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Halász Ferenc miniszteri tanácsos a "Népmívelés" cimű tanügyi
folyóirat legutóbbi, 9-10. számában a nemzeti állam és népoktatásról
cikkezik. Eközben hogy, hogy nem, megtörténik vele az a baleset, hogy
eljut a tanítóképzés előtte ismeretlen mezejére is, ahol aztán természetesen
alaposan .el is téved. Leközli (hibásan) a tanítóképző-intézetekre vonat-
kozó statisztikai adatokat; azután pedig ír, amint következik:

»A hÜfelekezeti tanítóképezdékben tanítói képesítést nyert ifjuság
nagy resee sem készültség, sem hivatás, sem pedig hazafias megbizható-
ság tekintetében nem állja ki a versenyt az állami képző-intézetekből
kikérült tanítói karral."

"Népoktatásunknak, különösen az iskolák belső életében meg-
nyilatkozó fogyatékossága nagyrészben a felekezetz· képzőkből kikerült,
hiányosan képzett, nem megbizható tanítói kar működésére vezethető
vissza.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«

Ilyeneket írni csakis az ügy ismeretének és az ügyről való tájékozott-
ságnak absolut hiánya mellett lehet. Ilyeneket írni hiba és megbocsáj l-

hatatlan könnyelműség. Sokszorosan fokozott mértékben sulyosbított öreg-
hiba, ha az írja, aki éppen a népiskolai tanítóság ügyének,· akikérőt szó
van, hivatalos intézője; és megbocsájthatatlan könnyelműség ilyent írni
azért, mert meg nem érdemelten és minden alap nélkül sün reá a
hazafiasság tekintetében való megbizhatatlanságnak meggyalazó Kain-
bélyegét tekintélyes egyházak nagyszámú tanintézetei re, azok tanáraira
és ezen tanintézetekből kikerült sok-sok ezer tanítóra.

Arra az egy Pár nemzetiségi felekezeti képző-intézetre, melyről min-
denki jól tudja, hagyott a hazafias szellem mértéken alul áll, nincs
miért szót vesztegetni; de ezek az intézetek - hála Istennek - nem
is teszik a jele*ezeti képző-intézetek "nagvres zét " , hanem csak elenyészően
csekély részét. Es ezen számbeli és tárgybeli tényekkel szemben oraculum-
szerű axiórnaként világgá kiáltani, hogy "a hitfelekezeti tanítókéfJezdékben
tanítói képesítést nyert zfjuság nagy része hazafias megbizhatóság tekin.te-
tében nem állja ki a uersenyt" és hogy az iskolák fogyatekossaga nagy-
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részben ezenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"nem megbizható tanítói kar működesére vezethető vissza" :
ez ma a tanít óság amugy is forrongó hangulatának veszedelmes felzak-
latása.

Mi nem vagyunk, nem is voltunk soha szinvakok a felekezeti
képző-intézetek itt-amott mutatkozó fogyatkozásaival szemben; de ha
ezen intézeteknél van kívánni való, akkor a legbuzgóbban azt kívánjuk:
vajha ezen intézetek elhelyezése, berendezése, felszerelése és tanulmányi
rendje az egész vonalon mielőbb oly kifogástalanul tökéletes lenne, mint
amilyen a bennök uralkodó hazafias szellem és a fertétlen megbizhatóság.

A szó alatt levő cikknek többi, az ítéletet szintén erősen, de nem
ily kirívó módon kihívó részeire ezúttal nem kivánunk reflektál ni.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ú jZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n t e r v ü n k ö n m ic s o d a m ó d o s l t á s o k szükségesek a

p e d a g ó g ia szempontjabél ~

Érvényben levő tan tervünk sokkal újabb, semhogy időnk is lett
volna annak fogyatékosságait összeállítani, annyival is inkább. mert a
IV. osztályra vonatkozó részt tényleg csak ebben az iskolai évben
próbáljuk ki. Való igaz azonban, hogy miközben elismerjük és elismer-
tük iskolánknak az uj tanterv által való emelkedését, már ennek kiadása
idején láttuk némi gyenge oldalát, s élete negyedik évében hiányainak
már egész sorozatáról beszélhetünk.

Tudornásuk van erről az illetékes intéző köröknek is; minélfogva
annál inkább okszerű a tantervünkön célszerűeknek látszó módosítások-
,ról tárgyalnunk, mert azoknak keresztülvitele egy közelebbi lanterv-
revizió alkalmából talán nem is lehetetlen.

Tantervünknek tehát újból, részleteiben mint általában való meg-
rostálása jelenleg is egészen aktuális kérdés. S hogy különösen az
oly szakiskolának, amilyen a tanítóképző-intézet, tantervi kérdése, állandó,
folyton fejlődő, soha be nem végződő s ez iskolának legfőbb létkérdése,
az annyira nyilvánvaló, hogy magyarázatra nem szorúl.

Uj tantervünk sokban haladás a régihez képest. Legnagyobb a
haladása a gyakorlati kiképzés szempontjából, ami a tanítóképző-intézet
szakszerűségének bélyege; azonban a pedagógia elméleti részéről, ami
szintén szakiskolai jelleg, kevésbbé lehet annyi haladást megállapítani.

Nekem a tanterv életének negyedik évében legelőször ez ötlik
szemembe, mert ez a tény egy pedagógiai szakiskola életében szembe-
ötlő is.

Némelyektőr meg azt hallom, hogya humaniorák túltengen ek a
reáliák rovására. Pl. 14 magyar, 8 német óra, 16 zeneóra és 8 történet-
óra áll szemben 4 biológiai és 8 ásványtani, kémiai, fizikai órával. S
hogy ez aránytalanság a kor szellemével nem igen fér össze és nem
helyén való, tehát nem helyes, azt magam is belátom. Mert a gazdaság-
tan tanítása még nem állíthatja helyre a reáliák arányos mértékét.

Pedig a humaniorák óraszáma abszolute véve nemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmondható sok-
nak. A magyar nyelvnek e soknyelvű hazában, akarakterképzésben
megvan a nagy értéke; a történet az élet mestere és sociologiai vonat
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kozásai is értékessé teszik e korban; a zene meg kenyérkereső is.
Oráik tehát nem mondhatók soknak.

Csak az a baj, hogy kevés a természettudományi óra. Ez pedig
nagy baj. S világos, előzetesen állítva is, hogy ez aránytalanságnak, ha
máshol nem, pl. a német nyelv tantervi területén, ki kell egyenlítődnie,
mert a német nyelv, bármily értékes is, mai eredményei mellett csakis
fakultativ életre számíthat a tanítóképző-intézetben.

De maradjunk egyelőre csak a pedagógiánál l
A pedagógiai tárgyak előmenetele új tantervünkben a következők-

ben állapítható meg:
1. AutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlélektan, mint alapvető tudomány, a II. osztályban 3 órára

emelkedvén, gerincévé lett, aminthogy igaz is, a pedagógiai tantárgy ak-
nak, és pedagógiaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalkalmazásokkal. tehát gyakorlati szinezettel tanít-
tatik. Ez eddig jól van.

2. A neveléstan és módszertan a lélektani alapon ellenállani készül
a régi pedagógia teméntelen közhelyeinek, frázisainak, mivel heti 2
óra a tanárt csak a leglényegesebbek tárgyalására szorítja.

3. A módszertant, miközben annak tanításába a szaktanárokat be-
vonja, intenzivebbé teszi s a háttérben nagy szó az is, hogy a tanító-
képző-intézet szak tan árát minden más iskola szaktanárától ezzel érdeke-
sen és értékesen megkülönbözteti.

4. Legértékesebb javulás a gyakorlati kiképzés nagy térfoglalása, _
amit fentebb említettem.

5. A IV. osztály neveléstana és sseruezettana is a csak 2 órájával
mintha arra kényszerítené a tanárt, hogyaneveléstörténetben ne kalan-
dozzon a népiskolai szempontból kevésbbé értékes régiségekben, hanem
az újabb s a népiskola szempontjából tanulmányesabb korokban és
emberek körű!.

6. Hozzájárul mindezekhez az a nagy és igen hasznosnak ígérkező
újítás, hogy a testi élet ismertetése az orvos kezéből a pedagógus kezébe
kerűlt s így még jizz'ologia is lehet belőle, ami éppen olyan fontos, a
nevelés kezdetén még fontosabb, mint a lélektan.

Ezekkel felfogásom szerint a pedagógiai haladás bizonyítékai az új
tantervben ki vannak merítve.

De ezek tényleg nagy haladást képviselnek, amit sehogy sem lehet
kicsinyel ni.

E haladás azonban nem maga, a tökéletesség. Amilyen nagy hala-
dás a gyakorlati kiképzés mai állapota s amilyen jól meg van alapozva
az elméleti pedagógia pályája is, annyira sikertelenek lesznek mégis az
eredmények, ha az elmélet a gyakorlattal, amennyiben az utóbbi az
előbbit felülmulta, ki nem egyenIíttetik, ami abban állana, hogy a peda-
gógiai alaptudományok alkalmazása a neueles- és modssertanban nagyobb
teret, tehát több időt is nyerne

Kezdjük az 1. osztály anyagán, amely a testi élet ismertetése,
tekintettel a nevelés feladataira.

Ebben a címben benne volna az, hogy mily céllal, szinezettel
tanítanok a testtant a tanító képző ben, aminek ott pedagógiai fiziológiá-
nak kellene lennie, de ma még nem az.
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Ugyanis számba kell vennünk azt, hogy ezen tárgy tanításának
az iskolai orvosok előzőleg mély barázdát vontak, amely mint mult,
nagy hatással van e tárgy mai tanítására. Ebből meg az következik,
hogyatantervnek az autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"tekintettel" szava nem elégséges a tárgy igazi
irányának biztos jelzésére, tehát az anyag elősorolásában igazítani
valók volnának. Az óraszámnak 3-ra emelése is célszerű volna.

Igazítani valók volnának a 1. osztály és II osztály anyagának,
amely utóbbi a lelkz' élet ismertetése, ujból tekintettel a nevelés feladataira,
összekapcsolása, vonatkozásai szempontjából is.

Ott van pl. az idegrendszer élettana , amely a fiziológiának és
psychológiának közös tárgya. Ha ezt az I. osztályban cs-ak testtani
szempontból tárgyaljuk ; s a II. osztályban, mint az 1. osztályban már
tárgyaltat, mellőzzük, ez az erősen pedagógiai alapnak készült téma
teljesen kiesik a pedagógia kezéből,

A tantervnek tehát több súllyal, határozottaággal volna szükséges
szólnia erről a kérdésről, tehát több részletességgel is, annál is inkább,
mert itt nem kialakult közismeretekről van szó; s meg lehetne tenni
azt is, hogy az idegrendszer tárgyalása, természetesen lélektani szine-
zettel a II. osztályb eli lélektani anyagba is, mint annak egyik fórésze,.
beiktattassék.

Annyival inkább meg lehetne ezt tenni, mert a második osztály
lélektan ának 3 órájából eléggé jutna erre is. Szóval a két tárgynak
valami összeházasítása volna szükséges, hogy eredményesebbek legye-
nek a pedagógiának intézetünkben tárgyalt alapjai.

S ezt itt csak mellesleg említem meg, ez alapok megtermékenyi-
tése céljából nagy feladatok hárulnak az illető szaktanárok elé, amelye-
ket csak nagy munkával lehet megoldani, amelyekhez talán ismereteink
sem elégségesek. S az egyesület itt csak annyit tehet, hogy megfelelő
tanfolyamok ideáit kezdeményezi, kivitelüket kéri és szorgalmazza.
A Ill. osztály anyaga neve/lstan és okta tástan, modseertan, Itt van a
legtöbb igazítani való!

Világos ugyanis, hogy akinek megfelelő judiciuma és megfelelő
fiziológiai és pszichológiai ismeretei vannak, annak birtokában lehet a
pedagógia magva is; mert tanúIt, tapasztalt embernek ezek majdnem az
egész pedagógiát nyújtják.

A tanitójelölteknél azonban az alkalmazás módjai majdnem oly
fontosak vagy még fontosabbak, mint az alaptudományokból folyó
alapelvek. Nekem ez a tapasztalatom. S ez egyszersmind a magyarázata
annak, hogyatanítóképzés törtenetének egész folyamán a teendőknek
szemlelet és gyakorlat útján való elsajátítása mindegyre előtérbe nyomult,
mint főfő-tanítóképző eszköz.

Számbaveendő emellett az új tanterv szerint, hogy a szaktanárok
is tanárai a módszertannak, s eközben mennyi elv és mennyiféle alkal-
mazás vetődik fel. S ki gondoskodhatik ezeknek egységesítéséről, ha nem
a módszertan szaktanára ?

De milyen módon tegye ezt, ha nincs ideje rá? Mikor ugyancsak
nyargalnia kell óráin, hogy az anyagot röviden és legrövidebben, dió-,
vagy mogyoróhéjban elvegezhesse, összefoglalhassa !
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Szükséges felemelni hát azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll, osztály pedagógiai óráit 2·ről 3-ra.
A IV. osztályutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAneveléstórténetet és tervezettant tanúl - heti 2 órában,

amire eddig 4 óra állott rendelkezésre. Előbbi a tanítóképző leg-
fílozófíkusabb tárgya, - utóbbi a legpraktikusabb és életbevágó!

Lehetetlen, hogy a csak 2 órában valamelyik áldozatúl ne essék.
Előbbiben a jelölt egyre itélet előtt áll, amellyef okulna, utóbbiban

az önvédelemről van szó, amelynek körülményei közt a tanító minden
fontos kötelességét teljesítheti, ha tudja, hogy melyek azok.

Lehetetlen tehát észre nem venni, hogy e kettős tárgy 2 óráját
mielőbb 3-ra szükséges felemelni

S mindezek után valaki azt mondhatja, hogy könnyü az óraszámo-
kat emelni, ha nem velünk számot azzal, hogy a növendékek meg-
birják-e a még nagyobb óraszámot.

Erre én ezt felelem. Itt nem is az óraszámok meggondolatlan emelésé-
ről van szó, hisz most is elég van. S ha a tanulók önrnunkásságát más
úton is foglalkoztatni akarjuk, azt tovább emelni nem lehet.

De nem is az a fő, hogy mennél többfélét felületesen, hanem az,
hogy amit tanítunk, azt alaposan tanítsuk, különösen ha az a tanító-
képző-intézet szak- s eszerint főtárgya.

Ne az óraszámot emeljük abszolúte, hanem hagyjuk ki azt az órát,
amely kevésbbé gyümölcsöző, tehát kevésbbé okadatolt s -ennek terhére
eszközöljük az okadatolt óraemeléseket.

Ilyen tárgy a tanítóképzőben a német nyelv, osztályonként. 2,
összesen heti 8 órával. A legtöbb magyar ifjú csak kinlódik e tárggyal,
anélkül, hogy valamire menne, sőt örűl, ha egyszer vége e tanulmányá-
nak. S úgy hiszem, hogy e téren a legjobb módszer is csak hiteget.

Tegyük e tárgy at fakultativvá, vagy kérjük ilyenné tevését. Akkor
is megtanulhatja az, aki akarja, a többit meg nem nyomorgat juk haszon
nélkül vele.

Igy felszabadulna heti 8 óra, amiből 3 a tanítóképző szaktárgyát,
a pedagógiát gyarapítaná, 5 pedig a természettudományra eshetnék,
amire szintén igen nagy szükség van.

Próbálnánk így is! A próba megmutatná, hogy mit ér ez a gondo-
lat, amely ma bizonyára sokunkban . él.

Egy próba nélkül a gondolat értéke el sem dönthető.
Mindezek alapján a következő javaslatot terjesztem a 1. választ-

mány elé a pedagógiának tantervi re vizióját illetőleg.
Hasson közre az egyesület, hogy az érvényben levő s már kipróbált.

új tanterv addig is, míg már is ismert hiányai val nemzedékeket károsítana
meg, revízió alá vétessék s a köztapasztalat által ismert fogyatkozásai
kiküszöböltetvén. a tökéletesség magasabb fokáraemeltessék.

A pedagógiai tárgyak reviziójánál a-következőket kérjük:
1. Az 1. osztá ly anyaga ne annyira a testi élet szerveinek szerke-

zeti ismertetése legyen, hanem inkább fJedagógiaz' ssmesetü jizz"ológz·a .
2. A másodzk osztá lyanyagába , alélektanba átnyújtandó - s itt

lélektani Jelleggel - az idegrendszer élettana.
3. A Ill, osztály anyaga ne változzék, dé óraszáma 2-ről emeltes-

sék fel 3-ra.
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4. A IV. osztály anyaga se változzék, de óraszáma emeltessék fel
2-ről 3-ra

5. Ez óraszámemelkedések nem emelhetők csak egyszerű óraszám-
emeléssel, ennek kárpótlását valami óraleszállítással vagyelhagyással
kell keresni.

S amennyiben ez másként nem volna megoldható, a német nyelv
tanítása tétessék fakultativvá, legalább egyelőre próbából, s az így fen-
maradó órák megoldanák nemcsak, a pedagógia , hanem a termeseetzudo-
mányok órafogyatékosságát is.

Ajánlom e pon~okat a t. választmány nagybecsű figyelmébe.
(Budapest.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N é h á n y s z ó a t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i szamtantanítasrél.

"Az új tanterv alapgondolata és legfőbb törekvése, hogy a tanító-
képző szakiskolai jellegét minél határozottabban kidomborítsa s ily módon
egyfelől tanítóképző-intézeteink és a népiskola, másfelől tanítóképzé-
sünk és a néptanítói hivatás között minél szorosabb és bensőbb kap-
csolatot teremtsen", azaz: hogyatanítójelölteket a mai kor követelme-
nyeinek és szellemének megfelelőleg nemes és magasztos hivatásukra
alaposan előkészítse. Ez okból minden módot, alkalmat és eszközt meg
kell ragadnunk, hogyatanítójelölteket kellőképen kioktassuk, hogy, a
szükséges pedagogiai ismeretekkel és a megfelelő szaktudással fölfegy-
verkezve annak idején helyüket minden tekintetben kifogástalanul meg-
állhassák.

"A tanítóképző a népiskolai ismeretanyagát közli a jelöltekkel, de
oly szinvonalon, hogy felette uralkodni és vele céljaihoz képest rendel-
kezni tudjanak, a módszerrel abba a művészetbe vezetjük be a tanítói
pályára készülőket, hogy ismereteiket miképen adják át majdan tanít-
ványaiknak a népiskolában."

A tanító ereje módszerében rejlik, a jó módszer azonban nagyobb-
tészt abban, hogy mennyire uralja a tanító a szaktárgyakat. Aki szak-
tárgyát jól tudja, az a kérdéses tanítási anyagot minden oldalról bernu-
atha tja, ami a növendékekre nézve csak üdvös és hasznos.

A legújabb kor pedagogiája minden tekintetben és minden körül-
mények között arra törekszik, hogy a tanító és növendékek munkáját
egyaránt megkönnyítse, azon van, hogy az akadályokat a minimumra
redukálja. Igaz, hogy e törekvéseiben igen gyakran túlzásokba esik és
- valljuk be őszintén - sokszor csődöt mond és nevetségessé válik.
A növendék munkáját in infinitum megkönnyíteni nem tanácsos, de nem
is szabad, mert különben mély ebben gondolkodni és helyesen következ-
tetni nem tanúl, de nem is igen akar s ha önállóan kell valamit végez-
nie, azt mindjárt érthetetlennek találja és nehéznek nyilvánítja.

Tanítóképző intézeteinkben tehát egyik főföladatunk az, hogy
tanítsuk jelöltjeinket helyesen gondolkozni és logikailag következtetni s
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ne engedjük meg soha, de egyetlenegy tantárgyban sem, hogy gépiesen
- értelem nélkül - tanúljanak, hanem törekedjünk arra, hogy minden-
nek, amit elsajátítanak, okát adhassák, mert csak ez úton szerezhetnek
maguknak maradandó ismereteket.

Ezen említett cél elérésére - hogy t. i. helyesen gondolkozni és
logikailag következtetni tanúljanak, - vagyis az észnek ebben az irány-
ban való fejlesztésére és fegyelmezésére valamennyi tantárgy közűl
legalkalmasabb a számtan.

A számtan --; különösen mint fejbeli számolás - a fiatal szellem
legjobb gimnasztikája. A gondolkodó erő megfeszítése, a kombináló
tehetség felébresztése és az itélő képesség élesbítése által nagy befolyást
gyakorol a szellemi erők általános es összhangzatos fejlődésére. Csak
azon számtantanítás mond ható célszerűnek, mely által a jelölteket azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gondolkodáshoz szoktat juk és a gondolkodásban folytonosan gyakoroljuk.
Hogyatanítójelöltek gondolkodva számolni és számolva gondolkodni
tanuljanak, szükséges, hogya számtant helyes módszer szerint tanítsuk;
szükséges végre a folytonos és sokoldalú gyakorlat. A képzőintézetben -
ha csak lehetséges - tanítsunk mindenkor úgy, hogy a jelöltek a
bemutatott módszert majdan alkalmazhassák. A nélkülözhetlen szükséges
szabályok szemléltetésés következtetés alapján levezetendők és folyto-
nos öntudatos alkalmazás által begyakorlandók, mig a növendékek azo-
kat biztosan alkalmazni tudják. A számtantanítás követel határozottságot
és rövidséget, világosságot és póntosságot, folytonosságot és különösen
a bizonyításokban szigorú logikát, végre követeli az eredménynekMLKJIHGFEDCBAröv id és
érthető szabályok ba és képletekbe való foglalását. Fölösleges beszéd s
felületes meghatározások, hiábavaló ismétlések és a műveleteknek csakis
gépies végrehajtása, a szabályoknak és képleteknek értelem nélküli
használata káros ak és a tanulót annyira zavarják, hogy a lényeges dol-
got kitalálni nem is tudja. Minden, nem a gyakorlatból eredő utasítás és
minden szigorú logika és bizonyíték nélküli számolási végrehajtás mit
sem ér, mert a tanulók belátás és öntudat nélküli számoláshoz szoknak.
Ha a szabályokat kellőképen levezettük, mathematikailag bebizonyítottuk
és begyakoroltuk, akkor azokat ahol szükséges, alkalmazhatjuk is, mert
ez könnyítés és nem mechanikai számolás, hanem számoló mechaniz-
mus, azaz: folytonos gyakorlás által elért számolási ügyesség, biztosság
es jártasság s ne felejtsük el soha, hogy a szabályok és képletek, melyek
a régi időkben a számtantanítás alapjai voltak, most zárkövei a folytonos
és céltudatos gyakorlatnak. Hogy tanításunk- sikeres legyen, még szük-
séges, hogya helyes tanítási módszer mellett sok érdekes és változatos

példát nyujtsunk, azaz: kivánatos, hogy jelöltjeink kezébe gazdag és
pedagogiai elvek szerint összeállított, fokozatosan rendezett s a tanterv,
követelményeinek megfelelő példatárt adjunk. De még ennél is jobb, ha
maga a tanár kifogyhatatlan példatár s ha képes a gyakorlati életre
vonatkozó és abból merített, Írás- és szóbelileg megfejthető sok érdekes
és változatos egyszerű és kombinált példát nyújtani s ha oly ügyesség-
gel és gyakorlattal bír, hogya növendékek számolását mindenkor és
minden tekintetben biztosan és gyorsan ellenőrizheti. Erről későbben
bővebben szólunk.
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Tantervünk szerint a mennyiségtan tanításának celja, hogy a
jelöltek a közönséges számtan míveleteit algebrai uton is megértsék;
továbbá, hogy az elemi geometria föltételeit megismerjék és azokat
gyakorlatilag is alkalmazhassák. De mindkét esetben különös figyelem-
mel legyünk a népiskolai tanítás szükségleteire, Ebből egyúttal az
következik, hogyamennyiségtanból ne nyújtsunk mindent, ami a tan-
tervben említett egyik-másik fejezetbe beilleszthető. Mert itt nem az a
fő, hogy sokat nyújtsunk, hanem az, hogy a szükséges anyagot alapo-
san közöljük növendékeinkkel, hogy ezen ismeretekkel későbben őnrna-
gukat, ha kedvük van és körülményeik megengedik, tovább képezhessék.
Válogassuk meg tehát az anyagot jól és lelkiismeretesen s tartsuk min-
dig a célt, mely felé törekszünk, szemeink előtt. Mert ha ezt nem tesz-
szük, túlbuzgóság vagyambicióból, lustaság vagy felületességből a
jelölteket annyira megterheljük, hogy kedvüket ,e szép tárgy iránt telje-
sen elvesztik s az eredmény, melyet elérünk, nagyon csekély lesz
A mennyiségtan - különösenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli szorosan vett algebra tanításában
kövessük a tárgy természetében rejlő módszert: a szigorú logikát és
mindazon törvényeket, melyek a szellemet fegyelmezik s melyeken a
jelöltek egész algebrai ismerete felépül, Ezeken kivül - amikor csak
alkalom kinálkozik - támogassuk tanításunkat a szemléltetéssel. Töre-
kednünk kell továbbá az anyagnak világos és célszerű beosztására s
ügyelnünk kell arra, hogy nyelvezetünkben és egész előadási modorunk-
ban növendékcink lassan fejlődő és emelkedő mennyiségtani értelméhez
és tudásához alkalmazkodjunk. Haladjunk lassan és fokozatosan, újat
csakis akkor nyújtsunk, ha a jelöltek a már közöltet önmagukban telje-
sen földolgozták és megemésztették, amit csakis folytonos gyakorlat
által érhetünk el. Az algebra tanításában utaljunk minden alkalommal
azon esetekre is, melyek a közönséges értelemben vett számtanban,
azaz a rnindennap! életből merített példák megoldásánál is nagy előny-
nyel alkalmazhatók. A jelöltek ily esetekben oly előnyökkel és fogásokkal
ismerkednek meg, melyeket majdan, ha maguk tanítanak, a számolás
ellenőrzésénél felhasználhatnak.

Tantervünk szerint az algebra tanítása mellett is folytonosan nagy
súly helyezendő a fejbeli számolásra és ebben a körben fölhasználandó
minden számtani ismeret, amit a jelöltek magukkal hoznak, midőn a
tanítóképzőbe jönnek. A magukkal hozott ismeretek a fejbeli számolás-
ban mindig fölfrissítendők és ébren tartandók, miáltal a meglevő tudás

'folytonosan bővül és megszilárdúl. De még más előnyt is biztosítunk
magunknak. Ugyanis az első és harmadik osztály tulajdonképeni szám-
tani tananyaga ennyi, előgyakorlat után könnyebben és alaposabban
tárgyalható, a jelöltek a nyújtott ismereteket jobban értik, gyorsabban
fölfogják és biztosabban megtartják. Különös fontosságú ez a harmadik
osztályra nézve, ahol a számtant csak heti egy órában tanúlják. Ebben
az osztályban minden hónapban van 4 számtani óra, ebből 1 óra esik
ahavonkint előírt írásbeli dolgozatra, maradt tehát havi 3 számtani óra.
Ebből a 3 órából igen gyakran elmarad 1, a nagy ünnepek hónapjaiban
azonban 2 óra, úgy, hogy néha egész hónapon át csak egy óra jut a
számtantanításra. Most kérdem, hogyan végezzük az előírt tananyagot
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s mikor gyakoroljuk azt be kellő alapossággal, mikor adjunk módszer-
tani utasításokat s míkor tartsunk ilyen körülmények között a gyakorIó
iskola egyik-másik osztályával, a többiektől különválasztva, a képző-
intézeti osztályban a növendékek előtt gyakorlati demonstrációkatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Meg-
történik, hogy heti egy órás tantárgyból mindenféle ünnepek és egyéb
okok miatt 4 heti időn belül egy tanítási óra sincs. Emiatt is használjunk
fel minden számtani ismeretet, amit a növendékek magukkal hoznak.
A fejbeli számolásban a fősúly nem az elméletre. hanem a gyakorlatra
helyezendő s ahol csak lehet. ültessük át az elméletet a gyakorlatba.
Herbart azt mondja, hogy az összes mennyiségtani tárgyak tanításának
pedagogiai értéke lényegesen attól függ, hogy milyen mélyen nyúl bele
a gondolatok és ismeretek körének egészébe. Ebből az következik, hogy
a mennyiségtani tárgyak tanításánál - és pedig minden fokon, tehát a
tanítóképzőben is - a növendékek ör.tevékenységét kell igénybeven-
nünk és nemcsak előadni. A folytonos gyakorlatban - nevezetesen a
fejbeii számolásban - megismeri a jelölt a számok lényegét, azok
rokonsági és összefüggési viszonyát s ha mindezeket tudja, könnyen
megtalálja és megérti azon előnyöket és fogásokat, melyek itt-ott önként
kinálkoznak s amelyekre figyelmeztetjük. Ne követeljük azt, hogy
növendékeink kizárólag fejben számoljanak ; engedjük meg, hogy a
közbeeső műveletek eredményét följegyezzék, különösen akkor, ha a
számok nagyobbak. Kerűljük afejbeli számolásnál a nagy számokat és
törekedjünk mindig arra, hogy növendékcink sem fizikailag, sem szelle-
mile~ ki ne merűljenek. S ha látjuk, hogya megoldás módját nem
találjak, hogya megoldás menetében megakadnak, segítsünk ilyen
kor kérdésekkel s bont suk szét a feladatot részeire, szóval: adjunk
kellő felvilágos írást, hogy önállóan tovább dolgozhassanak,' míg az ered-
ményt megtalálják. Ha valamely példa többféleképen oldható meg, úgy
ismertessük meg a különböző megoldási módokat, állítsuk azokat egy-
mással szembe, hogy a megoldás menetében mutatkozó különbséget
lássák", mert csak így tanúInak jelöltjeink belátással, öntudattal és érte-
lemmel számolni s csak így tesznek ügyességre, gyorsaságra és biztos-
ságra szert. A jelöltek - a jövendő tanítók - ismerjék egyúttal azon
fogásokatés könnyítések er, melyek itt-ott nagy előnnyel alkalmazhatók,
hogy annak idején a tanítványai által rendes úton és módon végzett
számolást és megtalált eredményt gyorsan ellenőrizhessék, Az ilyen
fogások és előnyök - mondja Böhme - nem tartoznak a népiskola
körébe, hanem a szakiskolába - tehát a képző be, miért is szükséges-

, nek tartom, hogy e helyen néhány esetet felemlítsek.
1. Az úgynevezett "nagy egyszeregyet", azaz a 10-től 20-ig ter-

jedő számnak egymással való szorzatát minden nehézség nélkül meg-
tanúlhatjuk úgy, hogy azt soha többé el nem felejtjük. Mennyi 18 X 17 ?
Ilyenkor az egyik tényező egyeseit (a l7-ból a 7-et) hozzaadjuk a má-
sik tényezőhöz (a 18-hoz); ehhez az összeg hez függesztünk egy zérust,
vagy más szóval: ezen összeg tízszereséhez hozzáadjuk a tényezők
egyeseinek szorzatát. Tehát 18 X 17 =? 18 + 7 = 25, hozzáfüggesz-
tünk egy zérust, lesz 250, ehhez hozzáadjuk a 8 X 7 = 56, lesz 250 +
56=306. 19X 13=220+3.9=247. 16X 19=250+6X9=304.
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Hogy ez helyes, azt algebrailag is bizonyithatjuk. A fent említett szá-
mok általános alakja 10+ a, 10+ b stb., mely kifejezésekben a, b, stb.
9· ig terjedő számokat jelentenek, úgy hogy ezen 10 + a, 10 + b alakú
kifejezések IOvnél nagyobb és 20-nál kisebb számokat kipviseln ek.
Eszerint lesz

(lO+a) (10+b)=10 {(10+a)+b}+ab.

Ebben az eredményben (10 + a) az első tényezőt, b a másik tényező
egyeseit jelenti és ezek Iü-szeres összegéhez hozzáadjuk a tényezők
egyeseinek szorzatat, az ab-t.

Ezen szabály némi módosítással akkor is alkalmazható, ha az
egyik tényező 10 és 20 közötti, a másik pedig 20 nál nagyobb, de
100-nál kisebb szám. Mennyi 63 X 17? A nagyobbik tényezőhöz hozzá-
adom a nagyobbik tényező tizesei és a kisebbik tényező egyeseinek
szorzatát, azaz 63-hoz hozzáadom 6 X 7-nek szorzatát és ezen összeg
tizszereséhez hozzáadom a tényezők egyeseinek szorzatát. Tehát
63 X 17 = 63 + 6 X 7 = 105, ennek 10-szereséhez, az 1050·hez hozzá-
adjuk a 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 7-nek szorzatát, lesz 1050 +21 = 1071~- 85 X 19 = 1570+
5 X 9= 1570+45= 1615.

Ha a, b és c l-től 9-ig terjedő számokat jelentenek, akkor az
előbbi példák általános alakja (10 a + b) (10 + c) =

=10 {(lOa+b)+ac}+bc.

Ezen eredmény adja a fenti eljárás magyarázatát. Némi gyakorlattal oly
ügyességre teszünk szert, hogy könnyen belát juk, hogy az eredményt
ezen az úton sokkal gyorsabban megkapjuk.

2. Valamely áru m-je 56 f; mibe kerűl 54 m? 56 X 54=
3024 f= 30 K 24 f. Ebben a szorzat ban - 56 X 54 - a két tényező
tizesei egyenlők, egyeseinek összege 10. Ilyen föltétel mellett a szorza-
tot gyorsan úgy kapjuk, ha az egyik tényező egyeseit elvesszük és a
másik tényezőhöz hozzáadjuk. Ezen két új szám szorzatához hozzá-
adjuk az eredeti tényezők egyeseinek szorzatát.

Tehát 56 X 54= 60 X 50+6 X 4=3024 f=30 K 24 f. Az
egyik tényező általános alakja 10 a + b, a másiké lOa'+ c és b + c = 10.
Az a, b, c számok az l-től 9·ig terjedő számokat jelentik. Tehát

(10 a + b) (10 a + c)=

= lO a {(10 a + b) + c} + b c,

mely kifejezés a fent bemutatott eljárást indokolja. Némi módosítással
az eljárást más hasonló esetekben is alkalmazhatjuk; de nem mutatjuk
be az esetek et mind, mert különben cikkünk nagyon is terjedelmes
lenne.

3. Tudjuk, hogy (a+ b) (a-b) = a2-b2• Erre vonatkozó példa a
következő. Veszek 64 kg áruutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEt 76 f; mennyit fizetek. 76 X 64 =
4864 f = 48 K 64 f, mert 76 X 64 = (70 + 6) (70-6) = 702-62 =
4900--36 = 4864 f = 48 K 64.

4. Egy telek hossza 63 m, szélessége 43; mekkora a területe?
Területe 63 X 43 m2= 2709 m2.
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Ebben a szorzatban a tizesek helyén álló jegyek összege 10, az
egyesek helyén állók pedig egyenlők. Algebrailag bebizonyítható, hogy
a szorzat eredményét gyorsan úgy kapjuk, ha a tizesek szorzatához -
a 6 X 4 hez - hozzáadjuk ez egyik tényezőnek az egyesek helyén
álló jegyét - a 3-at - ésezen összeg százszorosához hozzáadjuk az
egyesek szorzatát, a 3 X 3 = 9-et. Tehát 63 X 43 = (6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 4 + 3) 100+
3 X 3 = 2700 + 9 = 2709. Az a, b, c számok az l-től 9· ig terjedő
számokat jelentik, a és c úgy vannak megválasztva, hogya + c = 10,
akkor (10 a + b) (10 c + b) = 100 (a c + b) + b2, mely kifejezés állítá-
sunkat igazolja. Ezen szabály egy kis módosítással - mert az elv ugyanaz
- akkor is áll, ha az egyesek helyén álló jegyek egyenlők, a tizesek
helyén álló jegyek összege pedig kisebb vagy nagyobb tíznél.

5. Ezen eddig említett eljárások egyike- másika a törtekre is alkal-
mazható. Veszek 81/3 q árut it 82/3 K; mennyit fizetek? Fizetek 82/3 X
8JIa = 722/9 K-t. E példában a tényezők egészei egyenlők, a törtek ösz-
szege pedig 2/3 + 1/3 = 1. Nevezzük az oly törteket, melyek összege
egy egész, kiegészítő törteknek. Ilyenkor, ha az egészek egyenlők, a
törtek pedig kiegészítő törtek, a szorzatot gyorsan megtaláljuk, ha az
egyik tényező törtszámát a másik tényezőhöz hozzáadjuk, miáltal a
tényezők egész számok lesznek. Ezen új tényezők szorzatához hozzá-
adjuk az eredeti tényezők mellett levő törtek szorzatát. Tehát 82/3 X
81/3 = 9 X 8 + 2/3 Xl/3 = 722/9. Az algebrai bevezetést mellőzzük, az
olvasó maga is adhatja. -,

6. Ezen szabály (a + b) (a-b) a törtek szorzásánál is alkalmaz-
ható. Valamely szövet m-je 71/5 K; mibe kerűl 64/5 m? A szövet kerűl
71/5 X 64/5 = 4824/25 = 48'96 K-ba, mert (7 + 1/5) (7-1/5) = 72-(1/5)2 =
49-1/25 = 4824/25 = 48'96.

7. Egy igen érdekes szabályt a következőben fogunk bemutatni.
Előbb azonban meg kell mondanunk, mit nevezünk pótló- vagy kiegé-
szítő számnak. Valamely szám pótló- vagy kiegészítő száma azon szám,
mely az adott számot a következő tizes egységre kiegészíti. Pid. 8-nak
pótló száma 2, 76-é 24, 96S-é 32 stb. Minél nagyobb .a szám, annál
kisebb annak pótló száma. Azért ha igen nagy számokkal kell szoroz-
nunk, ha csak lehetséges, a tényezők pótló számait vonjuk bele a
számításba. Mennyi 998 X 995? Az eredményt rögtön megmondhatjuk,
ha a következő eljárást kővetjük. Az egyik tényezéből - a 998-ból -
kivonjuk a másik tényező pótló számát - az ő-t - és ezen különb-

ség ezerszereséhez hozzáadjuk a tényezők pótló számainak szorzatát -
az 5 X 2-t. Tehát 998 X 995 = (998-5} 1000+2 X 5=993010; vagy
998 X 995=(995-2) 1000+5'2=993010. Továbbá lesz 988 X 992=
(988-8) 1000+ 12 X 8 = 980096; vagy 988 X 992 = (992-12) 1000+
12 X 8 = 980096. Jelöljük a tizesegységeket M-mel, akkor az ilyen
számok általános alakja M-a, M-b, ... , mely kifejezésekben a, b, ...
kis számok. Akkor (M-a) (M-b) = M {(M-a)-b} + a b, mely kifeje-
zésből a fent említett eljárás leolvasható. Pid. 9993 X 9986-ban M =
10000, a = 7, b = 14, tehát 9993 X 9986 = 10000 (9993-14) + 14 X
7= 99790098.
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Legkönnyebb és legegyszerűbb mindenkor ama eset, midőn a
tényezők jegyeinek száma egyenlő. Némi módosítással az eljárás akkor
is alkalmazható, ha a tényezők jegyeinek száma nem egyenlő. De ennek
tárgyalása igen messze vezetne: itt csak arra akartam utalni, hogy az
algebra segítségével magunknak a közönséges számtanban előnyöket
biztosíthatunk.

8, Ebben a fejezetben egy igen célszerű és az írásbeli szorzásnál
is nagyon gyakran alkalmazható rövidítést mutatunk be, Ezen eljárás a
nagy számokkal való szorzást gyakran nagyon is megrövidíti és azt
mutatja, hogy a számok rokonsági viszonyának ismerete mily fontos és
hasznos előnyöket nyújt. Ezen állítás helyességezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a művelet végzése
alkalmával fog szembe tűnni, mert csakis a gyakorlat győz meg minket
a szóban lévő rövidítés jelentőségéről és fontosságáról. Mennyi 468349 X
144369? Végezzük a szorzatot a megszokott eljárás szerint.

468349 X 144369

4215141 = a
281U084 = b

1405047 = c
1873396 = d

1873396 = e
468349 = f

67615076781

Ezt az eredményt jóval gyorsabban kaphat juk meg, ha tekintetbe
vesszük, hogy a szorzó tizesei és százasai, azaz 36 = 4 X 9 - az első
jegy 4-szeresével és hogy a szorzó százasait követő szám, azaz 144 =
4 X 36 - a második és harmadik tag négyszeresevel. A mondottakat
figyelembe véve, az eredményt gyorsabban megkapjuk, ha a szorzandót
- a 468349-et - 9-cel megszorozzuk. Ezen első részszorzatot - az
a sort - megszorozzuk 4-gyel, akkor oly részszorzatot kapunk, mely
a, b és c sorok eredményét tartalmazza.

Ha ezt a második részszorzatot - az m sort 4·gyel megszoroz-
zuk, akkor oly részszorzatot kapunk, mely a d, e és f sorok részszor-
zatainak összegét tartalmazza. Hogy e részszorzatokat miképen kell
egymás alá írni, azt mindenki hamar kitalálja, Lássuk e rövidítettt szor-
zást. Tehát '

468349 X 144369

4215141 a
16860564 m=4a=(b+c)

67442256 n=4'4a=(d+e+f)

67615076781

Hasonló módon fejthető meg az alábbi példa.

463759 X 927135

4173831 a
12521493 3 a

62607465 5'3a=15a

429967200465
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Ha néhány hasonló példát megfejtünk, gyorsan meg tudjuk itélni,
hogy az illető részszorzatokat miképen kell egymás alá helyezni. EutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArövi-

dítés bizonyításra nem szorúl.
9. A közönséges törtek kel való számolásnál is alkalmazhatunk

rövidítéseket a műveletek végrehajtásában.MLKJIHGFEDCBAN evezzük az olyan törtet,
melynek számlálójaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , nevezője pedig bármily egész szám, törzstörtnek.
Algebrailag bebizonyíthatjuk, hogy két törzstörtnek összegét megkapjuk,
ha a nevezök összegét számlálónak, azok szorzatát pedig nevezőnek
vesszük. Két törzstört különbségét megtaláljuk. ha a nagyobbik és
kisebbik nevező különbségét számlálónak, a nevezők szorzatát pedig

H kt ük E . l 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 1 3+8 11. 1 1 8-3 5
nevez one esszu. szennt esz"3 "8 = a;s = 24 es "3--"8 = a;s = 24'

Némi módosítással ezen szabály akkor is áll, ha két közös számlá-
lóval bíró tört összegét vagy különbségét keressük. Ugyanis

3 + 3 _ (1 + 1) _ 4+ 7 _ II _ 3S _ 5
"4' 7-3"4 7 -3'4-"7-3'28-28-128'

3 3 (1 1) 7-4 3 9Vagy ---=3 --- =3-=3· -=-.
4 7 4 7 4'7 28 28

Ha a közbeeső m űve le teke t le nem írjuk, arról győződünk meg,
hogy az eredményt sokkal hamarább megkapjuk, mint rendes úton.

10. Az egyenletek tanításánál nagy súly helyezendő arra, hogy a
növendékek a megadott algebrai kifejezéseket - az egyenleteket-
szavákba foglalják, mert annál könnyebben képesek későbben a szóbeii
egyenleteknek - az úgyneveze tt beruházott példáknak - algebrai alak-
ját megadni. Ennek 'gyakorlására a táblára irunk különböző alakú alge-
brai kifejezéseket és ezeket a jelöltekkel szavakba foglaltatjuk. Pid.

a j 24=2~+ 6 b) 3x-6=30

E feladatok szavakba foglalva így hangzanak: a) 24 valamely
ismeretlen szám 2/5 részénél 6· tal nagyobb; b) 30 valamely ismeretlen
szám háromszorosánál 6-tal kisebb. Ha ezt kellőképen gyakoroltuk,
akkor a szóbeli egyenleteket ültessük át algebrai alakba. A beruházott
egyenletek között van sok olyan, amelyeket következtetéssel, azaz
logikailag is könnyen megoldhatunk. És épen ebben van az ilyen. egyen-
letek nagy értéke, mert ez által "különösen alkalmasak - a gondolko-
dás gyakqrlása által - a számtantanítás alaki céljának előmozdítására"
(HentscheI). Többé-kevésbbé rejtélyes jellegüknél fogva igen nagy vonzó

erőve l bírnak és a jelöltekben az algebra és számtan iránt érdeklődest
és kedve t keltenek. Nem szabad az ilyen példák megoldás ával sportot
űzni, elég, .•.ha minden órában egy-két ilyen példát nyujtunk. Az ilyen
logikailag megoldható példák megfejtése igen gyakran szemleltető úton
is eszközölhető. PId. Melyik azon szám, melynek 1/3 része 24-nél any-
nyival nagyobb, mint amennyivel az 1(5 része 24-nél kisebb. Az isme-
retlent tegyük egyenlővé egy tetszésszerinti egyenesseI s jelöljük ki
rajta ugyanazon kezdőpontból kiindulva az 1/3 meg az 1/5 részt. A 24
az l/s és az 1/5 rész közé esik, miután az ismeretlen l/S részétől ép
oly távo l van, mint annak 1/5 részétől, azaz 24 az ismeretlen szám l/S
és 1/5 részének számtani középarányosa, tehát egyenlő az ismeretlen l/s
és Ih részének fe léve l. Az ismeretlen szám 4115 része egyenlő 24-gyel~
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1/15 része = 6-tal és az ismeretlen maga 90. Két isméretlennel bíró
egyenleteket is megoldhatunk logikai úton.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPId; vettem 5 és 3 f-es
bélyegeket, még pedig 30 darabot és összesen fizettem 1 koronát. Hány
5 és hány 3 f-es bélyeget vettem? Ha csupa 5 fes bélyegeket veszek,
akkor 1 K 50 f-t kellene fizetn em, tehát 50 f-rel többet, mint tényleg
fizettem. Valahányszor egyő f-es bélyeg helyett egy 3 f-es bélyeget
veszek, az 50 í-nyi többlet 2 f-rel fogy. Hogy az 50 f-nyi többlet telje-
sen eltünjék, annyi 3 f-es bélyeget kell vennem. ahányszor a 2 f az
50 f-ben találtatik, azaz 25 darabot. Tehát vettem 25 drb 3 f-es és
5 drb 5 f es bélyeget. Az ilyen példák megfejtésében bizonyos sorren-
det tartsunk, azaz haladjunk fokozatosan az egyszerű példákból a kornp-
likáltabbakra, vigyázzunk azonban, hogy e tekintetbe túlzásba ne essünk
és mindenkor vegyük figyelembe a jelöltek lelki erejét.

Az esetek száma, ahol ily előnyök és fogások kinálkoznak, igen
nagy. Csak néhányat mutattunk be, de valamennyit mathematikai, illető-
leg algebrai úton - rniből azután az eljárás általánossága következik,
- be is bizonyítottunk ; megadtuk okát annak, miért járunk el így vagy
amúgy és az előnyoket és fogásokat a számok rokonsági és kölcsönös
kiegészítési viszonyából vezettük le. A fejbeli számolás ezen neme -
ha kellő mértéket tartunk - a jelöltekre buzditólag hat.

Egyúttal arra kérem az igen t. kartársakat s ezt különösen hang-
súlyozom, ne vegyék és ne magyarázzák az itt elmondottakat úgy
mintha azt kivánnám, hogy ezentúl e fogásokat a képzóben mindenütt
és mindenkor rendszeresen tárgyalják és alkalmazzák. Ha alkalom nyílik,
figyelmeztessük a jelölteket a könnyítésekre és alkalmazható fogásokra.
De egyúttal mondjuk meg nekik, hogy ezen előnyöket a gyermekekkel
ne közöljék. Elég, ha mi tanítók azokat tudjuk és alkalmazzuk, hogya
gyermekeket, ha akár írásban, akár fejben számolnak, ellenőrizhessük,
de időben és más tekintetben is sokat nyerünk, mert -- az eredményt
ismerve - figyelmünket a fegyelemre és egyéb dolgokra fordíthat juk.
És ha csak ezen szempontból alkalmazzuk az ilyen rövidítéseket, senki
sem veszélyezteti a számtantanítás eredményét, de szemrehányást sem
tehet nekünk senki, hogy gépiesen számolunk. Mert az ilyen fogások
es előnyökhöz, melyek alkalmazása' nem mechanikai számolás, hanem
számoló mechanizmus, csakis gondolkodás és megfontolás. útján jutunk;
továbbá azáltal, hogy a dolog mélyébe hatolunk s a számok lényegét,
azok rokonsági és kiegészítő viszonyait tanulmányozzuk és ha az adott
feladatokban a kérdések és feltételek egymáshoz való viszonyát vizs-
gáljuk és mérlegeljük.

. Magától értetődik, hogy az említett példák megfejtésénél a kőzbe-
eső mellekszámításokat mind fejben végezhetjük, tehát nem szükséges,
hogy azokat teirjuk. A bemutatott példákban azokat csak azért írtuk le,
hogy a számolás menetét föltüntessük, Ezáltal az egyik vagy másik
megfejtés hosszabbnak látszik, mint a megszokott eljárás; de némi
gyakorlat meggyőz minket arról. hogy e fogások nem erőltetik a tanítót
és alkalmazásuk gyorsabban és könnyebben vezet célhoz.

(Győr.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARUpfJenthal Lajos.
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A .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkézimunka nevelésről.
A technikai nevelés historiai áttekintése.

Néhány évvel ezelőtt Heinrich Gusztáv, egyetemi rector korában
azzal nyitotta meg az iskolai évet, hogy a tanítás súlypont jának át kell
lendülnie a katedráról a szemináriumi gyakorlatokra ; a hallgatóság ne
passivelfogadója legyen az ismereteknek, hanem merítsen a kezébe
adott forrásokból s kellő irányítás mellett maga építse fel lelkében az
ismeretek alkotmányát. A beszélő iskola helyébe a cselekvő iskola lépjen.

A szónak a cselekvés által való felváltása a magja annak, amit a
szlöjd mai érvényében ki akar fejezni. A munkát kell előtérbe tolni s
ezzel nevelni főleg az alsó iskolákban. A munkát, mint ilyet, historiailag
tekinti át gyors szárnylebbenéssei a legrégibb időktől a jelenkorig.

Régente azok a népek, melyek forrásai voltak a művelődésnek,
erkölcstelennek nézik a munkát. Rabszolgának való ez, nem szabad
emberhez illő. A rabszolga a legyőzött ellenséges katonából lesz
és Aristoteles szerint szükség van rájuk \ mindaddig, mig a szövő-
szék magától nem dolgozik, az eolhárfa magától meg nem szólal.
Amilyen lenézett társadalmi osztály a rabszolgaság, olyan lenézett az
anyagi munka is. Amint nem kéveredhetik a szabadember a rabszolgával,
úgy nem a szellemi munka az anyagival. A munka egy rangban van
a rabszolgával, aki szintén csak anyag számban megy, mert nem egyéb
mint a birtoknak élő fölszerelése. Például a bárka élő fölszerelése a
rabszolga, élettelen fölszerelése a lapát.

Mig Róma köztársaságban él, addig a szabad ember mindent
dolgozik,' a munkának erkölcsi értéke volt, de a császárság korában
meghíztak a tőkében, a győzelmes hadjáratok után sok lett a rabszolga
és a sok munkaerő devalválta a munka értékét. A szabad ember nem
dolgozott s a munka itt is lesülyedt a rabszolgák körébe. Nagy vállal'
kozók rabszolgákkal dolgoztatnak, ily módon meggazdagodnak, a vagyon
révén hatalomhoz jutnak, de a munkát, mint a hatalom forrását lenézik.
Ez így fejlődik határtalanul Krisztusig.

Innen kezdve a rabszolgát a szeretet melege érinti, lesz érzés a
földön, amely a baromi állapotból kiemeli s a reménytelen rabszolgának
reménye lesz. Nem ismétlődnek azok a borzalmas rabszolga lázadások,
amelyek például Spartacus nevéhez fűződnek. A szeretet isteni érzése
megszelidíti a tömeget, amelyre a kézművesek úgyszólván első helyre
vannak betáblázva, mert a krisztusi tanok ezek köréből kelnek szárnyra.
Mommsen Tivadar Kisázsiában kiásott kősirokról, melyeken a halottak
neve és foglalkozása volt, körülbelül ötven iparosnak összeállít ja a céhét,
melyben a munka szervezésének nyomaira akadunk.

A középkorban, a lovagok korában, a hűbériség alatt a rabszolgaság
újra feléled. A legyőzött katona rabszolgává lesz, mert különben veszedel-
mes lehet a fennálló rendre. A keresztes háborúk alatt azonban újból
felszabadulnak, mert katonákká lesznek s a katona rabszolga nem lehet.
Itt tehát ismét a kereszténység játszik bele a munkás erkölcsi fejlődésébe.
Brillians helyzete ugyan nincs a munkás osztálynak, mert mig a mai
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társadalom az egyenlőség elvén épül fel, addig a középkor gondolkodói
elfogadják Aristoteles tanát, mely szerint az emberek születésüknél fogva
egyenlőtlenek. Ezen épül fel a középkori társadalom és egyenlőtlenűl
tagolt marad. Az embereket kifejezett korlátok választják el. A közép-
kori társadalom élén áll a pápa, alatta a fejedelmek, utánok a papi
osztály, ezek után a harcosok. Legvégül áll a munkás osztály, amely
nem önmagának él, hanem arra szolgál, hogy a felettök álló osztályok
élhessenek önmagoknak. A pápa lehessen pápa, a fejedelmek fejedelmek.
Végeredményében mindenki lehessen az, aminek mondja magát. Mégis
javul a munka helyzete. 1516. aug. 18-án 1. Ferenc concordatumot köt

X. Leóval, amely az ujkor történetében fontos momentum, mivel a
középkori társadalom kialakulása ezzel be van fejezve. Ebben akiformált
társadalomban a polgárság benne van már s mint egy példában látni
fogjuk, szava van a közügyekhez. A százéves háború után ugyanis
temérdek csavargó, kiszolgált katona veszélyezteti a közrendet; ezek
garázdálkodásait a polgárság érezte legjobban, mert a polgárság, a béke
és a munka: egy. A munkakedv azon mértékben hanyatlik, amily
mértékbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnő a bizalmatlanság az eredményben. A rendetlenség szelleme
általánossá válik. A rend biztosítását egy polgár ember viszi ki, Jaques
Coeur 1439·i fogalmazványában, mely királyi rendeletté lett az orleansi
országgyűlésen ; ezen országgyűlés egyedüli tárgya a rend helyreállítása.
Innen kezdve a polgár a pénzgazdaság első megjelenése a rendi
társadalomban, mert Jaques Coeur terve az volt, hogy a rendfentartás
joga az adóztatás alapján a királyra ruháztassék ; egyetemes adókulcs
állapíttatik meg: a fej és házadó. A munka emberével, a polgárral tehát
a rendezett háztartás lép életbe. Az eredmény a rend lett,. a katonákat
elszállásolták (mert kaszárnyák még nem voltak, csak 150 évvel későbben
keletkeznek és olasz eredetűek) s a munka a békében tovább virágzott.

A középkori társadalomnak jóllehet Aristoteles egyenlőtlenségi
elvén épült fel. merevségét mérsékli a keresztény szellem s ebben a
viszonyban a kialakult polgári renddel emelkedik a kézimunka értéke.

A középkor végén az emberi érzés jobban homloktérbe nyomul.
Dante és társai mondják, hogy az embert önmagáért, a földi életért
kell nemesíteni, nem pedig mint eddig az Isten, vagy a haszon szem-
pontjából. E felfogás a renaissance körében gyúl ki, de csak kis mértékben
terjed, mert " a renaissance csak a fejedelmek és a tudósok közt élt s
alig maradt utána egyéb, mint a grammatika és az építészeti formák,
tehát külsőségek. .

A népek hatalma akkor kezd teljes nagyságában mutatkozni, mikor
a népek lesznek immár hivatva itélkezni a vallás ügyében. Edolog
óriási nagyot lökött az emberiség fejlődésén s jóformán ez eredményezte a
reformatiót. Ekkor megnyilik a népnek a biblia, a világ megismerése,
tudatossá tétele. Luther Németország egyik polgármesteréhez levelet ír
s azt mondja, hogy a grammatikán kivül vigyük be a népiskolába a
kézimunkát is. Kezdenek népnevelésről álmodozni, m ert a nép el volt
hanyagolva ; a biblia korait ö sszezavarták, Ezen akar néhány em 'Jer
segíteni azzal, hogy a biblia egyik-másik jelenetér fába metszik, pl.
Ábrahám és Izsák esetét, majd papirra másolják és szétküldik a népnek.
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Ez volt a szegénynek való biblia. Luther után energikus lépést tett
Commenius, aki a valóságot akarja belevinni az iskolába a szó helyett.
Ő említi, hogy az iskola eddig olyan műhely volt, mely az ismereteket
a könyvből adja. Ebben a vizben eveznek Locke, Rousseau, Pestalozzi,
de ránk nézve legfontosabb Rousseau, aki Aristoteles elvévei szemben
azt vallja, hogy a munka nemhogy lealacsonyít, hanem fölemel, nemesit.
Szószerint ezeket mondja: Dolgozni elkerülhetetlen kötelessége a társadalmi
embernek. Gazember minden polgár, aki nem dolgozik, legyen hatalmas,
vagy gyenge, gazdag, vagy szegény. A betű öl, a szellem éltet. Kevésbé
arról van szó, hogy egy mesterséget megtanuljon a gyermek, hogy
tudja, mint inkább arról, hogy legyőzve azokat az előítéleteket, amelyek
a munkával kapcsolatosak és a munkát megvetik. Minden foglalkozás
közül, amelyek a létfentartását biztosítják, az viszi 9t a természethez
legközelebb, amelyet a kéz munkájának nevezünk. Minden állapot közül a
legfüggetlenebb a sors változásaitóI a kézműves foglalkozása. A kéz-
műves, az iparos mesterember nem függ csak az ő munkájától ; épen
olyan szabad, mint aminő szolga a földműves, mert ez hozzá van
kötve a röghöz, amelynek a termése másé. ,

Rousseau tehát beleviszi a rendiségbe a demokratikus irányt, a
munkának, mint a legszebb polgári erénynek a gondolatát. Frankénál
és a. pietistáknál konkrétebben jelenik meg e gondolat, kiknek iskoláit
nagyon jellemzi az a sajátszerű vonás, amely némikép ellentmond a
pietismus lényegének, hogy nagyon hajlottak a reális tudományok
kultiválása felé. Tantervükben egész sorát talál juk a merőben uj foglal-
kozásoknak, Az iskolában voltak műhelyek is berendezve a mesterségek
számára. Foglalkoztak a tanulók karton készítéssel, esztergályozással,
tehát oly dolgokkal, melyek ujaknak tüntek fel az ezen koru iskolákban.
Locke is a tanulmányokban a gyakorlati életet kivánja figyelembe venni,
nagy súlyt helyez az érzéki tapasztalatra. Szeme előtt lebeg szűntelenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3Z angol gentleman, akinek többek között a táncot, zenét, vívást és
kézimunkát (kertészet és famunkák eztergályozását) kell tudnia.

Bárminő a tanítás, mindig kapcsolatban kell lennie a konkrét
szemléltetéssel. Ennek azonban nem szabad korlátoltnak lenni, hanem
az oktatás mÍnden fázisában érvényesülnie kell. Ratichius és Commenius
állítják ezt fel a 17. sz.-ban, de sem Locke, sem Rousseau nem tudták
megteremteni. A filantropisták és Pestalozzi hozták be a gyakorlatba s
Pestalozzi egész pedagogiáját a szernlélet alapjára fekteti. Hatalmas
támogatója ennek. a kézimunka, mely nem maradhatott ki Pestalozzi
pedagógiájából. Azonban Pestalozzi alapjában a didaktikai formalismus híve,
az egyent eszerint kiszakít ja a társadalomból, mert az a cél, hogy az
egyén tudjon érvényesülni; az embert az emberért kell nevelnünk, nem

.kell tekintetbe venni, hogy a nevelés történeti fejlemény s nem kell
tekintenünk az élet közösségére sem. Azért innen 'éles fordúló pont 'az
a sociális felfogás, amely a 19. század elején kezd feltünni s Fichténél
a német nemzethez intézett leveleiben már annyira ment, hogy a
nevelést a spártaiaktói el akarta venni, mert az ifjút a közjóra kell
nevelnünk. Ez ugyan túlzás volt, de észretérítette az individualistákat.

A dán Mikkelsen Axel személye vezet bennünket Cygneus U nóhoz

Magyar Tanítóképző. 34
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és Salamon Ottóhoz, akikről már szó volt. Mikkelsen a koppenhágai
szlöjd-szeminariumi vezető, a mai érvényü szlöjd-szellemben godolkodó
férfiú. Nagy figyelő volt, maga nevelte inasait, gépgyára volt s lefoto-
grafálta a sokféle munkás minden mozdulatát. Sokat gondolkodott e
mozdulatok élettanán, az izmok működésén, amelyeket tudományosan
körvonalozott s megfigyelései különösen azért értékesek, mert tőle erednek
a kézimunkában szem előtt tartandó testtartási szabályok. - OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa
legrégibb alapvétők egyike.

(Folyt. köv.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N a p ló j e g y z e t e k .

A Tanítóképző-Intézett· Tanárok Országos Egyesületének lX. rendes

kö'sgyülésérőt.

Hajtmann Pál az előadói indítványt támogatva szól s a javaslatot
elfogadja.

Be/lányi Tivadar a két rendeleti óra ügyében való határozott állás-
foglalást sürgeti.

Boga Károly. Mielőtt javaslatának tételei ellen támasztott ellenérve-
ket az idő rövidsége miatt összefoglaltan venné, az előbb elhangzott
felszólalások egyikére reflektál. Őszintén csudálkozik, hogy Mohar oly
radikális véleménnyel szól a javaslathoz, holott maga kijelentette, hogy
sem azt, sem a vitát részletességében nem ismeri. Ily esetben a teljes
tartózkodás inkább használ, mint a minden, esetleges érdemest is magá-
ban foglaló eddigi eredmény lebecsülése és új munkakezdet proponálása.
Nagy László indítványát nem látja okoltnak, épen a gyakorlóiskola minta-
jellegét tekintve. Ha már a szaktanár részt akar venni a gyakorlóiskolai
tanításban, ő sem ellenzi, de föltételül köti, hogy ügyessége egyenlő
legyen a gyakorlóiskolai tanítóéval, S vajjon találunk-e erre biztosíté-
kot? A javaslata ellen szólók érvei meg nem győzték. azért újból kéri
javaslatának elfogadását, ha másként nem, akként: méltóztassanak a
javaslat szellemével egyezően egy elvet kifejezésre juttatni, mely sze-
rint szükségesnek tartja a mai gyakorlóiskola 'fejlesztését, valamint ho~y
a szaktanárok itteni működése az előkészítés ben és birálatban álljon. Ep
így felfejtendő a V. K M.-hez intézendő felterjesztésben annak jogos'
sága, hogy a foglalatosságot dijazni kell (Hosszantartó éljenzés.)

Elnök köszönetet mond Boga Károly előadónak, valamint a komoly,
mély és sokoldalú vitában résztvevőknek. Összegezi az eredményt. Esze-
rint a V. K M -hez felterjesztendő memorandumban tárgyalandó volna
a gyakorlóiskola fejlesztésének módja, másrészről az, hogy a képzői
tanárok miképen vegyenek részt az itteni munkában. A feltett kérdésekre
a közgyülés határozatilag kimondja Mohar József, Nagy László és Kovács
János dr. felszólalása után:

aj kivánatos, hogy a gyakorlati kiképzés fokozottabbá tevése cél-
jából a mai gyakorlóiskola az elemi népoktatás minden tagozatával
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kibővíttessék u. m. ismét1őiskolával, ifjusági könyvtárral és ifjusági egyesü'
lettel, ipar- és kereskedelmi iskolával;utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) a szaktanárok a képzésben a következő módon vegyenek részt:
tárgyalják tantárgyuk módszerét, vegyenek részt az előkészítésben, legye-
nek ott a tanításon és a birálaton ;

e) a szaktanároknak a gyakorlóiskolában való tanítását a köz-
gyülés szükségtelen nek tartja;

d) a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úrtól a
tanítóképzői összes szaktanárokra kötelezően elrendelt heti 2 gyakorló-
iskolai óratöbblet, mint rendes óra számíttassék be a heti 18 órába.

10. Az a) pont alatti határozattal kapcsolatban felvetett tétel, vajjon
az íly tagozattal kibővített gyakorlóiskolánál szükséges-e az 5 év vagy
nem, Kovács János felszólalására, a tárgyalásból kikapcsoltatik. Nagy
László indítványára a választmány elé teszik.

11. Elnök az ülést 10 percre felfüggeszti, hogy a szünet alatt a
tisztviselők váiasztása megtörténhessék. A szavazatszedőbizottság elnöke
Boga Károly, tagjai Szőllősi István, Gerencsér István és Balázs Béla.

A szabályszerüen megejtett választás alapján a 35 szavazat ered-
ménye: Elnök: Peres Sándor; alelnökök : Baló J. dr., Guzsvenitz Vil-
mos, Katonáné Thuránszky Irén és Orosz István. Szerkesztő: Farkas
Sándor; főtitkár: Sztepankó Albert; titkár: Ribiczey Erzsébet; pénz-
táros: Horvay Ede. (Hosszantartó éljenzés.) Választmányi tagokul a
jelölőbizottság ajánlottai választattak meg.

Szünet után .
. 12. A megválasztott tisztviselők helyüket elfoglalják, amikor is Boga

Károly a szeretet meleg hangján üdvözli a megválasztottakat. Az üdvöz-
lésre s a közgyülés bizalmára Peres Sándor válaszol. Azt hiszi. hogy a
legmegnyugtatóbbat mondja tiszttársai nevében is, ha a közgyülés előtt
férfias önérzettel igéri, hogy maga is, társai is, kötelességöket megteszik.

13 Dr. Kovács János tiszteletbeli elnök indítványozza, hogy a köz-
gyülés Nagy László és Sztankó Béla távozása miatt érzett sajnálkozását
a jegyzőkönyvben is fejezze ki. Elnök előterjeszti a választmányban
javaslatát, mely szerint a közgyülés válassza tiszteletbeli tagul Nagy
Lászlót s Nagy Lászlónak is, Sztankó Bélának is egyesületi életünkben
szerzett kiváló érdemeit iktassa jegyzőkönyvbe és fejezze ki nekik hálás
köszönetét. A közgyülés a javaslatot magáévá teszi.

14. Dékány Mihály jelenti, hogya kiküldött bizottság a pénztáros
jelentését átvizsgálta s mindent a legnagyobb rendben talált. A közgyü-
lés a jelentést köszönettel tudomásul veszi s a pénztárosnak a felmentést
megadja.

15. Az idő előrehaladottsága miatt a többi tisztviselő jelentését a
közgyülés felolvasottnak tekintve, tudomásul veszi,

16. Elnök indítványozza, hogy mivel a tárgysorozatot nem lehetne
a kívánt alapossággal végig tárgyalni a következő pontot: Az alap-
szabályok módosítása, vegyük Je a napirendről.

A közgyülés az indítványt elfogadja.
18. Eber Rezső előterjeszti "A Magyar Tanítóképző kibővítése" c.

javaslatát.
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A' közgyülés helyesli, hogy a módszertani cikkek bő helyet foglal-
janak el közlönyünkben s amennyiben anyagi erőnk engedi, szivesen
látja, ha ebből a célból a lap kereteit tágíthatjuk, de külön pótfüzet
kiadását szükségesnek nem látja.

18. Németh Sándor előterjeszti "A segédtanárok helyzete" c. előadói
javaslatát.

Mohar József hozzászólása után a közgyülés 'a következő határo-
zatot hozza:

1. A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete azzal a
kéréssel járuljon a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr
elé: szüntesse meg a tanítóképzői segedtanári intézményt s teremtse meg
a tanítóképzők tanárainak a középiskolák tanárai val való egyenrangú-
ságát már a szolgálat kezdetén is.

2. Kéreimezze egyesületünk, hogy ezentúl megbízott segédtaná-
rok egyáltalában ne alkalmáztassanak.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19. Hajtmann Pál előterjeszti "A gyakorlóiskolai tanítók helyzete"
c. előadói javaslatát. Előadásában a következő 3 pontot hangsulyozza
főként: aj a gyakorlóiskolai tanítók már képzésük és képesítésük alapján
határozottabban és teljesebben vonassanak be a tanítóképző, tanári testü-
letbe;MLKJIHGFEDCBAbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ a mai helyzetükkel járó munka oly nagy terheket ró rájuk,
hogy az azon való könnyítés feltétlenül kivánatos; c) rendezzék fizeté-
süket, mégpedig úgy, hogy a tanítókepzói tanárokkal egyenlő fizetést
élvezzenek.

Kovács János dr. Nagyon is természetesnek találja, hogya képzői
oktatásban annyira fontos gyakorlóiskolai tanítóság képesítéshez legyen
kötve. Ámde a képesítést nem külön vizsgálat adja meg, hanem az előző
szolgálat. Mint működésben levő elemi iskolai tanító szerzi meg azt a
képességet, amellyel gyakorlóiskolai tanító lehet. Munkájának nagyságát
és értékét ő is elismeri, azért a javadalmazás azonos lehet a képzői
tanáréval. A javaslat pontjait elfogadja azok elhagyásával, amelyek a
vizsgálatra vonatkoznak.

Boga Kár&ly hasonló értelemben szól, Semmi szükség nincs a külön,
gyakorlóiskolai tanárságra képesítő vizsgálatra. Mig ezzel egyrészről a
tényleges munkára való időt rövidítik, másrészről a tanári cimmel mint-
egy dokumentálnák a gyakorlóiskolától való elvágyódásukat. Az elemi
iskola nem tanárt, de tanítót kiván. Az anyagi javadalmazás pedig legyen
megfelelő rnunkájoknak és képzettségüknek. Egyik része a 10., amasik
része 9. fizetési osztályba jusson.

J I10ha r József Kovács véleményét magáévá teszi. A közgyülés uta-
sítsa a választmány elé Hajtmann javaslatát, ahol kapcsolatba hozassék
a gyakorlati kiképzés kérdésével.

Peres Sándor, Nagy László hasonló értelemben szólnak.
Hajtmann Pál kéri a közgyülést, hogy a javaslatot okadatolással

együtt nyomassa ki s az egyes képzőknek küldje meg. .
A javasiatra vonatkozólag határozza a közgyülés, hogy méltányos-

nak tartja, hogya gyakorlóiskolai tanítók is olyan fizetést élvezzenek,
mint a tanítóképzői tanárok; előadó javaslatának azt a pontját azonban,
mely a gyakorJóiskolai tanítók elméleti kiképzésére s a tanári cím el-
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nyerés ére vonatkozik s amelyik a tanítójelöltek gyakorlati kiképzésévelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
függ össze i behatóbb megvitatás végett a választmány elé utasítja és a
testületnek megküldi.

20. Németh Sándor felolvassa a választmány javaslatát "A tanítók
továbbképzésének eszközeitől."utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dékány Mihály. A javaslat első részének szorgalmazása közgyülési-
leg ma már felesleges, mert a rendszeresen tervezett továbbképző tan-
folyamok e célt szolgálják. Nem helyesli a külön, tudományos folyóirat
kiadását. Ehelyett felhívja a figyelmet .az Uránia és a Népmívelés folyó-
iratokra, amelyek állami támogatással könnyen szolgálhatnák azt a célt,
amelyért a választmány javaslatát tette.

Mohar és Szőllősi indítványára a kérdést a napirendről leveszik és
a választmány elé utalják.

21. Németh Sándor titkár felolvassa az ifjusági könyvtárakra vonat-
kozó javaslatot.

A közgyülés tudomásul veszi s változtatás nélkül elfogadja.
22. Német Sándor jelenti, hogy Arányi Antal táviratban üdvözölte

a közgyülést. Örvendetes tudomásul szolgál.
23. Papp József kéri a közgyülést, hogy két év mulva Sopronban

gyüljön össze, mert a soproni ágo ev. tanítóképző akkor ünnepli 50 éves
fennállását. Biztosítja az egyesületet, hogy akár a soproni tanártestület,
akár a nagyközönség részéről a legmelegebb fogadtatásban lesz része.

A közgyülés köszönettel fogadja a szives hangú meghivást.
24. Elnök kőszönetet mond:
aj Sebestyén Gyula kir. tanácsos úrnak az őszinte és jóakaratú

érdeklődésért, mellyel a közgyülés egész lefolyását figyelemmel kisérni
szives volt;MLKJIHGFEDCBA

. bJ Józsa Mihály úrnak, a Tanítók-Háza gondnokának a terem
készséges átengedéseért ;

ej Vangel Jenő dr. pedagógiumi tanár úrnak, hogy kedvező alkal-
mat adott a tanszermuzeum meglátogatására ;

dJ Csaszny Valér nyug. ezredes úrnak azért, hogy az előérte-
kezlet után földrajzi szemléltető eszközeit ismertette és

ej Miklós Gergely tanár úrnak a legujabb fizikai szemléltető eszkö-
zök bemutatásaért.

(Kolozsvár.) Gerencser István.

,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

ELM ELET .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M u t h e s iu s K á r o ly n é z e t e i a t a n í t ó n ö v e n d é k e k p e d a -

g ó g ia i k ik é p z é s é r ő l .

Az egységes pedagógiai gondolkozás érlelődésének s a tanító-
növendékek tervszerü pedagógiai kiképzésére való komoly igyekvésnek
örvendetes jele a napjainkban - mondhatnám világszerte - észlelhető
ama törekvés, amely a tanítói hivatásra előkészítő szakképzés módo-
zatainak kutatásában s megállapításában nyilvánul.
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Fölötte jól esik az a tudat, hogyatanítóképzésünk jelenlegi éles-
szemü irányítójának kezdeményezésére s szorgalmazására, e közérdekü
problemának megfejtésén mi, magyar tanítóképző tanárok a nagy nem-
zetek pedagógusaival nemcsak egyidejüleg közremunkálunk, hanem,
hogy ebbeli ténykedésünknek immár számos, életrevaló eredményére is
rámutathatunk.

Ezirányú, további. működésünk érdekében állónak tartom mégis
azt, hogya külföld jobbnevü pedagógusainak azonos tárgyu törekvéseivel
s azok eredményeivel megismerkedjünk. Több szem többet s többféle-
képen lát. Nem lehetetlen, hogya külföldi eredmények közt olyanokra
is akadunk, amelyek egészükben elfogadhatók általunk is,. vagy legalább
is alkalmasak rá, hogy újabb, esetleg igen termékeny gondolatokat
ébreszszenek bennünk.

A magam részéről ilyennek ítélem pl.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMuthesz'us Károly, gothai
tanítóképző intézeti igazgatónak s a "Piidagogische Blátter" szerkesztő-
jének a pedagógiai kiképzésről szóló sa" Tudományos Pedagógiai
Egyesület" 1902. évi berlini közgyülésén «Unterrz'clztslehre und Unter-
r ichispraxis « cím alatt bemutatott s megvitatott dolgozatát iS,l) melyet
ennélfogva az alábbiakban - igen tisztelt szerkesztő nkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszíves engedel-
mével - a maga egészében vagyok bátor megismertetni. Megjegyzem,
hogy Muthesiust ugyanaz a körülmény késztette dolgozatának meg-
írására, amely nálunk is felszólalásra birt több tanítóképző tanárt. Az t. L,
hogy az 1901. évi új porosz tanítóképzői tanterv -- a miénk hez hason-
lóan - tárgyuk részletes módszertanának tanítását az egyes szaktaná-
rokra bízza, amit Muthesius - noha nem nagy következetességgel
szintén helytelennek tart.

Ime, itt közlörn Muthesius dolgozatát, hű fordításban:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n í t á s t a n é s t a n í t á s i g y a k o r la t .

A tanítóképzöbeli szakképzés á lta lános meghatározása .

A nevelő-oktatás értelmében vett tanítás olyan ideális természetü
ténykedés, amelynek gyümölcsöző végzése nemcsak acél és az eszközök
ismeretét. föltételezi, hanem, amelynek tulajdonképeni eredményei még
inkább függnek a tanító lelkületének természetes valláserkölcsi alap-
hangulatától .s a gyermeki természet iránt érzett szeretetteljes, mély belá-
tással párosult vonzalmátóI. Eszerint az oktatás nem pusztán s nem
első sorban a tanítás technikájában való képességben nyilvánul, hanem
inkább a tanító egész személyiségéből fakad. A tanítóképzőbeli szakképzés
feladata tehát abban áll, hogy az igazi, tanítói személyiség (tanítói jellem)
kialakulásának alapjait megvesse.MLKJIHGFEDCBA

A jeladatok fö beosztása .

A kedélyhangulatot véve alapul, az .igazi tanítói személyiség a
belátás és az akarat összhangjában keresendő. A pedagógiai kiképzésnek
az a kettős feladata van tehát, hogy:

1) "Unterr ichtslehre und Unterr icktspraxis." Leitsatze von Karl M utkes ius , Jahr-
buch des Vereins für wissenschaftliche Padagogík, 1902. évi 34. évf.
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1. a tanítónövendékek pedagógiai gondolatkörét gazdagítsa s őket
pedagógiai gondolkozásmódra szoktassa;

2. hogy pedagógiai ténykedésre alkalmat adjon nekik.

AJZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT a n í t á s t a n .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Célo

A tanítástannak az a feladata, hogy lélektani s ethikai eredmények
(ismeretek) felhasználásával s az ezekre való következetes továbbépítéssel
pedagógiai gondolkodásra képesítse a tanítónövendékeket, aminek alapján
eredményes pedagógiai munkásságra való készség érlelődik meg bennük.

II. Fó'ltétel.

A pedagógiai ismereteknek ható ereje nem pusztán azok gazdag-
ságától s terjedelmétől, hanem első sorban attól függ, vajjon meg van-e
köztök a belső összefüggés. egységesek-e azok s van-e bennük u. n.
belső mozgékonyság és olyan ösztönzö erő, amely cselekvésre sarkal?
Röviden: alkalmas kútforrásai-e azok az élénk pedagógia i érdeklődésnek?

lJI. A feladat ressieteeese.

1. Az elmondottakból kifolyólag:
aj az általános tanítástannak az a feladata, hogyanevelőoktatás

rendszeres elméletét adja;MLKJIHGFEDCBA
bJ a speciális tanítástan é pedig az, hogy e rendszeres elméletnek

az egyes nép iskolai tantárgyak tanításában való alkalmazást bemutassa.
2. E két követelménynek alapfeltétele, hogy:
aj a speciális tanítástan tárgyalása időben közvetlenül az általános

tanítástan után következzék;
bJ hogy az általános és speciális tanítástan egy tanár kezében

legyen, a tanítástan a hivatásbeli kiképzésnek a maga teljességében
különálló s körülhatárolt szaktárgyaként szerepeljen ..

3. A 2. b) alatti követelmény szükséges voltát megerősíti:
aj az a tény, hogya tudományos methodika mai állapota még

nem olyan, hogy a tanárok többsége esetén minden lényeges módszer-
tani kérdésben föltételezhető lenne az összhang, az egyetértés;

bJ annak a meggondolása, hogy a kezdő jelölteknek a tanítástanba
való bevezetésekor még olyan methodikai kérdésekben is meg kell lennie
az egyöntetüségnek, amelyeket az érettebb pedagógiai öntudat kevésbbé
lényegeseknek tart s az egyéni, szabad tetszés körébe utal.

Jegyzet: Megengedhetó, sót némely esetben kivánatos is, hogy a művészeti tárgyak
(rajz, ének, továbbá a torna és az írás) módszertanának tanítása az illetékes szaktanárra
bizassék.

B) A t a n í t á s g y a k o r la t á b a v a ló b e v e z e t é s .

l. Célo

A tanítás gyakorlatába való bevezetésnek az a feladata, hogy a
tanítónövendékek pedagógiai ténykedését a nevelő-oktatás céljának elő-
mozdítására biztosító irányba terelje.



V. Az ;gész tanári testület részivétele a tanítónö'vendtkek gyakorla tt"
kiképzésében.JIHGFEDCBA
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u. Az elmélet és gyakorla t egymáshoz való viszonya.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Minthogy a pedagógiai ténykedésnek a maga egészében öntudatos
cselekvésnek kell lennie s folytonosan' a pedagógiai ismeretek vezetése
és ellenőrzése alatt kell állania: épen azért, a gyakorlatba való bevezetés
csak akkor kezdődhetik, amikor a tanítástan elméleti tárgyalása immár
befejezést nyert. Kétségtelen azonban, hogy a tanítási kisérletek is
fölötte kivánatos és kedvező alkalmul szolgálnak a pedagógiai belátás
mélyítésére, bővítésére s megszilárdítására.

III. A feladat ressleteeese,

A tanítás igen bonyolult ténykedés. Megkivánja először is a tanítási
készségben való gyakorlottságot, másodszor pedig - mint már valami
magasabb dolgot' - megkivánja a tanítási anyagnak a tantárgy és a
tanítvány természetéhez való idomítását s ugyanakkor a tanítványokkal

. nagy felelősséggel való bánást is. E két, látszólag különböző, s mégis
egyidejüleg megoldandó feladatnak világosan ki kell fejeződnie a tanítási
gyakorlatba való bevezetést szolgáló intézményekben.

IV. Következtetések.

1. A pedagógiai ténykedés megindításának, tökéletesítésének, művé-
szetté nemesítésének s elevenen tartásának legalkalmasabb helye a tanító-
képzői gyakorló iskola. Az ottani tanítást úgy kell berendezni s úgy
kell végezni, hogy egyrészt a gyakorló iskolai növendékek erkölcsi jogai
is megőriztessenek, másrészt pedig, hogyatanítónövendékeknek . is bő
alkalmuk nyíljék a tanítás gyakorlására.

2. A kezdő tanító gondolat- és kedélyvilágában rendkivül nagy
változás megy végbe s ez a változás csakis egyöntetü és egységes,
állandó és egynemü, gyakran ismétlődő és összefüggő ráhatás útján
idézhető elő. Épen azért kivánatos, hogy:

. a j a tanítónövendéknek a tanítási gyakorlatba való bevezetése
ha csak lehet - egyetlen-egy tanárra bizassék és pedig arra, aki az
általános és különleges oktatástant tanítja.

Jegyzet: Itt is érvényes az A) Ill. alatti jegyzetben említett megszorítás.MLKJIHGFEDCBA

bJ kivánatos, hogyatanÍtónövendékek a gyakorióiskolában össze-
függő (folytatólagos) tanítást tartsanak és pedig gyakorlati kiképzésük
egész éven keresztül azon osztályban s egyazon egyetlen tantárgyból.
Erre az egész időre a tanítónövendékek a gyermekekkel szemben lehetőleg
a teljes tanítói tekintély hatalmával ruházandók fel. .

A tanítóképzőnek szakiskolai jellege abban nyílvánul, hogy - az
oktatástan tanárának önállóságát nem érintve - a tanítóképzői tanár-
testületnek minden egyes tagja részt vesz a tanítónövendékek pedagógiai
kiképzésében. Történik pedig ez kétféle módon:
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1. Lehetőleg minden tanítóképzői tanár állandóan tanít a gyakorló-
iskolában is egy tárgyat. Ezzel lehetövé válik az, hogy:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) a tanítónövendékek mintáját láthassák EI, szabályszerüen lefolyó
tanításnak; 1) (Vessd össze alább: B) VI. 1. bj-vel I)

b) hogya gyakorló-iskolai növendékek immár megállapodott tanítói
személyiség tanításának jótékony hatásában részesüljenek.

2. Lehetőleg minden tanítóképzői tanár meghatározott számu órában
részt vesz a tanítónövendékek állandó (folytatólagos) tanítási gyakorlatainak
felügyeletében. (Vessd össze alább: a B) VI. 2. és VI. B) 2-vel!)

Vi. Az intézmények behatóbb reseieteeese.

A gyakorlati kiképzésnek főtényezői: a mintatanítások megfigyelése
és az önálló tanítási kisérlet.

1. A hospitálás.

Ez így történik: .
a) A tanítóképző II. osztályos 2)' növendékei jelen vannak a mód-

szertan tanára által tartott mintatanításokon ; ami:
CG) részint egy-egy tantárgy módszeres megbeszélésének kiinduló-

pontjául szolgál,
~) részint pedig a tanítónövendékeknek saját tanításaikra való elő-

készítéseként tekintendő.MLKJIHGFEDCBA
b) a tanítónövendékek jelen vannak a tanítóképzői tanárok állandó

gyakorló-iskolai ranírásain és pedig egyfolytában huzamosabb ideig,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Iegalább 4 hétig. (Váltakozva: tantárgyak, órák és napok szerint.)

A hospitálások alkalmával szerzett tapasztalatok megbeszélése, fel-
dolgozása és megvizsgálása úgy történik, hogy:

CG) a mintatanításokon szerzett tapasztalatok nyomban e taní-
tások után;

~) a tanítóképzői tanárok állandó tanításain szerzettek pedig külön
e célból (negyedévenkint) tartandó vizsgálatokon vétetnek számba, amely
vizsgálatokon jelen vannak úgy a hospitáló növendékek, valamint a
tanítóképző összes tanárai is.

Jegyzet: A tanítónövendékek meghallgathatják egymásnak próbatanításait is, de
ez a részvétel inkább csak a társaik iránt való érdeklődésnek, mint sem a tökéletesedés
eszközének tekintendő. Erre a társak kisérletezése nem eléggé mintaszerű. Kivánatos,
hogy a 2. osztály növendékei egynéhány héten át annak a tantárgynak tanításain is
hospitáljanak, amelyet a következő (utolsó) évfolyamban ők maguk fognak állandóan
tanítani.

2. Az önállóan végzett tanítási gyakorlatok.

Ezeknek két formájuk lenne. Az egyik a próbatanítások, a másik
az állandó (folyta tólagos) tanítási gyakorla tok formája.

1) Ez, természetesen nem csak osztott iskolát, hanem egyuttal szakrendszer szerinti
oktatást is föltételez és fölöslegessé teszi a gyakorló-iskolai tanítást is egyuttal. R. D.

2) Poroszországban a tanítóképző legfelső évfolyama az első osztály. Minden faj-
táju iskolában is ez a nekünk visszásnak tetsző számozás van divatban a németeknél
általában.
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A) ProbatanudsoezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvégzendők:
1. a II. (utolsó előtti) évfolyambeli tanítónövendékek részéről abból

a célból, hogyelőkészüljenek a következő évi állandó (folytatólagos)
tanításra;

2. az I. (utolsó) évfolyambeliek részéről azért, hogy alkalmul szel-
gáljanak nekik azok a tanítás művészetében való tökéletesedésre s módot
nyujtsanak a hospitáló társaknak a tanítási eljárás megbírálhatására s a
bírálatban való készség és az ahhoz szükséges éleslátás erősödésére.

A II. osztályos tanítónövendékek próbatanításainak előkészítése a
módszertani órákon történik, 1) a módszertan tanára által a tőle bemu-
tatott mintatanításra való ráutalással kapcsolatban s az összes növen-
dékek jelenlétében. A próbatanítás bírálata is így megy végbe a követ-
kező módszertani órán.

Az utolsó (1.). évfolyambeli növendékek próbatanításai így mennek
végbe: .

1. Az 1. (legfelső) osztályos tanítónövendékek próbatanításo.kat
tartanak,

a) az első félévben a nekik állandó (folytatólagos) tanításra áten-
gedett szaktárgyból,

b) a második félévben pedig azokból a tárgyakból és azokban az
osztályokban, amelyekből s amelyekben nem tanítanak állandóan

2. Az előkészítés ebben az évfolyamban így történik:
a) az első félévben külön e célra beállított órákon készíti elő a

módszertan tanára a jelölteket, kik ilyenkor mindannyian jelen vannak.
Az írásban kidolgozott, részletes tanítási tervezetek egyenkint kerülnek
közös tárgyalás alá itten,

b) a második félévben az előkészítés már csak a tervezet ek ellen-
őrzéséből áll. A próbatanítások így mindinkább az önálló ténykedés
jellegét nyerik.

3. A próba tanítások az igazgató vezetése alatt, a módszertan tanára
s az összes növendékek jelenlétében folynak le. Ezeket megelőzőleg ki
kell jelölni a bíráló s. a kérdéseket ellenőrző növendéket.

4. A próbatanítás után egynéhány nap mulva történik a bírálat
(az igazgató vezetése alatt), amely célra szintén külön óra biztosítandó.

Ez ilyen sorrendben történik:
a) apróbatanító önbírálata kimerítő, írásbeli kidolgozásban ;
b) a kérdéseket ellenőrző növendék jelentése a kérdések, vagy

más feladatok kiosztásáról, a kérdésekre adott feleletekról s a feladatok
megoldásáról; statisztikai adatok a próbatanító esetleges szokásairól,
modoráról; .a netalán észlelt felelet-ismétlésekről, vagy a tanító szava-
járásáról, stb. stb.

e) az előre kijelölt bírálÓ észrevételei, szempontok szerint, kirnerítő
írásbeli kidolgozásban ;

d) a próbatanító védekező felszólalása;
e) az osztály társak megjegyzései;

1) A porosz tanítóképzőkben, azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj tanterv szerint, heti 7 óra fordítandó a rész-
letes módszertan tanítására.
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1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa módszertan tanárának bírálata;
s) az igazgató összefoglaló bírálata.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E) Folyta tólagos (á llandó) tanítások. Ilyeneket a növendékek egy

bizonyos szaktárgyból tartanak, melynek kiosztásánál figyelembe veendők
a növendékek kivánságai is.

1. A folytatólagos tanításokra részletesen kidolgozott tervezetek
alapján szintén a módszertan tanára készíti elő a jelölteket az összes
osztály társak jelenlétében.

2. A növendékek folytatólagos tanításai a módszertan tanárának, de
egyszersmind az összes; többi tanítóképzői tanároknak felügyelete alatt
állanak. E tanítások idején a felügyeletet gyakorlo tanárok mindent
mellőzni tartoznak, ami a gyakorló-iskolai tanulők szemében a tanító-
növendék tekintélyét csorbíthatná. A felügyelő tanárok a hallott tanításra
vonatkozó megjegyzéseiket nyomban a tanítás után közlik azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanító-

növendékkel s azután kimerítő jelentést tesznek megfigyeléseikről a
hetenkint tartandó együttes tanácskozásokon, melyeken meg van engedve
a tanítónövendékeknek is, hogy viszontmegjegyzéseiket illő formában
előadják. .

Megjegyzések a VI.-hoz általában:

1. A rendszabályok föltétlenül szükséges egyöntetüségét bizto-
sítja :

a) az, hogy a tanítások előkészítése, felügyelete és bírálata túl-

nyomóan egy tanárnak, a módszertan tanítójának a kezében van;
b) az, hogy úgy a hospitálások eredményeiről beszámoló, évnegye-

denkénti vizsgálatok, valamint azok a jelentések is, melyeket a fel-
ügyelő tanárok a növendékek tanításain szerzett tapasztalataikról készí-
tenek, az összes tanítóképzői tanárok jetenlétében vétetnek tárgyalás alá.
Igy az egyes szaktanárok közt netalán felmerülő nézetkülönbségek vajm i
könnyen összeegyeztethetők s kiegyenlíthetők.

Hogy bej származnék abból, hogyatanítónövendék állandóan csak
egy tárgyat tanít, nem áll, mert:

aj az előkészítő órákon jelen vannak az összes növendékek s így
más tárgyak tanítását illetőleg is kitünő oktatást nyer mindegyikük;

b) hospitál a tanítóképzői tanároknak olyan tantárgyakból tartott
állandó, gyakorlóiskolai tanításain is, amiket ő maga nem tanít;

ej próbatanításokat tart más tárgyakból is;
d) bírálatokat készit más tárgyakból tártott tanításokról.
ej De meg: a tanítóképző nem is nyujthat teljesen bevégzett peda-

gógiai kiképzést, csak alapját veti meg annak. A pedagógiai kiképzés
nem végződhetik a tanítónövendéknek a képzőből való kilépésekor,
hanem gyarapodnia kell még ezután is, amire a tanítónövendéknek a
2-ik vizsgálatig különben is bő alkalma van.

Jegyzet a B) 2-'höz: Sem nem szükséges, sem nem kivánatos a növendékek
állandó felügyelete a folytatólagos tanítások alkalmával. Sőt ellenkezőleg rá kel! szok-
tatni őket a mindinkább szabad, önálló munkásságra és kötelességeiknek felügyelet
nélkül való, pontos teljesítésére.
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VII. A feladatok kibővítése.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Minthogy a nevelő-tanító ténykedése nem merülhet ki pusztán a
tanításban, rnód nyujtandó a tanítónövendékeknek arra, hogya hodegetika
elveinek alkalmazásában is gyakorolják magukat. Részt vesznek ennél-
fogva:

1. az iskolai rend fenntartásában (Tanítás előtti, utáni s óraközi
felügyelet bent és az udvaron).

2. A gyakorló-iskolai tanulók játékaiban.
3. Bevonatnak az iskolai kirándulások és ünnepélyek rendezésébe

és vezetésébe. .
4. Együtt mennek a gyakorló· isKolai tanulókkal a templomba s

felügyelnek rájuk ottan. Ahol iskolai istentiszteletek tartatnak, ott bevo-
natnak ezeknek a rendezésébe és vezetésébe is.

5. Minden tanítónövendéknek különös gondozására bizatik a gyakorló-
iskolai tanulők egy-egy csoportja. Kötelessége ezekkel külön is törődni
s minden tekintetben segítségükre lenni. Ellenőrzi magukviseletét, közve-
títést teljesít az iskola és a szülei ház között. Időről-időre iskolai tanács-
kozás is tartandó (Lásd lejebb a VIlI. alatt) abból a célból, hogy azokon
a tanítónövendékek a szülóknél tett látogatásaikról s összes nevelői
ténykedéseikről általános jelentéseiket megtehessék. Az iskolai év végére
minden tanítónövendék kimerítő jel!emképet tartozik készíteni egyik gondo-
zottjáról, melyet az e célra beállítandó külön értekezleten bemutatni
köteles.

Minden egyes tanítóképzői tanárnak beosztandó felügyeletre egy-
néhány tanítónövendék gondozottjaikkal együtt. A tanítóképző tanárnak
gondja lesz rá. hogy a növendékek lelkiismeretesen és tapintatosan telje-
sítsék kötelességüket. Felügyel rájuk s ba a szükség úgy kivánja, érint-
kezésbe lépzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő maga is a gyermekek szüleivel.

6. Egyik-másik, erre különösen alkalmas s érdemes növendék
osztálytanítósággal is megbízható.

VIll.

Az összes tanítóképzői tanárok és tanítónövendékek gyakorlo-
iskolai ténykedésének középpontja az igazgató vezetése alatt hetenkint
megtartandó gyakorló-iskolai tanácskozmány, amelyen jelen kell lenniök
az összes tanítóképzői tanároknak és növendékeknek. Beható és közös
tárgyalás alá kerülnek itt a gyakorló-iskolaitanÍtásra és nevelésre vonat-
kozó összes kérdések és ügyek. Összefoglalandó és a kialakult egységes
pedagógiai' közvélemény ellenőrzése alá vetendő itt újra és újra a tanító-
jelöltek pedagógiai kiképzésének minden ügye, minden intézménye, a
pedagógiai ténykedés minden egyes jelensége a maga egész terjedelmében.
E gyakorló-iskolai tanácskozmányokon jut a legtalálóbban kifejezésre az
a tény, hogya tanítóképző tanárait és növendékeit egy nagyjelentőségű
művön való együttes munkálkodás köteléke fűzi össze s hogy az ebből

. származó érdekközösség tudata a legfőbb biztosítéka a tanítónövendékek
pedagógiai gondolkozása, ténykedése és egész tanítói személyiségük
tartós és folytonos tökéletesedésének s nemesedésének.
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Zdrdmondat ; a la jfóltétel.

Az összes felsorolt intézmények sikere attól függ, vajjon a tanító-
képző-intézet egész tanártestülete egyetértő-é, ép úgy a tanítói hivatás
idealis felfogásában, valamint az alapvető pedagógiai és methodikai
elvekben is.

(Kolozsvár.) Répay Dánzd.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I d e g h y g ie n e a f e j l ő d é s - , i l l e t v e a g y e r m e k k o r b a n .

*) A szerző engedelmével.

Irta: Dr. Forel Ágoston zürichi egyetemi tanár.*)

(Folyt.)

Ehez kőzelebbről hozzá nyulni, darázsfészek ; a sok szó itt mit se
használ; a ferdén, rosszul nevelt szülék, gyermekeiknek is mindenkor
rosz nevelői lesznek. Oh mily végtelen sokat irtak össze a családi élet
boldogsága és harmóniája felől! Sajnos az irók előtt csak a képzelet
ideáljai lebegtek. A családi élet, a maga meztelensegében, olykor rette-
netes képeket tár elénk; a házasfelek undok civakodása, hazugság,
hiuság, önzés, dühös ingerültség, szeszélyek, majomszeretet, helytelen
ítélkezés, babona, vállvetve azon működnek, hogy a gyermek szivét már
zsenge korában megmételyezzék ; a fOSZ példa könnyen hat s a gyermek
csakhamar elsajátítja a leggyalázatosabb szokásokat, sőt nem ritka eset
egyes család oknál a vétkes önzés ama faja sem, midőn a szülék, a
nekik netán alkalmatlan gyermeket a legaljasabb módon kizsákmányolják
azzal, hogy lopásra, koldulásra, erkölcstelenségre egyenesen rákény-
szeritik ; mindezt csak zsarolás céljából; néha meg éppen rendszeresen
üldözik, gyötrik szerencsétlen magzataikat, készakarva beteggé teszik,
éhséggel, hideggel halálra gyötrik, csakhogy megszabaduljanak a senki-
nek se vétő szerencsétlen teremtéstől, ki csak éppen szüleinek áll utjá-
ban ... A hatalom, amit törvényeink a szülék kezébe adnak, óriási; ezzel
szemben a gyermeknek nincs védelmezője; vagy hatalmuk tudatában
egyes szülék szintúgy örvendenek, ha a nevelés, ruházás és táplálás
okozta alkalmatlan gondoktól szabadulnak. Nem utolsó szerepet játszik
ilyen szüléknél az aljas szenvedély, a féltékenység, az irigység, az
álszégyen. Az álszégyen ériete mélyen sujtja a család körében élő
törveny telen gyermekeket, a féltékenyseg mérge viszont a mostoha gyer-
mekek szivén rágódik. Nem is méltányolható eléggé a Wolfring Lydia
alapitotta gyermekvédő és mentőegyesület üdvös működése Bécsben.
Alapító a szülék túlkapó hatalmaskodásának törvényes korlátozásan mun-
kálkodik s egyben azon, hogy adott esetben a szülék teljesen megfosz-
tassanak azoktól a jogaiktói, amelyekkel visszaéltek. (Lásd Lydia von
Wolfring : "die Aberkennung der vaterlichen Gewalt" Wien 1902., cimü
es egyéb idevágó munkáit.) Az emberi társadalom jobbik felének jóformán
tudomása sincs az erkölcsi elvadultság erettenetes kinövései felől; leg'
feljebb közönnyel olvassák az ilyesmiket a napilapok hasabjaiban. Aki
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csak valamit ad a családi élet szentségére, az nem lehet közömbös azokkal
a kérdésekkel szemben, melyeket Wolfring Lydia oly beható tanulmány
tárgyává tett; a bűn foszlányába merült proletárok családi életéből meritett
tanulmányai kiváló figyelmet érdemelnek; azonkivül több más hasonló
tárgyú munka közül kiválik még Biolley Walter "L' Apaisement" cimü
elbeszélése (megjelent Dubois kiadásában, La-Chaux-de-fonds-ban, Svájc-
ban). Szociál-politikus írok közül is több foglalkozott ezzel a tárgy-
gyal. Mindaz amit erről irtak, korántsem túlzott; olyasmikről rántják le
a leplet, amik a legsürgősebb orvoslást igénylik. A szüléknek gyermekeik
fölött gyakorolt hatalma, ma alig ellenőrizhető. Legtöbbjük ezt ki is zsák-
mányolja s cselekedeteiben rendszerint szeszélye és önérdeke vezérli
ahelyett, hogy a szeretetteljes bánásmódot .s a józan ész diktálta be-
látást venné zsinórmértékül. Ha majd egykor az iskola minden vonalon
azzá lesz alakítva, ami a nevelő-otthon az u. n. "Erziehungsheim", akkor
pótolva lesz az ilyen intézetek által a hézag is s ellensutyozva az a sok
rosz, amit a szülék tudatlansága és roszakarata a gyermekek ellen vétett.

De legalább mégis mi a legkevesebb, amit a szüléktől elvárhatunk?
A szülének kötelessége volna gyermekét állandóan figyelemmel

kisérni, vele szeretetteijesen bánni s jövendő hivatására mintegy elő-
készíteni. A gyermekben meglevő jó tulajdonságokat, ápolni, tovább
fejleszteni kell, a roszakat ellenben elnyomni, leküzdeni. Ám a rosz
gyermeket sem tanácsos szidalmakkal, oknélküli büntetésekkel, szakadatlan
szemrehányásokkal, panaszokkal elkedvetleníteni, gyötörni; sajnos, a
legtöbb szülének ez autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'bevett szokása, vásott gyermekeivel szemben. A
minduntalan felhangzó folytonos szidalmak, szemrehányások csakhamar
elvesztik hatásukat, a gyermek azokat megszokja és megunja s végre is
dacosan ellenszegül. A sok szidalomnak, szemrehányásnak, kölcsönös
szóváltásnak utóbb se vége, se hossza; a szóváltások fokozatosan izga-
tottabbak, hevesebbek, türhetlenebbek lesznek s utóbb már gépiesen
mindannyiszor megismétlődnek ; a civódás szülék és gyermek közt napi-
rendre kerül olyannyira, hogy a gyermek kedélyvilágában végkép elke-
seredik s a végeredmény éppen az ellenkezője lesz :nindannak, amit a
szülék elérni akartak. Tanulmányozzák, figyeljék meg a szülék előbb
önmagukat; a puszta fenyegetés nem elég, hathatós csak a megvalósított
fenyegetés lehet. Biztos eredménytelenség fejében büntetni, merő okta-
lanság; a gyermeket helyes uton-módon föl kell világosítani afelől, hogy
a rosz amit elkövet, borzasztó következményekkel jár. A helyes házi
nevelés legfőbb irányelvei: a szerétetteljes szelid bánásmód, az erélyes,
következetes, de mindenkor jóságos eljárás sajó példaadás. A hazudozás
hajlamait erélyesen el kell fojtani; a nyers durvaság s önzés megnyilat-
kozó tüneteit esirájukban el kell nyomni. A gyermek érzelemvilágára,
kedélyére, szivére kell hatni, a szánakozás, az önfeláldozás, a nagy-
lelküség érzeteit kell benne életre kelteni; sokkal hathatósabb ez, mint
a rosznak gáncsolása. Az igazi szeretet távol áll a hizelgéstől s óva-
kodik a gyermekben a hiuság hajlamait kifejleszteni. A gyermeket hozzá
kell szoktatni a munkához, még pedig saját érdekének szempontjából
s nem kizsákmányolás céljából, amint ezt sajnos oly gyakran tapasz-
taljuk egyes szülék nél. Babona, rnisztikus dolgok, rémes dadamesék, ször-
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nyuseges rablóhistóriák végkép számüzendők a gyerekszoba köréből, A
gyermek ne rettegjen folytonosan, annál kevésbé szabad őt ijesztgetések
árán engedelmességre szorítani. A gyermeki szivet tévutra vezetni, meg-
csalni,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbűn : a gyermek hite a szülék igazmondásában sziklaszilárd, meg-
ingathatlan legyen. Ám azért a külvilág ezer veszélyeit és roszaságát a
gyermek előtt elpalástolni nem tanácsos, sőt éppen meg kell azokat a
gyermekkel ösmertetni, oly módon, hogy azokat kerülje, utálja. A gyer-
mek gyöngéd kedélyén roszakarat, rémítgetések, erkölcstelenségek ret-
tenetes sebek et üthetnek; ezekből a szörnyü örvényektől nem lehet
eléggé távol tartani a gyermeket, ám azért a túlérzékenység és túlságos
aggályosság szélsőségeitő1 is óvakodni kell; a közép ut, a csöndes
nyugodt meder a leghelyesebb. Nagy veszélyeket rejtenek magukban az
átöröklött lelki bajok s a különböző káros szuggesztiók. A gyermeket, kör-
nyezetével, egyszóval mindazokkal együtt, kikkel érintkezik, rendszeresen
és állandóan meg ken figyelni, csakis ekkor lesz képes a szülő a káros
külbehatásoktól gyermekét megóvni. A nemi élet mibenléte felől megfelelő
módon és kellő időben föl kell világosítani, félelem, szégyenérzet erotikus
gondolatok, nem természetes kiváncsiság szerfelett kártékonyan hathatnak
a gyermek sexuális életvilágára. Nemi elváltozásokat különös figyelemben
kell részesíteni, legfőként nagy körültekintéssel kell eljárni önfertőző gyerme-
kekkel szemben; tudjuk mily ragadós a ro sz példa. Már pedig az önfertő-
zésre legtöbb esetben a pajtások viszik rá a gyermeket. A phimosis, melyaz
önfertőzést figyermekeknél elősegiti,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosi műtét utján könnyen eltávolit-
ható, hasonló okoknál fogva a lányokat izgató oxyurok (férgecskék) is eltá-
volitandók. Az idegrendszer s a kedély beteges izgatottságát fokozó
minden külbehatás óvatosan távoltartandó ; éppen ez az, amire a vázolt
nevelőotthon ok különös figyelmet fordítanak. A pubertas beálltával, ha
már a házasságkötés több törvényes oknál fogva akadályokba is ütközik,
a venerikus betegségeket tenyésztő prostituáltak látogatása eltiltandó s
általában az önfertőzés és egyéb nemi abnormitások szorgosan kerülendők.
A fölserdült ifjú élvezete a munka, az ideálok, a lelkesedés a szépért,
jóért, magasztosért - az ifju testi vágyaiban sexuális önmegtartóztatása
idejében ezek mellett is a bölcs természettől megkapja kompenzációként
a kárpótlást: álmában végbemenő magömlések alakjában s igy ártalmatlan
uton kielégítheti vágyait addig is, mig a házasélet kötelékébe léphet ..
Ennél célszerübb metódus nem létezik; emellett a későbbi családi élet
mindenkor ment marad a venerikus betegségek mételyeitől. Ha az állam
és a társadalom törvényei a házasság időpontját nem szabnák a ma
fennálló korlátok közé, mi sem állná utját annak, hogy a fölserdült ifju
hamarább köthessen házasságot.

Kötelességünk a gyermeket egyoldalu dogmatikus tévtanoktói és
holmi jámbor hazugságoktói távoltartani, őt ilyenek mibenléte felől kel-
lően föl kell világosítani. Vallás- trierafizikai kérdésekben a tanulót" a
legeltérőbb nézetek és tanok felől is föl kell világosítani s akkor azután'
szabad kezet hagyni neki, - döntsön ő maga, saját belátása szerint.

A nevelésnek egyik nem utolsó feladata: a különböző előítéletek
leküzdése, az u. n. szaktekintélyekben való vakhit megdöntése, a fény-
üzés s általában mindannak mellőzése, ami életviszonyainkat amugy is
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A f e ln ő t t e k k ü lö n ö s id e g h y g ie n é j e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l. Á lt a lá n o s megjegyzések. Ez a fejezet tetemes en megrövidül azon
oknál fogva, hogyazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvm. fejezetben már megismertük a lelki és az
idegéletet károsan érintő körülményeket, a IX· ben az ideghygiene
általános alapfeltételeit, a X. s XI. fejezetben pedig egy lehető legegész-
ségesebb idegzet kifejlődésének kellékelt. Az amit az előbbi fejezetben
(a gyermekkor ideghygienejéről) mondottunk, a felnőtt részére is köve-
rendő szabályul szelgátnat az élettel vivott későbbi küzdelmeiben.

Amikor a fiatal ember fejlődése és tanulmányai véget értek, előtte
áll az élet. Mai napság - sajnos - az élvezet- és pénzhajhászásra,
valamint az önzésre irányuló egyoldalu nevelés, amelyhez hozzájárul
még az alkoholizmussal és vérbetegségekkel való nagyfokú terheltség, már
serdülő fiainkat is annyira előkészítik a kapaszkodásra és nyárspolgárias-
ságra, hogy az esetek feltünő nagy többségében kihal bennök minden
egészséges és magasztos életeszmény. Vajjon sokkal kedvezőbb-e az
eredmény a fiatallányoknál ) Aligha; a lányoknak hajdan szolidságra,
szerénységre es jóravaló, szorgalmas házimunkára való nevelését nem
egészíti ki, mint ahogy kivánatos volna, valami szabadabb és együttat
jobban elmélyedő szellemi nevelés, amely a látókör értelmes bővítesére
vezet, - hanem helyettesitik az összefüggést nélkülöző; felületes sokat-
tudás egyfelől s mindenféle lim-lom, fényüzés-. és élvezetvadászás
másfelől, Mint legfőbb életcél az úgynevezett "jó párti" lebeg a
modern fiatal lányok. előtt. A két nemnek' e cél elérésében való ver-

csak fölösleges módon komplikálja. A gyermek nagyon is korán rááll
arra, hogy másokat majmoljon, legfőként a leánygyermekek csakhamar
magukra raknak mindenféle piperet, cafrangot s vetekszenek abban, hogy
az ostoba divat minden hóbort jának készséggel hódoljanak. Ezek a balga
külsőségek elnyomják az emberi sziv igaz ideáljait, holott az igazi nevelés
főcélja mindenkor az ideálok ápolása,

Az elmondottak után nem szorul további magyarázatra, hogy a
szabad levegőn való mozgás, az okszerü táplálkozás, abefogadottak
folytonos ismétlése, legfőként a gyermekkorban olyan nevelési tényezők,
melyek mélyen belenyulnak a növendék pozitiv ideghygienejébe s egyben
rendkivül. befolyással vannak az agy szellemi kiképzésére.

Kóros állapot, átöröklött bajok, megrögzött rosz szokások, így
általában az / idegrendszer mindenféle elváltozásai esetében rendkivüli
szolgálatokat tesz a hipnózis, a szuggerálás, mint hathatós segédeszköze
a nevelésnek; ám átöröklött jellembeli sajátszerüségeket, a hipnózis sem
képes elfojtani, legfeljebb némiben egyhítheti a káros következményeket.
Viszont szuverén hatalommal diadalmaskodik önszerezte megrögzött rosz
szokások felett. .

A gyermeket önáIlóságra kell nevelni, hogy helyt állhasson az élet
küzdelmeiben, evégből azonban idegszerveit rendszeresen kell edzeni,
erősíteni, hogy azután tehetségeit, képességeit az élet küzdterén sok-
oldalulag és minél hathatósabban érvényesithesse.
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senygése csúnya kalmárkodásra vezet, amelynek áldozatai gyakran az
igaz szerelem és az igaz családi boldogság. Ezen okokból az országos
nevelőotthonoknak fentebb ismertetett nevelési reformjában a serdülő
nemzedék idegépségének 'és életboldogságának valóságos mentőhorgo-
nyait kell felismernünk. Az előző fejezetben vázolt eldurvulása a családi
életnek és gyermeknevelésnek azt tanusítja, hogy a proletariatus e tekin-
tetben még rosszabbúl á11.1)

Hogy igazán boldog lehessen, legyen az ember, azaz azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő agya:
először egészséges, másodszor élje végig a csirafejlődés törvényei
(ontogenia, 1. V. fej.) által kiszabott életfejlódés (evolutio) folyamatát,
harmadszor legyen neki eszménye, azaz törekedjék valamely magasztosabb
cél elérésére. Az ideghygienikus megkövetelheti, hogy a földi eszmények
erősítése céljából a kinyilatkoztatás hívei az agnostikusokkal és szabad-
vallásúakkal (monisták) vállvetve munkálkodjanak a társadalom megjaví-
tásán.

Melyek azok az eszményibb rugók, amelyek az emberi lélekbe
bátorságot öntenek a felfelé törekvésre, alacsony szenvedélyeinek és
élvezetvágyának leküzdésére? Először is fajunk, azaz utódaink, gyer-
mekeink, az ezekben tovább élő lelkünk jobbik felének szebb jövőjébe
vetett tántoríthatatlan hitünk. Másodszor a véghezvitt jó cselekedetünk,
a leküzdött nehézségek, a természet titkainak bővülő ismerete s a művé-
szeti alkotásokban megnyilatkozó magasztos összhang fölött érzett igaz
örömünk. Mindenki, aki az ő kisebb vagy nagyobb kövecskéjéveI hozzá-
járúlt a tudás, a társadalmi erkölcs vagy művészet terén az emberi
rnűvelődés épületének továbbépítéséhez, megtalálhatja jutalmát azon jól
eső érzésben, hogy az általa keresett és mindenki által keresendő esz-
mény megvalósításában segédkezett. Sokak hibája az a túlzás, hogy
életükben vagy mindent el akarnak érni, vagy semmit, továbbá hajlandó-

1) Már 1892-ben irtam az iszákosság leküzdésére az "Internationale Monatsschrift"-
ben és a "Schweizerisches Familien-Wochenblattv-ban "Nervenhygiene und Glück" cim
alatt a következőket: "Nagyon sok ideg, kevés ideg," mondotta Krafft-Ebing tanár ami
modern nemzetünkről • . . .

»Ha férfi és nő egymást szeretve, az egész életre egyesülni akarnak, soha sem
szabad elfelejteniők, hogy ezzel kü!önösen leendő gyermekeiket illetőleg vállalnak nagy
felelősséget magukra. Inkább le kellene mondaniok a házasságról, vagy legalább az utó-
dokról, semhogy testi s még inkább lelki nyomorékokat nemzzenek. Ma - sajnos-
azt látjuk, hogy nemes lelkek, lelkiismeretes, okos emberek túlzott aggodalmukban a fen-
tebbi okokból nem lépnek házasságra vagy kerülik a gyermeknemzést, míg viszont a
legkönnyelmübb, legdurvább és legostobább emberek - a félreértett humanitás által
sugalt laza törvények védelme alatt - majdnem házi nyulak módjára szaporodnak,
utódaikat egész egyszerüen az állam vagy a társadalom gondjaira bizván, - oly utódokat,
akiknek megrontására az alkohol túlságos élvezete társúlt az agynak már eredettől fogva
hibás alkatával. Es ily rossz gazdálkodás, ily forditott faji kiválasztás mellett niég cso-
dálkozunk, ha egyre szaporodik .a lelki betegek, bolondok házainak, az elbutúlt prole-
tariatus, rossz erkö1csü csavargók és gonosztevők száma! A munkában való megeről-
tetést emlegetjük a baj okáúl és nem vesszük észre, hogy ezen szellemi proletariatus
többsége soha sem dolgozta agyon magát, sőt ellenkezőleg, mindig mihaszna és lusta
volt, hogy a valóságos szellemi túlerőltetés által okozott "idegesség" az egésznek csak
kicsiny és aránylag nem veszedelmes töredékénél található, rnig a lelki hajótöröttek vég-
telenül nagy serege majd mindig beteges vagy hibás agyalkatnak, kicsapongásnak, - renge-
teg nagy százalékuk pedig az alkoholnak köszönheti az ő romlását."

Magyar Tanítóképző. 35
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ság a kétségbeesésre, ha nem sikerül mindent megtenniök, vagy keresztűl-
vinniök, az a gondolat, hogy éppen ezért nem érdemes élni, úgy hogy
lassankint vagy a pesszimizmus, vagy az önző dőzsölés híveivé lesznek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I t t természetesen csak azokról beszélünk, akiknek agya egyáltalán alkal-
mas arra, hogyagondolatnélküli állati életmód mindennapisága fölé
emelkedjék.

Azt láttuk (Xl. fej.), hogy az agynak helyes, egészséges és szeren-
esés kifejlődéséhez állandó, sokoldalú szellemi és testi munka szükséges.
Ehhez most még egy eszményi életcél járul: tudományos kutatás,
művészi alkotások, a társadalom erkölcsének javítása, pedagógiai mun-
kásság s több efféle. Az eszmény szolgálatában álló munkásságot lénye-
gileg az önzetlenség különbözteti meg a kereseti foglalkozástóI. Azt
mondottuk más helyen,hogy a tudomány oly szép asszonyhoz hasonlít,
akit magamagáért kell szeretni s akinek tisztán kereset céljából való
kedvelése, meddősegre vezető prostitutióvallenne egyenlő. Ez áll minden,
egyébként eszményi életcélra nézve, ha tisztességtelen kapaszkodás vágya
járul hozzá, mert végre ez lesz az ember cselekvésének főindító okává.
Közvetve tehát a pénz uralma ellen való társadalmi harc nagy segítsé-
günkre lesz az idegzet egészségének a megjavításában.

Habár életünk elé egészséges és igaz eszmény képében célt tűzünk
id, azért mégse feledkezzünk meg boldogságunk első két feltételéről :
természetes evolutiónk teljesítéséről és egészségünkről. Eletfejlődésünk
teljesítését a nemi szerelem ben és a családalapításban kell látnunk. Az
össze nem illő jellemek által kötött házasság rossz szövetség. Az embe-
reknek önmagukat és egymást előbb jól meg kellene ismerniök, mielőtt
házassági frigyre lépnek. A házasság legnagyobb ellenségei azonban
a házasfeleknek a házasságot megelőző önző számításai: két egoista
egymás ellen tör, csalja egymást és kitör köztük a háború, hacsak egy-
mással szövetségre nem lépnek a társadalom ellen ennek megkárosítására.
Ha nagyjában véve normális emberek; azaz olyanok lépnek házasságra,
akikre nézve ingerlékenység, szeszélyesség, ármányos természet, alkoho-
lizmus, restség, élvezetre és pazarlásra való hajlam a hasznos életet
lehetetlenné nem teszik, azoknak a következőket kell alapelvül vallaniok:

A házasság kettős munkát kíván, de meg is adja hozzá az erőt.
Házasságra mindenki azzal a szándékkal lépjen: adni akarok, nem pedig
venni, mindent eltűrni a boldog házasságért, soha ki nem aknázom
házastársam at, ellenkezőleg naponkénti szeretet és önfeláldozás által arra
szokta tom magam, hogy benne oly kincset lássak, akiért mindenemet
feláldozom és mindent teszek, akit legtisztá bb örömmel úgy gondozok
és ápolok, mint egy kedvelt szép növényt. Ha mindakét házastárs őszinte
egymással szemben és mindaketten ezt az alapelvet vallják, akkor egy-
másra sohasem fognak sokáig haragudni, hanem hamar megbocsájtanak
egymásnak s a házasság boldogsága sem fog elmaradni, mert már a
földön megtalálják az álmodott paradicsomot. Manapság sokat szoktuk
szidni a hazasságot, mert oly sokszor látjuk prostituálva és mert annyi
pathológiai természet és különböző fajtájú egoista pokollá szokta változ-
tatni. Pedig nem oly nehéz dolog, hogy a két házastárs kölcsönösen
kissé eszményi világításb an mutatkozzék be egymásnak, ha nem
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hiányzik hozzá a jóakarat és ha a kettő mindenike egészséges és
derék gondolkozású. Ez egyáltalán nem zárja ki azt, hogy a házasságban
egyik a másikat nevelje; a kölcsönös felemelő tartós szeretet épp oly
kevéssé fog hozzá méltatlan gyengeséggé és igaztalansággá fajulni, mint
amennyire nem egyenlő értékű a jó, szerető gyermeknevelés a majom-
szeretettel és kényeztetéssel. Hogya családi boldogságot fokozzák és
megtisztítsák, ezenkívtil kölcsönösen munkára és társadalmi erkölcsi
feladatok megoldására kell a házastársaknak egymást ösztönözniök,"
egymást erkölcsileg kölcsönösen nevelniök, ahelyett hogy szűkkeblüen
és kizárólag a szeretetnél kölcsönös maradnának. Ha valamely házaspár
két társadalmi munkásnak érzi magát, akkor az egyiknek halála a másik-
nak munkakedutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvét nem fogja megsemmisíteni. A gyermekekről való g0I1-
doskodás ennélfogva tisztítja és fokozza a családi boldogságot. A gyerme-
keket azonban a társaság hasznos, szorgalmas tagjaivá kell nevelnünk.
Ha mélyen gyökerező jellembeli fogyatkozások, avagy ki nem egyenlíthető
nézeteltérések uralkodnak a házaséletben, akkor kellőképpen meg kell
könnyíteni a válást és megadni a lehetőséget az ily hazassági poklok
megszüntetésére. Némely fékezhetetlen természetek számára végre, akik-
nek a házasélet egyáltalán tűrhetetlen és akik a nemi érintkezésről
lemondani még sem tudnak, a vadházasság - az asszonyi jogok meg-
védésének feltétele alatt - jobb vagy legalább nem kevésbbé jó, mint
a minden körülmények közt elvetendő prostitutió Itt azonban okvet-
lenűl törvények kellenek, hogy - kivált a leendő gyermekekre való
tekintettel - az efféle vadházasságok társadalmilag lehetőleg amazok javára
szabályoztassanak.

Az eletfenntartásról való gondoskodás, a házassággal járó szám os
kötelesség teljesítése és valamely életeszménynek követése által - értjük
itt az eszménynek munka általMLKJIHGFEDCBAva ló gyakorlati megvalósítását, nem pedig
az eszményekról való álmodozást - az ember agyélete alkalmas tarta-
lomhoz jut és ezzel rendes körülmények között megalapíthatja az óhajtott
életboldogságot; aztán nyugodtan, elégedett en halhat meg.

Hátra van még az idegek épsége. Ez főleg az előbb említett két
föltétel teljesítésétől függ és ez az, amit - sajnos - a legtöbb ember
nem akar megérteni. Meg kell azonban vallanunk, hogy minden mérge-
zés és élvezetbeli kihágás kerülése, az agyhygiene emlí tett szabá-
lyainak meg tartása dacára is elmaradhatatlanok az emberi életben a
kedély sebei, elkedvetlenedés, szerencsétlenség és mindennemű kisértés;
mindezek pedig a mi agy' és idegmunkánk szerenesés fejlődésének . ellene
dolgoznak. De van nehány egészségtani szabály. a.nelyeket a már emlí-
tett általánosokhoz csatolhátunk.

Az életben egyenesen magunkra kell erőltetnünk az optimizrnust,
nem a buta, belátás nélküli optimizmust, amely minden rosszat és hibát
figyelmen kívül hágy és ezért a jövőre vonatkozó terveit rosszúl álla-
pítja meg, hanem azt az egészséges, életvidám optimizmust, amelyet fl

"Denevér" című ismert operett következő versei fejeznek ki: "Boldog,
aki elfelejti azt, ami már meg nem változtatható. " A múlt oly merev
kristály, amelyen már nem- változtathatunk ; csak a jövénk plasztikus
s részben előre kiszámítható és előkészíthető. A múltat azonban nem
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szabad úgy elfelejtenünk, hogy belőle ne okuljunk. Ellenkezőleg, ez
legyen jövőnk tanítója. De jaj azoknak, akiknek földi léte az elmúlt
csapás és hibák fölött való töprenkedés, jajgatás és kétségbeesés között
múlik el. Hatalmas szivaccsal kell végigjárni ezen terméketlen "holtért
való élet"-en, az örökös szornorkodáson és bánkódáson. Ha közelebbről
nézzük, hamar rájövünk, hogy - némely pathológiai hajlamokat nem
tekintve - ez a tétlen búsulás és az elvesztett boldogság fölött való kétség-
-beesés gyakran a mi szűkkeblüségünkre és szeretetünknek kevés kiválasz-
tott tárgyra történt önző korlátozására vezethető vissza. Mivel az anyának
a fiú iránt, a feleségnek a férj iránt érzettutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkz'zárólagos szeretete az agy-
ban nem hagyott helyet további eszményeknek, a fiú vagy férj halálával
illetőleg romlás ával az illető számára is megszünik az élet. Másoknál a
szeretet tárgya egy zsák arany, ismét másoknál valamely állás külső
fénye stb. Megtántoríthatatlan életoptimizmusunk állandó iránytűje tehát
ez legyen: Törjünk mindig előre a nemes eszmény felé; sohase nézzünk
hátra! A múlt ban elvégzett munkánkba se szeressünk bele. Ez is csak
kőnyvtáráúl szolgáljon a jövendőben teljesítendőnek. Nem lehet elég
nyomatékkal rámutatni ezen egészségtani és egyúttal erkölcsi életszabály
fontosságára, amely ellen az emberek folytonosan és tömegesen vétenek.
Ha valaki hibát vagy dőreseget követeit el, akkor azt lehető gyorsan
tegye jóvá, a jövőben való ismétlődésének vegye elejét, egyéb ként pedig
borítson az egész dologra egyszer s mindenkorra fátyolt. Ugyanígy
kellene tennünk a mások hibáival. Persze nem boldogulunk oly könnyen
az oly hibákkal, amelyektől - mert szorosan összenőttek jellemünkkel -
alig tudunk szabadúlni. Ilyenek ellen folyton kell harcolnunk és néha
valóságos védőfalakat emelnünk, hogy megmentsük magunkat és ember-
társainkat az örökös visszaesésektől. Az ideghygienének egy további
szabálya az, hogy az idegműködési zavarokkal és bántalmakkal lehetőleg
keveset törődjünk, nehogy azok megszokás által nagyra nőjjenek. Aki oly
szerencsétlen, hogy állandóan aggódó figyelmet fordít a maga egészségére
és minden kellemetlen érzésére, aki egyre betegnek érzi magát, érverését
figyeli és össze-vissza gyógyítja magát : az képzelődő beteg, a beteges
képzelődés pedig valóságos hólabda. amely mialatt körös-körűl gurul,
állandóan növekszik. Akiben a hipokondria mély gyökeret vert, az
egyszerűen gyógyíthatatlan és önkéntes prédája a pénzt szomjazó
kontárkodásnak és különféle orvosi szédelgésnek. Kivált tétlen, jómódú
emberek tenyésztik magukban a szükségtelen, sőt ártalmas állandó gyó-
gyítás, fölösleges óvatosság, a baktériumoktói való folytonos rettegés és
több efféle által a mesterséges hipokondriát, amelyet pedig az országos
nevelőotthonokban divó egészséges .életmód által könnyen lehetetlenné
tehettek volna. Hiszen gyakran a valóban meglévő, fogyatkozások okozta
fájdalom is (mint föntebb láttuk) tetemesen enyhíthető, vagy éppenséggel
meg is szüntethető a figyelemnek munka útján történt elterelése által.
Lehetőleg ne törődjünk tehát idegzetünknek működési zavaraival sakkor
azt mentűl 'hamarabb a rendes útra terelhetjük.-

Amint továbbá láttuk, kell, hogy az az ember, akit nagyon elfoglal a
hivatásával járó munka, lelke összhangjának -főnntartására lehetőleg más.
tereken foglalatoskodjék az ő szabad idejében. Sók ember erre azt feleli.



509zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"lehetetlen, nincs időm". Természetesen nincsen, mert az ily emberek
gyakran erőnek erejével hirtelen akarnak meggazdagodni és a pénz után
való hajszát elibe helyezik igazi boldogságuknak és idegzetük épségenek.
De mi hasznuk belőle, ha mint gazdag emberek halnak meg, miután
gyermekeiket haszontalan piperkőcökké nevelték, akik a temérdek örök-
ség reményébenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegvetik a munkát, s saját értéküket túlbecsülvén, ember-
társaiknál különbeknek képzelik magukat, holott a valóságban csak ártal-
mas élősdiek a társadalom testén? Ennek hangoztatása ugyan közhely-
számba megy, mert manapság mindenki emlegeti, csak az a kár, hogy
rendesen az ellenkezőjét tesszük annak, amit erre nézve prédikálunk.
Tehát teljes következetességgel arra törekedjünk, hogy az. estéket, vasár-
napokat és szüneteket ne a henyélésnek és sörözésnek szenteljük, hanem
önképzésünknek, utazásnak, kerékpározásnak, hegyi kirándulásoknak stb.
Egy szép hegyi kirándulás, jó sok testi fáradalommal egybekötött tanúl-

manyi út, különböző országokon keresztűl való kerékpározás jobban gyó-
gyítja az agyat és idegrendszert, mint a ma annyira szokásos fürdőzés,
ahol többnyire haszontalan szalonélet dívik korcsmázással és flirttel
összekötve.

Különben nem akarjuk itt ismételni, amit a: IX. fejezetben az alvás-
ról és az idegrendszernek rendes körülmények közt szükséges pihenteté-
séről, valamint az összhangról és választásról rnondottunk. Az alvás az
agyra nézve a pihenést jelenti és ennek egészsége szempontjából nélkülöz-
hetetlen

2.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.A n ö id e g e g é s z s é g t a n a a fentebbieken kívül megkivánja, hogy
a havi tisztulás, terhesség, gyermekágy, a klimakterium (a tisztulás
kimaradasának kora) ideje is különösebb figyelembenrészesíttessenek.
A nö, ha - mint mondottuk - a férfihez hasonlóan helyes idegápolásnak
és munkának veti alá magát, életének ezen korszakait általában könnyen
és igen kevés, vagy éppen semmi zavarral nem küzdve fogja átélni;
csakis pszychopathikus nőknek van különösebb kiméletre szükségük. Itt
visszautalunk a X. fejezetben a gyermeknemzésről mondottakra ; ugyanis
két-két terhesség közt elegendő pihenést kíván a nő ideghygienéje.
Ha az anya helyesen neveli gyermekeit (1. a XI. fej.), azáltal nagyon
kiméli idegzetének egészségét. Nagyon fontos, hogy már az egészen
apró' gyermekeketzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszígorúan szoktassa az alvásra, tisztaságra stb. s el
ne kényeztesse őket. Ez úgy az anyára, mint a gyermekre nézve az
agy egészségének kimélését jelenti.

Kiválóan fontos itt hangsúlyozni azt a kárt, amelyet bizonyos
finom, a figyelmet túlságosan megfeszítő és az agyat izgató női kézi-
munkák okoznak. Ide tartozik különösen a hosszas varrás és sok hasonló
ülő és egyúttal a szellemet is megerőltető foglalkozás. Az ily munkákkal
üzött túlzás sok nőt tesz idegessé és pszychopathikussá vagy legalább is
erősbbiti bennök a meglevő hajlamokat. Általában sok asszony lelki élete
egészen elcsenevészedik a lélekölő, bosszúsággal s mindennemű gon-
dokkal járó kicsinyes házimunkák és gyermekholmikészítés nyűge alatt.
Erre való tekintettel rendkívül szükséges lenne az asszony látókörét
tágítani, neki magasabb képzettséget adni, akkor ő is megszünnék sok
kicsinyes dolognak kelleténél jóval nagyobb fontosságot tulajdonítani s
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ezen közben a nagyobbakat és fontosabbakat elhanyagoIni. Éfféle elcsene-
vészedés s az; agynak egyoldalú foglalkoztatása következtében sok anya
vált már ingerlékennyé, názsártossá, sőt egyenesen búskomorrá és lelki-
beteggé Az anyósoknak sokat gúnyolt állítólagos - néha valóságos -
gonoszsága is gyakran csak effélékben gyökerezik, máskülönben maga-
sabbra törö érdeklődés megsegítené őket kicsinyes féltékenykedésük le-
győzésében. A pihenést, változatosságot persze nem szabadna a nőknek
pletykában, valamint fényes és frivol mulatságokban keresniök, hanem
erősítő testmozgásokban, magasabb szellemi kiképzésben és társadalmi
tevékenységben. Különösen ez utóbbit nem tudjuk eléggé hangsúlyozni,
mert asszonyainkat kimondhatatlanúl nehéz megszokott kerékvágásukból
kiragadni, pedig sok esetben ez lenne az egyedüli eszköz arra, hogy
idegeik abnormitásaiból kigyógyítsuk őket.

3.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN ö t l e n e k , h a j a d o n o k s t b . Különös méltatást érdemel a magános
emberek, az aggszüzek és agglegények, özvegyek és gyermektelen
házasok ideghygienéje. Mindezen embereknél rendesen hiányzik az
életcél. Egyiknél nincs meg ,a szeretet, másiknál a család, de mind
megegyeznek abban, hogy az Ennel való többé-kevésbbé önző foglalatos-
kodás közben elcsenevészednek és könnyen a szónak rossz értelmében
vett különcökké válnak. Nőknél gyermek, vagy a vonzalomra, gondo-
zásra érdemes egyéb tárgy hiányában gyakran ki fej 'ődik ama jellemző
pótló szeretet és gyengédség egy öleb, macska stb. iránt. Ezen jól ismert
jelenség a legvilágosabban mutatja, mennyire megkívánja az emberi
kedély, azaz az emberi agy az életcélúl szolgáló tárgyat. A legtöbb ilyen
és pedig mindkét nemű remetének álegoizmusa aztán az illetők szemé-
lyén bcsszúlja rneg magát, mert életük elsatnyulása miatt szerencsetlenek-
nek érzik magukat; és talán nem egészen ok nélkül beszélünk az
agglegények és aggszüzek sajátos eszelősségérőt. De ha azt látjuk, mily
nagyszerű eredménnyel munkálkodnak gyakran ily magukban álló embe-
rek, ha a nevezett szeszélyeket kerűlutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAve, magasabb eszményi célokat
tűznek maguk elé, az emberbaráti vagy társadalmi, tudományos vagy
művészeti intézmények terén: akkor meg kell vallanunk, hogy az orvos-
ság végtelenűl. közel van s ez: valamely eszményi cél szolgálatában álló
munkásság. Ezt egy magános ember se. mulassza el, hacsak a saját
agyának egészsége, valamint embertársai ellen véteni nem akar. Utódok
helyett hagyjon társadalmi munkát az emberiségre. hogy földi létének
célja legyen.

Ősidők óta ismeretes a családapák és a nőtlen. vagy gyermektelen
emberek közt dívó vitatkozás: amazok ezeknek szemükre vetik az ő

önzésüket, kényelemszeretetüket, mi ellen ez utóbbiak így védekeznek:
"Mi kénytelenek voltunk önkénytelenűl lemondani - illetőleg önként
lemondtunk - a házasság, vagy legalább az utódok nyújtotta boldog-
ságról, hogy nyugalmunkat megmentsük; ezt már most élvezni is akarjuk.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

T i magatok vagytok okai bajaitoknak, ha szerencsétlen gyermekeket
nemzetek." Az önzésnek ezen szernrehányásai hiába valók s mindkét
félnek ártanak. A nem házas, szabad emberektől senki sem kivánja, hogy
önként engedjék magukat a rossz emberek: könnyelműen nemzett go-
nosz fajzata javára kihasználni, amivel oly gyakori világfájdalmuk észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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szomorúságuk csak növekednék. Csak azt követeljük tőlük, cseréljék
fel létük terméketlenségét és saját szellemi életüknek ezáltal való káro-
sodását célirányos. társadalmi munkássággal s valamely hasznos eszmény
szolgálatával úgy a maguk, mint az egész társadalom érdekében.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE z t

megkívánja az emberi társaság szolidarítása és enélkül nincs életboldog-
ság, nincs egészséges idegzet. Egyébiránt a X. fejezetben láttuk, miféle
kerlátokat szab egyfelől s miféle positiv kötelességeket ró másfelől a
társadalmi egészségtan a gyermeknemzés tekintetében az egyes ember
elé. A XI. fejezetben aztán felemlítettük a gyermeknevelés elé kitüzendő
követelményeket. Ezen munkában az utódok javára a nem házasoknak
és gyermekteleneknek ép úgy részt kell venriök, mint a gyermekáldás-
ban bővelkedőknek, mert roppant rövidlátó és együgyű önzés lakik abban,
aki csak saját fajzatáról akar gondoskodni. Ha ez a fajzat felnő, mégis
csak összeköttetésbe, sőt házasságra lép más emberekéveI. Minden össze-
függ. Az ember társadalmi életének ezen alapvető tényét kell kiindulási
pontjául tekintenünk rnindenféleideghvgienének és csakis ennek figyelembe-

, vétele adhat az egyes ember lelki életének célt és ezzel boldogságot és
megnyugvást.

4. A z ö r e g k o r ídeghygienéje. Szüntelen szerzéssei szokta magát
a modern ember agyonhajszolni, hogy vénségére pihenhessen. Ha
azonban a mindig munkás ember megöregedett, észreveszi, hogy munka
nélkűl már meg sem lehet. Csak a henyélő és élvezetsóvár ember, aki
egész életét eltékozolta, lesz öreg korában lehetőleg még lustabb, mert
idegszövedékeit (neuron) sohasem gyakorolta be a munkára. Ha a lehe-
tőséghez képest boldog öregségre akarunk szert tenni. akkor először is
sohasem szabad optimizmusunkat megtagadnunk. másodszor nem kell
a múlton és a holtakon töprengenünk, harmadszor a legutolsó lehele-
tünkig dolgoznunk kell, hogy az agymúködés ruganyosságát, amennyire
lehet, fenntartsuk. Igen sok önző aggastyánnak peszirnisztikus, zsémbes
elégedetlensége, hacsak nincs kórtani oka, rendszerint a munkátlanságból
ered. Nyugalomba akartak vonúl ni és ehelyett önmagukkal és a világgal
való elégedetlenséget szereztek maguknak. A zsörtölődő nagymamák és
anyósok azon zsarnok aggastyánokkal egyetemben, akik mindenre igényt.
tartanak, de maguk mit sem csinálnak, az ő rossz tulajdonságaikat -
ha azok szerzett, nem pedig öröklött tulajdonságok - részint az agy
elváltozásainak köszönhetik, részint, amint láttuk, szellemük kicsinyes
önzés okozta elcsenevészedésének és az eszményi életcél hiányának. Az
ilyenek azzal foglalkoznak, hogy gyermekeiket, unokáik at, vejeiket,
menyeiket és unokaöccseiket korholják és kínozzák, ahelyett, hogy erőik
maradékát hasznos munkára fordítanák. Aki azonban késő vénsé-
gére is egészséges aggyal dicsekedhetik és nem átall még tovább is
gondolkozni és dolgozni, az élete. alkonyán is örűlni fog a világnak
és az embereknek, az ifjúság boldogságának és része lesz szeretetben
és tiszteletben, ahelyett, hogy utálat avagy gúny tárgyáúl szolgálna.
Természetes, ha beáll az öregkori gyengeség, ezzel gyakran beteges
hiúság társúl és az aggastyán az elért csekélyebb értékű eredmények által
esetleg előbbi tekintélyét látja csorbúlni. Ha az illető beteg s kellő belátás
nélkűi való, akkor kellő gondoskodással védjük meg önmaga ellen, amint
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ez helyén van az elaggott lelki betegeknél. Ha azonban még eléggé tisztán
ítélő, alkohol által el nem sorvasztott agya van, akkor hassunk rá, hegy
olyasvalamivel foglalatoskodjék, ami nem árthat. Ha szerény, akkor
ilyfajta foglalkozást eleget találhat. Az említett okokból az öreg embe

reknek, amennyire nekik való, a következetes izom munkásságot is sz i-
vükre kötjük.

5 A.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp s z y c h o p a t h á k v a g y n e u r o p a t h á k id e g h y g ie n é j e . Pszycho-
pathák vagy neuropathák elnevezése alatt oly emberek értendők, akik
többé-kevésbé a VII. fejezet 2. csoportjába tartoznak. A IX. fejezet végén
általánosságban már szólottunk az ő egészségtanukról. Amint láttuk, nem
lehet éles határt vonni az ő sajátosságaik és a központi idegrendszer
egészséges működése között. Náluk többnyire csak gyengeségekről,
fogyatkozásról, igen nagy vagy igen kis fokú izgékonysagrói, kétségbe-
esésre, gyors kimerülésre vagyelfáradásra, fájdalomra és rendkivüli
erzekenységre, avagy görcsökre, szenvedélyes kifakadásokra, ösztön-
szerű cselekvésre stb-re való hajlamokról lehet szó. Ily fajta kisebb
zavarok oly gyakoriak, hogy majd minden ember életében előfordulnak.
Ennélfogva itt alig lehet megvonnia hatart az egészségtan és az orvos-
ság között. Efféle állapotokra népies kifejezésűl leginkább az "idegfic-
kándozás" szó kinálkozik; néha azonban épen neurokymhűdésseí")
vagy zavarral: "idegrestséggel " van dolgunk.

A kulturnépek elfajulásának okaira vonatkozólag föntebb (VII. fej.)
említett tények egyrészt, és az emberi, aggyal szemben egyre fokozottabb
mértékben támasztott követelmények (1. V. fej., származás története),
amelyek minden fogyatkozást egyre kiméletlenebbül napfényre hoznak,
másrészt. oly társadalmi állapotot teremtettek, amely a tűrhetetlenséggel
határos Láttuk, hogy ez állapot normalis, phylogenetikus (származás-
történeti) oldala arra vezethető vissza, hogy agyunk szerkezete a művelt-
ség szédületes haladásával egyáltalán nem tudott lépést tartani. Nem
csoda tehát, ha két ily hatalmas tényező (az agy elfajulása és a vele
szemben álló s folyton növekvő igények) az agy erőinek gyakori kime-
rülését vonja maga után. Valószinűnek látszik, hogy az idegfickándozás
s vele együtt mindenféle alkati pszychopathia, az öröklött elfajulás külön-
.féle nemeinek és az Aggyal szemben támasztott magas fokú követelmé-
nyeknek sokszerű összekapcsolódására vezethető vissza. Miként kell az
elfajulás okait- leküzdeni, azt már láttuk. De hogyan viselkedjék az
ideg egészségtan a fickándozásnak már meglévő tüneteivel szemben?

Ha közelebbről akarjuk vizsgál ni ezen kérdést, amely egyike a
legfontosabbaknak, - ha nem epen a legfontosabb a közvetetlen ideg-
egészségtan mezején, akkor - a mondottakat és kivált a phylogeniát
(származás történetét) megszívlelvén, a még el nem fajúlt és a műveltség
által még agyon nem hajszolt agynak eredeti életfeltételeit kell magunk
elé képzelnünk úgy, amint az a természetes kiválás által a létért folyta-
tott küzdelemben kifejlődött; más szóval: lelki szemünk elé kell állíta-
nunk az őserdő ősemberét, aki vadállatokkal és más ősemberek kel
harcolva, a természet elemei által folyvást fenyegetve, kénytelen volt
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nap-nap rnellett a maga életeért küzdeni. Ezáltal nemcsak érzékei és
izmai fejlőd tek ki kitünően, (amint azt ma is látjuk a vad népeknél)
harem agya is kiválóan alkalmassá vált a gyors mozgásokra, a legtö-
kéletesebb izombeidegzésre, valamint az érzéki megfigyelőképességnek
álIandó megfeszítésére es mindkét csoport összekapcsolására. A szárma-
zás és csira története pedig minden kétséget kizáróan azt bizonyítja,
hogy amaz ősember még mindig él bennünk es mély gyökerekkel táp-
lálkozik agyunk ból. S ezen nincs is mit csodalni. Előttünk, rövidéletű
emberek előtt, ama történelem előtti állapotok talán nagyon is túlh al ad ot-
taknak látszhatnak ; de a phylogenetikus fejlődés tekintetében a mi
művelődés- vagy világtörténelmünk egész tartama, amely a modern embert
az ősembertől elválasztja, csak egy arasznyi időnek tetszik, úgy hogy
ez ama óriási időszakok mellett, amilyeneket egyik állatfajnak másikká,
egy pythekanthropus agynak") emberi aggyá való phylogenetikus vagy
evolutiv átváltozása igénybe vehettek. A pszychopathia azonban gyakran
a művelődés fokozott követeléseivel szemben fellépő tagadó agyreaktiók
egész tömegével Ismertet meg bennünket.

Ezen előzményekből következik a pszychopathia hygienéjével
szemben Támasztott következő parancsoló kivánság:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt é r j ü n k v i s s z a

egy egyszerűbb, a z ő s e m b e r é h e z l e h e t ő l e g h a s o n ló é l e tm ó d -

h o z . Ez ellen, igaz, azt lehetne felhozni, ez csak elméleti alapon álló
feltétel, bánnily valószinűnek lássek is; de erre mi egyszerüen azt felel-
jük, hogy a gyakorlat ezt a feltételt teljesen igazolja.

A kisérletezésnek rengeteg mezeje nyílik a tébolydákban és a
tapasztatar igazolta. hogy egyedül a mezei munkának és ehhez hasonló
testi foglalkozásoknak van javító, sőt nem ritkán gyógyító hatásuk a
pszychopatbákra és az idűlt lelki betegekre. Föntebb (IX. fej.) említést
tettünk Grohmann úrnak idegbetegek részére állított foglalkoztató inté-
zetéről, az országos nevelőotthonok kitünő eredményeit is megismertük.
Mindezek megerősítik a mi tételünket.

Természetesen ma már lehetetlen visszaállítanunk az őserdőben a
létért való küzdelmet; de már mondortuk, hogy ez nem is kivánatos,
mert hátrányai messze túlhaladják az előnycit. De a pszychopatha szem-
pontjaból ez nem is szükséges, mert elégséges, ha életét a mai körül-
ményekhez képest lehetőleg egyszerüsítjük és oly foglalkozásokra utal-
juk, amelyek a figyelemnek erzéki foglalkoztatásán és az izomerő gya-
korlásán alapszanak. Sőt e célra felhasználhatjuk a legmodernebb esz-
közöket, amilyen kivált az erre kitünően alkalmas kerekpár, amelynek
használata megkivánja az ,állan4ó figyelmet és a mozgásoknak pontos
egymásmel1é rendelését. Es a hatás nem is maradhat el, a kerékpár a
pszychopatháknak kiváló orvossságuk. Ugyanezt mondhatjuk a favágás-
ról, a földmívelésről, kertészetről, lovaglásról, vadászatról stb. E foglal-
kozások rendkivül alkalmasak a pathológiai neurokym-rohamok- vagy
bénulások, fejfájás, gyomorgörcs, székrekedés, hyszterikus bántalmak sutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Dubois találta meg a pythekanthropusnak, azaz oly lénynek megkövült maradvá-
nyait, amely meglehetősen középen álIott az ember és az emberszabású majmok (oráng-
utáng, simpanz, gorilla stb.) között.
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több efféle idegfickándozásnak eltávolítására, mert odaterelik a neuroky-
mot a kitartó, egészséges, normális agyműködés felé. Újra beáll az
étvágy. alvás és élénkség

Magától értetődik, hogy itt fokozott figyelemmel kell kisérnünk az
idomítás törvényét. Súlyos kimerüléseknél és nagyfokú fájdalmaknál
előbb más eszközt kell alkalmaznunk, amilyen mindenek előtt a szug-
gestió (hypnotizrnus) és nagyan lassan, türelmesen és következetesen
kell eíjárnunk, ha a neurokymot a helyes kerékvágásba akarjuk vissza-
terelni és gyakorlat által ebben meg is tartani.

Természetesen egészen máskép fog alakúini a dolog, ha rnúló,
enyhe - és ismét máskép, ha idűlt, súlyos idegfickándozással állunk
szemben. Az első esetben egy szünidei rövid kúra összekötve né 11ely
ősemberi gyakorlatokkal el fogja a bajt távolítani, a zavar visszatérésé-
nek pedig a jövőben azzal álljuk útját, hogy életmódunkon kissé változ-
tatunk, először is korán fekszünk, lemondunk az alkohol élvezetéről,
több testi és kevesebb szellemi munkát végzünk. Tartósabb és komo-
lyabb pszychopathia esetén gyakran az egész életmódot és a hivatást
kell egyszer s mindenkorra megváltoztatnunk.

Roppant fontos azonban, hogy mindezeket az útmutatásokat ne
tegyük általánosan kötelező sablonná. Minden egyes esetre u. is külön
szabalyok állanak és dőreség lenne, az összes pszychopathákat a gorilla-
életnek egy nemére szorítani Sőt láttuk, hogy kivált hyszteria esetén a
szuggesztió által támasztott és erősített azon remény, mszerint bizonyos
komoly szellemi munka által eszményi szép életcélt érhet el, - végkép
kigyógyíthatja az embert. Ezek ugyan inkább orvosi esetek, de általában
véve végtelenűl fontos útmutatással szolgálnak az agy hygienéje
részére. Es ez az útmutatás teljesen egyezik azzal, amit az eszmény
szükségességéről és az országos nevelőotthonok nevelési rendszeréről
mondottunk. Míg a minden tekintetben kis fokú pszychopathának a leg-
egyszerűbb föld- vagy kertművelés ajánlható, addig az egy tekintetben
kis fokú, de más tekintetekből nagy mértékű sőt talán geniális pszy-
chopathát - a lángészt tudvalevőleg gyakran pathologiai tünetek kisérik

. - egész máskép kell kezelni. Ily esetben p. o. vegyes életmódot fogunk
ajánlani, amely egyfelől az egyoldalú tehetséget bizonyos óvatossaggai,
de következetesen valamely eszményi cél szolgálatába állítja és így
tovább fejleszti, míg másfelől többé vagy kevésbbé erős testgyakorlatok,
technikai ügyességek, hegymászás, kerékpározás, földmívelés vagy eféle
ajánlhatók "orvosságúl".

Régebben általános szabály volt az idegbajokat nyugalommal és
narkotikus szerekkel gyógyítani. Hogy az utóbbiak elvetendők, azt lát-
tuk. A pihenés, sőt ágyban való hosszas pihenés túlságos táplálkozással
összekötve, kimerülések es etén vagy idűlt elmebaj oknál feltétlenül aján-
latos lehet. Oe ennek túlzott alkalmazása, valamint rosszkor való hasz-
nálata a legkárosabb következményekkel jár, amit a fentebbiek után
szükségtelen újból bizonyítanunk.

*
Az általános hygiene egészséges testben egészséges lelket ki-

ván. A lélek és az idegrendszer egészségtana azonban valamivel töb-
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bet követel. Agyunkat ez gyakran a következő alternatíva előtt találja:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.művelödés elfajulással" vagy "egészség műveletlenséggel". Ennek fel-
adata tehát, - mikor a jobb ember fel nem tartóztat ható iparkodás sal
keresi a megismerés és a kedély eszményeit, - hogya műveltség fejlő-
dését és az agy egészségét egymással összhangzásba hozza. Vajha
könyvecskénk némi részben hozzájáruIna életmódunknak e tekintetben
oly sürgősen szükséges megváltoztatásához!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ü g g e l é k .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nytivános vagy seocidlis ideghú;z"ena kó·vetelményé.

Nem lehet arról szó, hogy főleg laikusok részére szánt ezen köny-
vecskében az elmegyógyító intézetek, idegszanatóriumok stb. számára
is részletes utasításokat adjunk. Csupán nehány általános krvánalomnak,
amelyek teljesítése nekünk igen kivánatosnak látszik, akarunk itt egészMLKJIHGFEDCBA
röv iden kifejezést adni:

1. Az országos nevelő-otthonok alapelvei az összes iskolákra kiter-
[esztendők.

2. A visszaeső bűnösök (recidivisták), gyógyíthatatlan alkoholisták
stb. célszerű ellátására és állandó ártalmatlanná tételére műhelyekkel és
kötelező munkával egybekötött külön gazdasági iskolák állítandók.
Ezeket a különböző célokra szánt pavillonokban kell elhelyezni, pszy-
chiatrikus vezetés és jogi felügyel et alá állítani. Ezen' intézetekből kikü-
szöbölendők az alkohol és rnindennemű narkotikus szer (1. Forel : La
question des asiles pour alcoolisés incurables, VII Congrés international
contre l'abus des boissons alcooliques, 1899. tome II. 92. Iap, Paris, 5.
Rue de Latran ; valamint Revue médicale de la Suisse romande, aöut
1899. Genéve, Georg; továbbá Forel: Crirnes et anomalies mentales
constitutionelles, Geneve, Kündig, 1902). A kevéssé beszámítható és egyút-
tal a közre káros vagy épen veszélyes egyének állandó gondozására
szánt ilynemű intézetekról a törvényhozásnak kellene gondoskodnia.

3. A társadalom ivószokásai által előidézett alkoholizmust és a
vele járó degenerálódást az abstinentia fokozatos terjesztése által kell
feltartóztatni. Tapasztalás szerint leghathatósabb itt a községek alkohol-
vétójoga, amely szerint a község felnőtt férfi és női lakossága szavazat-
többséggel eltilthatja az illető község terül etén az összes szeszes italok
árúsítását. Továbbá az italmérésnek vasárnap és ünnepnap valamint a
kései órákban való eltiltása ; továbbá az italmérő helyek számának kor-
látozása, Ezeken kivül be kell vinni az összes iskolákba az alkohol-
ellenes tanokat, lehetőleg mindenütt alkoholmentes vendéglőket nyitni,
a szeszes italakat mint élvezeti cikkeket az összes állami és községi
intézetekből eltávolítani és az abstinens egyesületeket az ő fejlődésükben
és működésükben minden erőnkkel támogatni.

Hasonló módon és hasonló eréllyel kell harcolnunk az egyesre és
a társaságra egyaránt veszedelmes egyéb narkotikus szereknek élvezet
céljából való használata ellen; ilyenek mindenekelőtt az ópium, a mor-
fium, az indiai kender, aether, a kokain. A dohányzás ellen is küzde-
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nünk kell, habár a dohány az említett többi élvezeti mérgekhez képest
aránylag igen ártalmatlan.

4. Az idegszanatóriumok a betegek érdekében a rendszeres foglal-
koztató-therapia meghonosítása és a szeszes italok kiküszöbölése által
reformálandók. Ezt kell tennizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil bolondok házaiban is, ha még eddig meg
nem történt volna.

5. Faluhelyen külön foglalkoztató telepek létesítendők idegbeteg
emberek számára.

6. Szükséges az emberi nemzés tanulmányozásába való elmélye-
dés és törekvés az észszerű (nem a faj kipusztítását, hanem minőleges
megjavítását célzó) neomaltusianismus felé.

7. A lakás, táplálkozás, az egészségtelen életmód s főleg az elsat-
nyúlt proletariatus stb. megreformálása az általános hygiénéhez tartozik
és itt épen csak említést teszünk róla.

E kérdéseket különben behatóbban, még pedig tudományos alapon,
de az ert laikus számára is érthetően tárgyalja a "Bihliothek der Gesund-
heitspflege" (Ernst Heinrich Moritz Stuttgart kiadása).

Az új fejezetet fordítottautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHorvay 'Ede.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I R O · D A L O M .

C s á k t o r n y a M o n o g r á f iá j a . A vár és város története s az
1901-iki népszámlálás. Irta: Zrinyt' Károly, állami tanítóképző-intézeti
tanár, Csáktornya, 1905. Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdája.
Ara 6 kor., 455 1.

E csinos kiá1lítású és sok utánjárással készült m ű nem számitható
ugyan szorosan a tanítóképzéshez tartozó munkák keretébe, de helyes
dolgot vélünk cselekedni, midőn ezt, mint egyik munkás és ambiciózus
kartársunk igyekezetének érdemes eredményét, megemlítjük s. röviden
méltatjuk. Zrinyi Monográfiájának a Magyar Tanítóképzőben való mélra-
tása annyival 'inkább helyénvaló, mivel szerintünk a 'tanitóképző-intézeti
tanár hivatásának közvetlen körébe eső feladatot teljesít, midőn a tudo-
mányosság bármely területén szorgoskodik s midőn munkálkodása által
szolgálatot reljésít annak a társadalomnak, amelyben él, amelynek maga
is tagja.

Zrinyi műve a bevezető három fejezeten kivül négy részből áll.
Az első rész a Zrinyi-vár történetével foglalkozik, a második rész a
város történetét, a harmadik az 1901·ik évi népszámlálás eredményeit s
végül a negyedik, függelékül, Csák tornya lakosainak betűrendi név-
jegyzékét s nem egészen logikusan, a jegyzékkel coordináltan, a sajtó-
hibák, a képek és a tartalomjegyzékét adja.

. Az egyéb ként jól tagolt s jól átgondolt tervvel szerkesztett Mono-
gráfia a maga egészében eléggé összhangzatos és teljes képet nyujt
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Csáktornyáról. A műnek legértékesebb része autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvár s a város történetéről
írott rész, legteljesebb a város jelenével foglalkozó fejezet, kevésbbé
becses a Társasélet Csáktornyán című fejezet s legszintelenebb a Csák-
tornya tanügyi viszonyairól szóló cikksorozat. Tagadhatatlanul nagy
feladat egy embernek egy város monográfiájának megírását minden
részében teljesen kielégítően s úgy végezni, hogy a városról kiadódó
kép ép olyan legyen, mint maga a valóság: fontos, ahol kell; tényezői-
ben messzireható, ahol tényleg messzire hat; igénytelen, ahol gyenge
oldalai vannak stb. Zrinyi e nagy feladatot igazán széleskörű tudással
oldotta meg. Szerző nemcsak ügyes történetirónak, hanem ügyes
statisztikusnak, a közgazdasági s a városi élet összes ágazatai iránt
fogékony pubIicistának mutatja magát. Rossz néven vesszük azonban
Zrinyitől, hogy éppen a mű összhangzatosságának rovására nem foglal-
kozik kellőleg a város geografiai és geologiai viszonyaival, holott szerzőt
éppen a földrajzban tanult embernek ismerjük. Ugyancsak a földdel
kapcsolatban s a teljesség szolgálatára foglalkoznia kellett volna a határ
florájával és faunájával. E hiány monografikus munkában, mely a
priori mindenről felvilágositást igér, nem másodrendű. Nem másodrendű
az etnografiai rész abbeli fogyatékossága sem, hogy a szerző nem
foglalkozik a nép lelkének tartalmával, költészetével, zenéjével, vagy
esetleg más művészi quaIitásaival. Mindenki, aki Csáktornya mono-
gráfiáját tanulmányozni akarja, nagy érdeklődéssei és egyuttal joggal
várhatja, hogy ott lebegjen a kövek, a házak, az alkuvó, munkálkodó
s mulató emberek felett a lélek, a mithosz, a tradició.

Ennyit általánosságban!
Az egyes részek tüzetesebb ismertetésére és méltánylására nem

igen vállalkozhatunk ugyan, de annyit, amennyit e részek érdemére
vonatkozólag általánosságban megj egyeztünk, az okadatolás szempontja-
ból is mondanunk kell.

A vár történetével foglalkozó rész az idevonatkozó kútforrások
összes felhasználásával, tudományos kritikával, szinvonallal hat címben
ismerteti a felölelt anyagot. E történelmi rész nemcsak ügyesen és
számottevő en megirott részlet a monográfiában, hanem történelmi beccsel
bíró, teljes egész és minden, még az élő kútfőket .is megmozgató, meg-
szólaItató adalék, melynek immár magának is helye van a kútfők sorá-
ban. Különösen érdekes e résznek a Zrinyi-epoka cím alatt álló fejezete,
mely mozgalmas korrajzot ad a nagy család ősi várának környékéröl,
életéről, igen jó élet- és jellemrajzot az Obsidió Szigetiána halhatatlan
költőjéről. Ugyancsak ilyen becses a város történetét magában foglaló
rész, hol ugyan kevesebb adat állott a szerző rendelkezésére, de ahol
éppen ezért a szerzőnek saját kutatásaira kellett támaszkodnia s ahol,
miképp maga mondja, a régi jegyzőkönyvek, oklevelek, urbariális szerződé-
sek, feljegyzések, szóbeli közlések adatait kellett összerónia, bizonyára
nem könnyű munkával.

Azt mondottuk, hogy legteljesebb a város jelenéveI foglalkozó rész,
mely kiterjed a város szervezésének, vagyoni és gazdasági viszonyai-
nak, ipari, közlekedési és kereskedelmi, egészségügyi és közigazgatási
ügyeinek tárgyalására. Az utókorra mindenesetre ez lesz a monográfiá-
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nak legbecsesebb része, a nagyközönség s az érdekeltek előtt pedig a
legpraktikusabb, a legtöbbször idézett és tájékoztató adattára, melyet
csakugyan okos és előrelátó dolog volt a lehető legnagyobb alaposság-
gal megírni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t t a szerzőt a jóJJátó, gondosan figyelő, tárgyilagosan ítélő
krónikás összes érdemei megilletik.

Jelentéktelen a csák tornyai társasélettej foglalkozó rész, melynek
hibáit menti az a körülrnény, hogy a szerző maga is "kortárs", ki
benne élvén az ottani társadalomban, kénytelen egészen jelentéktelen,
múló életű asztaltársaságokról is részletesen megemlékezni, kénytelen
eleget tenni annak a követelménynek, mely műve számára a közvetlen
érdekeltek előtt érdekességet adhat.

Nagyobb fogyatkozás e rész hiányainál a tanügyi viszonyokkal
foglalkozó tanulmány szintelensége. E részben egy kissé előtérbe lép a
szernélyi kultusz. Ám ezt még értjük. Az írónak nehéz az uralkodó
hatások alól szabadulnia, de nem értjük, hogy miért festi egyszínűre az
összes iskolafajokat ? Csáktornya életében a tanítóképző-intézet egyene-
sen országos jelentőségű intézmény s míg az elemi iskolák csak a várost,
a polgári iskolák, ha nem is az egész országot, de legalább is az egész
környéket érdeklik. Ez iskolák minéműségének rajzolásánál ez érdek-
körök adják a helyes perspektivát.

Honnan toboroz a tanítóképző, hova szállít, hogyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülö·lődz·k ilyen-
formán az intézet, milyen hatása volt, milyen statisztikával dolgozott,
milyen hullámvonalat mutat a multban munkájának intenzitása, hogy
mértéklik, hogy tartja fenn tanítványaival az összeköttetéseket stb., stb.,
mind olyan kérdések, melyek igazi minéműségében, a többi kulturális
intézményekhez viszonyított jelentőségében mutatnák be a csák tornyai
amúgy is jónevű tanítóképzőt. Ilyen, természetesen a vidék hez alkalma-
zott relációban állítandó oda a polgári iskola tartalma, hatásossága,
jelentősége is. .

Ennyit Zrinyi Károly művéről! Es végezetűl meg újból még any-
nyit, hogy szerzö nagy buzgalommal szerkesztett munkája által sokszo-
ros és tisztes érdemeket szerzett magának; érdemet mint történetíró,
érdemet mint Csáktornya város buzgó es lakóhelyét szerető polgára,
érdemet mint tanítóképző-tanár, a távolból is jól mutatván, mit jelent ott
a tanítóképző.

Farkas Sándor.

N a g y M a g y a r A t la s z . 158 szines főtérképpel, 257 melléktérképpel
és névmutatóval. A' Magyar Földrajzi Társaság megbízásából, Erődz
Béla a Magyar Földrajzi Társaság v. elnöke, Berecz Anta l a Magyar
Földrajzi Tarsaság tiszteletbeli főtitkára közreműködésével szerkesztette
Dr. Brozzk Károly főreáliskolai tanár. Budapest, Lampel R. könyvkereske-
dése (Wodiáner F. és Fiai) részvénytársaság. 1906. Ára 48 korona.

E hatalmas mű, melyre úgy kell tekintenünk, mint úttötő munkán; •..
csakugyan nagy és biztos haladását jelenti a magyar kulturának," mely
tényleg szükségletként követelte immár egy részletes és megbízható nagy
atlasznak megjelenését; de diadalát jelenti a sok fáradsággal összeállított
munka a magyar iparnak is, mely e nehéz s mondhatjuk, művészi



519

feladat teljesítésére kétségtelen sikerrel vállalkozott. Tagadhatatlan, hogya
külföldi hasonló irányú és tartalmú atlaszok között sokkal kitünőbbek,
sokkal művésziesebbek vannak, ámde ne ezen nagymúltú, többször
xiadott, sokszor átdolgozott művekkel hasonlitsuk össze a Nagy Magyar
Atlaszt, gondoljunk egyszerűen arra, hogy nekünk ilyen, vagy ehhez
fogható terjedelmű munkánk egyáltalában nem volt. A Magyar Földrajzi
Társaság megbízásából s a mi legkitünőbb geográfusaink által szerkesztett
művet tehát közös szellemi kincsnek kell tekintenünk s el kell követnünk
mindent, hogy sikerét anyagilag is biztosítsuk, mert csak így remélhető,
hogy újabb, meg újabb kiadasok után e téren is teljesen utólérjük a
külföldet.

A Nagy Magyar Atlasz egyéb ként két részból áll. Egy általános
és egy specifikus részból. Az általános rész szól a térképrajzolásról,
Budapestről és környékéről, a látóhatárról, a Naprendszerről. a Napról
es Holdról. bemutatja a Planiglobusokat három képben, az Atlanti-Óceánt,
a Nagy-Oceánt, a földképeket Mercator projekcióban hét térképen. A
specifikus rész magában foglalja Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és
Ausztrália országainak, területeinek térképeit. A Nagy Magyar Atlasznak
nagyon természetesen legterjedelmesebb Európára, ebben pedig Magyar-
országra vonatkozó része.

Nem lehet feladatunk, hogy e négyszáznál is több térképből álló
gyűjteménynek minden egyes lapját ismertessük, vagy bírálat alá vegyük,
éppen' ezért csak nagy általánosságban mondhatjuk el e munkára vonat-
kozó megjegyzéseinket.

A Nagy Magyar Atlasz szerkezete logikus, áttekinthető, jól átgon-
dolt s e szerkezetben jól kidomborodik Magyarország, melyet tizennégy
fő és tíz melléktérkép világít meg minden ábrázolható vonatkozásában.
A nagy munkának adatai pontosak, összevágók. Ám az adatok nagy
számától talán egy kissé óvakodtak a szerzők s a külföldi művek
okvetlenűl ebben a tekintetben allanak előbb a Nagy Magyar Atlasznál.
Tény, hogy ennyi objectummal sokkal tisztább, szemléletesebb minden
térkép, de nem szabad felednünk, hogy egy ilyen nagyatlasznak egyik
főcélja, hogy lehetőleg részletesen, kisebb s jelentektelenebb adatokra
vonatkozólag is tudjon bennünket tájékoztatni. Állításunk igazolására
felemlítjük Európa egyes állam ainak térképeit, melyek bizony elégzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszűk-
szavuak.

Sok jót lehet mondani a Nagy Magyar Atlasznak technikai részéről.
művészi tulajdonairól. Az adatok itt is pontosak és sehol sem tagadják
meg egymást. Igen plasztikusak az orografiai és hydrografiai adatokat
tartalmazó térképek, plasztikusok, de kevésbbé művésziesek a geológiai
viszonyokat feltüntető lapok. A szinezésutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAálta lában harmonikus, izléses.
Igen a szép Brit-szigeteket ábrázoló lap, melynek configurációját a belgiumi,
hollandi, dán és svéd partok mégjobban kidomborírtják, magyarázzák.
Csinos Franciaország, egy kissé élettelen Oroszország, rikitó Ázsia poli-
tikai térképe. Nem csalódunk, ha azt állítjuk, hogy a szinezés ama
második tulajdonság, melyben a külföldi művek előbb állanak a Nagy
Magyar Atlasznál.

Mielőtt rövid ismertetésünket. végeznők, szabad legyen még két
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szerény megjegyzést tennünk a Magyarországra vonatkozó részre. Igen
kivánatos volna, hogy a második kiadásban hazánknak legalább is olyan
részletes hegy- és vízrajzát kapjuk, mint amilyenek az ország egyes
részeit tárgyaló politikai térképek. Ilyen részletességű térképekre külö-
nösen nagy szükségük volna az iskoláknak, rnelyek ez idő szerint
nagyobb tanulmányi útak céljait szolgáló térképekkel egyáltalában nem
rendelkeznek; mert mig az eddigi művek hiányos voltuknál fogva
majdnem használhatatlanok, a General- és a Specialkarté-k túlságos és
aprólékos mivoltuknál fogva áttekintésekre abszolute nem alkalmatosak.
Másik óhajtásunk pedig az volna, hogy Magyarország térképein jelez-
tessék pontosan minden orográfiai tényezőnek rendszerbeli mivolta. PI.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pilis-hegy, Bükk-hegyseg stb. stb. E jelzésekre az iskolai oktatásnak a
fogalmak tisztázása, a való adatok megrögzítése céljából szintén igen
nagy szüksége van.

Az általunk elmondott megjegyzések azonban semmit sem vonnak
Ie a Nagy Magyar Atlasz egyetemleges érdeméből. E munka ugyanis
megmarad mindenha úttörő érdemes munkának, pontosan szerkesztett,
pontos adatokat tartalmazó s jól használható gyűjteménynek, melyet
meg kell szerezni minden tanári könyvtár számára s amelynek ki kell
szorítania a külföld hasonló irányú, idegen szellemű, a mi viszonyainkat
szintelenűl mutató műveit. -soZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E G Y E S Ü L E T I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,
E L E T .

A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i t a n á r o k f e l i r a t a a f i z e t é s -

r e n d e z é s ü g y é b e n .

Nagyméltóságú Miniszter Úr !
Kegyelmes Urunk!
Az 1903. évi u. n. Széll-féle fizetési törvényjavaslat a magyar-

országi tanárságra nézve évtizedes visszásságoknak, keserüségeknek s
az ezekből folyó küzdelmeknek megnyugtató befejezését helyezte kilá-
tásba. A törv. javaslat benyujtása és a képviselőház pénzügyi bizottsá-
gában való letárgyalása és elfogadása' után már beteljesülteknek tekint-
hettük a tanárság méltányos igényeinek ,kielégítését, amidőn a politikai
zavarok megakasztották a végső sanctióját a különben mindenkitől már
elfogadott és senkitől sem ellenzett rendezésnek. Bármennyire fájdalma-
san hatott is, hogy hosszú küzdelmeink gyümölcsétől épen a leszakítás
pillanatában estünk el, mégsem akartuk jogos panaszunk szavát bele-
vegyíteni a nemzeti küzdelem zajába. Reméltük is, hogy a rendezett
viszonyok visszatértévei ez a már teljesen előkészített és megérlelt ügy
isdülőre fog jutni. Annyival inkább remélhettük ezt, mert az 1904.MLKJIHGFEDCBAév i

1. t. c., bár csak részben és tdeiglenesen, de megkezdette a Szélí-féle
javaslatban kontemplált intézkedések életbeléptetését. Nem kételkedhet-
tünk azon, hogya második lépés ebben az irányban csak a javaslat
teljes végrehajtása lehet.
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De ebben a jogosult reményünkben nagy csalódás ért a folyó évi
4600 M. E.. sz. rendelettel, melyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAteljesen életbeléptetz' ugyan aSzéll-féle
javasla t ta r ta lmát a tö'bbi á ll. a lka lmazottakra nézve, de mellőzz' a javas-
la tnak a tanítószemélyzetre vonatkozó rendelkezésezt.
. Megmarad az a visszásság, hogya teljes életükben ugyanazon
állásban, ugyanazt a functiót végző tanárokat küló'nbö'ző rangosztá lyokba
osztja S az egységes szolgálat keretébe belehoz még 1 vagy 2, kinevezéstől
függő előléptetest.

Már 1893· ban, amikor a tanárok is bevonattak a rangosztályok
keretébe, fölemelte szavát a magyar tanárság az állásához nem illő
rangsoros rendszer oktroyálása ellen. Hiszen ez a rendszer a tanárokra
csakis a bürokratismusban megcsontosodott Ausztriában van alkalmazva.
De még ott is a lehetőségig alkalmazkodva a tanári állás természetéhez.
Ott ugyanis nem a rangosztályba való kinevezéstől függ a fizetés,
hanem a szabályszerű időközökben bekövetkező fizetés emelkedés auto-
matice hozza magával a megfelelő rangosztályt. Nálunk azonban ez a
tanári á lláshoz különben sem illeszkedő rendszer tetézve van mégMLKJIHGFEDCBAII taná-
rokra hátrányos kö'vetkezetlenségekkel is.

Igy: következetlen és hátrányos az, hogya tanári fizetés egyik
része (a quínquenniumok) nem vétetik számításba sem a fizetési osztály
megállapításánál, sem ebből kifolyólag a lakáspénz megszabásánál, minek
folytán a tanárok egy része egy osztá llya l a lacsonyabban van sorosua s
a lacsonyabb lakáspénzben részesül, mint a vele egyenlő -fízetésű többi
állami tisztviselő.

Ebből foly egy másik hátrányos következetlenség, az t. i., hogy
általános fizetésemelés alkalmával, amilyen most is folyamatban van,
minden más állami alkalmazott az addigi fizetésévei arányos emelkedés-
ben részesül, ellenben a tanárok fizetésének egy része (a quinquennium)
előbb leszámítta tik s ez megmarad fix á llapotban, s csak a tö'bbz' része
emelkedik aranyosan úgy, hogy a tanár kisebb fizetésemelésben részesül,
mint azok a többi tisztviselők, akikkel azelőtt egyenlő fizetése volt.

Már pedig hogya quinquennium épen úgy fizetéstermészetű, mint
a többi fizetés, ez eddig sem volt kétséges s hivatalosan is elismertetett.
de föl sem merülhet többé ennek a vitássá tétele most, amidőn az
1904. I. t. c. s ennek nyomán a f. évi 4600. M. E. sz. rendelet, elfo-
gadván a Széll-féle javaslat elvét, a fizetésosztá lyokon belüli fokozatokat
minden tisztviselőre nézve quúzquennz'umokká, zil. quartennz'umokká vál-
tozta tta .

Már most ebben az új keretben hogyan fog alakulni a tanárok
fizetésének "rendszere"? Lesz a tanárnak olyan quinquenniuma, mely-
nek időszaka a szolgálat kezdetétől számít; lesz egy másik quinquen-
niuma, ill. quartenniuma, meiynek időszaka az egyes fizetésosztályokba
való kinevezés idejével kezdődik. A két időszak még kezdetben sem
esik össze, mert a rendes tanári kinevezést rendszerint meg szekta
előzni a helyettes-, vagy segédtanári szolgálat. Ez időszakok közül az
egyik: a IX. osztálybeli utolsó quartennium megnyúlhatik 8 évre is, ha
valaki hosszahb ideig bennreked a IX. fiz. oszt.-ban, de kedvező eset-
ben összezsugorodik 1-2 évre is. Lesznek tehát szerenesés és nem
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szerenesés tanárok. A kétféle quinquennium egyike összefügg a lakás-
pénzek kimérésévei s részt vesz egy jövendőbeli esetleges általános
emelkedésben, a másik ezekből ki van zárva. Valóban nehéz volna erre
a bonyodalomra a "rendszer" nevet alkalmazni.

Ezekben mutattunk rá az eddigi rendszernek általán az egész
tanárságra kiterjedő főbb hátrányaira. Van ezeken kivűl még sok rész-
leges jelentőségű, - akit épen ér, arra nézve nem kevésbbé jelentékeny
visszásság is, - de ezek felsorolásába ez alkalommal nem bocsát-
kozunk.

E visszásságok, kelletlenségek, aránytalanságok megszüntetése
végett kértük annak idején a tanári fizetéseknek a Szélí-féle javaslatban
kifejezésre juttatott rendszer szerinti rendezését és ezt kérjük most is
Exciádtól.

Mert abban megvalósul :utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aj a rangsoros rendszerből folyó tó"bbszó'ró's kz'nevezések esélyet'től

teljesen független, tisztán a szolgálat idejéhez mért előlépés; ezzel együtt
azon egyedűl helyes elv is, hogy a tanári állásban fokozatokat, "rang-
osztályokat" megkülönböztetrii nem lehet; egyazon munkakörben meg-
hagyni s újra meg újra, kinevezni a tanárt: már magában oly ellent-
mondás, melynek alapján logikailag kizárva kellene 'lennie annak, hogy
a tanárok' oly értelemben soroztatnak rangosztályokba, mint a tisztvise-
lők, kik új meg új kinevezés által új meg új rangosztállyal járó új meg
új munkakörbe emeltetnek ;MLKJIHGFEDCBA

bJ az eddigi összfízetés arányaihoz mérten megállapított kezdő és
végfizetés közötti arányos, szakadatlan és biztos emelkedés, miközben
a működésüknél ugyanazon statushoz tartozók folyton megmaradnak
egy statusban (csoportrendszer).

Ez magyarázza meg a Széll-féle rendszerhez való ragaszkodásun-
kat, nem pedig az, mintha e rendszer a tanárság eddigi fizetési arányán
túlmenő előnyöket, tehát a többi tisztviselóvel szemben kedvezéseket
igérne. Hogy ezt nem teszi. annak igen erős ténybeli bizonyítéka az,
hogyapénzügyminiszterium s a képviselőház pénzügyi bizottsága annak
idején minden nehézség nélkül elfogadta. Egy pár példán számbelileg is
óhajt juk ezt bizonyítani.

A Szell-féle javaslatban a tanárság zömét magában foglaló IV. cso-
portbeli kezdőfizetés 2600 K, a végfizetés 5600 K. Ha ugyanezek a
tanárok megmaradnak az 1893. IV. t. c. beosztásában, akkor új fizeté-
sük kezdőfoka (IX, fiz. oszt. 2. fok) 2900 K, végső foka (VIlI. oszt.
1. fokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ W O O K quinquennium) 5400 K. A rangosztályos végső fok
200 K-val alacsonyabb ugyan, mint a csoportrendszerbeli, de viszont a
kezdófok 300 K-val magasabb annál. A középérték még aSzéll-féle
rendszerre nézve kedvezőtlenebb 50 Kvval, úgy hogy ez a rendszer már
némi engedményt tesz a másik javára, amikor a két fizetés átlagát
egyenlőnek tekinti. Egyenlő az átlag az egyes tanárra, az olyanra nézve,
aki végigszolgálja a 30 évet; ha azonban a tanárság osssességet vesszük,
akkor határozottan előnyösebb az államkincstárra nézve aSzéll-féle
csoportrendszer mint a rangsoros. Mert ez utóbbival az összes tanárság
egyenlő számban oszlik meg a fiz. osztályok között (régebb a fokozatok
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között is), mig a csoportrendszer szerint mindig nagyobb létszám van
az alacsonyabb kezdő fokokon, mint a nagyobb fizetésű végső fokon.
Pl. az 1903. évi Széll-féle javaslathoz mellékelt indokolás szerint akkor
volt 10 éven alúl szolgáló tanár a IV. csoportban 534, az V. csoport-
ban 721, ellenben 20 éven felül a IV-ben 285, az V-ben csak 112.
Az összes létszámra vonatkozó középérték tehát jelentékenyen alúl kell
h~gy maradjon a rangsoros rendszéré alatt. Különben, hogya Széll-Iéle
csoportrendszer illetményeinek megállapításakor az állam kincstár pénz-
ügyi érdekei teljes mértékben figyelembe vétettek, arra nézve fölhozhat-
juk még az V. csoportot is, amelybe szintén jelentékeny része tartozik
a tanítóképzők alkalmazottjainak. Ebben az emelkedés a következő mére-
tekben halad: 300, 400, 500, 600 K. Tehát a nagy létszámú fiatal
tanárok kis mértékben emelkednek s csak amegapadt számú idősebbek
haladnak nagyobb léptekkel előre. Ebben a szintén nagy létszámú cso-
portban az egyes tanár átlaga is alúl marad a kezdő- és végfizetés
középértékén, de még fokozottabb mértékben érvényesül az alacsonyabb
középérték az államkincstár javára, ha az V. csoport összes létszámára
vonatkozik a számítás, mert itt érvényesül a kis fizetésűek nagy száma
a kisszámú nagyobb fizetésűekével szemben. - Az államkincstár elő-
nyére esik a csoportrendszernek az az intézkedése is, hogy mindenütt
5 évenkénti előlépést állapít meg, azoknak is, akik a rangosztályokban
maradva (a IX-ig) részben (a IV. csoport), vagy egészben (az V. cso-
port) 4 évenként léptek volna elő.

Mindezeket így tudva és ezekről számszerűen is meggyőződve,
valósággal megdöbbentett az ideiglenes rendezésnek az az intézkedése,
hogy meghagyván bennünket az osztályokban,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfenntartotta a rangosz-
tá lyos rendszerből azt, amt' a tanárokra nézve hátrányos, ellenben meg-
szüntette azt, ami abban kedvező volt. Megtartotta az osztályos rendszer
szerinti 200 Kvval alacsonyabb végső fizetést, de törülte az ugyancsak
osztályrendszer szerinti, 300 K-val magasabb kezdófizetést, kezdőfizetésül
a csoportrendszer alacsonyabb kezdőfizetését vevén áto Formailag ez úgy
történt, hogy törüItetett az 1893. IV. t. C. azon intézkedése, hogya közép-
fokú iskolák r. tanárai a IX, fíz. oszt. 2. fokozatában kezdik a szolgálatot;
most már ezek is a 3. fokozatba neveztetnek ki.

Az 1893. IV. t. c. ezen kivételes (de akkor sem kedvezményes)
intézkedésének megvonása a Szélí-féle javaslat készítésekor a tanárság
belenyugvásával történt. De ezen áldozat .meghozatalával szemben ellen-
értékek vétettek be li. javaslatba. Ez a Széll-Iéle javaslatnak az a két új
intézkedése, mely a tanárokra kedvező. Egyik az, hogy a tanár is
ezután ne a megcsonkított, t. i. a quinquenniumok figyelembe vétele
nélkül megállapított, hanem a telfes jizetéséhez arányosított lakáspénzben
részesüljön; a másik a tanárok létszámának lO%-áig adható praemium,
igazgatói címmel és fizetéssel járó helyi előléptetés az érdemesebbek
jutalmazására.

A lakáspénzek rektifikálása egy ma már tarthatatlan anomaliának
a megszüntetése, amely elől a mindenkinek egyenlő mértékkel mérö
igazságosság ki nem térhet.

A praemiumok pedig, amelyek behozatalára a Szélí-féle javaslat
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5 évi határidőt ad, még teljes összegükben is csak jelentéktelenűl múl-
ják felül a kezdőfizetés lenyomásával megtakarított összeget, amint ezt
az alábbi megközelítő számítás mutatja.

Minden 5 évnél kevesebb idő óta szolgáló IV. csoportbeli tanár a
csoportrendszer fokozatai értelmében 300 Kvval kevesebb fizetést húz,
mintha megmaradt volna az 1893. évi rangsoros beosztás. A SzéIl-féle
javaslat 45. melléklete szerint 269 ilyen tanár lévén, az évi megtakarítás
összege 300 X 269 =utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA80,700 K.

Az egy évi praemiumösszeg kiszámításához a 45. melléklet 1235
összes létszámából levonva a mintegy 150 re tehető igazgatókat (közép-,
felsőbb leány-, felső keresk. iskolai, tanítóképzői) és főigazgarókat, a
a fennmaradó i085·nek lO%-a= 108 tanár részesülne évi 800 K prae-
miumban. Ennek összege 800zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 108 = 86,400MLKJIHGFEDCBAK

Ama levonás a tanári fizetésekből már megtörtént, ha nem is tel-
jesen,de 4/5 részben; elIenben az ezért járó ellenérték ... az nincs
sehol. Csak abban a megdönthetetlen reménységünkben él, hogy Nagy-
méItóságod az egész rendszert, ezen ellenértékekkel együtt érvényesíteni
fogja számunkra. Ezt kérjük mély tisztelettel Nagyméltóságodtól a
Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesülete nevében, csatlakozván
kéresünkkel a többi országos tanáregyesületekhez.

Az általunk kérelmezen rendszer keretén belűl a tanítóképző taná-
rok különleges viszonyainak szám ba vétel ére vonatkozólag a következő-
ket vagyunk bátrak előterjeszteni.

A rangsoros rendszer a tanítóképző tanárok bonyolúlt szolgálati
viszonyaiba mindjárt kezdetben rendet nem tudott behozni, sőt a bonyo-
dalmat még inkább fokozta azáltal, hogy az 1893. évi IV. t. c. alapjan
a rangsorozás kinek-kinek akkori fizetése alapján hajtatott végre, sőt
maguk a rangosztályok is, illetőleg az ezekbe besorozott állások a képzök
statusában igen nagJl eltéréseket muta tó fizetési a lap és sokféle megnevezés
szerint állapíttattak meg; ha idők folyamán a kormányzati végrehajtás
enyhített is némiképen az ezekből származó bajokon, a visszásság ok nem
szüntek meg s ezen az alapon nem is voltak rnegszüntethetők, sőt meg-
vannak ma is s teljesen nem is szünnek meg addig, mig a tanári áll is
természetével egyedűl összeegyeztethető korpótlékos rendszer életbe
nem lép.

Igy pl. a férfi tanárokkal egyenlő munkakörbe helyezett nő taná-
rokat kedvezőtlenebb fizetési viszonyok között érvén a rangsoros
törvény, a tanítönöképző int. tanítónők túlnyomó része a legeslegalsóbb
(XL) illetőleg X. fiz. osztályba jutott s csak lassanként és sokára jutott
érvényre az egyenlő javadalmazás elve, minthogy csak lassanként és
nagysokára nyilottak meg előttük is a XI. és X. osztálynál feljebb eső
fizetési, illetőleg rangosztályok.

Ezt a paritást a Széll-féle törvényjavaslat elvben azzal fejezi ki,
hogy a rangsorozás alapján a VII., VIlI., IX. osztályba sorozott nők vala-
mennyien a IV. csoportba sorozott igazgatói és tanári állásokra osztat-
tak be; a pénzügyi bizottságban javasolt azon intézkedésben pedig,
hogy 5 év alatt 51 V. csoportbeli állás IV. csoportbelivé szerveztetik át,
a jövőre nézve gyakorlatban is biztosítva lett volna a paritás oly módon,



525zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hogy a nőképző intézetek IV. csoportbeli statusának körülbelől fele
tanárnők által legyen betölthető. kik a rendes férfi tanárokkal a fizetést
illetőleg is minden tekintetben azonos elbirálás alá kerülendenek

Méltánytalan, sőt sérelmes, majd több tekintetben visszás helyzetet
teremtett a rangsoros rendszer autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorlóiskola i tanítókat illetőleg. A
tképző int. gyakorlóisk. tanítók az 1868. XXXVIII. t. c. értelmében
700 frt (1400 kor) fizetéssel neveztettek ki. Igy találván őket a rang-
soros törvény - beosztattak a XI. fiz. osztályba, melynek ez a gene'
ráció első fokára, vagyis élére jutott, egyelőre azonban az előre hala-
dásnak minden reménye nélkül. S minthogy ugyanazon törvény szerint
a kinevezés rendszerint az illető fizetési osztály 3. fokára történt:
a törvény életbelépte után a kormány az ujonnan kt'nevezett gyakor ó-

isk. tanítókat a XI. fiz. oszt. 3. fokán megállapított 500 frttal (1000
kor.vval), tehát a már 1868-ban megállapított összegen jóval alúl e ső
fizetéssel kezdette díjazni. Ezt a méltánytalan és sérelmes helyzetet a
kormány azzal szüntette meg, hogy elébb a régi szolgálatú, majd az
ujonnan alkalmazott gyakorlóiskolai tanítókat is X. fiz. osztályú segéd-
tanárokká nevezte ki. Am nem ellentmondóan visszás-é egy, szotuala-
tában úgyszólván megélemedett s ö'ná lld funkciót végző gyakorlóiskolai
tanítót segédtanárrá kinevezni? Sőt hogy fizetése méltányos legyen,
címleg degradáIni ? A helyi viszonyok általokadatoltan magasabb fize-
tést élvezett 1- 2 gyakorlóiskolai tanitót a 93-iki törvény is a IX. fiz.
osztályú fokon talált s így rendes tanárok gyanánt tekintett, de a VIlI.
fiz. osztály mindeddig részükre nem nyílott meg. Ujabb ellentmondás.
A kormány jóindulatának jele, hogy mostanság gyakorlóiskolai tanítókat
is kinevez rendes tanárokká IX osztályú fizetéssel, de mily kivételes,
akit ez a szerencse ér s ez a fok mily későn éretik el s mily elenyésző
csekély ezek száma a gyakorlóiskolai tanítók statusához képest!

Ezzel szemben a Szélí-féle törvényjavaslat, mely a gyakorlóisk.
tanítókat az V. csoportba osztotta, s az ezen csoportba osztott állások
nomenklaturájának a pénzügyi bizottságban történt helyesbitésével biz-
tosítékot nyujtott arra nézve, hogy a gyakorlóiskolai szolgálat - bár
időközben segédtanári címmel váltatott fel, mint egységes szolgálat az
V. csoportbeli fokozat szerint egységes en fog számíttatni : 2000 K-val
méltányos kezdő s 5-5 évenként 2300, 2700, 3200, 3800, 4400 koronára
minden további kinevezéstől és címváltozástói függetlenül és biztosan
minden egyes gyakorlóiskolai tanítóra kiterjedőleg emelkedő fizetést
állapított meg; úgy, hogya 4400 kor. végösszeget, a vele arányos lakás-
pénzzel együtt minden gyakorlóiskolai tanító 28. szolgálata évében fel-
tétlenül elérendette volna.

Hasonlag kedvezőtlen helyzet fejlődött ki a rangsoros rendszer
alapján a tképző tanárság egyetem ére a segédtanárz intézmény túlten-
gése által.

A segédtanári állás az 1868. évi XXXVIII. t. c. alapján szervez-
tetett, kezdetben oly módon, hogy saiátlagos munkakörrel minden
tanítóképző intézetben egy segedtanári állás volt. A rangsoros rendszer
alapján kifejlődött gyakorlat a segédtanári állást rendes tanári funkciókat
végző, de kisebb fizetésű tanárok állásává tette; ebből folyt az egész



526

képző tanárságra hátrányosan ható azon következmény, hogy ezen a
fokon azóta minden tanárnak keresztül kellett mennie; súlyosította a
bajt az, hogy a tanítóképzők fokozott fejlesztése, (mit leülönösen a IV.
évfolyam felállítása s új tantervi intézkedések vontak maguk után) új
meg' új tanári állások szervezését tevén szükségessé: azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj állások
szervezésénél a segédtanári állások szaporíttattak, s ezáltal a helyzet csak
romlott azzal, hogya X. fiz. osztályú segédtanári állások nagy száma nem
állott arányban a felsőbb fizetési osztályok létszámával ; így történhetett,
hogy egy-egy képzőnél annyira felszaporodott a segédtanári létszám, hogy
az igazgatón s a (szintén alacsony díjazású) gyakorlati szakok tanárain
kivűl az egész testület majdnem csupa segedtanárokból állott; a rendes
tanári funkciókatutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvégző segédtanárok statusának nagy létszáma okozta a
kedvezőtlen előléptetész viszonyokat; az alsóbb fiz. osztályokban tolongók
sokaságának az előléptetest ugyanis nem újonnan szervezett magasabb
fiz. állások biztosították, hanem nyugdíjazások, ethalálozások tették lehe-
tővé; árn ezekhez képest az alsóbb osztályok létszáma sokkal nagyobb
volt, semhogy előhaladásuk normális mértékben biztosítv a lett volna, Innen
van, hogya 6-7 - 8 évi segédtanárkodás épen nem tartozik vala a ritka-
ságok #közé !

E5 mert az ebből folyó hátrányok súlyos hatásukat éreztették az
egész tanári szolgálat idején is s mert ez a ferde helyzet lényegében
érintette az egész tanítóképzés ügyét: joggal mondhatjuk, hogy a rang-
soros rendszerből kifakadt ezen baj volt a tképző tanárságnak legége-
tőbb sebe,

Nyomatékosan legyen szabad itt hangsúlyoznunk, hogy ezen a pon-
ton a Széli-féle törvényjavaslatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe r e d e t i a la k j á b a n szintén méltánytalan
helyzetet teremtett volna,ha el pénzügyi bizottság méltányos és üdvös
javaslatai val nem szünteti meg az eredeti javaslatnak e pontot illetőleg
fogyatékos intézkedéseit.

A tisztán k o r p ó t l é k o s alapra helyezett törvény javaslatnak az
egész képző tanárságra kielégítő hatását az' volt és van hivatva biztosí-
tani, hogy a szolgálati idő beszámítása méltányos elvek alapján történjék.
Ebeszámításról az eredeti törvényjavaslat különleges intézkedést nem
tartalmazott. Ennek kedvezőtlen következése pedig az leendett volna,
hogy a törvényjavaslat azon általános elve, miszerint a 30 évi teljes
szolgálati idővel bíró valamennyi tanár 25 évi szolgálattal érhesse el
fizetési maximumát: csak a papiron maradt, mert a tképző tanárok
jelentékenyen nagy számának multjában 6-7 évi segédtanári szolgálat
van s így ők - a teljes beszámítás nélkül -;- csak 32 évi, tehát a nyugdíjba
lépés idején túl eső szolgálattal érték volna el fizetésük maximumát s
így bár elvileg a IV. csoportba osztattak be, de a gyakorlatban kiestek
volna belőle.

A pénzügyi bizottság 1903. éviSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. 29-iki ülésén hozta azon hatá-
rozatát, illetőleg állapította meg azon módosító javaslatát, hogy a tör-
vény hatályba Iéptének idején szolgálatban álló állami tanító-, tanitónő-
és kisdedóvóképző-intézeti igazgatóknál, rendes tanároknál és rendes
tanítónőknél a magasabb illetményekre való zgény szempontjából beszámí-
tand/; az a szolgála ti idő zs, melye: rendes tanári (tanítónőt) kineveztelé-
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süket megelőzőleg segédtanári (segédtanítónő:) minőségben töltöUek,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa szol-
gálat 10 évi korlátozásával s ezen beszámítás 5 évi hatályával.

Ez az intézkedés orvosolta volna a bajt - a multra nézve.
De a pénzügyi bizottság módosító javaslatai a jó'vöre nézvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú orvos-

lást hivatvák nyujtani a tanítóképző tanárság anyagi helyzetének ezen
idült bajára, melynek megszüntetését egyesületünk hosszú évek óta
állandóan kérelmezé.

Minden további okadatolás nélkül legyen szabad itt idéznünk a
p. ü. bizottság javaslatának, a p. ü. bizottsági jelentésbe is .beigtatott
ezen szavait:

»Miután a tanítóképezdéknél azt láttuk, hogya hosszas segéd-
tanári szolgálat kivételesen, az intézetek részleges és lassú fejlesztése
folytán állott elő, ennek okából kivételes intézkedéseket vettünk fel a
segédtanári évek számbavételét illetőleg s egyuttal oly határozatot hoz-
tunk, mely ót év leforgása ala tt megszüntet: ' az okokat, melyek ily arány-
ta lans ágokat hozhattak létre"... "A rendes tanári (tanítói) funkciókat
teljesítő egyének hosszas segédtanari (s. tanítónői) szolgálata a tanító-,
ianítónő- és kisdedóvónőképző intézeteknél újra ismét1ődnék, ha gon-
doskodás nem történnék arról, hogy a rendes és segédi állás ok kedve-
zőtlen aránya átszervezések által kedvezőbbé tétessék. Ez a szükséges
mértékben elérhető lesz 51 V. csoportbeli állásnak IV. csoportbelivé és
15 VII. csoportbeli állas nak V. csoportbelivé való átszervezésévei, mely-
nek 5 évre eIoszió maximalis költsége 44.220 K, egy évre pedig 8.844 K."

Ez az átszervezés végeredményképen oly helyzetet volt hivatva
teremteni, hogya tanítóképző intézetnél alkalmazottak egy vagy két év
alatt okvetlenül belépjenek azon fizetésbe, melytől kezdve minden gátoló
akadály és veletlen esetlegesség, vagy kinevezési esély nélkül haladhat-
nak a legmesszebb fokig szolgálati idejök arányában. Sőt ez a rendszer
hivatva volt ezen a ponton azt is demonstrálni, hogy olyan segédtanári
állásra, melyből ismét kinevezés alapján jusson valaki r. tanári állásba,
a tanítóképzőknél ép úgy nincs szükség - mint nincs szükség a közép-
iskoláknai ; ami által meg lett' volna alapozva az, hogy a tanítóképző
int. tanári s más középfokú iskolai tanári állások közötti paritás is létre-
jöjjön, ami a munkakör s az iskola egyazon fokából kifolyólag eddig is
okadatolt lett volna, de amit ma a tanári kvalifikáció rendezése egye-
nesen megkövetel.

A Szélí-féle törvényjavaslat némi rendet volt hivatva behozni a
tanítóképzőknél szervezett olyan (jobbára némely gyakorlati ágat ellátó)
állások viszonyaiba is, melyeknek tanárai - különböző okok miatt, pl. a
köteles óraszámon aluli elfoglaltság okából - rendes tanárokká nem
léptethetők elő. A rangsoros rendszer az ily állásokon alkalmazottakat a
XI. (esetleg X.) fiz. osztályba sorolta be, mint "tanítókat", vagy "segéd-
tanárokat" együtt azokkal, kik rendes tanári állásokra is minősítvék.
Egyesületünk régóta küzd ezen állások megszüntetéseért s ez okon a
Széll-féle javaslatban kontemplált VII. csoport is teljesen mellőzhető volna,
de elvileg még mindig jobb addig, amig egyáltalán szükség van ily
állásokra, maguknak az állásoknak elkülönített csoportba való sorozása,
mint összekeverése a különböző igényjogosultságuaknak egyazon rang-



528zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

osztály statusába, honnan újra csak újabb és esetleges kinevezés által
lehet szabadúlni.

Mindezen okok folytán a tanítóképző tanárság megnyugvással
tekintett a fizetési törvény megvalósulása elé akkor, midőn föltehette,
hogy .abban a p. Ü. bizottság módosításai is érvényesülni fognak.
A rangsoros rendszer nem lehet kielégitő a tképző tanárokra. mert érzé-
keny veszteség származik abból, hogy a pótlék-rendszerutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsak az ugyan-
azon fiz. osztá lyban tóltÓlt időt veszi számba, már pedig épen a tkepző
tanárok mostani nemzedékében vannak számosan olyanok, kik hosszú
időt töltve pályájukon, már szolgálatuk végefelé közelednek, de a status
rendezés lassúsága s késői ideje, nemkülönben az előléptetési viszonyok
mostohasaga miatt aránylag kevés idő óta szolgálnak felsőbb fizetész
osztá lyban r ily módon sem a hosszú segédtanári szolzálat nem jó számba
a IX. fizetési osztályúaknál, sem a hosszú idejű IX. fizetési osztályú
szolgálat a jelenleg VIlI. fiz. osztályba tartozóknál, holott ezekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y

u g y a n a z o n á l lá s t t ö l t ö t t e k b e s z o lg á la t u k id e j e a la t t . De nem
lehet egyetemlegesen kielégitő a jelenlegi rendszer azert sem, mert a
régi rangsoros rendszer által teremtett nagy különbözeteket még inkább
fokozza Igy ha egyenlő ideig szolgált két tanár közül az egyik rang-
sorszámánál fogva bejutott a VIlI. osztályba, mig a másik a IX-ben
maradt, az előbbinek különben is szerenesés helyzetét még kedvezőbbé
teszi a nagyobb osztály után járó nagyobb pótlék.

Mindezek alapján a legmélyebb tisztelettel vagyunk bátrak Nagy-
méJtóságodat felkérni, egyfelől hogy az ideiglenes pótlékról szóló törvény
helyett a tanárság anyagi ügyeire nézve végleges intézkedéseket célzó
fizetési törvény javaslatnak Újból elővételében egyéniségének nagy súlyá-
val közreműködni méltóztassék, másfelől a többször említett Szell-féle
törveny javaslatban azon becses intézkedéseket, melyeket alapelv szerint
az eredeti törvényjavaslat tartalmazott s azon részletmódosításokat, meiye-
ket a tanítókéPzf tanárság javara a javasIaIon a pénzügyz' bizottság
helyesnek, célszerűnek, méltányosnak, sőt szükséges1Zf:k tartott, vá ltoza tla -
núl fenntartani és érvényesíteni kegyeskedjék.

A legmélyebb tisztelettel maradtunk Nagyrnéltóságodnak Kegyel-
mes Urunknak

Budapest, 1906- október hó.

V á la s z tm á n y i ü l é s j e g y z ő k ö n y v e .

J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének f. évi november
hó ö-én d. u. 5 órakor tartott választmányi gyűléséről.

Jelen vannak Peres Sándor elnöklete alatt: Katonáné Thuránszky
Irén, Baló József, Bittenbinder Miklós, Demjén Ilona, Farkas Sándor,
Fülöp Áronné, Gerencsér István, Horvay Ede, Kolumbán Samu,
Lubinszky Emilia, Miklós Gergely, Stepankó Albert, Quint József,
R~biczey Erzsébet jegyző.
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1. Elnök megnyítja a gyűlést s jelenti: a) hogya mult választ-
mányi gyűlés határozata értelmében a mult hét folyamán benyújtotta az
egyesületnek a fizetésrendezés ügyében írt memorandumát s hogy a
kapott válasz alapján reménye lehet az egyesületnek az ügy kedvező
elintézésére, amennyiben azt a pénzügyi viszonyok engedni fogják.
Elnök kösz önetét fejezi ki a memorandumot készítőknek : Kovács János-
nak, Sztankó Bélának és Stepankó Albertnek; b) jelenti, hogy a vidéki
kollegák megkeresték az elnökséget:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. a gyakorló-iskolai tanítók egy
részének a közel multban történt előléptetését, 2. a heti 2 gyakorlati
tanítási órát illetőleg Elnök örvendetes tényt lát abban, hogy a vidéki
kartársak megkeresik az egyesületet s jelenti, hogy mindkét megkere-
sésre válaszolt. Az elsőre vonatkozólag, tudomása szerint egyes gyak.
isk. kollégák soron kivüli kinevezése csupán kiváló arravalóságuk jutal-
mazása kivánt lenni s semmi akadálya nincs, hogy mihelyt a viszonyok
lehetövé teszik, a többi gyak. isk. tanerők is ne részesűljenek hasonló
kineveztetésben, A választmány midőn egyfelől örömét fejezi ki a gyak.
isk. tanitók egy részének kineveztetése felett. másfelől sajnálatának ad
kifejezést, amennyiben néhány érdemes, harminc évnél tovább szolgáló
kollega ezúttal kimaradt. A választmány felkéri az elnökséget, hogy
nevezettek érdekében felterjesztést tegyen. A második megkeresésre
vonatkozólag elnök válasza, hogyarnennyiben az érvényben levő rend-
tartási szabályok a maximális óraszámot l8-ban állapítják meg, így a
jog meglenne a két órai óratöbblet kérelmezésére, egyelőre azonban
nem tartja időszerűnek a dolognak az egyesület által való kérelmezését.
Tudomásul van.

2. Elnök felkéri Stepankó főtitkárt, hogy a titkári jelentéseket
tegye meg.

a) Bemutatja a vallás- és közokt. miniszternek valamennyi kir.
tanfelügyelőhöz, kinek tankerülerében állami tanító- vagy tanítónőképző-
intézet van 85.029. sz. közrendeletét, mely a képző-intézeti tanárokat a
szervezendő kerületeknek tanítói, járási közgyülésein szaktárgyaikból
tartandó felolvasások tartására kéri fel. A választmány kiadja javaslat-
tétel végett a főtitkárnak.

b) Kilépésüket jelentették az egyesületből: Mintsek Antal volt
tanítóképző hittanár, Rybár István, Bartók László, Nagy Iván. Elhunyt:
Lázárics János tag.

3. Elnök javaslatot tesz a választmány f. évi munkatervére vonat-
kozólag, amelyet a választmány elnök javaslatára a következőkben álla-
pít meg:

1. Az új tanterv.
2. Rajz, zene- és tornatanárok képesitése.
3. Tanítóképesítő vizsg. könnyítése.
4. Sza kfelügyelet.
5. Gyak. isk. tanítók képzése.
6. Alapitvány a Tanítók Házában.
7. Szeigálati pragmatica
8. A ta ni.óképzés mai állapota szemben az elemi bk. tagoltságával.
9. A tanítóképzők akadémiai jellege.
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10. Ifjusági egyesületek.
11. A szociális eszmék és a tanulók.
12. Főigazgatók.
18. Anyagi ügyek.
14. Afelekezeti képzöknél működő tanárok fizetésének kiegészítése.
Az elnökség felkéri Hegedüs János', a kassai ker. kath. tanítóképző

igazgatóját, utóbbi ügy felterjesztéséhez szükséges adatok beszolgálta-
tására.

4. Elnök felkéri Dr. Baló JózsefetutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ.f tantervünkö'n mzféle módosítások
szükségesek a pedagógzá szempontjából c. előadásának megtartására.

Hozzászólnak a tárgyhoz Stepankó, Hervay, Miklós, Farkas, Quint,
Kolumbán. A vélemények megegyeznek abban, hogy a pedagógiai órák
száma növelendő, de oly módon, hogy azért a heti órák száma ne
emelkedjék. Éltérők azonban a vélemények arra nézve, hogy mi módon,
esetleg mely tárgy elhagyásával vagy óraszámának csökkentésével lenne
emelhető a pedagógiai, mennyiségtani és természetrajzi órák száma.

A választmány köszönetet mond előadónak, de ezúttal nem bocsát-
kozik a tantervrnódositás egyes tételei nek tárgyalásába, erre vonatkozó-
lag következőkép határoz:

Az elnökség ismételten felkéri a vidéki testületeket, hogy az új
tantervet négy éves tapasztalatuk alapján beható tanulmányozás tárgyává
tegyék abból a szempontból, hogy mily módosításra lenne szükség,
megállapodásuk eredményét kőzöljék az elnökséggel legkésőbb márc.
végéig s a választmány mig egyfelől addig maga is foglalkozik a kérdéssel,
másfelől végérvényesen csak a beérkezett munkálatok alapján foglal állást.

A választmány felkéri Farkas Sándort egy javaslat készítésére,
mely megjelölné a tantervmódosítás fő alapelveit, amely elvek szem-
pontjából értékesítené annak idején a választmányatestületeknek a
tanterv módosítására vonatkozó határozatait.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K. m. f. Ribz"czey Erzsébet
jegyző.

,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O K I R A T T A R .

F e lh iv á s a t a n í t ó k t o v á b b k é p z é s e t á r g y á b a n .

A legutóbbi évek iskolai szünidejében rendezett tanítói tovább-
képző tanfolyamok örvendetes tanuságot tettek a magyar tanítóknak és
tanítónőknek továbbképzési, élénk törekvéséről és azon erős igyekeze-
tükről, hogy megismerkedvén a tudomány újabb vivmányaival, lépést
tarthassanak a kor haladó szellemével.

Jóllehet, hogy ezen dicséretes törekvés érdem szerinti méltánylása-
képpen a szó alatt levő tanfolyamok számát a jövőben emelni szándé-
kozom, mindazonáltal - tekintve a tanítók nagy létszámát - be nem
várható hosszú idő szükségeltetnék ahhoz, mig az adott viszonyok között
a 30000 főnyi tanítóság összességére nézve érvényesüthétne a tovább-
képző tanfoJyamoknak tagadhatatlanúl üdvös hatása.
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Mérlegelve egyrészt ezen körülményt és figyelemmel másrészt azon
tényre, hogyaközpontoktól távoleső kisebb községekben működő
tanítókra nézve a tömeges összejövetelnek csaknem egyedüli módja és
alkalma a vármegyei hivatalos tanítótestületnek járási és közgyűlései :
kivánatos, hogy ezen gyűlések tétessen ek oly szellemi központokká,
ahonnan a továbbképzésre vágyódó tanítók, úgy a pedagógiának, mind
pedig az egyéb tudományágaknak legújabb vívmányaival megismerkedve
és ezen ismeretektói nemes- ösztönzést nyerve, térjenek vissza hivatásos
működésük szinhelyére. -

Ilyen célnak kitüzése és munkálása méltó feladat lenne a hivatalos
tanítótestületekhez. melyek ilyen módon ébren tartanák és ápolnák tag-
jaikban a tudományok iránti érdeklődest és a szellemi élet magasabb
szempontjainak érvényesülése által fűznék egybe a vármegye jobbra
törekvő tanítóságának összességét

A tanító- és tanítónőképző intézeti tanároknak első sorban van
módjukban a fentebb vázolt cél előmozdítására hatékonyan közremun-
kálni. Egyrészt magasabb fokú tanúltságuknál fogva; másrészt, mivel a
tudománynak és a tudományos búvárlatnak segédeszközei nagyobb
mértékben állanak rendelkezésükre- és még azért is, mert a tanítóság
szellemi élete legközelebb álló hozzájuk: ők lennének a tanítósággal
szemben a leghivatottabb közvetítői a tudományos élet újabb eredmé-
nyeinek; akként pedig, hogy a megyei hivatalos tanítótestületnek szem-
pontjából - az állami tanító- és tanítónőképző intézetek elhelyezése
szerint - az ország több kerületre osztatnék oly célból, hogy egy-egy
ilyen területnek tanítói járási- és közgyűlésein az illető képző intézetnek
felváltva más-más tanára más-más ismeretágból tartana előadást.

Önként értetődik, hogy az illető előadó tanár utiköltségben és
szabályszerű napidíjban részesűlne.

Ily módon elérhető lenne még az a kulturális életünk szempont-
jából nem kicsinylendó eredmény is, hogy tanítóink, az oklevél megszer-
zésével nem szakadnának el végleg a tanítóképző intézetektől, hanem
-továbbra is - sokszor egy egész életen át - fönnmaradó érintkezés
folytán jótékony hatást gyakorolhatnának a képzőintézetek egy egész
VIdék tanítóságára ; emelhetnék a tanítóság szellemi szintáját és sokakat
megóvhatnának a hanyatlástol.

Nem kétlem, hogy _a tanítóképző intézeti tanárság, mely már oly
sokszor adta jelét a magasabb célok iránti fogékonyságának, készségesen
fogja vállalni ezt a feladatot, mely az ő tanítóképzési munkásságának
legszebb betetőzése.

Felhívom tehát a tan felügyelő urat, hogy a tankerületében levő
áliami tanító- és tanítónőképző intézetek tanártestületeivel az érdekelt
vármegyei hivatalos tanítótestületek elnökeinek belevonás a mellett tanács-
kozzék a felvetett kérdés megoldásának módozatairól és arról, hogy mely
vármegyék lennének azon képzőintézet körébe belevonandók. A tanács-
kozmányok jegyzőkönyveit e rendelet vételétől számított két hónapon
belűl a tanfelügyelő úr terjessze ide.

Budapest, 1906. október hó 3-án.
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K in e v e zé s e k . AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAru, kir. vallás- és közokt. miniszter kinevezteutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlgöver

Erzsébet okl, tanítónőt, abalassagyarmati ágo ev. népiskola tanítónőjét a pozsonyi
áll. tanítónőképző-intézethez a X. fizetési osztályba gyakorló-iskolai tanítónővé ; -
BrunozJszky Rezső dévai áll. tanitöképzö-intézeti rendes tanárt a losonci állami
tanítóképzőintézetheza VIlI. fizetési osztályba igazgatöva ; - Kö'veskúti Jenő
pápai áll. tanítóképző-intézeti rendes tanárt a lévai áll. tanítóképző-intézethez a
VIlI. fizetési osztályba igazgatóvá ; - Gö"mö'r i Sándor kolozsvári áll. tanító-
képző-intézeti rendes tanárt a VIlI. fizetési osztályba az igloi állami tanító-
képző-intézet igazgatójává.

, Á th e ly e zé s . A m. kir. vall. és közokt. miniszter Jankó László lévai áll.
tanítóképző-intézeti tanárt jelen minöségében a pápai állami tanítóképző-intézet-
hez helyezte át,

P á ly á za t. A temesvári állami tanítóképző-intézetnél az igazgatói állás
megüresedvén, az állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak tanítóképző-inté-
zeti tanári képesítéssel rendelkező oly egyének, akik huzamosabb eredmé-
nyes tanári müködést képesek igazolni. Az állás a VIlI. fizetési osztály 3. foko-
zatának megfelelő fizetés, törvényszerű személyi pótlék s természetbeni lakásból
álló illetményekkel javadalmaztatik. Pályázati ha táridő folyó évi november hó 25.
A vallas- és közoktatásügyi miniszterhez Intézett pályázati kérvények kellőkép
felszerelve (születési bizonyítvany, végzett tanulmányokról szölö okmányok, szol-
galari bizonyítványok, családi értesítő, esetleges irodalmi munkásság) a pályázó
ez idő szerinti működése helyének illetékes kir. tanfelügyelője utján, Temesvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtandók be.

P á ly á za t. A györi állami tanrtönöképzó-intézetnél nyugdijazás folytán meg-
üresedett gyakorló-iskolai tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Pályázhat-
nak elemi vagy polgári iskolai tanító női oklevéllel rendelkező oly tanító nők,
akik huzamosabb és eredményes gyakorlatot tudnak igazolni. Előnyben része-
sülnek akik hatosztályú osztatlan népiskolában is működtek. Ezen állás a X.
fizetési osztály 3-ik fokozatának megfelelő fizetés és személyi pótlék, valamint
szabályszerű lakpénzből álló illetményekkel van egybekötve. A pályázati határ-
időMLKJIHGFEDCBAf. é. november hó 25-dike. A pályázati kérvények a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszterhez intézve Győr vármegye kir. tanfelügyelőjéhez jutta-
tandok azon tanfelügyelőség utján, amelynek tankerületében a pályázó ez idő
szerint működik.

K ö s zö n e tn y ilv á n ítá s . A vallas- és közokt. m. kir. mihiszter dr. Lessenyei
Ferenc pápai praelatus, kanonok, egyházmegyei tanfelCígyelőnek a szatmári róm.
kath. tanítónőképző-intézet tanszerszükségleteinek céljára tett hétezer koronas
adományáért köszönetét nyilvánította.

a f . é v i o k t ó b e r h ó 4 - é ig b e f o ly t t a g s á g i d í j a k r ó l .

1905. II. félévre: Demjén Ilona (4 korona).
1906·ra: Ev ref. tanítóképző (Ns-Kőrös), Végler Gyula, Ribiczey

Erzsébet, Feketéne Hoffbauer Izabella, Rybár István, özv. Fábián Károlyné,
Diviaczky Rezső (8-8 korona).

1906. 1. félévre: Demjén Ilona, Zrinyi Károly (4-4 korona).
1906. II. félévre: Vashegyi népiskola, Czöndör Sándor (4-4 kor.).



A Kolozsvári Tanítók Házában egyesületi tagok részére létesitendő
"Szoba-alapítványra" (1. M. Tanítóképző 1904. 357. 1., 1906. 415. 1.)
újabban adakoztak: SzatmárnémetiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev. ref, tanítónőképző tanárkara
20 korona. - Esztergomi érseki kisdedóvónőképző igazgatósága 4 korona.MLKJIHGFEDCBA
- Ko lozsvá ri áll. tanítóképző tanártestülete 19 korona. - Pápai áll.
tanítóképző tanártestülete 7 korona. - Debreceni ev. ref. tanítóképző
tanártestülete (Orosz 1. 5 kor, Dr. Barcsa 1 kor.) 6 korona.

Összesen befolyt eddig 121 korona.
Horvay Ede.

egyes. pénztáros.

Személy hitel' l\ez~s és kezes .nél~ül k.atonatisz~e~-,papo,k-,
- Ielkész ek-, udvari-, állami-, rnegyei- es magán-

tisztviselők, tanítök, kereskedők, iparosok, nyugdij jogosult hölgyek,
kereskedelmi alkalmazottak, és magánosoknak 1/4-25 évig terjedő időre

heti, havi, 1/4 _1/2 és egész évi tőkekamat törlesztésseIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

KÜLÖNLZGESSÉG: A páris-bécsi enqueté értelmében tökésitjük a jövedelmet.

lQr 4°/0 '"q
jelzálog hitel' 3qO k?r~má~ól,f~lje?b 1.II. és 1~1.helyre fö!dekJ

- varosr es vidéki házak, nyaralok, gyarak, furdo
épületek, malmok, ásványvíz és egyéb források és kóbányákra a

becsérték 3/4 részéig. .

E-'pitési hl-tel' Épitésfé]ben levő ingatlanokra 2-3 rés~l~tbelJ'
• oly aranyban, a rnily aranyban az építkezés

előrehaladt.

Bank és magánadósságok konvertálása. Váltó és tárcahitel. Viszleszámitolás kereskedőknek.

Előnyösen, szolid alapon és gyorsan eszközöljük mindezen fenti rnűvele-
teket elsőrangu intézetek által.

Elsőrendű ajánlatok. Kérlen prospektust. Válaszbélyeg melléklendó.

MELLER L. EGYED, Budapest, V., Kohary ..u. 19/B.

~ l~BÉLYEGGYÜJTŐKFIGYEL;t;~~'~

I
VESZEK I CSERÉLEK I ELADOK ! ~ I

JELSZAVAM; KIS HASZON. NAGY FORGALOM. (

f PRÜCKLER J. C. f
I MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ÉS LEGRÉGIBB BÉLYEG- ~

LJí KERESKEDŐJE. BUDAPEST. IV .• KORONAHERCEG-U. 3. ~ ~

v---v~--y~~~'V"--,~-,,,,S

I~~~~~"""""'"
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LECJOBB LÉTEZŐ RAJZÁllVÁNY AZ UJ RAJZMÓDSZERHEZ
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= MOIRET F. ODON =
PAPIRNEMÜGYÁRA BUDAPEST, V, KER" VÁCI-UT 74, SZÁM,

Biztos hatású és

ártalmatlan szer
szamárköhögés,

bronchial catar-
rhus és rekedt·
ség elle.!!!

Biztos hatású és
ártalmatlan szer
szamárköhögés,

broilchial catar-
rhus és rekedt-

~g ellen,
Egy fél palaG~\ K 1.40, egy egéSZ K 2,-
Contratussin pastilIa •• •• " •• •• K 1.40

mm 11I11II

VOROS KERESZTLegiÖké~eie~ebbgyer •
.' mekapolo szerek:

B B Y
SZAPPAN I doboz -.70 fillér.
CRÉrnE I tégely 1.40 fmér.
CRÉME I tubus -.70 fillér.
HINTŐPOR I doboz -.70 fillér.

Kaph~tók:

Vö!,ös~ereszt B A\1 ERA N TAL BUd. alJesten, 84
gyogytarban : M. T Andrassy-ut


