó is, helyes volna-e pedagógiai szempontból? A kér-
désre a következőleg felel:

A tanítóképző. intézeti tanárok országos egyesületének tagjai, és
ez a legilletékesebb ítélő, nagy többséggel a fölvételi vizsgálat eltör.
lése .mellett nyilatkoztak. Főérvuk az,' hogy egyik tanintézet tartozik
tisztelettel viseltetni a másik intézet bizonyítványa iránt.

Az elv általános pedagógiai szempont ból helyes, de a gyakorlat-
ban kétségtelen, hogy az elemi iskolai tanítónőképző-intézetek helyzete
e tekintetben egészen más, mint a magasabb fokú intézeteké. A tanító-
uői oklevél kétségkívül megbízhatóbb, -mint a polgári iskolai bizonyít-
vány, vagy éppen valamely magán· nőnevelői-intézet évi értesítő je.
Ismeretes minden szakférfiú előtt, hogy az ily bizonyítványok között
mily nagy százalék a megbízhatatlan- és hogy még ettől eltekintve is,
a polgári iskolákban az osztályzásban egymástól nagyon eltérő .mérté-

. ket alkalmaznak. A közoktatásügyi tanács a minisztérium megbízásából
két ízben revideálta a tanítóképző-intézetbe jelentkező, növendékek-
nek 'az ezredéves . kiállításra küldött : munkálatait, a Mária- Dorothea-
egyesület tanítónői szakosztálya vizsgáltatta meg és az eredmény mind-
egyik esetben az volt; hogy sok, igen sok polgári leányiskola van még
hazánkban,' a hol akitünő és jeles osztályzatok adása nem történik
kellő komolysággal.

A fölvételi vizsgálatok megtartásának tehát jelen viszonyaink között
komoly pedagógia alapja van, És ehhez hozzájárul még egy más elvi
fontosságú ok; a személyek megismesése. A bizonyítványból a tanár
csak azt látja, hogya jelentkező jól tanult, de nem látja, hogy meg-
van-é a jelöltnek kellő 'testi és lelki ruganyossága, mely a tanítói'



pályán sokkal fontosabb. mint a magolás és szorg alom, nem· is' említve
az óvónő képző-intézeteket. a hol az élénk temperamentum, jó zen-ei
hallás, .csaknem eltagadhatatlan föltételek '

Mindennek daczára értjük és.teljesen méltányoljuk a tanárok szava-
zatát a fölvételi vizsgálat ellen. ' .

A felsorolt bajokat és hiányokat ugyan}s, a szokásos fölvételi
vizsgálatokon orvosolni nem lehet. Pár nap, vagyis igazabban szólva,
pár óra alatt 100-15° idegen leány közül igazságosan válogatni, a
legkitünőbb képző-intézeti tanár sem lesz képes, annál kevésbbé, mert
a juniusi meleg napok már ő magukat is kifárasztották és még inkább,
mivel 14"":""15 éves leánykáknál egészen természetes, -hogy a szekatlan-
vizsgálatnál lényegtelen okok is teljesen megzavarják őket.

Összegezve tehát az. ellentétben álló két érvcsoportot és hozzávéve-
a tagadhatatlan társadalmi bajt és a tanárok és gyerm~keknek eset-
leges fölösleges zaklátását az előrelátható kitünők formalis megvizsgá-
lásánál: elmondhatjuk, hogy még pedagógiai szempontból is helyesebb-
a két rossz közül a kevésbbé r ossz at választani, azaz helyesebb az elemi
iskolai tanítónőképző-intézetekben is végleg eltörölni a föl vételi vizs-'
gálatot.

Mivel azonban. a pedagógusnak a bajok gyökeres orvoslását soha-
sem szabad teljesen szem dől, tévesztenie : szükség es, hogyafölvételi
vizsgálat eltörlése esetén, a fenmaradt bajok enyhítése vég)tt, némely
intézkedések lépjenek életbe, különösen szükség esnek tartjuk, hogy a
képzőintézet tantestületének meg legyen -diskrecziónális joga, hogy
egyes intézetek növendékeit fölvételi vizsgálatra .hívhassa, be; különösen
a nem-magyar és a magánuton készülőket; szükség es továbbá, hogy
az orvos és pedig hatosági orvos, a fölvételi kérvény hez melléklencó
bizonyítványában pontosan feleljen oly kérdésekre is, melyek a leendő-
tanítónó életpályájára nézve fontosak.RQPONMLKJIHGFEDCBA

E G Y E S Ü L E T I É L E T .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n á r i t e s t ü l e t e k ' j e g y z ő k ö n y v e ib ő l .

- Tanári 'kari határ~z~t. -

Egy tanítóképző-intézeti negyedéves növendék az osatályvizsg álato o
magyar -nyelvb ől elégtelen osztályzatot nyert, a javítovizsgálaton megint
csak elégtelen osztályzatot kapott. E növendékre nézve a tanári kar a;
következöt határozta: '

c~iu-tán az osztályvizsgá!aton elbukott s a javítóvizsgálaton újra
elégtelen osztályzatot nyert' végzű (negyedéves) .növendékre vonatkozó,
rendeletet a tanári kar. nem talá.1,kétségetlát fölmerülni, vajjon osztály-O
ismétlésre utasítsa-é, vagy új javítóvizsgalatra bocsássa-e a nevezett
növendéket. Egy előbbi s az igazgató tanács által is jóváhagyott
rendelkezése szerint óhajtván eljárni; a növendékre nézve kedvezőbb
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Zsilz'nszky M.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
államtitkár.

esetet választja s határozatát abban állapítja meg, hogy a jelöltet fél
év mulva új javítóvizsgálatra bocsátja.

Egyben határozza, hogy ez ügyben kérdést intéz a felső iskola-
hatósághoz s határozatát megküldi közlés végett a «Magyar Tanító-
képző» szak1a p szerkesztőségének.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O K I R A T T RQPONMLKJIHGFEDCBAA .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR .

Ó v ó n ő k f e lv é t e l i v i z s g á la t á n a k díjmentessége.

A va llás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszternek folyó eVI
október hó 28-án 72,622. szám alatt kelt rendelete a t anítónőképző-

+nrézetbe belépő okleveles óvónők felvételi vizsgálatának díjmentessége
tárgyában. Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek, melynek tankerületé-
ben áll. tanítóképző intézet van.

Felmerülvén a kérdés, hogy vajjon a tanítóképző •.intézetbe belépő
okleveles óvónők a tantervi különbözetből teendő felvételi vizsgálatért
tartoznak-e vizsgálati díjat fizetni? tudomás és további eljárás végett
értesítern a kir. tanfelügyelőséget, hogy az óvónők részére köteles fel-
vételi vizsgálatért épp úgy nem fizetendő külön díj, a mint nem fizet-
nek felvételi vizsgálati díjat a tanítónőképző-intézet 1. osztályába be-
lépő tanulók.

Budapesten, 1898. évi október hó 28·án.

A miniszter helyett:

V E G Y E S E K .

t R o l l e r M á ty á s . E hö elején egy igazi pedagógus, Roller Mátyás buda-
pesti polgári iskolai igazgató, az Eötvös-alap egyesület pénztárosának hült tete-
meit kis értük örök nyugalomra. Koporsóját mélyen lesujtott nagy családja,
gyászoló barátai és a tanítóknak nagy sokasága állotta körül. Nem volt a jelen-
levők között senki, a ki az igazi mély bánat könyeit ne sírta volna; mert őt
mindenki, a ki csak ismerte, vele érintkezett, őszintéri szerette és tisztelte. Mint ..

igazi pedagógus élte le éveit, jellemének tökélyévei példát mutatva az ifjuságnak,
önzetlen nemes szivének meleg sugarait, értelme világát az egyesre és társada-

dalomra kiarasztva, csak a jót ismerve és ismertetve; a rút, a gonosz, a g y ü -

lölet szivének rejtekeiből száműzve volt. Örök munkával töltötte idejét, fára-
dozva az ifjuság~rt, a társadalom javáért. Folyton tanult és tanított. Pályáját
mint budaőrsi szerény tanító kezdette meg; s a félesztendős tanítói tanfolyamot
végzett ifjú rend~ívül szorgalmával megszerezte a legmagasabb kvalifikacziökat,

a mérnöki és főreáliskolai okleveleket. Müvelte a tudományokat, egyik érte ke-



íését a Tudomanyos Akadémián olvasta fel. Az ő élete lélekemelő példája a:

komoly törekvésnek. Hasznosan és nemesen élt. «Eltávozott tőlünk, de - itt hagyta-

köztünk szivének melegét s áldott emlékét.»RQPONMLKJIHGFEDCBA

S zem é ly i h íre k . Nehány hónapja, hogya kolozsvári tudomány-egyetemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hermann Anta lt, polgáriskolai tanítóképző-tanárt, egyesületünk alapító tagját,

egyesületi közlönyünknek,CBAi t Magyar Tanít6képzőnek, két éven át tarsszerkesztö-

jét, egyetemi magántanárrá habilitalta ; most meg arról az örvendetes hírröl

értesitenek a napilapok, hogya király őt érdemeinek elismeréséül a tanító-

képző-intézeti igazgatói czímmel ruházta fel. Érdemesebben még nem ért férfiút

ez a kitüntetés, mert szorgalmasabb munkása a magyar közmüvelödésnek nincs.

nála. Eletének minden perczér a. rnagyar nemzeti eszme szolgálatának szenteli.

A tanügyi gyakorlat és irodalom terén is kiváló sikerrel müködik ; de a magyar

néprajzi tudomány az, a melynek mezején a legnagyobb s legsikeresebb tevé-

kenységet fejti ki. Eme tudomanynak hazánkban egyik megteremtője setéren

főleg az Ethnographische Mittheilungen által a külföldön és elismert nevet szer-

zett. Egyéniségénel fogva is köztiszteletben áll. Minden tanítóképző-tanár ismeri

őt, mint szeretetreméltö idealistat., Az Isten még sokáig tartsa meg számunkra:

A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter Dékány J J l / ih á ly

csáktornyai állami tanítóképző-intézeti segédtanart ezen állásában végleg meg-

erősítette.

A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Balogh Kálmán tarczali

ev~ ref. tanítót, a sárospataki áll. tanítóképző-intézethez gyakorló iskolai tanítóvá

a XI. fizetési osztály 3. fokozatába véglegesen kinevezte.

E rz s é b e t em lé k ü n n e p . A Budapesten szék elő népoktatásügyi egyesületek

Erzsébet- kiralyné emlékére lélekemelő ünnepet tartottak november r o-én a-

budapesti új városháza közgyülési termében. 'A megjelent közönség a nagy ter-

met zsúfolásig megtöltötte. Az ünnepet a pedagógiumi ifjuság énekkarának

Hymnusa . nyitotta meg. Az .ünnep vezetője br. Eljtvos Lorand volt, elnöki

megnyitó beszédét a következő szavakkal vezette be: «Több mint két hold

forgasa telt már el a végzetes pillanat óta, melyben örök álomra húnyta le

szernét a magyarok legszeret~ttebb kiralynéja, A könyet, mely akkor szemünk-

ben ragyogott, immár felszárítotra az idő; megnyugodva a könyörtelen sors

végzetében, visszatértünk életutunk rendes kerékvágásába, de azért foglalkozá-

saink közben újra meg újra feltunik előttünk a dicsőültnek ragyogó emléke és

ebben az emlékben annyi szépet látunk, annyi lélekemelót találunk, hogy édes

lesz nekünk még a fájdalom is, a melyet megujít s érezzük, hogy nem szabad,

megválnunk és nem is akarunk megválni . ettől a fájdalomtól». Az elnök meg-.

nyito beszéde után Sebestyén Gyula tanítóképző-intézeti igazgató lépett a szónoki

asztalhoz s nagyszabású remek szónoklatban dicsőítette Erzsébet - királynét, ezt

a tüneményszerű alakját történelmünknek, a ki idegenből származva, összefor-

rasztotta sorsát a nemzet életével; meghatottan és mély megindulást keltve

vázolta Erzsébet királyné életének mély tragicumat, a mely elviselhetetlen sulylyal

nehezedett a nemzetre is. Lelkesítő záró szavaiban a trón iránti hűségre buzdí-



tott. EzutánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMóra István, a janítók koszorús költője, szavalta el «Erzsébet» czímű

gyönyörű költeményét.-mire ismét a Pedagögium h~llgatÓinll;k sz ép 'ünnepi éneke

következett. Majd Havas István, fővárosi tanító, csinos költemériyben ecsetelte

ca magyarnak Erzsébet kiralynéhoz való vonzalmát. Ezután báró Eötvös Lorand

bejelentette, hogy. az itt megjelent egyesüle~ek egyike, az Eötvös-a la j" egy

:20,000 frtos alapítványt Erzsébet-a lap czímen a tanítók házának alapjához csa-

tolt: Fölhívja a tanítóságot, hogy tegye magáévá a tanítók házának ügyét, a

mely a saját ügye.. A kegyeletes emlékünnep a Hymnus 'eléneklésével ért véget.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" M e r é n y l e t . A' Nemzeti Iskola. október I,5-iki, ~zámábarí egy állítólagos

«Pedagógus s -tól rczikk jelent meg « Az- abderai állami tanítönöképző nevelési,

.oktatasi és rendtartási szabályai» czím alatt, . Sze'rzőezerta tréfás czfmen és

satyricus lepelb·en.a legképtelenebb rágalmakkal illeti az állami tanítönöképző-

intézetek vezetőit. s a vezetésökben résztvevőket. Aciikk altalaban reprodukál-

hatatla[l; ezért annak illusztrál~sáIa,hogy. ac~ikkíró 'mily sczínb~n tünteti [el

-az . állami tanítönöképző-intézetek vezetését, legyen ,elég ez a kis czitacziö : «!O.

A növendék köteles esküvel fogadni, hogy négy év alatt beteg nem lesz; ha

.esküjét meg' nem .tartana, betegsége tettetésnek nyilvaníttatvan, az iskolából rövid

uton kilökendö,» «25. Áz osztályzat a tanulásra és .a vizsgálatra való tekintet

nélkűliallapítandó. meg; 'figyeíembe csupán a tett szelgálatok vagy a szülökkel

való viszony veendö.» Azon a ponton, voltunk,' hogy a legmélyebb indignatiö-

val utasítsuk vissza a gyanusítasokat, a- midön megjelent a Nemzeti Iskola

nov. 12 -iki száma, a melyben a szerkesztönek következó nyilatkozata jelent meg:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . ,

«Közöltük a czikket jóhiszeműen, nem is sejtve, .hogy a. czikk .s~erzője

.voltaképpen- egy 1:(Iegl(vőintézetet akar pellengére á llítani ; ellenkezőleg, abban a

.. hitben voltunk, hogy innét is, 'onnét is vett egy-egy kiszatirizálni való mozzana-

.• tot s fautaziajat Ís segítségül' véve; megcsinált egy félig tan ~aló,félig képzelt

intézetet az 'ő szabályaival" stb. Nyomara jöttünk azonban, hogy aj::zikk írója,

Pedagógus. úr, czikkével egy ,létező, ta tzífónőképÚt s enlJek igazl[a tónőjét c akarta

pellengéreállítani, mert. az' illetö ezamot, a . czikk megjelölésével, megküldötteCBA
, . • • • . . f

az illető. városba mindenfelé.. kivált tanugyi férfiaknak, meg a tanítönöképzövel

.összeköttetésben levő csaladoknak. -Meggyözödtünk arról is, hogy a: mennyiben

,Pedagógus e czikkével egy bizonyos tanítönöképzöre gondolt, csunyari visszaélt

a mi jóhiszemüségünkkel. A 'Nemzeti Iskolának sohasem' volt kenyere az orozva

támadás, a női becsületben való gázólás; ha volt támadásra ok, nyiltan támadott

s valóban n'em tudjuk eléggé, elítélni Pedagógus úr eljárását, ki eszköznek hasz-

.nálta fel lapunkat vélt vagy valödi sé~elineknek ~ megtorlasara, oly' formában,

emel; míg egyfelől könnyen megtéveszthétte a$~~r'kesztőséget, másfelől - alap os

informacziönk szerint - a mennyiben csakugyan egy bizonyos intézetre vonat-

koznának .azok az «alapszabályok» - a legsulyosabb természetű. rágalmakat

.tartalmazzák. Ezek utan csak természetesnek- talalja Pedagógus úr, ha ezentul

. az ő becses munkassagara' nem reflektalunk.» ' " , . .,. .

E nyilatkozatból kitÍínik, hogya' czikk nem egyéb, ~ínt sze:nélyes bosszú

.•.egy-igazgatönö- s szemtelen tá~adás egy. intézet tanari testülete ellen. A szer-



kesztö kijelentésével tehát elveszítette a czikk egész tárgyi. értékét s .a 'sár és

piszok oda freescsen vissza, a honnan kiszortak. Nem is foglal\ozunk vele érde-

mileg; azonban nem nyomhatjuk el csodalkozasunkat, hogya Nemzeti Iskola

egyaltalan helyet adott az állami tanítönöképzö-intézeteket meghurczoló és azok

tanárai ellen a legszélsőbb határig menő gyanúsításokat tartalmazó czikknekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e g r i é r s . t a n í t ó k é p z ő b e 'a folyó iskolai évben felvétetett: az 1. osz-

tályba 29, a II-ba 22, a IH-ba 16 és a IV. osztályba szintén 16, összesen

83 növendék. Az 1. osztályba bejegyzett tanulök nagyobb része a középiskola

IV. osztályát végezte jö sikkerrel, sőt V. és VI. osztályt végzett is van A·fel·

vételi .vizsgálat alkalmával \ visszavettetett három. Örvendetes jelenség, hogy a

tanítói pályát, mindig tömegesebben keresik fel a kellő előképzettségű ifjak.

, A p a r i t á s a l e á n y g im n á z iu m o k é s t a n í t ó n ö k é p z ő - in t é z e t e k ' k ö z ö t t . . I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA

gimndziumi lednytanítók fO/vétele a taníÚnőképzőkbe. A' vallas- és közoktatasügyi

miniszternekhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! 898. évi 30., II 2. szám alatt kelt rendeletével az Orsz. nöképzö
egyesület által fentartott leánygimnázium VI. osztályát végzett növendékeknek a

tanítónöképzö-intézetek Ill. osztályába felvétele iránt ekkép intézkedett: Az Orsz.

nöképzö 'egyesület elnöksége ez év április hó 2 -án kelt beadványaban-azzal a

kérelemmel. fordult hozzám, engedjem meg, hogy az egyesület által föntartott . -

leánygimnázium VI. osztályát végzett növendékek"::"" a' felsőbb leányiskolai tanu-

lókhoz hasonlóan - az elemi tanítónöképzö-iutézet Ill. osztályába léphessenek

áto .Minthogy a bemutott tantervból kitetszőleg, nem tekintve a neveléstant,

említett leánygimnáziumnál nyert képzettség legalább is olyan képességet nyújt

sikeres tovabbhaladasra, mint a felsőbb leányiskolákból kikerült növendékek

Úszültsége; megengedem, hogy addig, míg a jelzett kedvezményben a, felsöbb
leányiskolai tanulők fognak részesülni, e leánygimnázium VI. osztályát végzett

növendékek is, az el. tanítónőképző-intézeti 1. es IL évfolyam neveléstani anya-

gdból teendő sikeres felvételi vizsgdla t a lap;dn, közvetlenül ugyan, a tanító1zőképző-

intézetek IIL osztdlydba vétessenek fel.

ll. A tanftónőképzőt végzett lednyok felvétele a ledn)'gimndziumba. Erre nézve

a következő hirdetés jelent meg a napilapok ban : A,mos~ kezdődő tanév elején

'Kassdn az ottani fögimnazium igazgatójának vezetése alatt' leanygimnaziumi

tanfolyam nyilik meg. A tanfolyam nyolcz osztályos lesz. A négy polgári iskolát

végzettek az ötödik osztályba, a felsőbb leanyiskolat, illetve a tanító1Zőképző-

intézetet 7/égzettekpedig a jelvé< eli vizsgdnak sikeres letétele utan ( ! hetedik osztdlybfl

, léphetnek be. A tanári kar az ottani fögimnaaium, förealiskola és a polgári iskola

tanáraiból alakul.

Kérdjük, hol itt a paritás'? Ha: a gimnázium hat osztályát végzett tanuló-

kat a neveléstani tárgyakból való pótló vizsgálattal közvetlenül fölveszik a képző

Ill. osztályába, miért nem allítjak be viszont is a paritást? Miért veszik be a

tanítónőképző négy osztályát végzett tanulókat csak a VII. gimnaziumba s így

is csak felvételivel ? A paritás azt hozná magával, hogy ezeket pótló vizsgálat-

tal közvetlenül az érettségi re bocsássák; ha pedig a tanítönöi növendéknek

már oklevele van, adják ki neki' az érettségi bizonyítványt szintén csak pótló

vizsgálattal. Kérdjük, önhatalmulag intézkedett-e az illető Ieanygimnaziumi igaz- ,
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gató úr? Bizonyára, mert nem tehetjük fel a miniszterről azt a következetlenséget,

hogy az ~gyik rendeletével beismerje két intézet között az egyenértékű viszonyt,

a másikkal meg megtagadja. Vagy van viszonosság vagy nincs. Ha van, akkor

tessék azt kölcsönössé tenni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p o lg á r i i s k o lá k r e f o r m j a . Az országos közoktatási tanács állandó bizott-

sága ebben a régen vajúdó ügyben november 8-án döntött. A Magyar Pedagó-

gia közlése szerint, az állandó bizottság ide vonatkozó munkalata a következő:

I. A polgári iskola az elemi népiskola négy osztálya fölé épült népokta-

tási-intézet. II. A polgári iskolának négy osztálya van s felállítására vonatkozó-

lag (en tartandó a községeknek eddigi törvényszabta kötelezettségök. Ill. A négy-

osztályú polgári iskola tanterve akképen állapítandó meg, hogyanépiskolai oktatást

tovább fejlesztve és betetőzve, önmagában is egészet alkosson. IV. A négyosz-é

tályú polgári iskola fölé; a szükséghez és a nagyobb községek anyagi erejéhez

képest, három évfolyamú felső polgári iskola állíttatik. V. A felső polgári iskola

a négyosztályú polgári iskolában adott általános műveltséget gyakorlati czéljahoz

képest szakszerű irányban tovább fej)esztQ _népoktatási intézet, VI. A harcrnév-

folyamú felső polgári iskola tanterve-akképen allaj.ítandö meg, hogy zarö (érett-

ségi) bizonyítványa egyfelől ~ főiskolai képzettséget nem k ívánó közigazgatási

és közgazdasági palyakra, másfelől az egyéves önkéntességre képesítsen. VII. A

négyosztályú polgári iskola magában is felállítható. Felső polgári iskola állítása

azonban csak ott engedhető meg, a hol a községek polgári iskola allítasi köte-

lezettségöknek megfeleltek. A két iskola közös igazgatás alatt is állhat.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv m .
A négyosztályú polgári és harornévfolyamú felső polgári iskola tanulmányi

tekintetben külön felügyelet alá helyeztetik. IX. A polgári és felső polgári iskolai

tanárok képesítéseben és javadalmazásaban fokozati különbség teendő. A taná-

rok képzéséről e czélra szervezett intézet, képesítésökről külön állami vizsga-

bizottság gondoskodik. X A négyosztályú polgári iskola elbocsatö bizonyít-

ványa jogosít:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j a középfokú szakiskolakba való belépésre; b) az 188~ : I. t.-

czikk ben felsorolt kezelő-tiszti állások elfoglalására. A háromévfoLyamú felső

polgári iskola jogosít : a) mindama közszolgálati palyakra, melyek elfoglalását

az 1883 : I. t-czikk a felső kereskedelmi iskolák - vég-( érettségi)- bizonyítvanyahoz

köti ; b) az egyéves önkéntesség kedvezményének elnyerésére. A polgári iskola

bármelyik osztályaból a középiskolak megfelelő osztályába való atlépés és viszont,

a különbözeti vizsgálat letételéveI, megengedtetik.

Ekként, jegyzi meg az Egyetértés, a polgári iskolai országos egyesület

által remélt középiskolai jelleg, középiskolai tanári fizetés, tanítóinak az, egyete-

men való képzése és az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság előtt való

képesítése az ábrándok országába került. EllenbeÓ, mondjuk mi, nem fognak

megszünni a harczok az egységes képzésért, képesítésért és fizetésért ; nem

szünnek meg a támadások az arisztokratikus középiskola kivaltsagai ellen, a

küzdelem az elzárkózott egyetem ellen, a mely kegyeivel most még csak -a

kedvencz gimnáziumot halrnozza el. Egész közoktatási rendszerünk csak a kasz-

tok uralmat, arisztokratikus gőgjét igyekszik kielégíteni.


