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-AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyar Tanítóképző októberi füzetében valaki
néhány igen jó jegyzetben rnondja meg, -mi nem volt jó a
tanfelügyelők - értekezletéri a tanítóképzők szempontjából.

A füzet több cikkében is van még egy-egy vonatkozás
a népiskolai tanfelügyelet és a tanítóképző szakfelügye-

let kapcsolatáról. Ez arra vall, hogy ez a kapcsolat erő-

sen érdekli a tanítóképző tanárokat. És ha csakugyan
úgy van, hogy országszerte érdekel bennünket, akik a
jövő .tanítónemzedék helyes kiképzéseért lelkesedünk,

igen jól van különösen most, mikor egy uj nekilendülés
erejével biró utasítások végrehajtása a feladatunk. Azok-
ríak a nemcsak tudományos, de művészi szempontból

is nagyértékű utasításoknak sorja a négyévfolyamu
tanítóképzők bizonymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszűkös keretében erősen összeforr

majd azzal, meglesz-e hamarosan a tanítoképző-intéze-
tek külön egységes szakfelügyelete, vagy pedig soká
fogják még megannyi megyei Iátószögbőltámogatni, vagy

legjobb esetben magára hagyni a tanítóképzőket. Csakis

arról lehet itt szó, hogy rövidebb vagy hosszabb idő
alatt lesz-e meg az egységes felügyéletök a tanító kép-

zőknek, mert ez is azok közül az intézmények közül

való, melyek a fejlődés vaslogikája szerint elmarad-

hatlanok.
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Miért is ellenzi sok tanfelügyelő ? Mon dják, a tan-

felügyelői tekintély és a tanítóképző-intézet és népiskola

kivánatos kapcsolata miatt kell a népiskolai felügyelet
szervezetét a tanítóképzőkre is kiterjeszteni.

A tanfelügyelői tekintélytől talán nem is illik sok
- -

-szót vesztegetni. Az természetes kivánság, hogy a tan-

felügyelőnek tekintélye, nagy tekintélye legyen-o A minisz-

térium illetékes tényezői nek is ez a- meggyőződésök,

ahogyatanfelügyelők értekezletének sok értékes gondo-

-Iata a jövő szervezetről elég világosan kifejezi. Ámde
ez a tekintély a helyesen megszervezendő közigazgatási

keretben épp-en akkor lesz igazán a nemzeti életerőt tápláló

nagy erő, ha csak anépiskola megerősítésével és emelkedé-

sével fog nőni. A tanfelügyelői tekintélyben meg kell nőnie

a népiskola értékének is annyira, hogy a társadalom a taní-
tás művészetét ott is megbecsülje annyira, mint a közép-
iskolában vagy akár az egyetemen is. Hogy legyen a nép-

iskolának elég nagy a becsülete, ha a főfelügyelőjének _a
tekintélyét mászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagasabb toku iskolával kell megtárno-

gatni? Hamis tekintély volna az, amely tovább is táplálná

azt a hamis nézetet, hogyanépiskola alsó intézmény.

Beszéljünk akkor arról a kivánatos kapcsolatról,

amelynek a 'tanítóképző-intézet és a népiskola között meg

kell lennie. Hát ennek a kapcsolatnak is jól a szeme
közé kell nézni, nehogy megtévesszen bennünket.

. Vannak, akik ennek a kapcsolatnak a gyakorlati
kivítelét úgy értelmezik, hogy a - tanítóképző kifogásta-

lan technikai készséggel bocsássa ki tanítványait. Foly-
tassák a munkát, ahol az elődök el-hagyták fennakadás,

zökkenés nélkül. Ne legyen küzködés, ne legyen vajudás:

kész mcsterek legyenek. Hogy pedig azok lehessenek, nem

kell- adni olyan sok tudományt és főleg -olyan sok tudo-
mányos szempontot. Ak-ik népiskolai felügyelők így értel-

mezik a tanítóképző hivatását, a művészi mester és a



mesterember fogalmát egynek gondolják. Azok a maguk
hagyományos formáit, egy-egy tanítónak ügyes fogásait,
módszeres kigondolásait általánosítani szeretnék és örül-
nének rajta, ha az ujonnan kinevezett tanítói nemzedék
ezeknek a kipróbált formáknak a teljes ismeretével és
készségével fogna hozzá a munkájához, hogy egész nyu-
godtan lehessenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelügyelni a tantervre, tanmenetre és
órarendre, mert a tanító teremtő lelkéberi emelni és lendí-
teni nem tudnak, tehát nem is akarnak.

«A gyakorlat emberei», akik lemosolyognak min-
den «ábrándképets , amilyenek. a tudományok össze-
foglaló szempontjai és a kezdeményező erejű öntudatos
tanítói egyéniség is, ezek az ábrándképlemosolygók alig-
hanem tesajnálnak bennünket is, akik lelkesedni tudunk
uj Utasításaink művészi szabadságú szernpontjaiért,
amelyek szerint a jövendő tanítói nemzedék igazán maga
fogja magának megcsinálni próbálgató munkával mes-
tersége formáit, a változó szükségletek szerint változó
módszerét. Akik most Magyarország on amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ar ítóképzés
elméletben és gyakorlatban csinálják, már nem érzik a
szükségét a kitanításnak a népiskola és tantítóképző kap-
csolatáról, mert az a sok fokozatos részletmunkából m ű-

vészi remekké lett Utasítás okban a leghelyesebb értel-
mezéssel valósul meg a megértők számára. Oda pedig
már iskoláink belső életéből került. .

A tudomány legmagasabb -összefoglaló szempontjai
és legegyszerübb részletei is csak annyi é-rtékkel bírnak,
amennyi belőlük a nemzet egyeteIEes műveltségi alapját
készítő népiskolai munkának a javára szolgálh,at. Nem
amennyi belőlük a népiskolában eltanítható - ez a
mesterségi szempont -- hanem amennyi belőlük ahoz
kell - s ez a művészi szempont, - hogy a jövendő.
emberértékek gondozója és fejlesztője önálló megité-
lésre és cselekvés-re képes és kész egyéniséggé legyen.

499



500

A tanítóképzőkben, ahol az Utasítások 1endületes

.szabad szellemében folyik majd a munka., naponkint és
'óránkint csinálják a kapcsot a népiskolához. Ott.icsinál-
ják, ahol annak értéke van: a tanítójelöltek lelkében,
nem pedig az igtató és a látógatókönyvben. ,

Jól csinálják-e? «Itt az Irás, olvassátok !s Hisz az

• Utasításokból kiolvashatják a tanfelügyelők is. Nem olvas-

hatják ki. Vagy legalább is nem olvashatnak ki belőle
mást, mint megyei szempontoknak megfelelő részleteket.

Ez az itélet nem lebecsülése a dolog természete szerint

kiváló erőkből álló közművelődési karnak, hanem csak
a lehetőségek elfogulatlan számbavétele.

Az Utasítások helyes végrehajtása a tanítóképző taná-
rok tudásától, lelkesedésétől, emelkedett akaraterejétől függ.

Ezt az emelkedett akaraterőt megacélozni van hivatva a

felügyelet, mely a szellemi munka terén általábah, az alkotó
művészetekben . különösen sokkal több mint ellenőrzés..

számbavétel, <dicséret avagy korholás. Emelkedett akarat-

erőt fokozni csak az a felügyel et képes, amely szinte ujra
együtt-teremt az ellenőrzöttel, midőn bírálatot mond.' Ehez

pedig az alkotás anyagának az ismerete és az alkotás

művészetének nemcsak a megértése, hanem a megérzése
is kell. Azt könnyü elképzelni, hogy a közoktatási minisz-

ter a tanítóképző tanárokn-ak kiadott utasításokhoz ezek-

ből a tanárokbór olyan intézményt szervez a végrehajtás
vezetésére, amelynek tagjái összeségükben jelentik a tanító-

képzés anyagi részének, a tudományszakoknak teljes meg-

értését, külön-külön pedig a saját tanári tapasztalataik

területén gazdagok a tudományos és népiskolai szempont-

ból egyaránt jó tanítás értékeléséhez szükséges megérző

képességben is. Az természetes dolog, hogya tudományá-

banés művészetében szakszerű felügyelő akkor is fölemel,

ha' kifogásol, akkor is, ha dicsér, rriert szava eleven igaz-

sággal kapcsolódik bele a- hivatásszerető tanár lelkébe.



A lelkesedőket kitartókká,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá csüggedőket lelkesekké,
a vonakodókat munkásokká tudja tenni a rokon lélek
tartalmas szava. Az élet sokszor meggyőzött már erről az
igazságról engem is, másokat is. Nem is bizonyíték-
képpen, 'csak mert igen elevenen él még a lelkemben,
elmondok egy jelenetet egy zürichi _ népiskolából, ahol
az idén egy augusztusi délután azt akartam megfigyelni,
mint valósítja meg - Örtli Eduard .a mu~ka elvét. A
«Schweizerische Lehrerzeitung» szerkesztője, Fritschi az
ő iskoláját ajánlotta legjobban. Meglepetéssel tapasztal-
tam ezuttal először svájci tanulmányaimban. hogy
udvarias, de erősen tartózkodó, hideg fogadtatásban volt
részem. Tanítványai - a népiskola hetedik osztálya volt-
- éppen egy megtett kirándulás tapasztalatait írták, arról
beszélt nekem egyetmást, de a kézimunka felhasználásának
bemutatására nem akart rátérni. Kitérő válaszaiból eléggé
meg tudtam érteni, hogy nem szereti azokat a tanulmá-

nyozókat, akik egy kis fél óra alatt megtanulnak egy
nagy uj dolgot. Ágaskodott bennem a magyar 'Pedagógiai
önérzet és nyugodtan, simán kezdtem a kitünő tanító osz-
tályában hamar megfigyelhető jelenségekről «szokratesai»

, , .

kérdéseket inté~ni és véleményt mondani. Mind bővebb
lett a kartárs válasza és kevésbé tartózkodó a magatar-
tása, végül pedig- ő kérdezte meg, nem sietek-e, mert egy
nemrég tartott előadásának szemléltető tabelláival az
egész iskolai eljárásáról szeretne áttekintést nyujtani.
És gondosan és szeretette( magyarázta el, amivel azóta
igen értékes irásaiból is megismerkedtem. Mikor tanít-
ványaitól és tőle melegen elbucsuztam, mentegetődzött
tartózkodásáért, mely akkor kezdett helyet adni rnele-
gebb szívességnek, amikor biráló megjegyzéseimből észre-
vette, hogy-kedves munkájának svájci és németországi
vonatkozásaiban nem vagyok kiváncsi idegen.

Olyan a tanítói lélek általában és éppen a legjobbaké,
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hogy elzárkózik attól, aki nem tud behatolni műveinek -

lelkébe. Pedig de más a hivatalos tudomásulvétel és más
az emelkedett, lelkes' akaraterő!

Lehetséges-e az, hogyavármegyéje népoktatásá-
nak összes anyagi és szellemi gondjait összefoglaló főtan-

felügyelő a tanítóképzők szaktudományaiban és a nép-
oktatási művészetnek ezekkel összefüggő kapcsolataiban

annyira jártas ,legyen, az erre vonatkozó mozgalmakat
irodalmukban. annyira ismerje, hogyakerületébe tar.

tozó tanítóképző tanárok lelkét látogatásában az Utasí-

tások szempontjai szerint megtermékenyítse, ha lelkesed-

nek, kitartókká, ha elfáradnak, meghidegednek, lelkesekké

tegye?! Lehetséges az, hogy minden királyi tanfelügyelő
a szaktudás hián a-pedagógiai zseni intuiciójával birjon?

A tanítóképzés és a népiskola jó kapcsolatát éppen
az fogja biztosítani.. ha a szakfelügyelői szervezet fogja -

képviselni a tanítóképzőkben a modern népoktatás hazai

és külföldi eredményeinek szempontjait és ha azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképző
tanárokat is beleviszik a népiskolai látogatók szeroezetébe.

Ezt a gondolato mat én már évek előtt fejtegettem
a nyilvánosság előtt. Azóta ujabb tapasztalatok győztek

meg arról, hogy az élet valóságai számára éltetőbb ere-
jüvé válik a mi tanítóképző művészetünk, ha meg-meg-

fordulunk a vidék népiskoláiban, különösen azokban,

ahol volt tanitvány aink tanítanak. Öt év óta, amióta a
Kölcsey-egyesület titkári teendőit végzem, Aradmegyé-

ben 4-5 iskola belső életébe kell egy-egy félnapra be-.
néznem, hogy a jutalomdíjért pályázott tanítók rnun-
kájáról Láng Mihály és Wágner János megbizott kar-

társaimmal együtt igazságos' itéletet mondhassak. Nincs

'az a fényes elméleti rnű, az a szóbeli értekezés, mely
egy eszte ndőre annyi sugalló erővel, értékes tanítási szem-

pontokkal látna el, mint ez a pár- iskolalátogatás. Noha

kétségtelenül a meglátogatott népiskolának nagy haszna



van a tanítóképző tanár ottlétéből -' "hiszen a volt tanár
előtt mindenképen jobban megnyilik a tanítói lélek -
a nagyobb haszon á tanítóképző-intézeté, azon keresztül
természetesen a jövő népoktatásé.

Erős hitem, szerint azt kellene éppen a tanfelügye-
lőknek kérniök a kormánytól, szervezze az iskolaláto-
gató intézményt úgy, hogy minden tanítóképző tanár
évenkint néhány vármegyei iskolát meglátogasson és
tapasztalatairól a népiskolai főtanfelügyelőnek és a tanító-
képzők szakfelügyelőjének is jelentést tegyen. Ennek a
kapcsolatnak a lehetőségét a tanítóképzők belső életében
is könnyen lehetne megcsinálni kellő beosztással. Ezek
a népiskolai látogatások is abból a terrnékenyítő szem-
pontból itélendők meg, amelyet az' Utasítás a tanárok
egymás óráinak látogatása' cimén fejteget és amely a
miniszterium egy-egy intézkedésében eddig is kifejezésre
jutott, midőn különböző tanítóképzők tanárai látogatták

meg egymást tanulságszerzés végett. Egymás munkájá-
nak összehasonlítása és elvetett szellemi magjaink szárba-
hajtásának megfigyelése uj nekilendülésekhez ad erőt
lelkünknek, ha hiszünk a tudásban, magunkban és a
néplélek ébresztésének szépségeiben. Pedig ebben a három-
ságban a tanítóképzőknek hinniök kell.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉs ahogy ehez
a hitbeli erősséghez csak a helyes szakbeli kiképzés juttatja
a tanítóképző tanárokat, úgy csak a helyes szakbeli ' fel-
ügyelet tudja benne megtartani.

(Arad.) . Szől/ősi István.
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S z o c i o l ó g i a a zLKJIHGFEDCBAúj t a n t e r v b e n .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A szocialista tanok annyi boldogságot igérnek ,az embernek,
olyan egyszerüen megoldhatóknak mutatják a társadalmi problémá-
kat, hogy nemcsak a gondolkodni nem' tudó, hanem a kissé felüle-

tesen gondolkodó embereket is könnyen hatalrnukba ejtik, követóikké
teszik és buzgó apostolaikká avatják. Ez magyarázza meg azt,
hogy e tanok oly féltünő gyorsasággal terjedtek és ezzel karöltve
a szocialisták mindig nagyobbodó tért foglaltak. Szélsőségeikben
már veszélyeztették a társadalom rendjét és a békés evolucio
csendes menetét.

A megdöbbent társadalom félelme először is erőszakos meg-
torló intézkedések ben nyilvánult meg, melyek a rendszertelen kap-
kodás bélyegét viselték magukon és ennélfogva céljukat nem is
érhették el. /

A tudásfegyvereivel felszerelt mély gondolkodók figyelmét is
lekötötték azonban e mozgalmak. És midőn ezek reális alapon
végzett tanulmányaik leszürt eredményeit az irodalom .utján köz-
kinccsé tették, mindinkább növekedett azok száma is, kik a tudo-
mányez irányú mozgalmai iránt érdeklődve, keresték a módot és
alkalmat arra, hogya különböző irányú - tudományos vizsgálatok
eredményeit megismerjék és ily uton a szociális ismeretek birtokába
jussanak.

Nem vindikálhatjuk magunknak azt, hogy mi a tudományos
irányú kutatók soraiban helyet foglaltunk. Hiszen munkakörünk
és a rendelkezésünkre álló eszközök ezt részünkről lehetetlenné is
teszik; de el nem vitatható tőlünk az, hogy hamar felismerve a
kor szükségleteit, közülünk számo san a szociológiai irodalom
beható tanulmányozóivá lettünk. E tanulmányaink közben meg is
tanultuk .és magunktól is reá jöttünk arra, hogya tévtanok ellen
leghatásosabb an a tudás fegyvereivel védekezhetik a, társadalom:
Azzal a tudással, mely ismeri az ellenfél gondolkodását és harci
eszközeit; és ismeri az elfogulatlan, minden részrehajlástól ment
jó barátnak, a tudománynak igazságait 'és így az igazság győzel-
mét biztosítani képes.

Azt is beláttuk, ami különben önként is érthető, hogy e tudás
terjesztésének legalkalmasabb eszköze az iskola és nem lehet az
iskolában elég korán az ez irány ú ismeretek terjesztését meg-
kezdeni. Midőn azonban i t t a népiskolára gondolunk, nem véljük
a feladatokat úgy megoldandóknak, hogy a gyermeket a szociológia
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elméletébe bevezessük.r hanemtazt tartjuk szemeink előtt, hogya.

megfelelőerr képzett tanító, tanításának az élet gyakorlati kivánaI-

maival való összhangba hozatalával, a gyermekek erkölcsi világ-

nézetének megfelelő kialakításával; a néppel, az . iskolán kivüli
~_. /

oktatás utján - át .való érintkezésével és saját életmódjával és
munkásságával, folyton az emberszeretet apostola, a becsületes

munka keresetéből megélni akarók mintaképe és a tudást az élet

minden helyzeteiben felhasználni tudók példája lehessen.

Áldásos munkásságot fejthet ki tehát a tanítóképző, ha a tanító-

kat hivatásukra ily irányban kiképezi.
Ezen ,belátásaink eredményei azok a mozgalmak, melyek

egyesületünkben már" jó néhány évvel ezelőtt megindultak, keresve

a módokat és eszközöket arra, hogyatanítóképzőben a szociális

ismereteket a tanítandók kö_zé elhelyezzük. Főhatóságunk is, gon-

doskodni akarván mindenekel~')tt a tanárok ily irányú kiképzéséről,

lehetövé tette egy izben azt, hogy közülünk többen egy a föld-

mívelésügyi miniszter úr által rendezett szociális tanfolyamon részt

vehessenek. Ekkor kapott lendületet az a munkásság, melyet sokan

már régebb idő óta, csendben kifejtettek és a szociológia jegyében

megszületett első találkozása az ezzel foglalkozóknakerősebb moz-

gásba hozta az egyesület ily irányú munkásságát is.

Sok üdvös gondolat, az ezek felvetését követő beható viták

eredménye az a körülbelül véglegesnek mondható megállapodás,

mely temesvári közgyülésünk határozataként kimondotta, hogy a

tanítóképző szociális iranyú munkássága a növendékek szociális

érzéseinek és gondolkodásának fejlesztésében, a gyakorlati isme-

retek tanításának nagyobb figyelemben való részesítésében és

abban nyilvánul meg, hogy tanítványainkat azon tudományba is

bevezessük, rnely a társadalmat mozgató eszméket és a társadalom

gazdasági életében megnyilvánuló jelenségeket és ezek törvényeit'

tárgyalja.

-Álláspontunk az volt, hogy a szociális ismeretek közlése

nem csupán egy tárgy feladata, hanem az összes tárgyak tanítá-

sánál figyelembe veendő a tanítóképző munkásságának ezen célja is.

Ezt megfelelő formában hivátali főhatóságunkkal is közöltük

és így természetes, hogy mindnyájan nagy érdeklődéssei vártuk a

kibocsátandó új tantervet, kiváncsiak lévén arra, hogy ez milyen

szerepet juttat es mennyire kivánja érvényre juttatni tanításunk ban
a szociológiát. .

Várakozásunkban nem csalódtunk; a tanterv és különösen
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az ahhoz csatolt utasítások mindenütt hangoztatják a szociális.

irányú ismeretek szükségességét. Alig van tárgy, melynek : tan-
terve, vagy legalább is a reávonatkozó utasítás ne követeln é a
tanítás anyagának az élettel való összhangba hozatalát, a mai
társadalmi állapotokra való hivatkozást és a tanító szociális felada-
tainak teljesítésére való oktatást. _

_ A mélyen tisztelt elnökség felszólítására vállalkeztam arra,

hogy a tanterv e vonatkozásait e helyen ismertetem. Meg akarok
e feladatnak ezuttal felelni azzal, hogya tanterv idevonatkozó
részleteit egyszerüen felsorolom; mert a különböző tárgyak szociális
vonatkozásainak kommentálása, nézetem szerint, csak az illető tár-
gyak művelőinek lebet feladata. .

Arnint. már most ilyen célzattal tanul.nányozzuk a tantervet
és utasítást, mindjárt az életbeléptetési rendelet egyik passzusa
köti le figyelmünket, mely a nemzetgazdaságtant jelöli meg azon
tárgynak, melynek keretében alkalom' van arra, hogy aszociális
ismeretek, a tárgy természetétől megkivánt óvatossággal ugyan,
de bevitessenek a tanítóképző-intézeti tanítás és nevelés rendjébe.
Ez azt jelenti, amit mi is kiván tunk, hogya szociális ismereteket
a tanítóképzőben tanítani és az ifjuságot a szociális érzésre és

munkásságra nevelni kell. /
Ezt igazolja a tanterv és utasítás, a tantárgyak felsorolásában

és óraszámában és abban, hogy mindenütt, ahol erre alkalom kinál-
kozik, aküJönböző tárgyak anyagába szociális tartalmat visz bele.

A tárgyak között a gyakorlati irányúak jelentős _szerephez
jutnak. A gazdaságtan, melynek az eddigi tantervben határozott óra-
száma nem volt, heti 8 órát kapott, a kézügyesség eddigi heti óra-
száma megkétszereződött és a tanírónőképzőkben kötelező tárggyá
lett, a realtárgyak óraszáma pedig jelentékenyen emeltetett

Az. egyes tárgyakná1 a szociális irányú ismeretek közlésére
és ily természetű vonatkozások megtételére a következők adnak
alkalmat : .

A pedagógiában,. midőn az- egyén és a társadalom, a családi
és nemzeti nevelés, az iskolán kivüli oktatás, a gyermekvédelem,
a jótékonycélú és gyógypedagógiai intézetek és javítóiskolák céljait
és szervezeteit, tárgyaljuk. Midőn a tanítói egyesületeket és a tanító-
nak a társadalommal való kapcsolatát ismertetjük. A neveléstörténet
anyaga nem utal ugyan egyenesen amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszoc iá lis ismeretekre, de a
tanárnak módjában áll az, hogy akkor, mikor egyes intézmények
fejlődésér, nevelési rendszerek kialakulását tárgyalja és egyes neve-
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eszméit ismertesse és a helyes és téves irányokra reámutasson.

A magyar nyelv tantervében nincsenek kifejezetten szociális

vonatkozások.De ez nem zárja ki azt, hogy egyes irodalmi művek

olvastatásánál és megválasztásánál, valamint a hazai' írók munkás-
ságának jellemzésénél, a szociális érzést tanítványainkban felkeltsük

és szilárdítsuk.

Leginkább előtérbe nyomul a szociológia a történelemmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtan -

tervében. Már a célban is kifejezésre jut ez, midőn a történelem

tanításával az emberiség gazdasági és társadalmi fejlődésének isme-

retét helyezi előtérbe. A tanítás anyaga pedig minden korszak és

állam történetében a szociális vonatkozásokra fordít gondot. .Messze

vezetne a tanítási anyagnak ujból való felsorolása, csak a világ-

történelmi tanterv befejező soraira utalok itt, melyek szerint az

ujabb politikai átalakulásokkal egyidejűleg, azon társadalmi átala-

kulások is tárgyalandók, melyeket a gőzgépek alkalmazása az

iparban, a természettudományok előtérbe nyomulása és gyakorlati

érvényesülése és a műveltség bevitele a népek legszélesebb réte-

geibe előidéztek.

A földrajz tanterve sem hagyja érintetlenül' a szociológiát,

mert célul a népek társadalmi és gazdasági viszonyainak jelen

állapotának megismerését tűzi ki. Ezt pedig azáltal kivánja elérni,

hogy mindenütt összefüggésbe hozza a népek társadalmi viszonyait

a lakóhellyel és minden ország, de különösen Magyarország ismer-

tetésénél tárgyaltatni kivánja az illető nemzet gazdasági viszonyait,.

kulturális, emberbaráti és szociálís intézményeit.

Hogyareáltárgyak tanításánál tisztán a gyakorlati irányt

tartja a tanterv szem előtt, az egyenes bizonyítéka annak, hogy

ezen tárgyak ismeretével a tanítót a népiskola szocíá lis ininyú

nevelő oktatására és a szociális munkásságra akarja alkalmassá

tenni. A mennyiségtan tanterve szigorú utasításokat tartalmaz arra
- ../

nézve, hogy a kidolgozásra szánt példák anyaga és adatai, nem

légből kapottak, hanem a való' életből merítettek legyenek. A tyr-

mészetrajz tanításában érvényesülő, biológiai irány egyenesen reá,

vezet az egymásra utaltság megismerésére és ezen alapon a

szociális érzelmek kialakulására és megerősödésére.

Az egészségtan új tárgyatantervben, hézagot pótló a tanító

szoci~lis irányú kiképzésében, melynek úgy tanítási céljával, vala-

mint tananyagával is teljesen szolgálatába szegődik ..

A szociális nevelést szolgálja az ének és zene is, melynek
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céljáulmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli tanterv a többi mellett, a társadalmi érzelmek ápolását is

kitÜni.

Földmívelő államunkban, a szociális irányú nevelésnek a gya-

korlati ismeretek nyujtásában megnyilatkozó törekvésc. különösen a

gazdaságtan tanításában jut kifejezésre. A gazdasági ismeretek meg-

szerzése testi munkát kiván, tehát ha erre tanítjuk a leendő tanító- .
kat, megtanít juk arra is, hogya munkát megbecsüljék. A gazdál-

kodás a, nép legszélesebb rétegeinek' foglalkozása; ezen munkásság

. ismerete a mai munkamegósztás mellett közel .hozza a tanítóságot a

néphez, melynek közepette él. A gazdaságtan tanításaa népiskolá-

~an pedig hozzájárul ahhoz, hogy az iskola és vele a tanító a· nép

által még jobban megbecsültessék, mint eddig. EZ,a kölcsönös meg-

becsülés' közelebb hozza két társadaimi réteg képviselőit és így

kiindulópontja lehet a különböző, társadalmi rétegek kölcsönös meg-

értésének és megalapozója egy elkövetkezendő társadalmi békének.

De a tanterv nemcsak a gazdasági termelés' technikai részé-

nek ismeretét kivánja a leendő tanítónak nyujtani, hanem meg-

követeli azt is, hogyatanítóképzőkben a gazdálkodás gazdasági

törvényei is taníttassanak. 'Ennek helyéül a nemzetgazdaságtant ,

_ jelöli meg, anyagául pedig a társadalmi gazdaságtan mindazon

törvényeinek ismeretét kivánja, - melyek a tudomány mai állása

szerint megdönthetlenül igazaknak bizonyultak és arra alkalmasak,

hogy az 'embert a tudatos altruizmus szükségességéről meggyőz-

zék. és a tévtanokkal szemben az igazság fegyvereivel felszereljék.

A közgazdaságtan anyaga nagyban és egészben meg volt az

eddig érvényben volt tanterv ben is. Kibővült ez azonban az új

tanterv ben a szorosan vett szociológiai résszel, mely az egyén; az

állam és társadalom szociáÍis kötelességeit ismerteti." Kötelessé-

günkké teszi továbbá azt is, hogy tanítványainkat a szocialízmus-

ról felvilágosítsuk, a szeeialista mozgalmakat ' velük megismertes-

sük és reámutassunk azon veszedelmekre, .melyeket a szocializmus

társadalombontó elfajulásai előidéznek. Igy jutunk azután oda, hogy

a leendő tanítókat a nép felvilágosításában kioktassuk és őket ez

irányú kötelességük teljesítésére alkalmasakká, . azaz igazi nemzet-

nevelőkké tegyük.

Említettem, hogy e tárgy anyaga túlnyomó részben benn-

foglaltatott már az eddig érvényben volt tantervben. Úgy látszik

ázonban, hogy tanításában hiányok voltak és az illető tanárok

vagy nem tulajdonítottak e disciplináknak megfelelő fontosságot,

vagy félve attól, hogy behatóbb tárgyalásuk által a fiatalságban
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téves fogalmak keletkezését segítik elő, nem mer~ek a tárgyba job-
ban elmélyedni. Mert nem tudom más magyarázatát adni annak,
hogy 'mig valamennyi tárgy tanítási módja a tantervhez csatolt
utasításokban részletesen meg van/ határozva és a szociális isme-
retek mikénti beillesztése minden esetben ki van emelve, addig a
nemzetgazdaságtan tanításá hoz egy részletes vezérfonal kiadását
határozta el miniszterünk. /'

Pedig az utasítások e tárgyra vonatkozólag is eléggé kimerítőek,
félreértésekre nem adnak alkalmat, de a dolog természete szerint
nem dolgozzák fel pontról-pontra a tantervben felsorolt anyagót.

Közgazdasági irodalmunk egyik büszkesége, a műegyetem
kiváló tanára, Dr. Gaál Jenő vállalkozott e részletes útmutatás
megirására. Szigoruan ragaszkodva - a tanterv szővegéhez, csak-
ugyan részletes útmutatást ad .Ef tanítási anyag feldolgozásához,

Sok helyen tárgyi ismereteket is belefoglal az útmutatásba, másutt
utal az ismeretek megszerzésének forrásaira és mindenütt felemlíti
azon szociológiai vonatkozásokat, melyeket egy közgazdaságtani
tanítási egység taglalásánál meg, kell tennünk.

Kiindulva abból, hogya társadalmi élet jelenségei és az ezek-
ben mutatkozó törvényszerüségek nem oly egyszerüek é~ ezért
félreismerhetők., vagy félremagyarázhatók, szükségesnek tartja, hogy
ezek, megértéséhez mindenekelőtt anemzetgazclaságban megáÜa'pít-
ható törvényszerüségeket ismerjük meg. A társadalmi élet törvényei
ugyanis először a gazdasági élet terén jelentkeztek észrevehetően. Igy
azután a szociális ismereteket a nemzetgazdaságtan tanításá val pár-
huzamosan, de mindig utalva ezeknek különeredetére, kell tárgyalni.

Pontról-pontra tárgyalja a nemzetgazdasági élet alaptanait, majd
áttérve az alkalmazott nemzetgazdaságtanra, irányt szab nekünk abban,
hogy az őstermelési ágak nemzetgazdasági méltatására különös gon-
dot furdítsunk, mert ezen termelési ágak, melyekből igen nagy osz-
tályok élnek, a többi termelési ágakkal és a társadalmi élet más terei-
vel és az ott nyilvánuló magán- és közérdekekkel'vonatkozásba hoz-

hatók. Nem akarja ezzel azonban azt elérni, hogy a többi termelési
ágakra vonatkozó tüneményeket elhallgassuk. Ezért tárgyalva az ipar,
kereskedelem, értékforgalom és közlekedés keretében tanitafido anya-
got, reámutat a korunkban már tapasztalható haladásra, m~ly a világ-
gazdaság felé vezet.'

o Végül útmutatást ad arra, hogy a nemzetgazdasági eszmék
történeti fejlódését hogyan tárgyaljuk és azokat röviden miként
méítassuk, Értékes, e fejezet azon utasítása" hogy eltérő en az. eddigi



510zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rendszertől, mely a tévelygést képviselő képzelgőket, ábrándos köz-

gazdasági regényírókat, politikai pártok agitátorait és az erőszakos

szocialista elméletek szerzőit és összetákolóit, mint nagy gondol-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kozóka t mutatja be és alkotásaikat behatóan tárgyalja és emellett

a tudomány alapítóit "és oszlopos fejlesztőit csak felületesen rnél-

tányolja, igyekezzünk az igazsággal és ennek megállapítóival beha-

tóbban foglalkozni.

E fejezetbe tartozőkon végighaladva eljut a tanítóképzők szo-

'ciális irányú oktatásának méltatására. Kiemeli ennek szükségességét

és társadalom politikai fontosságát. Majd kitérve a feminista moz-

galom félszegségeire, foglalkozik a női hivatással és reám utat a

helyes nőnevelésre,

E minden tekintetben értékes rnűvecske hasznos szolgálatokat

fog tenni a nemzetgazdaságtan tanárainak, mert bár nagy távolság-

ban látszik. a műegyetemi katedra a tanító falusi iskolájának szerény

asztalától, a könyv írója a népoktatás és tanítóképzés olyalapos

ismerőjének bizonyul itt, hogy a tanítóképzők nemzetgazdaságtani

és szociális irány ú oktatása csupán az ő útmutatásainak figyelembe

vétel ével fog eredményekre. vezetni.

Ha már most mi a miniszteri tanterv és utasításoknak meg-

felelve és az említett vezérfonal gondolatmenetét követve visszük

be a szociológiát tanítóképző-intézeteink tanítási és nevelési -rend-

jébe, bizton hiszem, hogy tetemesen megszélesedett látó körű, szo-

ciális feladataiknak megfelelni tudó és akaró , tanítókat bocsáturik

ki az életbe. Ezzel eleget tettünk azon kötelességeinknek, melyek-

kel tanítványainknak és az iskoláinkat fenntartó nemzetnek tarto-

zunk. De vannak nekünk tanítványainkkal szemben fenálló szo-

ciális kötelezettségei nk is, melyekre ezúttal az igen tisztelt Választ-

mány figyelmét felhivni akarom.

A szociális érzés, az altruista gondolkodás, nézetem szerint

nem csupán érzelmi dolog, hanem tudatos lelki tevékenység, mely-

nek első alapföltétele, hogy azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtn-nek jogos érdekei kielégittessenek.

Bizonyos lelki egyensúly, saját helyzetével való megelégedettség

szükséges ahoz, hogy valaki embertársainak jólétével is törődjék.

Ez a megelégedettség pedig a mai tanítóknál, volt tanítványainknál,

. nincsen Il}eg. Nem látják azt, hogy munkájuk kellő anyagi és

erkölcsi elismerésben részesülne. A mindennapi megélhetés gondjai

súlyosan nehezednek reájuk; elveszik munkakedvüket és már-már

képtelenné teszik hivatásuk betöltésére. Az ily elégedetlen tanítói

kar működése pedig károsan ;hat ki a nemzetre.
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Ha már most magunk is belát juk, hogy elégedetlenségük

jogos, panaszaik alaposak, akkor vegyük gondjainkba az ő ügyü-

ket, támogassuk kéréseiket és így nemcsak tanítványaink és ember-

társaink iránt való szociális kötelezettségeinknek felelünk meg, hanem

a nemzetnek is; mely megelégedett munkásokat kiván, nagy szol-

gálatot teszünk.RQPONMLKJIHGFEDCBA S \ 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·V
nase rerenc.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A l é l e k t a n t a n í t á s á n a k mödszere.']

Általános meghatározások.

A lélektan tapasztalati és elméleti tudomány. Pozitiv tételeit
1apa&.ztalati úton szerzi, hipothéziseit pedig a. filozófiai, theológiai,

természettudományi s mathematikai fogalmakból vezeti le. A lélek-

taní tudomány ezen két módszerének megfelelőleg a lélektani kézi
könyvek általábari 'kétféle tárgyalásmódot követnek, a "szemléIte).ÓtmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

il az elmélkedőt. Magában a tanítás ban is ez a kétféle módszer

érvényesül. ,

Ezen két módszernek egymáshoz való viszonya azonban a

tanítás' és a kézikönyv célja és foka szerint igen különböző lehet.

A tudományos, sőt az egyetemi kézikönyvekben nem elégedhetünk

meg a pozitív tételek közlésével, hanem ~be kell mutatnunk a fogal-

maknak egymással való összefüggését, a rendszernek, a tényeknek

- a hipothézisekhez va ló viszonyát. Ezért a tudományos és többé-

kevésbbé az egyetemi kézikönyvekben is az' elmélkedő tárgyalás

mód jut felszínre. A felső lépcsőfokról lefelé haladva mindinkább

a szemléltetés követeli a maga jogait. Hogy ez a fokozatosság meg-

felel az ismeretek természetes fejlődésének, azt bizonyítanom nem
szükséges. . -

A tanítóképző-intézeti lélektani tanítás ~a lépcsőzetes előhala-

.dásban az elemz' foknak veendő. Egyrészt azért, mert a tanító-

képző-intézeti II. osztálybéli lélektani tanítás a tanuló ra nézve a

lélektani tanulmányok kezdetét jelenti, másrészt a tanuló ifjak 15-16
éves kora teszi okadatolttá az elemi fokot. Az elemi, kezdő fok on

pedig a lélektan tanítása 'nem lehet más, mint kizárólag szemléltető.

Ez a<, meghatározás egyaránt vonatkozik ~ tanításra és tankönyvre.

Oe hát miben áll a lélektani szemléltető oktatás lényege?,

1) A budapesti VI. kerületi áll. tanítónőképző-intézet 1910-11-ik évi értesítő-
jéből a cikkíró "engedelmével átvett cikk. ~
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A' lélektan egyéb rokonságokon kivül abban is egyezik a ter-

mészettannal, hogy nem állandósult formákkal, hanem időben le-

folyó jelenségekkel,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtüneményekkel van dolga. Ha a lelki folyamatok

valóját meg akarjuk ismertetni a tanulókkal, úgy azokat valósággal

kell előállítanunk. Valamely tüneménynek reális előállítasa pedig nem

más, mint a kisérlet maga. A lélektani oktatás szemtéltető volta tehát

első sorban a lélektani' kisérletek bemutatásából s elemzéséből áll.

A kisérleti demonstrációkkal azonban még nem teszünk eleget

a szemléltő oktatás követelményének. A lélektan többi tudományos

módszereinek, a megfigyeléseknek s az -e!emző (adatgyüjiő) mód-

szereknek is megvan a maguk helye a tanítás keresztülvitelében.

A megfigyelések keretébe tartoznak az önmegjigyelések, másoknak

(felnőtteknek s gyermekeknek) megfigyelései. Az elemző módszer

anyagáúl pedig az írók művei, a rnűvészek alkotásai, nemkülönben

a gyermeki elme hasonnemü primitív termékei, rajzai, kézimunkái,

fogalmazványai szolgálnak. Az előbbi módszerrel tehát a lefolyó

jelenségeket, az elemző !Dóddal pedig a folyamatok állandósult

nyomait, termékeit vizsgáljuk. Megjegyzendő, hogy az elemező

módszerrel közvetlenül a termékeket vizsgáljuk ugyan, de a célból,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . -
hogya létrehozó folyamatokra következtessünk, ennek a lényege

is tehát a tüneményvizsgálat.

Valamint a tudományban, úgy a tanításban sem nélkülözhető

e módszerek egyike sem. Míg a kisérlet a folyamatokat elemekre

bontja s az elemeket külön vizsgálja s szabatosan meghatározza,

addig a megfigyelő !i elemező módszer a folyamatokat a maguk

reális összetételében, a motivumokat egymásra hatásuk ban vizsgálja.

A kettő alkalmazása tehát kiegészíti egymást, a kutatást teljessé -

teszi. De a lélektan tanításában sem nélkülözhetjük a módszerek

bármelyikét is, egyik fokon sem. Kétségtelen, hogya lélektan

empirikus tanításának régi módszere, a megfigyelő módszer, most

is . nélkülözhetetlen a tanítási leckék megindítása és betetőzése ~

érdekében, azonban nem elégedhetünk meg még az elemi fokon

sem a megfigyelések laikus színvonalával, úgy miként az eddig

történt, hanem a kisérleti exakt rnódszerek alkalmazásával' azokat

mélyítenünk, rendszeresebbé tennünk kell. Végeredményként állít juk,

hogya kisérleti módszer a lélektani oktatás színvonalának kérdése.

Ezen általános fejtegetések után tárgyaljuk azokat a kérdé-

seket, problémákat, amelyek fölvetherök 1. a lélektani laboratóriumok

berendezése, 2. a kisérleti módszer.. 3. a megfi&yelő és elernező
módszer didaktikai alkalmazása körül.
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A laborat6rium berendezése s a kisérletek végrehajtása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Mi a képzőintlzeti, lélektani laboratóriumnak célja r
a) A laboratóriumi berendezés főcélja a neveléstan segéd-

tudományának s első sorban a lélektan oktatásának. nemkülönben

az oktatástan tanításának szolgálata.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I b) A lélektan és a kisérleti pedagógia tudományos művelése

csak akkor történik a laboratóriumban, ha azt a laboratőrium be-

rendezése; az iskola viszonyai s il. tanár ez irányú képzettsége

és 'érdeklődése Iehetővé teszik. .

2. A képzőintézeti lélektani laboratórium berendezésees műkiJ 'dése

mire terjeszkediék kiRQPONMLKJIHGFEDCBAr Csupán \ a lélektanra-e vagy a neveléstudo-

mány egyéb kó'reire is r

a j Minthogy a heveléstudomány két alapvető tudománya,a

lélektan és élettan, nemcsak a tudomány, hanem a neveléstani

oktatás, rendje szerint is szorosan kapcsolatos egymással, 'azért a

lélektani laboratórium a lélektani fölszereléserr kivül ölelje föl azon

berendezést is, amely az élettani oktatás céljait szolgálja. Szem

előtt tartva továbbá, hogy a neveléstan egyes ágai kisérleti alapon

művelhetők s taníthatók,a lélektani laboratórium kisérleti peda-

gógiai, illetve gyermektanulmányi fölszerelésseI is ellátandó. Tartal-

mazza tehát a képzőintézeti lélektani laboratőrium a következő

fölszereléseket: -c

1. az élettani oktatás, céljaira szolgáló fölszereléseket,

2. a lélektani oktatás szolgálatában álló eszközöket,

3, gyermektanulmányi gyűjteményeket (múzeumot). '

3. Számbavéve a képzőintézeti lélektani oktatás feladatát és
színvonalát, miben küló,,!bó'zzka tudományo~ tS a demonstrado célú

kt'sérletek zránya, berendezése, terjedelme r
a) Azon elemző kisérletek, amelyek .á tu~omáhyegyes téte-

lelnek> bizonyítására szolgálnak,előfördulhatnak a képzőintézeti
oktatás keretében is. E tételek közül azonban csak a '. legfőbbek,

az alapvetők,' nemkülönben azok tanítandók, amelyek akár a közön-
séges psychikai jelenségek, akár a didaktikai eljárásokmegfejtése

szempontjából különösen értékesek.

b) A képzőintézeti lélektani oktatásban a cél lényege 'és a

tanterv szerint is elengedhetetlen követelmény a pedagógiai alkal-

mazhatdság. Minthogy az alkalmazás. ténye mindenkor a lélektani

,funkciók és tényezők kísebb-nagyobb komplexumát foglalja magában

Ma.gyar Tanítóképző. 39.



s minthogy a pedagógus lelki szeme előtt a gyermek minden or

mint egész sz~mélyiség' lebeg," aié~t a 'képzöintézetí lélektan és

neveléstan keretében .oly kisérletekre is legyen gondunk, amelyek

az összetettebb jelenségeknek. pl. a szernléletek, a tanulás mód-

jának közvetétlen magyarázására alkalmasak. Vagyis a képzóintézeti

lélektani oktatás keretében helye van azmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU . n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalkalmazott lélektani
kisér/eteknek és szemléltetéseknek.

cJ A képzőintézeti lélektani oktatásban szereplő elemzö lélek-
( tani ki.sér/etek a tudományos elemző lélektani kisérletektől csak

a minuciózitásbankülönbözhetnek, de nem a precizitásban. Pl. az

időmérésben a 0'001 rop. helyett alkalmazhatunk 0'01 vagy 0'1,
sőt 0'2 m. percet is, de azon időmérés, amelyet alkalmazunk" tel-

jesen pontos legyen, Minthogy továbbá a képzőintézeti . lélektani

kisérleteknek nem célja az általános érvényű igazságok származ-

tatása, hanem csupán demonstrációjaj azért 1-2 méréssel rende-

sen megelégszünk, de ezek a mérések legyenek pontosak.

, , d) Mindezen.követelményeket szem előtt tartva, a képzőintézeti

lélektani laboratóriumok fölszerelése számára megjelölhetjuk azt

a szempontot, hogy. az eszközök egyszerübbek lehetnek ugyan a

tudományban használtaknál, de nem lehetnek azoknál kevésbbé

pontosak és megbízhatók. A pontosság és megbízhatóság nélkül

ingatággá válik a -lélektani demonstrációk meggyőző ereje. Épen

azért a kisérletek kivitelében is határozottságra és biztosságra kell

törekednünk. Ha eredményre nem számíthatunk, úgy óvakodjunk

a kisérlettől. Inkább semmilyen kisérlet, mint sikertelen kisérlet.

(A fölszerelés részletezését 1. a VI. ker. áll. tanítónőképző-intézet
.1909-10. évi értesítőjében.)

A tanítás m6dszere.

4. Az elemz' klpzóintézeti fokon, a lélektan ,tanításában a lelkt'

jele,nségek kvantÜatív vagy kvalitatív meghatározásá1!ak uan-« na-

gyobb. tererRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) A lélektanban, mint il természettudományokban, az egész

vonalon érvényesül ma már az a törekvés, hogy' exakt módon

kifejezett tételekhez jusson. Vagyis a lelki jelenségeknek mindenikét

nemcsak minőlegesen, hanem mennyilegesen is igyekszünk meg-

riatározni. 'Ezért a kisérleteket ma már általában összekötik a

folyamatok idejének, erejének, terjedelmének vagy e. viszonyok

legalább egyikének pontos meghatározásával, A lélektan tanításában

. . - ~ . '. '. .
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azonban a kisérletezés ezen elve .nem érvényesül oly arányban,

mint a tudornányban., ;> ,

A lélektan tanításának ugyanis nem célja a tudományba

való bevezetés, hanem csupán .arra képesítés, hogy a közönsége-

'sebb lelki jelenségek kvalitatív jneghatározása többnyire elegendő.

A 'lélektanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtan ításában t~hát a k~antitatív meghatározás' háttérbe

"vonul és . pedig annál inkább, minél alacsonyabb didaktikai fokon

oktatunk. A képzóintézetben, mint az oktatás középfokán álló

iskolában, a fósúly a kvalitatív meghatározásokra fekteteridő. 'A

kvanitatív meghatárczásokat azonban mégsém mellőzhetjük \~gé :"

szen és pedig két okból:

1. a tudomány mai állását szem előtt tartva; a tanulőknak
demonstrálnunk kell egy-két alkalommal, hogy a lelki jelenségekben

,is v~n matematikailag kifejezhető törvényszerüség; . ,,'

. 2. '(annak oly jelenségek,. amelyek lényege éppen a kvanti-

tatív meghatározásból tünik ki, ezeknél teháttermészetöknél fogva

nem mellőzhetjük a mérést.

A jelenségeknek mind a kétféle neme a lelki folyamatok nak

főleg azon' területére esik, amely közelebbi vonatkozásban, van

a flzíkaí és a fiziológiai élet jelenségekkel, ezek, azon Mát teszik ki

a lélektannak, amelyet régebben psychophysikának neveit~K::Ilyenek

.pl. a Weber-féle törvényre; a reakciós tüneményekre, 'ilz'. érzelmi

hatásokra, 'az ingerküszöbökre 's egyéb érzet jelenségekre !von'litl'{lÓ'ib
meghatározások. ,,'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'J .',(:S;,

'5. Miben áll a lélektan kisérleti alapon való 'tanításanak d/la

(haszna) rRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) Alélektannak demonstrativ alapon való tanítása meg-

egyezik a lélektan egyéb módszerű tanításával abban, hogy. .mind-

kettőnek célja az elemi lélektani tételek ismeretébe való bevezetés.

Csakhogy a kisérleti alapon való tanításból sokkal határozottabb

és világosabb ismeretek származnak,' mint' az' elmélkedő.tanításból.

'A képzelerí példáks a belőlök levont 'tételek rendesen bizonyta-

lanok, homályosak és önkényesek. Ellenben II kisérletekből származó

tételek, ha' a kisérletek jól hajtatnak végre, világosak, hatáfozott~k

.és spontán létrejövók, mert' kénytelenek számolni a való tényekkel,

b) 'A kisérleti alapon való tanítás másik célja szintén ,meg-

egyezik .az általános céllal Eszerint oly ismereteket kell származ-

.tatnunk, amelyek ~alk~lmazhatók a didaktíkában s általában a

pedagógiában. Ez 'a cél' ismét a k'isérleti alapon való tanítással

közelíthető !ll~g jobban. Éppep' ~z~rt, mert a ,kisérleti alapon 'kelet~



'kező tétel valóságos folyama/okból [ndul ki, azért kc\zeÍebb is áll

a gyakorlati élethez, mint az elméleti tétel. De meg minéL,világo-

sabb es határozottabb valamely- tétel, 'annál inkább is alkalmaz-

'ható~z. 'A kiséi'l~ti alapon álló t~nítás tehát mindenképpen gyakor-

latiqo értékü az elmélkedő oktatásnál mind a művészetek, mind

a pedagógia szempőntjából,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ej A lélektani oktatás alaki célja, a lelki megfigyelésekre való

.~dvez~iés ls sz~ktátás úgyszótván csakis a ' kz'sérlett' a l~pon való

'ia1iítdss~l érhető ~el.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜgyanis míg az elmélkedő oktatás a lélektani

általánosságok feléiráhyítja a figyelmet, addig a kisérleti oktatás

a lelki élet konkrét tényeit to.lja előtérbe; 'azokat hozza létre magu-

kon aCi tanulókon, szemlélteti és magyarázza. Ezen munka közben
i a tanulők megtanulják és megszeretik az' ó'nmegfigye!ést. Arra ösz-

tönöztetnek, hogy magukon és másokon hasonló tüneményeket

szárrnaztassanak, tehát Íassanként rávezettetnek és ~ászoknak má-

soknak s különösen a gyermekeknek megfigyelésére. Egyszóval a

dernonstrativ tanítással jól megközelíthetjük a lélektan tanításának
pedagógíaí célját. -

, 6. Miben álljon a modseeres eljárás a lélektan demonstratív

tanításábanRQPONMLKJIHGFEDCBAr .
.'a J A lélektan tanításának- módszere általában megegyezik a

természettudoményokéval, különösen pedig a terrnészettanéval,

tehát az nem más, mint az u. n. kó'vetkeztetó inductúj. Ezen mód-

szer szerint a kisirletetmegelőzi a jelenségek megfigyelése. Az

el'ő~ebocsátandó jelenségek azonban ne képzeleti példák legyenek,

hanem ezek is valóságos (konkrét) megfigyeléseknek feleljenek meg.

Már ezen megfigyelésekből bizonyos eredményhez jutunk, amely

azonban "koráritsem tartható tételes igazságnak, hanern csak hagy

.áltaJánoss&gban kőrvonalozott gondolatnak, amelybő] az a kérdés

'siarm,a~ik, amelyre a kisérleteknek telelnie kell.

i" , ' Cs~k ezen előkészítés utan fogunk a kisérlet végrehajtásához.

A-ki~'é~let tehát a Télektanban, miként a természettudományok

'tahítá~&ban, céltudatosan végrehajtott cselekvény. Acéltudatosság

követéÍméflye azonban korántsern jelenti azt, hogy a kisérlet vé g re -

hajlása előtt közöljük az 'eredményt. A kisérlet előtt csak. annyit

kÖzlünk La tanulókkal, amennyi" annak a belátásához szükséges,

"hogy 'ffiiért hajtjuk végre 'a kisérletet. Az eredménynek elŐre váló

'kÖzI~se'szuggeralná a kisérleti egyént es á tanUlók megfigyelését,

ami az eredményt'Kóck&ztatná. '

.~ 'U~yanazoh mérést többször ismételjük meg ugyanázoú' egye-
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nen, mert csak a több mérésből levont átlag: közelíti meg ~ való

értéket

Ha az idő megen~edi, a kisérletet több egyénen is hajtsuk

,végre, hogy al!; egyéni különbségek feltünjenek. Az egyéni különb-

ségek föltárása mind a művészetek, mind a' nevelés szempontjából

igen fontos,

A megfigyelésekből és a kisérletekből önként következik azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tétel, amelyet természetesen, maguk a tanulókmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfoga lm aznak meg.

Befejezi az egészet a pedagógiai, művészeti ésa közéleti
vonatkozások taglalása. Ez rendesen abból áll, hogy maguk a

tanulók hoznak fel példákat a közélet, az irodalom, a m űvésze tek

s a 'pedagógia köréből s azokat a kapott tétel ala:pján meg is fejtik.

A lélektan tanítása tehát a következő fokozatból áll.

1. Előkészítő megfigyelések elernezése, valóságos folyamato-

kon származtátva. A megfígyelésből és elernzésből kifolyólag a

kérdés föltevése,

2. Kisérlet, illetőleg kisérletek végrehajtásaugyanezen s esetleg

több egyénen.

3. A tétel megállapítása.

4. A tétel gyakorlati alkalmazása.-

5. Feladat kijelölése.

A feladat nemcsak abból állhat, hogy a tanulók a kapott

tételeket otthon megtanulják s könyvnélkülit kapnak a könyvből,
hanem írásbeli készületekből is. Ilyen írásbeli feladatók:

a) a bemutatott megfigyelések és kisérletek leiratása ;

b) uj példáknak iratása a tanulók saját megfigyeléseik köré-

ből.' E példák megvitatásáta minden órán fordítandó néhány perc,

c) Tömeges kisérleteknél, amilyenek az associatiórá, a kép-

zeletre, a figyelemre vonatkozó kisérletek, abból is állhat a feladat; ;

hogy egy-egy csoport, pl. 4-5 tanuló nak adatait egy-egy tanulóvat
feldolgoztatjuk, sőt a kiválóbb tanulókkal az egész osztály kisérleti

eredményét is feldolgoztathatjuk. Az ily magasabb értékű gyakor-

latok igen emelik a tanulók lélektani készültségének színvonaíát,
7. Miben áll, a megfigyelő.s. azelemező. móds~ernek a kisérleti,

módszerhez v.aló viszonya? ' , '

Az előbbi pontban adott fejtegetések szerint valamely lélektani

tétel tanítás,ában általában a kőve tkező három .-f6 m~tz~n~totk.ülön-

böztetjük meg: ' _ :' , ' ",'RQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) a tétel előkészítő tárgyalását, ,.'

b ) a tétel .kifejtés~t és
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e) a tétel 'alkalmazását.

A tétel megállapítása, miként azt az előbbi pontban is fejteget-

tük, közvetlenül a kisérletből, illetve a kisérletekből folyik, mert

a tételek szabatos' formulázásához a kisérletek nyujtják az exakt

adatokat.RQPONMLKJIHGFEDCBAI .

Azonban minden kisérlet, mint mondottuk, öntudatos cselek-

mény, amelynek célja, módja előre meghatározott. A kisérlet céljá-

nak és ;módjának gondolatát közvetlenül vagy a megelőző tanítá-

sok ,'eredményeiből vagy a tanulók spontán lélektani megfigyelései-

ből 'kapjuk. EbbŐl a meghatározásból következik, hogy a spontán

megfigyelések a tétel tanításának előkészítő fokán helyén vannak

s fel is kell őket használnunk, hacsak egyéb methodikai okok nem

követelik az előkészítés mellőzését.

A tétel tanítása az életből indul ki s ugyanoda is tér vissza.

Ez utóbbi történik az alkalmazás fokán, Ez arnethodíkai cél úgy

érhető el, ha az alkalmazás gyakorlati példáit, úgy, tniként az

előkészítés példáit, ;'az' életből szerzett spontán megfigyelések" szol-

gáltatják. Az alkalmazás feladata nem i_s egyébb, mint a fölmérült
gyakorlati példák megfejtése a tanított tétel segítségéve!.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEbbő l lát-

juk ismét azt, hogy a megfigyelő s, elernező módszereknek nemcsak

az előkészítő fokon van szerepük, hanem az alkalmazás fokán is.

Methodikai tételünk ezen 'pozitiv megállapitásából korántsem

következik annak negativ felállítása. Vagyis abból, hogy a meg-

figyelő és elemző módszerek a methodikában az előkészítés és alkal-

mazás fokán' használtafnak fel, nem következik, hogy csakis e foko-

kon, van jelentőségük. Ellenkezőleg a második fokból, a tételkifej-

tésből sem zárhatók ki, bizonyos tételek kifejtésében, igenis van

szerepük, Ezek azon tételek, melyek phenomenologia keretében mozog-

nak. Ezek a fejlődéstani tételek, az erkölcstani, a vallásos, a társas

érzelemre vonatkozó tételek, amelyeknéz a megfelelő.adatokat kevéssé

vagy egyáltalán nem a kisérletek szolgáltatják, hanem a megfigye-

lések és statisztikai adatgyűjtések. 'A gyermekrajzok physikai saját-

ságait sém' lehet másként, mint a gyermekrajzok elemzéséből

megállapítani. Hasonlóképen vagyunk a képzőművészeti alkotások

psychikumával is. Ezen a téren van jelentősége a megfelelő irodalmi

és történelmi adatok methodikai feldolgozásának is.

8 . M i a' methoaikaz' szerepe és feldolgozása az u, n, gyermek-

meg'/igyeléseknek r .
Ma már bizonyára fölösleges annak részletes bizonyítása, hogy

a -lélektan tanításának kapcsán a tanulókkal gyermekmegfigyelé-



seket tétetni se_ megfigyeléseket methodikailag feldolgoznimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-szük

séges. Ezért itt csak egy okra figyelmeztetünk. Ma lélektant fej-
lődéstan nélkül tanítani egyoldalú és hiányos eljárás volna. A fej-
lődéstan- a lélektannak kiegészítő része, amelynek adatai az általános
lélektan tételeit megmagyarázzák. Ezért a lélektan tanításában semmí-
féle 'fokon nem nélkülözhető a gy$lrmekmegfigyelés és az állatIélek-
tani megfigyelés. De -különös gondot kell ezekre fordítani :a tanító-
képzőkben s tanárképzőkben, amelyekben: a lélektannak a- pedagó-
giával való összekapcsolása különösen indokolttá-teszi a lélekfej-
lődéstani ismeretek felkarolását. De lélekfejlődéstant gyermekrnég-
figyelések nélkül tanítani, ellenkezik az észszerű tanítás móddal, A
fejlődéstani tételek épúgy szemléltetésre szorulnak, 'mint az álta-
lános lélektaniak. Minthogy pedig a félekfejlődéstan tudományos
módszereí leginkább a -megfigyelések és adatgyüjtések, 'azérte mód-
szetek a fejlődéstan methodikájában is 'alkalmázandók- a megfelelő
módon. Az a kérdés,' miként P

A hazai és külföldi tanítóképző-intézetekben a gyermekmeg-
figyeléseknek három mődja van --elterjedve.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aj Az' egyik mód az alkalomszeru megfigyelés. Ezen módszer
szerint a' tanulóknak-semmiféle direktivát nem adunk a megfigye- _
lésekre nézve, hanem ők a gyermekeket tetszés szerinti helyen,
időben és módon figyelik meg s megfigyeléseiket, természetesen,
leírják. E módszerből hiányozván a tervszerűség, kevéssé instruk-
tiv hatású. Értéke az, hogy e módon lehet a legtöbb adatot gyü j-

teni, mert a megfigyelő a gY,errpek[lek semmiféle jelenségét nem
engedi elrepülni, Ez a legegyszerűbb s éppen azért a legelterjed- '
tebb/ módszer,

b) A másik az u. n. rendszeres megfigyelés modssere, amelyet
hazánkban Láng Mihály. fejlesztett ki legtökéletesebben. Ez abban
áll, hogy megjelölünk bizonyos szempontot .s a tanulók bizonyos
ideig, pl. egy hónapig, csakis a megjelölt kérdésre gyüjtik az ada-
tokat. Pl. Láng Mihály a megjelölt módon a következő kérdések-
ről végeztet, egymásután adatgyüjtéseket a gyakorlóiskolában r- a
gyermek beszédje, érzékszerveinek működése, a gyermek rendes-
sége., tisztasága, egészsége, muskuláris magatartása, A tanulók meg-
figyeléseiket dolgozatokban nyujtják. be a szaktanárnak. Kétségtelen,
hogy ezen a módon a szabad negfigyelésnél sokkal értékesebb ada-
tok hoz tehet jutni a lélektani oktatás számára. Hibája azonban- e
módszernek; 'hogy az idő és ~I~~~r:n t:ljes kizsákmányjjlására nem
vezet.



5~O , , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA harmadik a /?us~el·féle amerikai módszer, amelyet intéze-
tűnkben aIl, osztályban, ,maga.m is követek, Ez abban ~!1l hogya

fejlődéstani tételeket, ugy amint a tanítás folyamán fölmerülnek. mind

letárgyaljuk s egyuttaJ meghatározzuk azokat 11 tételeket, amelyekre

vonatkozólag az adatgyűjtéseknek folyniok kell; Természetesen

minden tanulónak van lélektani megfigyelési füzete. Ezekbe bejegy-,

zik az illető megfigyelési szempontokat úgy, hogy minden ilyen

fejezetelm -szárnára 2-3 levelet hagynak üresen. A tanulők azRQPONMLKJIHGFEDCBA

J összes megállapított kategoriákra nézve ssabadon, alkalomszerűen vég-

zik megfigyeléseiket 5 bejegyzik azon 'fejezet alá, amelybe lélek-

tanilag sorozhatok. ' .

Ez a módszer tehát nem egyéb, mint az alkalomszerű és

rendszeres megfigyelések összekapcsolása, ennélfogva egyesiti is

magában .mind a' kettőnek [ó oldalait. Egyrészt nyujt annyi rend ••

szert, hogy a tanulők megfigyelései öntudatosan történjenek, más-

részt módot nyujt arra, hogy a gyermekeknek összes mutatkozó lelki .

.jelenségei felhasználtássanak.

Egyébként nézetünk, hogya leghelyesebb eljárás az, amely

mind afiárom módszert felhasználja a maga céljaira. Legjobb a
/ .

Ruseel-féle módszert tenni eljárásunk gerincévé, De nem szabad

vissza utasítanunk a szabadon szerzett, alkalomszerű megfigyeléseket,

sem. Fel kell adnunk továbbá néha témákat, amelyekre nézve az

adatgyűjtések különös figyelemmel végzendők s az ezen témára

vonatkozó gyüjtések egy kis disszertációban feldolgozandók,

* . * *

Ezzel egyelőre befejeztem mondani valómat. Most még e dolgo-

sat. történetéról azt kell megjegyezném, hogy az nem egyéb, mint

a részletesebb kifejtése annak, amit az 191O.év végén ezen, intzet-

ben tartott lélektani kisérleti tanfolyamon rövidre' fogva előadtam.

Akkor kijelentettem, most ismétlem, hogy e fejtegetéseknek semmi

egyéb céljuk, mint - az eszméltetés a lélektani tanitás médsaerének
- mai forrongó kerszakában. Képzőink, reménlyem, pár év alatt lélek-

tani fölszereléseket kapnak s ekkor az összes képzőinkben folyó

munka egybevetése gyönyörűen ki fogja építeni lélektani s peda-

gógiai oktatásunk uj módszerét.

Az én dolgozatom semmi más, mint a friss havon való első

küsde lm es taposás nyoma.
I -

N ag y L fÍ,fQ ló .



A p e d a g ó g i a t a n á r a in a l i . k ü l í ó l d izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanulményútja.

(Folytatás.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lezjzig. Húsz napi tartózkodásunk alatt Wundt Vilmos labora-

tóriurnát és a leipzigi tanítóegyesület pszichológiai instrumentáriumát

néztük' meg. Meumann intézetében csaknem minden délutan részt

vettünk pszichológiai gyakorlatokon. Délelőtt Zimmermann gyárában,

a múzeumokban s iskolákban voltunk.

Wundt Vilmos 79 éves megtört aggastyán, de nagy szelleme

még üde, friss s páratlan tudásával most is magával ragadja a~

ifjak ezreit. Filozófusok,pedagógusok, jogászok és orvosok, nyelvé-

szek és kémikusok, matematikusok és történészek mind ott talál-

koznak Wundt óráin. Az előadó terem számozott helyeit jóval az

óra megkezdése előtt elfoglalták, de még mindig tódul a hallgatóság

a terembe. Nincs talpalattnyi föld, ahol nem állna egy tudás vágy-

gyal teli ifju. Megszólal . a csengő s százak moraja lecsendesül.

Nincs pisszegés, nincs kölcsönös figyelmeztetés és rendreutasítás,

nincs futkosás és intézkedés; 'minden ajk néma, mirrden szem az

ajtóra irányul. , .

Wundt belép, tompa lábdobogás') kiséri, míg csoszogva. a

katedrára megy, akkor a dobogás megszünik s mindenki lélekzet-

fojtva hallgatja a bölcs szavait. -

, Állva, szabadon adja elő kollegium ait. Lassú vontatott előadá-

sának minden szava termékenyítő az észre s megrezegteti az érzel-

mek húrjait. Orákulumként hangzanak el szavai s-gondolatrnenetének

minden lépése meglepő, új, nem gondolt kapcsolatokat mutat, kiki is-

tályosodott igazságot fedez fel, ahol más halandó vakon tapos tovább,

mély érzelmek tusáját ecseteli. remegő hangon, ahol rövidlátó sze-

münk babonát, szokást, természetes állapotot vél csupán. Soha sem

felejtem el a nap kultuszáról tartott világos és poetikus tárgyalását.

Igy nem olvas senki rég elhalt népek lelkében. S ugyanez a Wundt,

ki a filozófiai és jogi tudományokban nagy mester, az orvostudo- .

mánynak is legnehezebb területén dolgozott, a lelki változásokat kisérő

i~sti nyilvánulások kisérleti meghatározását ő teremtette meg rend-

szeresen. Fechner kezdeményezése csak Wundt rnunkája által lett.

tudornánnyá.

1) A német egyetemeken az ifjuság nem éljenez, nem is tapsol, hanem lábá~
val szaporán dobog. Örömének, tetszésének s üdvözlésének lábdobogással admlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i.

fejezést.
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Ahit~ttal mentünk laboratoriumába, inert éreztük; hogyitörté-

nelmi helyen vagyunk. A mai pszichológia törvényeinek nagy részeXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i t t e termekben született meg. Láttuk azokat a na,gy éskomplikált

eszközöket, melyekkel Wundt végezte kisérleteit s. bár azóta sokat

haladt a világ s nap-nap után találnak ki ujabb eszközöket, a tel-

jesen exakt s abszolut pontos vizsgálatokat még mindig Wundt

eszközeivel végzik. Pontos fény- és hang-kisérleteihez egy szobába

épített másik teljesen elsötétíthető s \ nemezzei kibélelt szoba van.'

Láttunk ujabb tudományos, vizsgálati berendezéseket is, pl. . annak

vizsgálására, hogya. kisérleti hibák szimmetrikusan szóródnak-e.

Ejtógépkét egY,másután, meg}elölt időköz meghatározására stb. )

, ,A laboratoriumon Wirth tanár, Wundt asszisztense, vezetett

végig s tanulságos magyarázatokkal szolgált. Az egyetemen is

hallgattuk Wirth előadásait a pszicfíológiai mérés(;lkrőJ.1)'mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt, .'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_. ,Brahn egyetemi ~Iőadásain á typqlQgiával f<;>.glalko~.ott' s:':')~

szemléleti-, .kapcsoló-, felfogó-, figyelési- ésreakcíós tiptis9~ vizs~

gálati modját és eredményeit tárgyalta. Szerinte a tipusoknak niné,s

olyan. nagy jelentőségük .a pedagógiában, mint amilyetnekj ~Jta~
lában tulajdonítanak:'·" ',' v .

, Brahn a .leipzigi -tanítóegyesület .pszichológiai li1b6raroriu-~á~ak

előljárój~; praktikus vezetője, SchuItze Rezső, kit könyve - Aus der

Werkstatt der experimentellen Psychologíe undPedagogik - .atapján'

hazánkban. is ismernek. E két férfi kalauzolásával megnézhettük

egyrészt 'azon felszerelést, -:rnellyel Schultze akönyvében leirt 'kisér~

leteit végezte, másrészt a könyv megjelenése óta vásárolt ujabb esz-

közöket. A laboratorium a leipzigt tanítóegyesület helyiségeiben van.

Ugyanitt a gyűlésteremben tartja Brahn egyetemi előadásaival kap-

, csolatos gyakorlati' óráit s itt tartja Schultze tanfolyamait. aÓ()M:
díjért Schultze ,3'-4 hetes, kurzusokat tart, melyeken a kisérleti

lélektan, fontosabb demonstráci6s és tudományos kísérleteit és vizs-

gálati.módjait bemutatja és begyakoroltatja, Mi, svéd' és finn képző:

intézeti tanárokat találtunk ott,. akik Schultzea(apkisérleteit y6gez;

ték. Sch~ltzé tanfolyamán: kb. azokat .az alapkisérleteket iég~ik,

melyeket a könyvében megirt, de kiki érdeklődési köre szerint spe,
eialis kérdéssel is foglalkoznatik. I "",'

- ' . ~ .( ,,: . ,

Nekünk Schultzekurzusa' drága s nagyobbrészt fölösleges.

is lett volna, mert az elmúlt év decemberében itthon' Ranschburg

Pál dr ..,s: Nagy' László igazgató vezetéséve} az-alapkisérleteket meg.'RQPONMLKJIHGFEDCBA

] i ''. ''

1) Ezen előadások Tiegerstet fiziológiájában fognak megjelenni.



tanultuk és begyakoroltuk, komplikáltabb kérdésekben pedig Meu-

mann professzor szolgált felvilágosítással.

Brahri egyik egyetemi gyakorlati óráján részt vettünk s fáradt-

ság mérések alanyai lehettünk. A vizsgálati módot röviden elmon-

dom. Két számot kellet összeadni egymás után pl.

. 17 914 2 3 4 O stb.
6145797

A kisérletező 'nézte az' órát s minden percben erre a vezényszóra

"most" függelyes vonalat kellett húzni, mely jelzi, hogy meddig

jutottunk az összeadással, pl. a harmadik oszlop után ,van ilyen.vonal.

Ha a vonalakközti oszlopokat megszámláljuk, megkapjuk a.percen-

ként végzett összeadások számát. Én magam kb. 60 összeadást végez-

tem percenként. A 24 percig tartó rnunka percenkénti összeadások
számai ezek: ' .

_ 67, 55, 49, 58, 42*, 55, '57, 58, 59, 62, 63, 60 .• 66,

62, 64, 60**, 56, 58, 59; 62, 53t, 57; 52, 56, 68tt.

A két szám összegét mindig Je kellett írni, ez időveszteség.

Tizenöt perc mulva kisérletező tudományos könyvből fel-

olvasott két oldalt, melynek értelmét r agYjába.n felfogtam, de rész-

leteket nem tudtam megragadni. Husz' perc. mulva- azt rnondta,

még öt perc. Az'utolsó perc előtt azt mondtá, még egy perc. '

, A közölt számadatokból látható a kezdő és végfelbuzdulás

és a gyakorlás s fáradtság növekedése és küzdelme egymással.

A kisérlethez Schultze számoló füzeteit használtuk. Schultze

számoló füzetei a leipzigi tanítóegyesület titkáránal megrendelhetők.

Időnk legnagyobb részétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMeumann Ernő egyetemi tanár labora-

tóriumában töl~öttük. Meumann megjelenésében tökéletes gentleman.

Midőn lakásán felkerestük s bemutakoztunk, a legnagyobb udvarias-

sággal fogadott, Leipzig kisegítő iskolájába és az egyeterni ifjak

által szervezett ingyen esti tanító kurzusokra elkalauzolt, Finom

modorát, úri tapintatát csak itt ismertük meg igazán. A "világhirű
tudós, egyetemi tanár, szetényen fordúlt kérdései vel a kisegitő

iskola tanitójához, udvariasan segítette annak felszereléseit kirakni

és ismét eltenni, hozzánk mindenkor kedvesés közvetlen volt

tanítását nem tudományos nagyképúsködés, hanem barátságos tár-

salgás formájába öltöztette. Önmagáról sohasem beszélt, másokat

nem érintett becsmérlő szavakkal, csupán az igazságokról szólt s

azt oly egyszerű alakban s oly szetényen s mégis oly meggyőzően
tudta megfogalmazni, hogy nindnyájunkat lebilincselt. .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Kedves, udvarias' és szives ember, .l~gnagyobb azonban mint

tanító és nevelő Pedagó gus a szó igazi, értelmében, aki nem csupán

pedagógiai elméleteket hirdet, hanem egyéniségével, örök példa, mun-

kájában állandó vezér. Láttuk laboratóriumában, mint tanítja, oktatja,

s utasítja hallgatóit s mint kisérletezik, és dolgozik fáradhatat-

lanul, megállás nélkül. A gyermekkel anyai gyöngédséggel és Pesta-

lozzit jellemző önfeláldozással bánt, az ifjut atyai komolysággal és

sokrateszi bölcseséggel tudta vezetni. Bennünket s a többi ide sereglő

idegent (voltak angolok, svédek, finnek, dánok, oroszok, bolgárok,

japánok, többnyire egyetemi magántanárok és középiskolai tanárok.

filozófusoks pedagógusok) figyelmeztetett meg nem oldott proble-

mákra s lángelmével igazított helyre sejtéseinkben.

Mindnyájan megszerettük s nagyrabecstiljük.

ÉletéboI annyit tudok, hogy 1862-ben, született, a leipzigi

egyetemen kezdetben theologíát, majd filozofiát tanult. Mint hallgató.

majd mintmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAassz isz tens dolgozott Wundt laboratoriumában s-rnár itt

kezdett pedagógiai kérdések iránt érdeklődni, .Magántanár Leipzig-

ben, majd a zürichi egyetemen mint rendes tanárt találjuk. Itt

pedagógiai munkássága már tervszerű. Innen Königsbergbe, majd

Münsterbe megy s nagy munkásságot fejt ki anémet tanító-.
egyesületekben, .rnelyeknek a Münsterben irt Vorlesungen zur

Einführung in die Experimentelle Padagogik cimű művét ajánlja.

Nemsokára 'Halle-ban találjuk, ahonnan Leipzigbe költözött. 1911.

októbertől Hamburgban lesz, ahol az ujonnan szervezendő egye-

temen nagy pszichológiai laboratoriumot fog berendezni.

Most van sajtó alatt pedagógiai munkájának tetemes en kibővített

második kiadása, melynek első kötete már meg is jelent. A jövőben

ezen nagy munka kivonatát egy Abriss alakjában is ki akarja adni.

Foglalkozik egy pszichológia, rendszeres pedagógia és eszte-
tika megirásának gondolatával.

.Meumannál a kisérleti lélektan, és pedagógia módszereivel fog-

lalkoztunk. ,A látott és több izben végrehajtott kisérletekből nehányat

ezennel röviden közlünk. Aki ezen kisérletekre vonatkozó összes

próbálgatásokat s a kisérletekkel .elért eredményeket akarja meg-

ismerni, olvassa el Meumann idézett könyvének új kiadását.

,* * *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A Lehm,ann-féle szemmértékmérő egy keretben ide-oda tol-

ható férnhasáb, melynek közepén egy felező vonal van harántul

bevésve. A ,keret középen 2 %t:nyi darabon milliméterekre van



beosztva. A beosztást egy 'lecsapható sima férnlappal' lefődjük.

A gyermeknek vagy a felnőttnek szernrnérték szerint kell a középső
fémhasábot addig tologatni, míg annak harántvonala legjobb meg-

győződése szerint a keret közepére jutott. Most elvesszük tőle --az

eszközt s, felcsapjuk a keret fedőlapját s a beosztáson leolvassuk

a tévedés mértékét ~-ekben. Többszörös vizsgálat hibáinak közép-

értékéből _következtethetünk a megvizsgált egyén szemmértékére. '

Hat éves gyerek a 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo/m távolság felezésében 514 wifm -hibát

követ .el. Hét-nyolc éves kortól 1/10 ~-nél nagyobb hiba nem igen

volt. Legtöbb esetben 1120mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ;"" volt a hiba.

2. Vizsgálatok a távolság megitélésére. Erre házilag készít-

hetünk eszközt. Kéregpapirból egy köbméteres kockát készítünk,_

melynek két oldalát nyitva hagyjuk. (Nyitva legyen, ha a kocka

előtt állunk a felső és a felénk eső, oldala.) A kocka felső nyitott

oldalán középre egy centiméterekre beosztott. vonalzót fektetünk.

Az egyik lapon az asztalra állitott kocka szemmagasságnyira eső

részén 1/2 o/m magas s 151m· széles hasítékot vágunk, a hasíték

mögé egy vizszintesen 1/2-15-1m alapkerülettel biró 20 o/mhosszú

alap és fedőlapnélküli hasábot erősítünk (elhassnált könyvfődél is

jó). A kocka belsejében a kisyIapos hasábnál lejebb egy jól rög-

zített vizszintesen fekvő, centiméterekre és milliméterekre osztott

lécet alkalmazunk. A kisérletnél a vizsgálandó egyén a kocka elé

ül és az említett keskeny résen lenéz a kocka belsejébe. Úgy kell

állítani a kockát, hogy a résen keresztül a világosság felé nézzünk.

Kisérletező a kocka belsejében pl. 50-60 o/tn közt 8, 6, 4, 3, 2

~~-rel visz távolabbra vagy. közelebbre egy cérnaszálat, s valaki

följegyzi úgy a cérna elmozdulásaít, valamint a vizsgálati alany

feleleteit pl.

elmozdulás

+ 8"in
- 8 "

+ 6"
- 6 "

+ 4 "
'+ 4 II

8 "

+ 3 "
+ 3 "

3 II

- 3 "

itélet

távolabb

közelebb

távolabb

közelebb

távolabb

távolabb

közelebb

távolabb

távolabb
közelebb

közelebb

+ 8 azt jelenti, hogy -3 ~-el távolabb

vittem; : - 8 azt jelenti, hogy 8 "in-el
közelebb hoztam a-fonalat.

Előbbi vizsgálat itélet ei mutatják, hogy

a megvizsgált egyén távolság megitélése-

nek küszöbe 50~60 o/m-nél 2 "in.
Kisebb gyermekeknél nagyobb elmoz-

dulásök szükségesek, hogy észre vegyék.

Fontos a fonal elmozdulásának gyor-

saságá, ha lassan viszern tovább a' fonalat,

kisebb elváltozást tudunk megítélni, rnintha

. ugrásszerüleg teszem.
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elmozdulás itélet Úgy is végezhetem a kisérletet, hogy
+ 2RQPONMLKJIHGFEDCBA'" 'fm távolabb a fonalra a rés látóvonalában fehér golyó cs-
+ 2 "bizonytalan kát akasztunk s előtte vagy mögötte másik
+ 2 "távolabb golyócskát leejtünk. Szintén megállapítható,
-·2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"távolabb melyik az a legkisebb távolság, melynél a

2 "közelebb gyermek meg tudja mondani, hogy a mozgó
- 2 "bizonytalan golyó a nyugvó előtt vagy mögött esett le.

A két szemmel való látás jelentőségét bemutathatjuk, - ha a
kocka oldalán rés helyett lyuk van s a vizsgálati egyén nem két,
hanem csak egy szemmel nézheti ,a' fonal elmozdulásait vagy
golyőesését, 5-10 %t-nyi távolodást vagy közeledést sem veszünk
észre. Mindkét kisérletet egy eszközzel hajthat juk végre, ha, a
rés oldalán elforgatható lapot alkalmazunk, melyet egyszerüen
átfuttunk.

A mélység megitélésére más eszközök' is. vannak. "
"3. A 'kynematometer a mozgásérzetek megvizsgálására való.

Házilag is elkészíthető eszköz. Alapja egy deszkából készített
negyed körláp, melynek sugara valamivel nagyobb; mint a meg-
vizsgálandók alkar-j-kéz hosszusága. Ezen körcikk kerületéhez közel
15°-nyi iv hosszuságokban lyukakat I furunk, melyekbe tollszár
vastagságú fapálcikát tüzhetünk. A kör középpontjának -helyére
egy lapos karikát (szalvéta gyűrű) erősítünk, melyre könyökünk
támaszkodhatik. Vékony deszkából kivágunk kb. 8 %t széles és
alkar-j-kéz hosszúságú, elül kissé lekerekített derékszögű négyszöget
sannak elül lekerekített végébe a deszka folytatásaként egy hosszú
szeget verünk. Leültetjük a megvizsgálandót, könyökét a könyök-

támasztóra fektetjük, alkarjához két szijjal oda füzzük a leirt desz-
kát, a körcikk kerületében pedig pl. .600 távolságban letüzünk két
fapálcikát. .Kétszer-háromszor járat juk a' vizsgálati alany alkarját a
két fapálcika közt, majd felszólítjuk, hogy behunyt szemmel végezze
ugyanezen mozgást, Mozgás közben kihúzzuk a pálcikát s meg-
állapít juk a hibát t. i. a szegen túl vag! innen marad-e, a szegtől
-hány fokkal, jobbra: vagy balra áll meg a vizsgálati alany keze,
hány fokkal tévedt. ,Több vizsgálat tévedéseiből kővetkeztetést
vonhatunk a megvizsgált :egyén mozgásérzeteinek pontosságára.

Egyenletesebbé tehető a mozgás, ha szárnlálásra, vagy, metro-
nqm ketyegésére végezte~jük., , "

Ugyanezen felszereléssel nemcsak vizszintes, hanem függé lyes

irányban is,' végezhetünk kisérleteket azzal, hogy egyszerüen fel-
állít juk a függelyes helyzetbe, a körcikket. '



Fontos volna -különösen zongorázással, rajzzal és tomával

foglalkozók alapos megvizsgálása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Az alak érzés vizsgálatához keményfából faragott s a pecsét-

nyomóhoz hasonlóan nyéllel felszereltmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-1 1/2 o/m vastag, lapokat

használtunk. A lapok alakja változó: volt egyenlőoldalu háromszög,

négyzet, derékszögü négyszög, kör, kerülék, homorú oldalú négyzet,

egyenes vonalú és homorú oldalú hatszög és nyolcszög. Az oldalok

hossza is különböző, 2 '"1m és 2'5 o/mközött váltakozott. Ezen pecsét-

nyomóhoz hasonló eszközt anélkül, hogyamegvizsgálandó egyén-

nek megmutatták volna, annak ,a kéz hátára vagy az alkarjára erősen

reányomtuk. A nyomás megszünése után vagy még a nyomásközben

megkérdeztük, milyen alakban s mekkora kiterjedésben érezte a nyo-

mást. Egy társunk l/S ~hosszú kerüleket 1 o/m-es négyzetnek érezte

a kéz hátán. Igen nagy eltérések mutatkoznak s látóknál nem is sike-

.rült eddig küszöböt megállapítani. A vak oknál talán megállapítható az

alakérzés küszöbe. Wundt azt gondolta, ha a lap nyomási felületének

szélén aprólécet vagy megszakított pontokat alkalmaznak, jobban fog-

juk érezni az alakot, de az ilyformán . készített tnyomokkal sem

jutottak jobb eredményekhez.

5. Hogy mennyire szerepel az alak megérzésében az zzület-
érzék, arra Meumann igen egyszerű kisérletet mutatott. Kezünket

erős kéregpapirra helyezzük s ceruzával körülrajzoljuk. a nyert

ábrát kivágjuk, sziiat vagy szalagot erősítünk reá s a tenyerünkre

kötjük. Most különböző alakú tárgyakat körültapintunk a kéreg-

papirral, mikor is a bór működése teljesen ki van zárva, csupán

az izületek működnek s mégis elég pontosan meg tudjuk jelölni a

körültapintott idom~ alakját. Itt tehát az izületek elmozdulásából

következtettünk a tárgyak alakjára.

6. Időben egymásután fel/éPő (szukcessziv) ingerek vz'z~gálata

fgyhegyü eszteúóméterrel. Érre a célra kb. 170RQPONMLKJIHGFEDCBA" Im magas, erős,

nehéz állvány szükséges, melyre 'fémkarra! tartót erősitünk a- fej

vagy a vizsgálandó testrész rögzítésére. Más fémkarral az egy-

hegyű eszteziómétert erősítjük az állvátryhoz. Azesztezióméter fém-

karján könyök és golyó izület van, mellyel tetszés szerinti helyzetbe

hozható, továbbá az esztezióméter .a karon tolható tűje pedig rúgós
szerkezetü, .

7. A Wundt-féle ejtő tachútoJkoppál a fiiyeIem területét mér-
tük; Ugyanis megvizsgáltuk, hogy a gyermek egy pillanat alatt hány

elembő! álló összetételt képes fölfogni." .r

, .' .A készülék .egy keményfa alapból. s két .erös acélcső oszlop-
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ból áll. A két oszlop közé tetszés szerinti magasságban elektro-
mágnes rögzíthető. Az egyik oszlop fölé csigát alkalmazunk, melyen
átvetettzsinóron egy fémlemez huzható az elektromágnesig, mely
azt magához rántja, A fémlemezen hasíték van, mely a lemez
leeséseközben egy addig lefűggönyözött ingerlap előtt elsiklik s
az ingerlap írását, rajzát, szinét, egy pillanatra láthatóvá teszi.

Az ingethatás ideje változtatható azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) elektromágnes magas-
ságával.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(H a magasabban van ai elektromágnes, a lemez nagyöbb
sebességei rohan el az 'ingerlernez ' előtt)'; b) a lemez hasíté~átlak
változtatásával. _(Széles hasíték több időre mutatja az ingerlapot) ;
cr a csigán átvetett zsinórra alkalmazott különböző túlsúllyal.

(Nagyobb" su ly lassítja a lemez esését, tehát hosszabb időre mutatja
az ingerlapot.) Ezen eszközzel l/lo(JO mp =~is' pontosan lernérhető.

8. Az z'diirzék vizsgálatáni a Meumann-féle universaJ kentaktus
készüléket (általános kapcsolo) használtuk. Ennek kerülete szilárdán

an's tetszés szerinti 'számu kapcsolót rögzltheiünk reá. Kimografíon

ha-jtólemezével vagy rnotorral rnozgatható közép részén forgó mutató

van, mely forgás közben ,egyenlő (előre megállapítható) időközök-'
ben áramot nyit és zár, az áram egy elektromos kalapáccsal van
kapcsolatban s annak gyors leütését okozza. A még felfogható
kalapácsütések számaból következtetünk az időérzékre.

9 , Fiziológiai belsó úzgerekbőr,eredő fény jelenségeket és kü lső

fényhatások utóhatásait vizsgáltuk. Villannyalkivilágított szobában

hirtelen eloltjuk a villanyt s magunk elé nézünk. Nemsokára gyenge
fénylést látunk. Figyeljük meg ezen fényfoltok alakját, szinét, moz-
gását és elhelyezését. Jegyezzük fel a tapasztalt jelenséget s ismé-
teljük meg többször a kisérletet. Kis gyakorlattal egész jól látjuk s
elemezni is tudjuk ezen fényjelenségeket.

10. MegismertükRQPONMLKJIHGFEDCBAI I szt'nvakság vizsgálatának eljárását spektro-
meter~él.- A nap' fényét, vagy villanylámpa fényét szinékre bontjuk
s ha a szinképen szürke csíkot látunk, az annak a jele, hogy a

\ - '
'szinkép azon helyén elhelyezett szin iránt érzéketlenek vagyunk,

" 11. Egyszerü keszüléket állítottunk dssse az irds közben kifejtett'

nyomás vizsgálatára. Az alkar orsóoszto érén a pulzust az ismeretes
szfígrnográffal határozzuk meg. Ennek főalkotórésze egy kis dobj
abból egy igen rugalmas hártyával bevont kis cső nyú lik . ki; melyet
az osztóérre kőtünk.: A pulzus lüktetése megrezegteti a rugalmas
hártyát S a lüktetésele egyalkalmas emelős' szerkezetü irókészülék

"(Marey-féle tambur) közvetítésével a forgó kimografion" korrrrozott
tapjára görbéket ir. A görbék sacrkezetéből apulzusra következte-



I "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tünk. Az irás nyomásvizsg-álatára fadobozt készítünk, melynek fedele

félig rögzített az irókéz megtámasztására, félig pedig egyszerü sarok-

vas körül mozgatható. A mozgatható lap alá tesszük a szfigmográf

érzékeny dobját. Amint a mozgatható lapon irunk, nyomást fejtünk .

ki, mely a szfigmográf rugalmas hártyáját s az irókészüléket m űkö-

désbe hozza. A nyert görbékból az irásba fektetett figyelemre és

energiára következtetünk. Például egész más görbét kapunk, ha hat

éves gyermek ir i betüt, mintha felnőn irja azt. .Más görbét kapunk,

ha ezt irom le: 1, 2, 3, mintha azt irom le: 3, 2, 1, mert utóbbi

esetben erősebb a figyelem stb.

12 ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanulási kúértetek. A tanulási kisérleteket Meumann magán

végezte. 10 - 12 egytagu, értelmetlen szav~kból álló sorokat tanult.

A tanuláshoz szürke papirlapot használt, melyen körülbelül 25 cm.

hosszu s 4 cm. széles derékszögü négyszögte'rület volt kivágva, Ezen

keretbe illesztette a fehér lapra függélyes sorban egymás alá irt szó-
sorozatot. Egy másik 3.0/20 cm. nagy; szü rke papirlapot, melynek fel,s6

részén egy 2/';' cm-nyi derékszögü négyszög volt kivágva, kézben,

lassan végig huzott a szó soron s az egymás után látható szavakat

fél hangon elolvasta. Ezen eljárássallehetetlen a szavakat egymáshoz

kötni, lehetetlen ritmikus csoportokba összefoglalni és tagolni s lehe-

tetlen egységes látási képet nyerni a megtanulandó szavakró l, Tehát

kizárja ugyanazon könnyítő jelenségeket, melyeket a drága, tanulási

kisérletekhez készített eszközök is kiküszöbölnek. Meumann 12 tagu

sort 7-9-szeres ismétlés után tanulta meg, de már kb. 1/4 éve gya-

korolta ezt a tanulási módot.

13. A gyermek távlati látására vonatkozó vizsgálatokból lát-

tuk, hogy habár a. képek egyszerü felfogása elég korán lép fel, a

távlati képeket sokáig nem érti meg a gyermek. Hattól tizennégy

éves leányoknak megmutattuk Voigtlánder kiadásában megjelent "Auf

einsarner Höhe" címü képet, ahol egy nő magaslaton, háttal felénk

áll s a távolba elmosódó tájat néz. A kisebb leányok mind vizet

látnak, melynek partján nő áll, aki a hullámokat (tájon levő fák)

nézi. Csak a 13-14 éves leányok látták azt, amit a kép valóban

ábrázol. Egy másik "Ausblick" címü képre" mely~n fenyőerdőből

bézagon át egy távoli erdős hegyoldalra tekintünk, még a 13 éves

gyermekek sem ismernek reá, csupán a legnagyobbak ismerik, fel a

mélységet.

14. Esztétikai vizsgálatokat mutatott Meumann egyik tanítványa,

Dehnert, aki esti kurzusokon iparos inasokat és segédeket, varró-

leányokat, azonkivül iskolás gyermekeket is. vizsgált. Hat hónapig

Magyar TanitÓképzö. 40
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folytatott kisérleteiről számolt be.' Összehasonlította a kurzus _elején

. adott itéleteket, ugyanazon képekről a kurzus végén adott itéletekkel

s féltünő haladást tapasztaltunk. Ezen haladást pedig a tanításra, vagy

helyesebben nevelésre vezethetjük vissza. A hat hónapon át Dehnert

tanítványaival vasárnaponként muzeumokat látogatott, ahol eredeti

képeket néztek 'meg. Ugyanezen képeket a hét folyamán reprodukciók

alapján elemezték különös tekintettel az esztétikai formális elemekre,

az anyagra, eszközökre és technikára, mely által a festő a termé-

szeti tárgyat művészi -alkotássá alakította; a távlatra, szinre és vilá-

gosságra;szines árnyékokra, szép vonalakra és formákra. Jelentésé-

ből láttuk, hogy gyakorlattal a tanulők érzelmi élete gazdagodott s

hogy figyelmük a gyengébb érzelmekre is irányuIt, melyek ily módon

megér9sodtek. Dehriert tapasztalatai szerint csak tiz éven túl gyü-

mölcsöző az esztétikai 'nevelés képek tárgyalása alapján. De már a

tiz éves kor előtt is fontos a kép szép kivitele. A képet a gyermekek

fejlettségéhez rnérten kell megválogatni. Kezdetben egyes ismert

cselekvéseket ábrázoló képeket adjunk egyszerü távlati viszonyok-

kaI. A neveléssel kapcsolatban a tárgyi szempont mindinkább hát-

térbe nyomul s formális, művészi szempontból értékes képeket

veszünk tanításainkhoz.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Meumann egyetemi előadásaira is eljártunk, ahol pedagógiai

történetéből szemináriumi gyakorlatokat tartott Rousseauról. Néhány

itt felvetett s megvitatott gondolatot itt közlünk: '

A nevelést bízzuk a természetre. A nevelés legyen természetes.

Ha tekintetbe vesszük, hogy [ó és rossz egyaránt befészkelődik a

gyermek lelkébe, ha tudjuk, hogy a beszélő képesség csak fótytonos

gyakorlással fejlődik ki (városi gyermeknek sokkal fejlettebb a beszéde,

mint a- falusié), ha látjuk, hogy a gyermek önönmagátói a benne

rejlő erőket sem tudja kifejleszteni s végül ha meggondoljuk, hogy

II gyermeket folytonosan kell előkészíteni későbbi élethivatására, azt

kell első sorban hirdetnünk, hogya nevelés törekedjék megállapított

cél felé, mely a természetességet ném zárja ki.

, A cél a természetesség kerete, ha ezen keretet szűkre szab-

juk, természetellenes a nevelés: Természetes akkor a nevelés, ha

a növendék természetes fejlődéséhez alkalmazkodik.

Binet es Simon megállapították a gyermekek képességeit, ehhez

kell alkalmazkodnunk a tömegnevelésnél.

. > A hat éves gyermek I mozo~ni akar és figyelmét saját hajlama
j~.i

. ,;,



szerint követni. Az iskola csendes ülést kiván s figyelmét állandó-
sítani akarja, ez természetellenes, A gyermek beszélni akar, az iskola
hallgatást .kiván, e?: természetellenes.' ,

Természetes nevelésünk, ha alkalmazkodik:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, aj a normális testi és lelki tulajdonságokhoz ;
-b) a gyermekek képességéhez (potenciális energiájához);
ej a _gyermekek felfogásához, melynek nemcsak értelmi, hanem

érzelmi alapja is van. A képet először érzelmeivel fogja fel a gye~'
mek, ne értelmével, , , .

A gyermek ne érezze azt a korlátot, keretet, melyet a cél a
terméspetnek szab, mert ezen korlát megérzése gátló érzelmeket
támaszl, melyek önérzetében bántják. \ ,

Más alkalommal Rousseauval kapcsolatban szó volt az, alkotó

munkáról és a munkaiskoláról. -
1. A munkaiskolában azt mondják, maga a gyermek tűzze

ki a célt.
2. A tanuló maga öntevékenységével jusson az uj ismeret-

hez, találja föl ujból az igazságot.
3. A gyermek igazán csak akkor .tevékeny, ha beszél.
4. Főleg munkát kell felvenni minden osztályban.
Óvakodjunk ezen helyes elvek túlzásától s ne' feledjük, hogy:
1. Tanterv is van. ','

2.. A gyermek ismereteiben függ a tanítótól s hogy az önte-

vékenységhez már kell tudás, mert igazán csak az kutat, keres,
aki tud s látja tudása hézagait. ~
, 3. A gondolkozás legalább is oly tevékenység, rnint a beszéd

4. A tanulásnak is van létjogosultsága, ne találja ki a gyermek
a dolgokat, de értse ,meg. " ;

Akik túlzásba hiszik a munkatanítást, rendes en túlbecsülik a
gyermek alkotó erejét, akik a túlzott szabadnevelésnek a hivei,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszük-

ségletnek tekintik a gyermek szeszélyeit.
Óvakodjunk az álöntevékenységtől, mely voltaképen tétlen ség.

Vizsgáljuk ~eg a gyermekek megfigyelő-, alkotó- és gondolkozási
képességének határait s e határokon belül mozogjunk tanításaink-
ban.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH a ezen határon belUI maradunk, önkényt jelentkezik növén-
dékeink öntevékenysége s mindenkor megtaláljuk, hol kell a fel-
adatot kitüzni, a növendék alkotó erejét munkába fogni. , "

(Folytatás következik.)

Quint ;József.
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A,'XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk u l { ö l d i tantt~képzés kör~bőí.

A néme; tanitóképzésben érzett I,hiányqknak és a szüksége-
,seknek mutatkozó reformoknak hű képét adják a következők i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~a) A ~yugat-poroszorszái't) TanítókéjJző-zntézeÚ Tanárok Königs-

bergben tartott két legutóbbi (VIlI. ésIX.) gyülésének tárgysorozata:
1.Fel vehetök-eataniróképzőbe javítóintézeti növendékek? Határozat:

nem. 2. Preparandiai és tanítóképző-intézeti -növendékek tanul-
mányi utazásainak gyakorlati keresztülvitele. Határozat: a tanul-
mányi kirándulásoknak helyet, kell biztosítani a tanítókél}Z9K és
,preparandiák tantervében. 'A tanítóképző két felső osztályának növen-
dékei 6-10 napra terjedő tanulmányi .utazást tegyenek a Nérnet-
birodalom területén. 3. Megfelel-e az internátus még ma is 1} tanító-

nevelés' követelményeinek s miképen szervezendő, hogy célszerű
legyen? Határozat,' a: preparandia internátusos, a tanítóképző ellen-
ben externátusos legyen,' de csak 2-3 növendék lakjék együtt.
4., Hogyani vezetik be a tanítóképző-intézetek növendékeiket az önálló
szellemi munkába? Határozat: a tananyag önálló átgondolására
való alkalomnyujtással, a leckéknek és feladatoknak a tanárok: segít-
sége' nélkül való megtanulására képesítéssel, I az önállóan kezdemé-
nyezett munkára való mód és idő biztosításával.

b) A' parosz tanítóképző-intézeti tanárok Berlinben tartott mult

évi képviseleti közgyűlésének tárgysorozata : 1. A tanítóképzői tanár-
képzésról. Határozat: A .tanítóképzői tanárságra képesités utja:
több évi' Sikeres elemi népiskolai rnűködés után a tanítók számára

'rnegriyitandó egyetemen pedagógiai, bölcsészeti s egy választott
szakbeli tanfolyam záróvizsgálattal való befejezése. 2. A mikroszkop
értékesítése a tanítóképzői természetrajz-vegytani 'o k ta tásban . Hatdro-

eat: a tanítónövehdékek bevezeteridők a mikroszkoppal való vizsgá-
latokba 5 a mikroszkopikus preparátumok készítésébe. 3. A tanító-
képaői 'tanárok természetben kapott lakásainak hiányairól. '

, e] A szászországi tanítóképzői tanárok egyesületének egész
, \

rüult, évi tevékenységet 'a tanító képzés ujjászervezéséről folytatott
~ I

behatá . tanácskozások' tették. E tanácskozások elismerésre méltó
eredménye az ez év nyarán megjelent vaskos kötet, amely a
hétosztályu tanítóképző tanterv s utasítás tervezetét foglalja magában,
.amit az egyesület készített, el, A tanítóképzés céljaira értékesíthető

mindenujabb metodikai, didaktikai s felszerelési vívmányt figyelembe
-, vesz ez a kiváló alkotás. (Leipzig Dürrer-féle könyvkereskedés, 1911.)

/
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E tantervi tervezet szerint a hétosztályú tanítóképző óraterve amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(

következő ':

I Tant~rgy 1.
O! '/ IL 0.1 Ill. 0./ IV. 0 , V. o~ lVI. 0.1 VII. ,0, ÖSSZ'6S I

óraszám

1 ,

\' \

I

J

/-

Hittan ,-- --- -,- 3 3 3 3 3 3 3 21
Nérnet ny. 4 4 ~ 4 4

. ,
s 3 26--- ---

Latin ny. ___ --- -- 5 5 4 4 3' 2 2 25

·Új nyelvek --- ' --- 5 Ó 5 5 3 2 fl 27

Földrajz --- _._- --- 2 2 2 2 2 2 1 12

Történelem --- --- 2 ' 2 2 2 2 2 2 14

Term. tud. --- --- 3 4 4 4 4 3 , 3 2'5

Mennyiségtan --- 4 4 4 4 '4 3 3 '26

Rajz 2 2 2 2 2 - - ,2 2 14 -
--- --- ---

.Zene _o. ---XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - '---
!3 3 3 3 3 3 il 201~

Torna --- ,._ - --- 2" 2 2 2 2 2 2 142)

Irás --- --- --- --- - - - '- - - - _3)

Gyorsirás ___ --- --- (1) (1) - - - - -- (2)

Pedagógia ___ ___II - -

\

- - 5

I

6

I

6

I
" 17

T~n~tási gyakort I • -
,- - - - 3- 3 6

Kézimunka ___ ___ (2) (2) - - - - - 4

Összes 1135(3) 136 (3) I
,

,1 1
,87

1 1

.
1

óraszám ___ 35 35 ,36 34RQPONMLKJIHGFEDCBA

y - l.

I

E lm é l e t .

A t e s t i n e v e l é s e g é s z é g t a n i lérté~éről.

(Folytatás.)

Minden testmozgás bizonyos, izrnok vagy izomcsoportok egy-
időben v:agy szabályszerü egymásutánban 'tötténő összehuzódásá-

nakéselemyedésének következrnénye. Ezt a szabályszerü együtt-
működést koordinációnak nevezik. Az, izm~okát er;re azösszehuzó-

.dásra meg elernyedésre az ugynevezett / »idegbefoIyás" készteti;
inger ez, rnelyet az akarat az agyban, kivált, ahonnan az,az idegek

1) Ehhez 1 'Óra karének ,az összes' 'osatályok 'számlÍ1:a együtt tartandó.

2) Minden tanulónak 1 óra engedendő testgyakorlásra.
8), Az 1. osztály rosszirásu. növendékeinek •

._, ~,t· · ,· ,: - ~. ...,
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közvetítésével az izomrosthoz eljut. A gyermek a : legzsengebb

korában .még nem rendelkezik e fölött a koordináló képesség fölött,

kisérletezés és gyakorlat 'utján kell azt megszereznie, Azért nem bir

a gyermek egyszerre' járni, futni, ugrálni; azért nyul eleinte a tár-

gyak mellé, melyeket meg akar ragadni. De ha egyszer már meg-,

szerezte azt a képességet, hogy rnozgásait szabatosan és célszerű
alakban végezze, akkor azok többé nem kerülnek fáradságába és

ugy szólván gépiesekké válnak. Ezért könnyü 11. gyermeknek a ter-

rnészetes mozgásokkal járó testgyakorlás és ezért nehéz neki -

eltekintve a nagyobb erőfeszítéstől, amelyet követel - a szertorna

mesterséges gyakorlata, '

, A fiziologusok kirnutatták, hogy erősebb. szellemi vagyis agy-

munka folyamán ugyanazon bomlási, égési termények képződnek

a szervezetben, amelyeket az izornmunka idéz elŐ és amelyek az

elfáradás tulajdonképeni okai. A szertorna '\mesterséges mozgásaímlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o ly izomkoordinációt igényelnek, mely szekatlan s amelyet. csak

hosszas előkészület és gyakorlat után lehet elsajátítani. Ezért nem

végezheti .azokat az ember, ha még oly erős is, azonnal, első

kisérletre, de még kevésbé a gyermek, akinek izomeréje még fogya-

tékos. ,A szokatlan koordináció kifejezettebb agymunkát, figyelmet

követel, ez pedig előbb-utóbb fárasztóvá válik. Ez az oka, hogy a

szertorna az elmei munkával amugy is elfárasztott egyénnek, főleg

fejlődésben levő egyénnek, nem való, hacsak nagyon mérsékelten és
akkor nem űzi azt, amikor az agyi munka okozta kimerültségét

már teljesen kiheverte. Viszont nagyon is valók, mert az agyat

pihentetők, vagy más irányban kellemesen izgatók és üdítők a

szabadtéri játék különféle fajai, melyekben a természetes mozgások

gyors egymásutánban váltakoznak a pihenés időszakaival és melyek

nem mások, mint az ösztönszerü mozgások többé-kevésbé (mód-
I

szeres, 'szabályozott csoportosításai.

, Van a Játéknak még egy másik, látszólag nem testi tulajdon-

sága, melya szertorna "fölé helyezi. t. i. a mulatságos, vidító volta;

.A vígság és~ 6-tötri lélektani mozzanat ugyan,' de azért van test-

egézségtani )61eftt6sége is. Legyen szabad ittzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'LagrangeRQPONMLKJIHGFEDCBAF .d r.- t

idéznem, kinek alábbi szavai meggyőző hatásukkal a hosszabb fej- .

tegetést feleslegessé teszik. 1) ,
"Figyeljétek meg, akit hirtelen öröm ért és kövessétek lépés-

ről-lépésre .azokat az elváltozásokat, mel~eket az öröm, a szervei-

, '1 '
1) Lagrange {Ídézett művének 227, 228. old. " .. :'



ben okoz. Legelőször látjuk az agyra, a gondolkodás szerv ére s
az öntudat fészkére gyakorolt hatást; azután arca felderülését ;
arckifejezése ragyogóvá lesz. Ez még nem minéien.· Az öröm kivál-

torta ideges befolyás (influx nerveux) nem szorítkozik csupán az
agyra; eléri a szivet és gyorsítja verését; a vérkeringés élénkebb
lesz; eljut a légző szervekhez, a mellkas nagyobb, szaporább kité-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r:

résekkel emelkedik, ami egyuttal a zajos örömnyilvánulást is kiséri.
Végre még a tagok izmai is kezdenek az ideges befolyás valósá-
gos sortüzétől felvillanyozva működni s a nyert ingerekre élénk
mozgásokkal válaszolnak. A'f, öröm tetőfokán gyakran ugrándo-
zast, táncolást, közben futkosást tapasztalunk, különösen fiatal,
könnyen hevülő egyéneknél. Önkéntelen, sőt öntudaton kivüli moz-
dulatok, a véráramlás gyorsulása, a légzés élénkülése, szóval az
összes életerő hirtelen fokozódása untig bizonyítják, 'hogya táplál-
kozás folyamataira oly nagyon hasznos erő az öröm hatása alatt
a szervezet belsejében bőven szétömlött., az az erő, melyet 'anél-
kül, hogy igazi lényegét ismerjük "vitalis energia" névvel jelö-
lünk ... Ez az öröm testi hatása. Hogyan is lehetne ezek után
egészségtani jelentőséget el nem ismerni?"

A természetes testgyakorlás, rnelynél az erők össze mérése
vagy a társas összernűködés- felette sok érdekfeszítő, rnulattató,
vidám mozzanattal a kedélyre felviditólag. Ö~ömet keltően hat,
ebben a tekintetben is fölötte áll a mesterséges testgyakorlás ősképe,
a szertorna, de még a -rendgyakorlatok .és szabadgyakorlatok fölött
is, mert mindezek unalmasak és inkább elriasztják a gyermeket
és ifjut, semhogy vonzanák. A szabadgyakorlatok különben egész-
ségtanilag kitünő hatását nem lehet Kétségbe vonni, de ha a gyer-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. , I

mek és ifju csak 'kényszerből, kedvetlenűl csinálja azokat és ezért
azt a bizonyos, erőt igénylő ruganyosságot, mellyel mozgásaik
végzendők, csak tettéti "markirozza~, akkor ez a hatásuk 'is kétes.

Ha tehát mégállapodunk benhe, . hogy a természetes .test-

gyakorlás, .különlegesen pedig a szabadtéri, testedző vagy sport-
játék egészséges is meg mulattató, vidító is, akkor ahhoz a vég- /
következtetéshez kell jutnunk, hogy az épp ugy megfelel agyérmek
és ifju testi képességeinek, tnint a lelki szükségletének ~s, ezért az
iskola követelményeinek legmegfelelőbb testne;relési eszköz.

* * *

A természetes és mesterséges testgyakorlás rendszereinek
megbirálásánál sohasem szabad arról megfeledkeznünk, hogy a
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testi nevelés célja az egyén életrevalóságának, egészségének és a

betegségekkel szemben való ellenálló képességének a fejlesztése és

biztosítása, Az izomerő gyarapodása' csak mellékeredmény, az nem

'lehet cél. Erőszerzéshez csak az ízmok. raunkabirásának fokozása

szükséges, - ezt nem lehet tagadni - a szertornával s az akro-

bata gyakorlatokkal a legtöbb arra termett egyén elérheti. Az atléta

termettelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszületett ember egészsége szivós, dc nem az izomereje

folytán, hanern azért, mert izomzatával párhuzamosan a többi

szerve is jól fejlődött ki,RQPONMLKJIHGFEDCBAA sserzett izomerővel biró ember azonban

ennek ellenére is könnyen válhat beteggé, mert az a párhuzamos

fejlettség nincs meg nála.

Mindazok után, amit a légzés és a vérkeringésről mondtam,

azt hiszem meggyőződéssel mondhatom azt is, hogyaszertorna

inkább izomfejlesztő és izomerő gyarapító, mint egészségtani eszköz.

De azért még sem lehet és nem szabad azt végleg mell őzni, hanern

az egyén kora, fejlettsége, egészségi állapota Imérlegelése mellett

bizonyos korlátok között kell alkalmazni, amelyek biztosítást nyujtanak

az iránt, hogy az nem lesz a fiatat egyén testi épségére és egész-

ségére nézve káros hatással.

Ezek szerint a természetes testgyakorlatokat, közöttük első,

sorban a játékot illeti meg a testi nevelésben az elsőbbség; azok

legyenek a testgyakorlás gerince. A mesterséges gyakorlatok, hang-

sulyozottan a szertorna, csak kisegítő eszközök lehetnek a test és

lélek harmonikus fejlesztésénél, amelyet a testi neveléssel .el aka-

runk érni.

A modern testi nevelés egészségtani, aesthetikai, lélektani,

neveléstani jelentőségéről, a természetes testgyakorlás előnyei még

jobb kidomborítására oly-sokat mondhat el az ember, hogy könyvet
kellene róla írnia. ha mindenre ki akalma terjeszkedni. Azt' hiszem,

'hogy azon szűk kereten belül, melyben e helyen mozoghatok,

sikerült azokat a leglényegesebb mozzanatokat, melyek a régi és

amodern észszerű testgyakorlás összehasonlitásánál azonnal szembe

tünnek, elfogultság nélkül .kellően megvilágítanom. Minthogy azon-

ban lehetnek, akikre az elmondottak nincsenekmeggyőző hatással,

mégegy bizonyítéket veszek igénybe, m~IYlilek abszolut értékét

senki sem vonhatja kétségbe, mert számítás az alapja .

. Mindenki tudja, hogy azt a munkát, mely szükséges, hogy

egy kilogrammot a nehézség ellenére egy méternyi magasságra

emeljünk, munkaegységnek méterkilogrammnak nevezik; ennélfogva

az a munka, m~ly szükséges, hogy 2 kilogrammot 1 méterre v.agy



1 kilograrnmot 2 méterre felerneljünk, .két munkaegységet képvisel.

Eszerint csak szorozni 'kell a kilogrammok számát a méterekben

kifejezett függélyes magassággal, amelyre erneltük s a szorozrriány

képviseli a nehézség ellenében végrehajtott munkát

Ha már most valaki egy 25 kilós sulyzót karja kifeszítésévei

a válla magasságától 60 centi méternyire felemel: 25XO'60 = 15

méterkilogramm ,(mkg.) rnunkát végzett.

A nyujtón való felhuzóskodásnál testsulyunkat körülbelül a

testhossza harmadával hozzuk' feljebb, ez 1'80 m. magas felnőtt

egyénnél 60 cm. volna. -Tegyük fel, hogy az illető egyén teste

sulya 75 kg. akkor az egy huzóskodással: Z5XO 60 = 45 mkg.

munkát végzett.

Tegyük fel, hogy valaki nekiiramodás nélkül, tehát helyből

140 centiméter magasat ugrik és a .teste sulya 7,5 kilogramm, akkor

az az illető 75X.1·40 = 105 mkg. munkát végzett.. •

Az ugrás pillanat műve, eszerint azt a súlyzógyakorlatot egy

pillanat alatt 7-szer, a nyujtőn való felhuzóskodást ugyanez idő

alatt 2mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI/3-szor kellene az illetőnek megcsinálnia, hogy ugyanazt a

munkát végezze, melyet egy ugrással végzett az a harmadik egyén.

Ez képtelensé?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Marey francia fiziologus kiszámította, hogy 75 kg. testsulyu

futó ember 'percenkénti 300, másfél méter hosszu futólépéssei és

lépésenkénti 24'1 mkg. munkával: 300X24'1 = 7230 mkg. munkát

végez. Azt a súlyzógyakorlatot tehát 482-szer, a nyujtógyakorlatot

pedig 160-szor· kellene egy percben megcsinálni, hogya végzett

munka annak a gyorsfutónak a munkájával egyenlő legyen. Ez

. az előbbinél még nagyobb képtelenség.

Még egy példát: Zuntz számítása szerint a sikon való mene-

telésnél, óránkénti 6 km. mellett 1 kg. testsúlyra 1 m .. utnál 86'27

mkg. mechanikus munka jut. Tehát 75 kg. sulyu egyén, kinek

ruházata, felszerelése 5 kg.-t nyom: (75+5' ) 80X86'27 = 6901'60

mkg. munkát végez 1 km.-nyi, tehát 41409'60 mkg. munkát 6

km.-nyi' menetelésnél vagyis egy óra alatt. Ez meglehetős mérsékeIt,

éppen ~eml fárasztógyakorlat, melynek fhatszorosát is lehet egy

napon' kényelmesen megtenni. vagyísBö km. utat 6 óra.'alatt, ami

(?X41409'60 = 248457'60 mkg. munkát [eíent.J)

Ilyen nagy munkát lehetetlen erő- vagy szertornagyakorlatok-

kai végezni. Az a sokkal kisebb munkaértékü erő- és szertorna-

1) A példák Schmidt fent jelzett művéből valók.
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gyakorlat azonfelül aránytalanul nagyobb erő fogyasztással jár és
ezért fárasztóbb, mint a vele szembe állított három természetes
gyakorlat, rnely között gyorsaságinak és hosszantartó nak, tehát
mind a két fajtájának a munkaértékéről győződhettünk meg. A,?-
erő- és legtöbb szertornagyakorlat oly nagy, néha a végső határig
érő-erőfeszítést igényel, hogy emiatt lehetetlen vele azt a munka-
eredményt elérni, amit egy percnyi gyorsfutással. , Miután a test-
gyakorlat egészségtani értéke egyenes arányban van annak munka-
értékével, a fenti számítások alapján is a természetes testgyakorlás-
nak kell az elsőbbséget megadnunk.

A természetes testgyakorlásnak az emésztőszervek. működésére
és következésképen a test táplálkozására, szövetképzésére való
felette üdvös hatását szükségtelen itt külön bizonyítgatnom. Aki
'va1aha egy-két órát szabadban mozgásos játékkal töltött el, vagy
nehány kilométernyi rendszeres sétát szokott tenni, tapasztalat
folytán tudja, mennyiré fo'kozza ez. az egészséges testmozgás az.
étvágyat és az ételfogyasztó képességet

A természetes testgyakorlás esztetikus hatását is csak futó-
lagosan említem. Az emberi test szépségének törvényeit az ókor
klasszikus népei az olympiai győztesek testidomairól vonták le és.
ezeknek a törvényeknek az igazát azóta senkisem döntötte meg.
Azok az olympiai stadionon versenyző ifjak pedig sem a korlátot
sem a nyujtót nem ismerték. A legtöbb mesterségszerü foglalkozás

nyomot hagy a testen. A sorozásnál előre megrnondhatjuk, hogy
, - az a térdsurló: péklegény, az, a herkulesi vállu, de 'dombor hátu,

széles mellkasu, de izmos karu, de ösztövér és többnyire viszeres
.tágulatokaf mutató alsó végfaggal biró alak: .kovácslegény. A szer-
torna is nyomot hagy azon a fiatal egyén en, aki a korláton,

nyujtón, a gyűrükön stb. a testsuly felhúzásával vagy feltolásával
járó gyakorlatokat azokban az életéveiben kénytelen rendszeresen
üzni, amelyekben a csontjai még nem szilárdultak meg, tehát el-
ferdülhetnek, az izületi -szalagai még nem erősöd tek meg, az izületei
tehát eltorzulhatnak, az izmai még petyhüdtek és .erőkifejtésre

még képtelenek. A futás, ugrás s a vele járó gyakorlatok, a testet
nem ferdítik el, azok sem' magas hátat sem előre dülő vállaltat stb.
nem okoznak. -, . -, '. / .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc '

Teljesen kiküszöbölném azonban az erő- és német szertorna-
gyakorlatokat a nó testi -neveléséből. A nő hivatás~ más, mint II

férfié, ezt az az anatomiai különbség is bizonyítja, rnely már ~
test külsejében is nyilvánul; A nő nem nehéz .. testi munkára lett
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teremtve, azért 'nem is való neki az a munka vagy mondjuk fog-
[alkozás, mely nagyobb izomerő kifejtésétköveteli. De a nő lelki
világa is más, mint a férfié. Mig a kis leánykát még ugyanaz a
játék érdekli, amely a kis fiut, addig a serdülés korához közeledő

lányka már nem leli kedvét azokban az egyre hevesebb mozgások-

, kal járó szórakozásokban, melyekért. a vele egykeru ,fiu jobban és
jobban lelkesül. Ha tehát az erőgyakorlatok s anémet szertorna
idővel a csontrendszer megszilárdulása és az izomzat kifejlődése
korában már inkább való is a serdülő ifjúnak, mégsem való az a
serdülő-leánynak, de még a felserdültnek sem. A nó testi nevelésében
tehát a szabad, friss levegőn űzött, kevésbé heves mozgásokkal

járó játékra és az ehhez nem alkalmas évszakokbari a svédtornára
és a táncra kell és szabad csak szorítkoznunk. A svéd rendszernek
szintén vannak szerei, de ezek, valamint a mozgásai egészen
mások, utóbbiak szelidebbek, mint anémet szertornáéi és a test
összes izmai fejlesztését' célozzák. A svéd gyakorlatok főleg a
medence s a hasi szervek fejlesztésére' is igen alkalmasak és miután
a nő hivatásában az anyaság a legnemesebb feladat, melyet a gond,
viselés rá rótt: a svéd torna a nő szervezetét éppen ezen feladat
teljesítésére teszi alkalmasabbá és azonfelül kedvezően hat a' test
egyes részei szabályos, részarányos kifejlődésére is. Igy' vagyunk
a tánccai is, mellyel azonban' nem szabad ja báljaink egészség- és
esztetika-ellenes, verejtékgyártó, páros kavarodásait azonosítani.

* */ *

} A tárgyilagosság kedvéért még egy, lényegesnek lát szó különb-

séget akarok megemlíteni, mely .az iskolai testnevelés természetes
és mesterséges rendszere között fennforogni látszik és melyet az

J

utóbbinak hivei sulyos érvül szoktak a szabadtéri játék és a sport-
gyakorlatok .ellenében hangoztatni, ,Azt. mondják : ugyanis, hogy
ezeket az iskolai ifjuság legfeljebb három hónapon át, akkor is
csak eső mentes napokon üzheti, azontúl természetszerüen a torna-

-csamokra és a szertornára szorul, •
A dolog azonban nincs ugy. Angliára nem hivatkozom, mert

azon a tenger párájától körülvett s a-rneleg golfáram kőzelében
fekvő szigeten nem ismerik a nálunk szokásos, jéggel-hóval járó
zord teleket, ott könnyü télen is footballozni. Hivatkozom' azonban
Északamerikára, Németországra és Skandináviára. Ott nem félnek
a hidegtől sa' hótól, ott télen is -üznek testedző sportot ; ott a
szülő már nem él abban a tévhitben, 'hogy a szabadban mozgó
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gyermekének. a tél hidege megárt. Németországban ezen a télen,

január hóban Brotterode városkában megtartották az első állami

télisporttanfolyarnot, melyen 83 nép- és középiskolaí tanár, tanító

és tanítónózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvett részt. 0tt az iskolai ,ifjuság sok helyen az addig

már bevett korcsolyázáson felül a szánkó és szkisportot is űzi;'

.a szkin vagy hőkorcsolyán labdázik; menetgyakorlatokat végez a

havon ; harcászati játékkal tölti el a játékdélutánt, mely kém-

szernlékből, kijelölt helyek óvatos, lehetőleg védett állásokban való

megközelítéséből áll s a fiuknak igen nagy mulatságukra szolgál,

amelyért lelkesülnek. A kisérő tanítók vagy tanárok ennek az egész-

séges, a lélekre is üdítőleg ható téli sportolásnak üdvös voltátói

áthatva, buzdítólag hatnak az ifjuságra, ez pedig lelkesedéssel

meséli el otthon a szabadban töltött délután érdekes mozzanatait.

A szülők aggodalma mindjobban tért enged ott annak a meg-

győződésnek, mely aztán mind tágabb körökben hódít, hogy a

s~abadban üzött téli testgyakorlás gyermekét edzi, egészséges,

életrevaló,' egész emberré teszi majd. Az, a dologért szintén lelke-

sedő tanító pedig őrködik a gondjaira bizott ifjuság egészsége

fölött. A szülőnek ez teljes biztosítékot nyujt arra nézve, hogy

gyermeke veszély nélkül vehet részt a téli mulatságban. Csakhogy

ott már a képzőben nevelik bele a leendő tanítóba ezt a lelkesedést,

melyben később, künn az életben hasongondolkozásu és érzelmü

kartársával, az ifjuság és a haza javára vetekedik.

Különben, a szabadban való mozgás télen még sokkal szüksé-

gesebb, mi~t nyáron, mert az ember az évennek a szakában amugy

is tovább és tartósabban van a zárt helyiségben való tartózkodásra

utalva. A télen sokkal élénkebb oxydáló, illetőleg égési folyamatok

élénkebb izornmunkát igényelnek. Bomlási terrnények s az anyagcsere

közben fejlődő mérges anyagok gyorsabban képződnek és gyorsabban

távolítandók el a szervezetbőI. A rendszeresen gyakorolt izomzat

tömegben és erőben gyarapodik; a tüdő és a sziv rhűködése élén-

kebb lesz és ezzel az élénküléssol együtt jár ezeknek a szerveknek

az erősbödése is. Mindezt nagyon jól tudják Németországban és

mivel ott eddig csak kedvező tapasztalatokra támaszkodhatnak. rnost

már maga a közoktatási kormány karolja fel ott a téli sportnak az

.iskolai élet keretén belül való meghonosítása ügyét.

Mint orvos bátran mondhatorn : egy-két délutáni, mulatságos

harcjátékkal vagy' hólabdázással, szánkózással eltöltött óra a város

hólepte határában százszorta nagyobb hasznára van a gyermeknek

és ifjúnak, mint heti 2, akár, 6 órai tornázás a tornateremben.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * *
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Felolvasásom annak az eszmecsérének a folyománya, mely

a T. 1. T. O. E. ez idei március 4-én tartott rendes választmanyi
ülésén a testnevelés körül folyt s rnelyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFuchsné Eitner Ludmilla

tagtársunk "A testnevelés a tanítóképző-intézetekben" cimü, igen

tartalmas, szép felolvasásából indult ki. Nekem tehát a tanítóképző-

intézetekben alkalmazandó testnevelési rendszerről is el kell rnon-

danom a véleményemet.

Önök, tisztelt tagtársaim, annak az egész művelt világon el-

terjedt nagy testületnek a tagjai, melynek valamennyi hivatás közül
a legnemesebb és legfontosabb jutott, 1. i. hogy a felcseperedő
gyermekemberből erkölcsi és értelmi tekintetben igazi embert, a

társadalomnak hasznos tagot, a hazának hú fiut neveljen. Az önök

munkája nehéz munka, de ha sikerét látják, az afölött való- tiszta

öröm elfelejteti önökkel, hogy az a nehéz muhka terhes is lehet.

Önöket általában a, "tanerő" szóval emlegetik. Aki ezt a szót elő-

ször használta és azok, akik azt azóta szerte alkalmazzák, tal an

nem is elmélkedett fölötte, talán nem is gondolják, hogy annak,

akinek tanítania és nevelnie kell, nemcsak szellemileg, hanem testileg

is rátermettnek kell lennie, hogy annak erős, edzett szervezettel kell

birnia, annak igazi "erőnek" kell lennie.

A sors kevés tanférfiu számára tartja fönn az udvari taná-
csesság méltóságos fényétől körülözönlött egyetemi IkáledrM; arány-

lag kevesen vannak; akik küzdelmes pályafutásuk idején oly anyagi

körülmények közé jutnak, melyek a családfentartás s a saját édes

gyermek felnevelése sulyos gondjai alól némileg felszabadttják őket;

a legnagyobb részének, azzal a tudattal kell magát erre a terhes

pályára szánnia, hogy minden nyomorgás ellenére; hívenés buzgón

teljesített tanítóskodása végén, miniszteri elismeréssel vagy egy kis

érdem kereszttel és jubiláris lakomával méltatják majd buzgó hazafias
munkáját. ~

Az a zöm, melynek kötelességteljesítés közben csekély et-

ismerés mellett végig nyomorgott élet jut osztályrészül, a tanító-

képzőból kerül ki. Sajnos ezt az iskolánkat is belésodorta abba az

örvénybe, melyből oly nehéz a kiszabadulás. Azanyaghalm8>z,

amelyet ma az ifjak agyába bele ketl sajtolni, akkora, hogy a fej"

lődőben levő agysejtek ezt a rúltömést veszedelmes következmények

nélkül el nem birják. Ez a vész es agytúltömés az ifju egész idejét

veszi igénybe, ugy hogy az iskola, melyre nemcsak az oktatás, de

a nevelés munkája i~háramlik, mar nem rendelkezhet azzal az

idővel', melyet a tökéletes nevelésnek kellene szánnia. Pedig annak



a fiatal egyénnek. (9képeh annak a fiatal tanítónak, kinek az élet-
ben jókora adag testisanyartiság és lelki izgalom kijut, bizony edzett
szervezetünek kell lennie, hogy azt a nagy. terhet elbirhassa, melyet
az élet reá mér. '

\ Hiszen maga a tanítás mechanikus része egészséges, erős
tüdőt és szivet i~ényel,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmett az a, naponta 5 órai beszédnek neve-
zett tüdófujtatása tüdőt s vele együtt a szivet is nagy munkával
terheli meg. Ai'" a légkör, melyben a tanítás folyik, a különféle
betegségekkel szemben szilárd ellenállóképességgel biró tüdőt követel.
A gyermek óraközben 1künn ugrál az iskola udvarán és - legalább
faluhelyen - versenyt futva kerül haza az iskolából ; a tanítónak
nem engedi meg tekintélye' ezt az alapos "tüdőszellőzést", melynek

r
annál tökéletesebbnek kell lennie, mennél tökéletlen ebb az iskola-

_ :helyiségé, Ha nincs a tanftónak edzett tüdeje, akkor a benne le-
rakodó por s azok a mérges ptomainok és alattomos bacillusok,RQPONMLKJIHGFEDCBA

I

melyeket magába sziv, Iassu, de biztos sorvadásba ejthetik.
A tanítóképzőnek tehát olyan. testi nevelésbe~ kell növendékeit

részesítenie, mely leginkább felel meg az egészségtan követelményei-

- nek, vagyis, .rnely a növendékeknek egészséges, erős és szivós
ellenállóképességgel biró tüdőt és szivet biztosít, őket a hivatasuk-
kal járó küzdelemhez edzi. Ezt a célt csak ugy érheti el, ha a testi
nevelésben a természetes testgyakorlatoknak juttatja az.elsőbbséget,

, Van azonban a tanítóképzői testnevelésnek még más, messzebb
terjedő, nagy jelentősége.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanítóképző .nemcsak néptanítót, de
-egyuttal tzépnevelőt; is kell, hogy adjon a hazának. A népnevelés
terén pedig, Németország tanubizonysága szerint, .meg nem vetendő

eszköznek bizonyult a testi nevelés, melyet .ott a szabadtéri játék
.alakjában majdnem mindenűtt, a nép' minden rétegében meghono-
siranak. A szabad levegőn való rendszeres m ozgásos játéknak, az
1skoláLvégzett ifjuságra való kiterjesztése, nagyon hálás szociális,
mondjuk népjóléti intézmény, mely a tapasztalat bizonysága szerint
.Németországban már is szükebb határt szab a gümőkór terjesz-
kedésének saz alkoholizrqust .mérsékelve a vele járó vbüncselek-
vények és vagyonromlások számát jelentékenyeri csökkenti. A

,németek ezt a széperedményt derék tanítóiknak köszöník.. akik a

'testedző szabadtéri játék népnemesítő hatásának tudatától áthatva,
hazafias buzgósággal és lelkesedéssel, ezen a téren is jeljesitikszent
kötelességüket. .

Ennek a. szent .kötelességnek teljesítésére , hazánknak. is .vagy
-szüksége van, mert itt --:- sajnos ---:még igen. nagy, rnűyeletlen.tere
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akad. Ezért kellene tanítóinkat ennek a kötelességnek a teljesitése-
hez szükséges ezen eszközével i~ már kiképzésükkor megismertetni.
Eddig nálunk csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskolai játékról esett szó, az ujabb tanító nem-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. •..
zedékeket a nlpjátékkal és jelentőségével is meg kellene ·ismertetni.RQPONMLKJIHGFEDCBA

E v volna a tanítóképző-intézeti.' testnevelés másik jelentősége, célja-
Az uj tanterv és utasítá:sa erről nem szól, pedig figyelemmel

lehetett volna rá. Ez azonban nem gátolhatja tanító. intézetei nk
magas szinvonalánálló,' hazafias tanárait benne, 'hogy ezt a jelentő-
séget és célt kellően ne méltányolják, hogy ezt a jelentőséget tanít':
ványaikkal is meg ne értessék s, a szabadtéri játékot' velük meg ne
szeréttessék és belőlük buzgóapostolókat ne neveljenek neki, vagyis,
hogy az ifjusági játéknak népjátékká való kifejlesztésén, már inté-
zeteik falain belül, hazánk javára ne. munkálkodjanak. ;'

Dr. Karafjiáth Márius.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ü lö n f é l é k .

A tarrítő-, tariítőnő- é s ó v ó n ö k é p z ö k I 9 1 2 - i k i

k ö l t s é g v e t é s e .

A jövő évi költségvetés szerint a magyar állam kiadásaí az
1912-ik évben 1800 millió koronát fognak kitenni. E horribilis öss-

szegből a kultusztárca költségei re 117 millió korona jut" mely
tehát a folyó évi 100 milliós kiadással szemben 17 millió emelkedést
tüntet föl. Ha meg figyelembe vesszük, hogy a kultusztárca bevé-
tele az 1912-ik évben 4 millióval mutat kevesebbet az előző évi-
nél, akkor az állam a jövő évben ke~ek 21 millióval fog' többet
áldozni kulturális célokra, mint 1911-ben.

A 117 millióban 3,435.132 koronával szerepelnek a tanító-,

tanítónő- és óvónőképző-intézetek rendes' kiadásai és 1,100.647 koro-
nával a rendkivüli kiadások.

1. A rendes kiadás.

E szerint az 1911. évi 3, 165.340':koronánál 269.842 koroná-
Iv á l több, a 'rendkivüli kiadások ellenben, az 1,160.205: koronánál
59.558 k-val kevesebb lesz. A rendes kiadásoknál mutatkozó több-
letből 154.494;' K az állami intézetek személyd 'járandóságaira,,
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12.666 K dologi kiadásokra és 102.682 K a felekezeti tanító- és

tanítónőképző-intézeti tanárok Illetményéinek a kiegészítésére fog

fordíttatni.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStatus rendezés. Az 1912-ik évi költségvetésben a tanárok

status rendezése ugy, amiként azt aRQPONMLKJIHGFEDCBAI miniszter úr igérte s az. adott

viszonyok között elérhetőnek tartotta, valóban meg is történik.

Nevezetesen az, 1909-ik rendes tanári és igazgatói' I egyesített lét-

szám egyharmada lesz a IX.,. fizetési osztályban,. egyharmada a

VIII.-ban s az első egyharmada a VII. és VI. fizetési osztályban,

természetesen úgy, hogy a VI. fizetési osztályba csak az igazgatók

egyharmada vitetik. A rendezésnek ez a befejezése, az 1911-iki

költségvetéshez képest 43.340· K többletet igényel,· mellyel az

állami elemi iskolai tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézetek összes

alkalmazottai nak (ide szám ítva a, nevelőket, szolgákat, kertészeket

s szegődményeseket is), a fizetési pótléka és lakpénze 1~246.412

koronát fog kitenni az 1912-ik évben. Es' pedig: '

A ,VI. fizetési osztályban 6 uj igazgatói állás szerveztetik,

melynek fizetési és működési pótlék többlete 4730 K-t tesz ki.

A tanárok részére a VII. fizetési osztályban 23 uj állás lesz, mely-

nek fizetési és lakbér többlete 25.160 K 13 IX. fizetési osztályú

állás a VIlI. fizetési· osztályba szerveztetik át; ennek többlete

13.450 Kiesz.

Ezek után az állami elemi iskolai tanító-, tanítónő- és óvónő-

képző-intézetek tanszemélyzetének elosztása az egyes fizetési osz-

tályok között a következő lesz ~ Egy szakfelügyelő a VI. fizétési

osztályban 6400 K fizetéssel, 600 K működési pótlékkal és 2000

K lakáspénzzel. Egy énekszakfelügyelő a VII. fizetési oszt-ályban

4800 K fizetéssel és 1600 K lakáspénzzeI.

Az igazgatói és rendes tanári létszám 221. Ezek közül egy

VII-ik éa egy VIlI. fizetési osztályú állás fizetése a központi igaz-

gatás költségei között szerepelnek s a fent kimutatott összegekbe

nincsenek is beleszámítva. A 219 igazgató és rendes tanár közül

9 igazgató lesz a VI. fizetési osztályban, 19 igazgató s igazgatónő

és 41 tanár a VII. fizetési osztályban, 69 tanár aVIII-ikban és 81

a IX. fizetési osztályban. I

A rendes tanárokon kivül az állami tanító- és tanítónókép-
zöknél működik még: 25 X. fizetési osztályú. segédtanár és segéd-

tanítónő ; 7 XI. fizetési osztályú tanító és segédtanítónő ; 2 XI.

fizetési osztályú óvónő; 2 1200 korona fizetésü és 3 800 konona
fizetésű tornatanitó.



.Van továbbá 55 800 koronás fizetésü rendesen kinevezett

nevelő és nevelőhő ; egy. :2000 korona fízetésü műfaragó ; egymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

1600 K-val fizetett előrnunkás ; 24 kinevezett kertész és 25 kine-

vezett iskolaszolga. ' • -~:

Mellék 6raadók, hitoktatók, nyelvtanítók, intézeti orvosok, inté-

zeti gazdaaszonyok dijaira, valamint kézügyességi és gazdasági

oktatás költségeire 221.300 korona, a cselédek és szegődménye-

sek béreire s ruha iIIetményekre 5?400 koroná, jutalmakra és

segélyekre 1000 korona van fölvéve.

A status rendezés, amint látjuk, nem fedi teljesen a tanárok

kivánságait. Igy az igazgatók nincsenek külön vá lasz tva a tanárok-

tói, 'tehát nem a rendes tanári létszám harmadoltatott meg a VII.

(41), VIlI. (69) és IX. (81) fizetési osztályok között ; de nem is ll.

jelenlegi létszám lesz megharmadolva, hanem. az 1909-iki létszám,

ami ujabb aránytalanságot von maga' .után, végül' még _mindig nem

szüntettetett meg a segédtanári intézmény. Ezen fogyatkozások

• megszüntetését ezután is kérelmezni fogjuk s hisszük, hogy ezek

meghallgatásra fognak találni alkalmas- időben,' ha a miniszter úr,
az államtitkárok és ügyosztályunk vezetője olyan mértékben támo-
gatna bennünket; mint amilyen módon azt eddig. is tették. Ebben

a dologban legteljesebb bizalommal vagyunk sorsunk jelenlegi inté
ző í iránt.

Bizalmunkban megerősít gróf Zichy János vallás- és közok-

tatásügyi miniszter úrnak október 30-án, a pénzügyi bizottság plé-·

numa előtt tett nagyfentosságu egyik' kijelentése.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEi .a kijelentés

arra vonatkozik, hogy az állami középiskolák igazgatóinak az a

kérelme, hogy a VLfizetési osztályba _kinevezett igazgatók törzs-

fizetésen kivül megszervezett évötödös pórlékaikat is tartsák meg,

mérlegelésre talált. Természelesen amilyen módon bánnak el ,a :

középiskolai igazgatókkal, ugyan ugy minősítik a velük egyenlő-

rangu tanítóképző igazgatókat is'. A mérlegelés ugyan bizonyos

megszorítást is tartalmaz, nevezetesen azt: hogyatörzsfizetés és
ötödéves pótlék összege a 8000 K-t meg rrern haladhat ja s arneny-:

nyibenez mutatkoznék, a potlékok a megfelelő mértékben leszál-

littatnak, illetőleg a törzsfizetésbe betudatnak. Ezt az elvi kijelen-

tést a legnagyobb köszőnettel kell vennünk, mert ez a legteljesebbe

jóindulatot mutatja a' tanárség anyagi. ügye: iránt, Most még csak

az szükséges, hogya miniszter úr elvi kijelentéséhez a pénzügy-

miniszterium is hozzá járuljon, Ekkor egyRQPONMLKJIHGFEDCBAö "t quí"nquennt"ummal ren-

del!t..ző VI. fizetési .osztályu igazgatónak járarídóságaa szabad-

Magyar Tanitóképz6. 14
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lakáson vagy lakáspénzen felül volna: törzsfizetésben . 6400 K,

qutnquenniumokban 10QO K, összesen 7400 K.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ t év letelte után:

tÖi'zsfiZ'~tés 720'0 K, quinquenniuma 1000 kerorra helyett 800RQPONMLKJIHGFEDCBAK ,-

összesen 8000 K. Újabb öt év után (ha erre idő egyáltalán maradna)

törzsfizetése 8000 K, quinquenniuma : semmi. Ha ezekkel a szám-

adatokkal szembeállít juk a mostani helyzetet, amely az igazgató-

kat a quinquenniumoktól megfosztja és nekik a VI. fizetési osztály

harmadik fokán 7400 K helyett csak 6400 K-t, a második fokon

8000 K helyett csak 7200 K-tjuttat és a 8000 K-t csak a Vl-ik

fizetési osztályelső fokán érnék el: kétségtelen a fizetésbeli elő-

nyösebb és kedvezőbb helyzet, mely végsőeredményben abban

nyilvánul, hogy öt quinquenniumos igazgatókzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmind az ö·t korpót

lék megtartása mellett juthatnak be a VI-ik fizetési osztályba és

ebben öt évi várási idő után a középső fok mellőzésével, - mely-

nek összegét különben is már 200 korona többlettel öt éven át

élvezhették _. mindjárt a 8000 koronának megfelelő első fokozatba

tétetnek.

_2. A gyakorló iskolai két óra. Az óraadók, hitoktatók stb.

d íja ira fölvett 221.300 korona, 40000 koronával több a folyó évi

hasonló tételnél. E 40.000 koronás többletet a költségvetés így indo-

kol ja : "Az óradíjak tételét az 1912. évi állam költségvetésben

40.000 K-v~l kellett emelnem azon oknál fogva, mert a tanítóképző-

intézeti tanárok ideiglenesen eddig is kivételnélkül heti 20 órában

voftak elfoglalva, ami II jelenlegi személyzeti létszám mellett le nem

szállítható. Minthogy pedig a tanárok ketz' óraszámának rs-roi e o -ra

való tervbe vett felemelése elejtetett, ennélfogva a két óraz· Óratö·bbletnek

külön dz/azásáról kellett a Nnt jelzett összegnek beállítása által

gondoskodnom. A költségvetésnek ezen indokolása szerint tehát a

tanítóképző tanári elfoglaltságban helyre fogják állítani az öt év

előtti hetyes álláspontot, azaz a többi középfokú iskolák tanári

elfoglaltságával egyenlő kötelező 18 órát beleszámítva a gyakorló-

iskolai tanításokon vató 2 órát is. Igy ha valakinek a gyakorlati

tanítások két órájával 18-nál több órája lesz, ez)ket is, mint bár-

mely más óratöbbletet. külön fognak dijazni. Ezzel az intézkedés-

sei atanítóképzőtanároknak egy állandóan napirenden volt sé re lm ]

ügye orvosoitatik közmegelégedésre. És ez így is van. helyesen,

mert a' gyakorlati tanítási 2 óra a tanítóképző tanárra sokkal

nagyobb suliyal nehezedik, mint másféle óráj a. Hiszen a rendes

órákon kivül kell' átnéznic. a tervezeteket; előkészíteni pl. a kisér-

leti tárgyak tanárainak a kisérleteket, . mely utóbbi nem egyszer



órákat vesz igénybe, mig a -növendéket a tanításra lehet bocsáj-
ta ni. Ámde a visszaállított rendes állapotok mellett örömmel végzi

ezeketmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII lelkiismeretes tanár. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Az államsegélyt élvező felekezeti tanárok status renaezését

is befejezik az 1912-ik évben -és pedig az állami tanárok status

rendezésével' párhuzamosan s ugyanazon elvek alapján. Erre :a
célra a költségvetésben a mult évi 277 ,318 korona helyett 380.G90

korona, (azaz 102.682 K-val több) van fölvéve. Ezekre vonatkozó-

lag .azonban részletesebb fölvilágosítást a költségvetés nem nyujt;

tehát nem is tudjuk, hogy hány igazgató lesz a VI-ba, hány igazgató

és tanár a VII-be, hány a VIlI-ba s hány a Dí-be. Az államsegélytRQPONMLKJIHGFEDCBA

é lv e ző felekezeti tanárok egyesitett statusa most körülbelül annyi

személyből áll, mint az állami tanítóképző tanárok statusa s így a

rendezés alkalmával körülbelül olyan mérvü előlépterések lesznek

ott is, mint az állami tanároknál.
4., Ezen a helyen kell kiemelnem a rendes kiadások indoko-

lásának még egy pontját, amelynek rendkivülisége épen abban van,

hogy a kormány a költségvetésben, a számok és tételek tömkelege

között nyujt elismerést egy fáradhatlan munkás tudományos, értékü

tevékenységének. Szól pedig ez a rész a következőképen :

"Egyik tanítóképzo-intézeti c. z'gazgató részére, ki hazánkban az

első z'skolai pszichofizikai laboratórt't,.tmnak a vezetŐje 'és ki ezen a

téren elismerésre méltó érdemeket ssereett magának nemcsak a hazai

tudomátzyosság terén, hanem ezen buvárlatoknak eredményez' is ezek-

nek irodalme feldolgozása is kbzzétttele által a magyar t1!domá-

nyosságnak a külNldb'n is becsületet is elismerest seersett, fárado-

zásának nem jutalmazására, hanem csak némi elismeréseül, lvi 600

K műkbdési pótlékot állítottam be az államkb'ltségvetésbe."

Az] hiszem, tanítóképző tanárok tudjuk mindannyian, kiről

van itt szó. Nagy László kollegánkról, a budapesti VI. kerületi áll

tanítónőképző-intézet rendes érdemes tanáráról, gárdánknak egyik

legrégibb s legdiszesebb tagja ő, kit nemcsak mi tanítóképző taná-

rok, hanem az, ország minden pedagógiával foglalkozó egyéne,

valamint a küífőldi tudós pedagógusok egyaránt ismernek. Az ő

fáradhatatlan munkássága egy uj tudomány ágat teremtett m eg

hazánkban setéren, rnint a folyó' évi brüsszeli gyermektanulma-

nyozási kongresszuson is nyilvánváló lett, szaktekintély a~' egész

kontinensen. Az összeg nem nagy, amely az elismerést dokurnen-

tálja ; de ez nem is fontos. Fontos az, hogy a becsületes és fárad'

hátatlan 'munkást észreveszik, figyelemmel kisérik s munkéjánák
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a;z~':~rl.ékétr~lismerik: és honorálják, Mi tanítókép-ző tanárok büsz-

kék, Jvagyunk;, . hogy ez az elismerés most tanítóképző tanárnak

jutott osztályrészül.'

. ~/ 5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Adologz'kiadásoknál házbérekre 5.7.070 K, fűtésre, világí-

tásra, 19,0.000 K; hivatalos irodai s házíszükségletekre 203.600 Kl

elméleti és gyakorlati oktatás szükségletére 42.200 K ; tanítóképző-
lrnléze:t( tankönyvek kiadásainak támogatására 10.000 K; élelme.

zésre 830.500K; növendékek ösztöndíjaira s 'segélyekre 48000 K;

utazásiés átköltözködési kőltségekre 5500 K;' tanító- és tanítónő-

képző-intézeti tanárok továbbképzésére, tanfolyamokra, külföldi

tanulmányutakra 11:,000 K; .növendékek tanulmányutjaira 4000 K;

szakfelügyelők utiköltségeire 4000 K;.' igazgató tanács napi dijaira

rlOOO K;, képesítő vizsgálatoknál működő bizottsági tagok díjazására
s uíiköltségeire 1:)700 K; .különféle kiadásokra 31.000 K; tanítók

szünidei tanfolyamára 25?00 K; .kisdedővóképző-intézetek közös

költségére, valamint az országban 'felállított intézetek .segélyezésére

32.500mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ; azaz összes dologi kiadásokra 1;502.070 K van elő-

irányozva. Ez a mult cévi 1,489.404 Knál 12.666 K-va\' több.

Az Országos Tanszer Muzeum költségei szintén,'a tanítókép-

zők térelénél szerepelnek és pedig 24.000 K változatlan összeggel.

II. Rendkivüli kiadások.

1. Atmenetz' kiadások.

":Az 1911. évre előirányoztatott.. .

az. 1912. évre előirányoztarik .
...",-------'-----"--

tehát .,

54.244 K,

154.500 .:

100.256 K-valtöbb.

. Ezen többköltség olyképen áll erő, hogy az állami tanító- és

-tanítónőképző •.intézetek tanszerbeli ~lszereléséie az 1911. évben az

állarnköltségvetésben szereplő 19.000 K·,t 25.000 Kvra, az- orgonák,

zorrgorák-és harmóniumoknak ujakkal való kicserélés ére felvett össze-

get pedig 16.000 K-ra emelték fel, még pedig azon oknálfogva, hogy

a tanítóképzők évről-évre oly csekély összeggel segélyeztetnek, hogy

ezen .elenyészően csekély összegbőlnemcsak hogy az 5-6-féle szer-

táraikat ujabb tanszerekkel és taneszközökkel eÚátni képtelenek,

hanem' még ~ régiek javítására 'ésjókarbantartására js alig elegendőXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a z a nem is egészen 100 Kvnyi összeg, amely e célra rendelkezé-

.sükre boc<sÍittatik. Már pedig az óriási.jmyagi áldozatokkal fenntar-
- < ~ • ,.~ ." t . • " '. ..,'
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tott tanító- és tanítónőképző-intézetek -csak akkor tudnak hivatá-

suknak kellően megfelelni, ha acél eléréséhez szükséges megfelelő

eszközöket is rendelkezésükre bocsátják.,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl '

Ugyanezen indoknál fogva a felekezeti tanító- és tanitónőképző-
intézeteK' felszerelési, berendezési és esetleg kisebb .épitési segélyeiré

az 1911. évi költségvetésben előirányzott 10.000 Kösszeget 50.000
K.val 60.00Q.K-r~ ,emelik.' . • '

A pedagógiai tantárgyak tanításánál szükséges pszichofizikai

laboratóriumok at fokozatosan valamennyi állami tanító- és tanítónő-

képző-intézetben életbeléptetik, ennélfogva az ezen célra az 1911.

évi.' leöltségvetésbe -beállitctt. összeget 2.000 "K-val . 4~OOO":K:ra

emelték.

Az 1. kerületben levő tanítóképző-intézet uj épületének beren-

dezésére és felszerelésére 40.000 K,' ai iglói állami tanítóképző-intézet

épületén szükéges javítások .költségeire pedig 5.500 K van elő,

irányozva.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Beruházások.

191 L évre megszavaztatott . .

1912. évre előirányoztatik .
--,-:~-=---:~-

tehát. .

1,105.,96'1 K,

946.147 "
159.81'4 K,val kevesebb..

A lévai állami tanítóképző-intézet uj épületenél szükséges több-

költség fedezésére 30.000 K.:'a székelykereszturi állami tanítóképző-
intézet és internátus építkezési költségeinél mutatkozó többköltségre

80.000 K, -ugyszintén a znióváraljai állami tanítóképző-intézet szá ••
mára Stubnyafürdőn létesített uj épületnél jelentkező többszükséglet

{edezesére 60.000 K irányoztatot.t elő.,
Az állami tanítóképzők legsürgősebb építkezéseiré a következők

szerepelnek a, költségvetésben:
. A gyári állami tanítónőképző-intézet internátusi épületének..fel-

építésére és berendezésére előirányzott 275.147 J(ct .kitevő összegnek

második é~ utolsó részletére 125.147 K;' a kolozsvári állami taníto-

k:épző~intézét építkezési,be~end'e'zesi:"es .felszerelésli ,kQlfségé.j~ elő-

irányzott 630.000 K második részleteként 200.000 K; a csu"g~i'áUa!rii
tanítóképző-intézet uj-épületének létesítésére szükséges 550~000 K

első részleteként '270.000' K.' "

-':. ARQPONMLKJIHGFEDCBAd é va z ' állami -tanitóképző-intézet -kiépítésére 300.000 K szük-

ségeltetvén, enuekelső részlejeképen 150.000 K lett. az állanrkölt-
ségvetésbe ' felvéve. ., -'., -
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lll. Bevételek.

A tanítóképző-intézetek tételénél az államnak 419.660 korona
bevétele van előirányozva. Még pedig az internátusok jövedelme
398.000 K, kertészet és gazdászat jövedelme 10.000 K,' vegyes
bevételek 7000 K, a losonci ref. prot. egyház járuléka az ottani
intézet költségeínez 2860 K, Hódrnezővásárhely járuléka mintaóvó

fizetéséhez 1600 K s a földmivel ésügyi miniszterium járuléka a tanító"
képző- intézeti növendékek ösztöndíjaihoz 200 K.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D. M.

Irodalotrl~

~Könyvismertetések.

Rousseau Emilje. A világirodalom gondolatokban ,Ieggazda- .
gabb könyvei nek egyike, Rousseau hires filozófiai és pedagógiai
regénye, az EmilmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j magyar fordításban jelent meg. A fordítás,RQPONMLKJIHGFEDCBA

S ck iJ p flir t Aladár gondos munkája, az eredeti minden vonatkozásának
figyelembe vételévei készült s valóban a maga teljességében adja
vissza Rousseau művét, nemcsak a gondolatait, hanem a hangot is,
amelyen a nagy genfi iró szélott. Az Emt'l nemcsak egyszerű
pedagógiai regény, hanem egy egyszerű világnézet kifejtése is; alig
van modern eszme, amelynek legalább csirái ne volnának benne
feltalálhatók. Semmiféle más könyv nem tett akkora hatást mínd-.

annak kifejlődésére, amit ma modernnek _nevezünk. Ebbői a szem-
pontból rendkivül érdekes és tanulságos olvasmány mindenkinek;
mint a pedagógia ·történetének egyik legjelentékenyebb, kerszakos
eseménye pedig magára vonja mindenki figyelmét, aki neveléssel
és nevelésüggyel foglalkozik. A 45 íves vaskos kötetet a Franklt'n-

Társulat adta ki; ára 10 korona,

Új magyar Shakspere-fordítás. Amihez egy' emberöltő előtt
úgyszólván az egész magyar irodalom szövetkezésére és egy I~I-
kes irodalomkedvelő. Tomory Anasztáz nagylelkű adományára
volt szükség, azt most nagy áldozatkészséggel ugyan, de ép oly
sikerrel. megvalósítja egy merőben a közönség érdeklődésére támasz-
kodó magán vállalat. Annak idején a Kisfaludy-Társaság nagy appará-

tussal valósította meg az első magyar Shakspere-forditást, most a



Magyar KönyvtárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvalósítja meg a másodikat, Sorra adja ki Shaks-
pere műveit, amelyeket nagy költőink, Vörösmarty, Petőfi, " Arany
fordítottak, azokat az ő forditásúkban, a többieket, melyek a régimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fo rd írásban többé-Kevésbé elavuítak, egészen ú j irodalmi becsű
fordításban. Eddig az Othello, a Romeo ls Juli{z, A velencei kalmár

és a III Ri'chárd jeLent meg ilyen ú j magyar szöveggeí, most leg-
újabhan 'pedig Shekspere egyik nálunk tegnagyebí» hatást ért darab.
jávaí, az Antoniu.s ls Cleopatrtival bővüít a sorozat. A darabot Hev#z'

Sándor fordította a kiváló Shakspere-buvár széleskörü tudésávaté

, a finom, stiliszta művészetével. Ebben a fordításban adja a darabo r.a

Nemzeti Ssínhéz sigy várhatólag ez fog hamarosan átmenni a
köztudatba, A füzet a Larnpel R. (Wodianer F. és fiai) cég kiadá-
sáoanmegjelenő s Radó Antal által szerkesztett.RQPONMLKJIHGFEDCBAM ag ya l' Kiinyv-t.ár

három számát foglalja el.; ára 90 fillér.

, Új könyv Miksdth Kálmánról. Gyói;zgyósy LászN érdekes
kis könyvet adott kia kitünő íróról. -Nem tulajdonképeni életrajz,
hanem f6ljegyzése.k -gyűjteménye. Gyöngyösy ,tudniillik li nyolcva •

. nas évek közepén együtt, egy szerkesztőségben dolgozott Mj'kszátbtal
s szoros barátságban élt vele. Mikszáth barátságos beszélgetés köz-

ben el-elmondogatta neki élete mindenféle részleteit; Gyöngyösy
ezekből azelbeszélésekből még akkor feljegyzéseket csinált s eze!t~t
adja m ost ki könyvében . 19y tehát a könyv tulajdonkép~n Miksz4th
előadása saját életéről, amely eredetileg nem a nyilvánosság számára .
készült s így megvan benne még ma is a közvetlenség frissesége
A z egész apró anekdoták kaieidoszkop-képe, amelyekből ' érdekesen
alakul ki .a nagy ír-ó egyénisége. Vannak benne anekdotikus ada-
tok Mikszátb gyermekkoráról, tanuló év<eiről, vármegyei szolgála-
táról,eJső írói kisérleteírőí, szegedi tartózkodásárél, ujságiró korá-

b ó l. Sok llj vagy eléggé meg nem világított adat y,an a könyvben
s' Mikszátb .alakja mínden esetre plasztikusabban áll előttünk e191~
vasása után'. A könyv, melyet szamos sz.ép kép ip diszít, :EI. Frank.
lia-Társulatnél ,jelent megj ára 2 korona 40 (.

Ugyancsak 'a Magyar Könyvtárban jelent m eg Karin Michae.Ji~
)Íj műve is. Galam,b Sándor fordításában. Ára a füzetnek 60 fillér.

j
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; ~ " " S e b e s t y é n G y u l a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAemlékezete. A Pedagógiai Társaság aM. T.

Akadémia heti üléstermében okt; 18'án tártotta rendes. ha vi felol-

vasó ülését Sebestyén Gyula.xaz állami tanítóképzők julius" hóban

elhunyt első szakfelügyelője emlékének szentelte. "Ez a megernlé-
kezés nagy' és .előkelő közönséget vonzott. a~, ülésre .. Ott 'voltak

Fináczy Ernő udvari tanácsos, mint a Pedagógiai Társaság 'elnöke,

Beöthy Zsolt az emlékbeszéd előadója.ibleményi Imre miniszteri taná-

,csos;' Erődy Béla udvari tanácsos, Alexander Bernát, Hegedüs István

egyetemi' taná-rok, WAngel Jenő, pedagógiurní, Berta Ilona, Erzsébet

nőiskolai igazgatók; a budapesti tanítóképzők' _tanárai teljes szám-

ban, Sebestyén Gyula özvegye, a család szám os tagja s az elhunyt-

nak ismerősei és tisztelői számosan.

Fin'ádzy'Ernő elnök rövid megnyitó-'beszéÚ'után -Beöthy Zsolt

rnondotta el emélkedett hangu.vtartalmas beszédét, amelyben Sebes-

tyén egyéniségével és működésével foglalkozott, Méltatta az 'elhunyt-

'nak kivál6 kvalitásait, irói érdemeités különösenpedagógiai működé-

set. Majdnem- félszázados barátság füzte iaz előadót az elhunythoz.
.' '..- - ~ ,/

'aki .kíváló, érős tehetség volt, szerény, egyszerű, de ' érdemekben

dús munkálója volt : a magyar nevelésügynek. Sebestyént nemcsak

hajlama, hanem családja is a tanítói pályára szánta. Midőn atyja,RQPONMLKJIHGFEDCBA
, • • 1 , •

aki iskolaigazgató volt, meghalt és édesanyja három aprógyerekkel

Budapestre.költözöttyaz özvegyasszony sohasem "ingadozó köte-

lességtudással 'nevelte gyermekeit. A felolvasó 'mindvégig láttaés

'figyelte ennek- a hős anyának keserves küzdelrneit, -amelyet a- sors

méltóan- jutalmazott. Az ifju' Sebestyén' Gyula, aki igen csöndes

fiu volt, már-elso irodalmi dolgozatával, Zrinyi Miklós -életével, föl-

keltette- "tanárainak;' különösen Fraknói Vilmosnak fígyelmét. :Mikör

reálískolai 'tanár lett,föleobvalói nyombari észrevettek, hogy benne

a-: Jé'~edagógusnak három' főfeltétele egyesül: hogy tudja,' hiszi és

szereti azt, amit tanít. 'Bnnek köszönhette nagy sikereítlminf tanár.

Nemsokára a közoktatási tanács titkára, majd az, első magyar Jeány-
cr.; ,: ,•.., •.••" ~\ . - '," ~.' "' .'.. '.' - _ "')

~iinnázi~m' tanára lett, .amelynek , szervezésébennékioroszlénrésze

volt. Éí~te é~ tanítói működése Széchenyi 'szellem éhez am kÚel. 6
neki is az volt az elve, hogy' a szociális eszmék elől elzárkózni'

nem szabad és nem lehet, hanern a tanítónak is" és annak talán

elsősorban kötelessége a "tá rsada lom szociális ellentétei nivellálásán

működni. Ennek az elvnek állott szolgálatában akkor is, amikor



á középiskola 'tantervét és az ezt kiegészítő utasításokat kidolgozta.

Mlinkás~ágába egész lelkütetét vitte bele; Sebestyénoek két otthona

volt :~a~ iskol~' és'családi ~tthona,. Legkiválóbb alkotása az a~elő-

adása volt, amelyet a millenáris tanügyi kongresszusonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA n;zagyar,'

iskola éS.a nemzeti eszme, cimen tartott, amely előadása még máigmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- ' < "" ~ ,,',' _ - ~ .' · r .:, "-_ '

is: irányirója a magyar pedagógiának. Kiváló történeti muakája a

magyar "'nemzet története is, amely egyik .legértékesebb alkotásra a,
~ • - - - '~ <

!l1~gyar tör~énetir.~~nak. _ .
Munkás életének utolsó szakaszábanjiz, állami tanítóképzők

országos. szakfelügyelője. . volt, . s mint . ilyen széleskörü tudásá:.

val és helyes érzékével nagy hatással volt a magyar tanítóképzés
irányitására. ..:\. legujabb tanítóképző! -tanterv egységesítése és az

utasítások igazán mély gondolatokkal telt általános része is. ai '<5
rnunkája .. ',,' .

d.,. ,... " • '.. - iXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'K in e v . e i é s ; A'vallás- 'és közoktatasügyi - m. kir. miniszter kinévezte

Sú1-tz htllin("a" györi: .iiUami 'titiít?nőképi6-intézethez nevelönövé."

"A m a g Y á r . k i r . . á llam vasu tak .t é l i 'm e n e t r e n d j e a z 1 9 1 1 - 1 9 1 2 . é v r e .

A magy. kir.' államvasutak vonalairrés az általuk kezelt maganvasutakön

f, é. okt5ber hÓ r- én a féli menetrend lép életbe, mely a jelenlegérvény-

ben lé~ő nyári menetrenddel szemben a következö lényegesebb változá-

sokat tartalmazza: .

A Sztkelyhid"--s;ilágyso~lyói vonalon. Berettyöszéplak-c-Szilagysomlyö

között 'egy. UJ vegyesvonatpar helyeztetik forgalomba. Indul Berettyö-

széplakról reggel 6 órakor, érkezik Szilágysomlyóra. reggel 7 óra 5 perc-

kor, indul Síilágysomlyóról este 7 óra 30 perckor, érkezik Berettyöszép-

lak.ra este 8 óra 40 perckor ..

A székelykocsárd-marosujvári vonalon a Marosujv arról éjjel 10

óra 2spérckor indulo és oda éjjel II óra 22 perckor visszaér kezö vegyes-

vonat rnegszüntettetik.

A budapest nyugoti p. ud7/ar-marcheggi vonalon .az alábbi válto-

zások lépnek életbe : . . \ ..

A. Rákospalota- Ujpeströl -: Budapestre reggel, 3 óra SI. perckor

érkező 'vona! megszünik, -" a Parkany-Nanaról Budapestre d. e.8 óra

'45.perck.or érkező -vonat csak Nagymarost6l közlekedik, - a Budapestről

d -. e. TI óra 35 perckor Nagytpa~os!~ induló' és onnan délután' 5 ór~

45 percko; Budapestre érkező vasar- és ünnepnapi vonat megszünik, -

a Budapestról-délutan 5 óra 20 perckor Szobra induló vonat csak Nagy"-'

marosig, . _. Oa Budapestről este 8 óraRQPONMLKJIHGFEDCBAw perckor Párkany-Nanara induló

ronat.csak yácig, - a Nagymarosröl éjjel .l.oór~-25perckor Budapestre

érkező vonat csak Vactöl iközlekedik, Az Ersekujvarröl éjjel II;' .öra SÓ

perckor Budapestre érkező .vonat; végül va Pozsonybel. este: 8 P!!l- '.25

perckor Marebegg-Wien felé induló vasár- és ünnepnapi vonat megszünik.

553
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A Budapestről jelenleg este 9 óra 45 perckor Rákospalota-Ujpestre
indu ló és onnan Budapestre éjjel 10 óra 50 perckor visszaérkező helyi
vonat forgalma Dunakeszi-Alagig kiterjesztetik. E vonat a téli menetrend-

. ben Budapestről este JO órakor indul és Dunakeszi-Alagról Budapestre
éjjelmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1Í óra 25 perckor érkezik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A galdnta-zsolnai vonalon. Galánta-Szered között egy uj személy-
ill. vegyesvonat helyeztetik forgalomba, Galántáról indul reggel 6 'óra 53
perckor, Szeredre érkezik reggel 7 óra 20 perckor; Szeredröljndul dél-
előtt 8 óra 20 perckor, Galántára érkezik 8 óra 47 perckor délelőtt.
A Trencsénből Zsolna felé reggel 6 óra 35 perckor" induló személy-
vonat már Pöstyéntől kezdve fog közlekedni, ahonnan reggel 5 óra 10

perckor 'fog indulni.

A -póstyáz-verbói vonalon az esti vasár- és ünnepnapi vonal pár
megszüntettetik. .

, A höiak-trencsénteplic-trencséntepHcfürdői vonalon a Trencsénteplic

fürdőről éjjelI óra II perckor, reggel 4 óra iJzperckor, délután
5 óra 29 perckor és éjjel 10 óra 18 perckor indulo, valamin-t' az oda.
éjjel 3 .öra 5 perckor, délután 2 órakor, este 8 óra 40 perckor és éjjel
Il óra 55 perckor érkező motorosvonatok megszüntettetnek.

A vdc-ipolysdgi vonalon a Vácról Ipolyságra délelőtt 9 óra 57
perckor induló és az Ipolyságról Vácra este 9 óra 13 perckor érkező
vasar- és ünnepnapi vonatpar megszüntettetik.

Az érsekujvdr-németprónai vonalon a Nagybélictöl Nyitr~ig személy-
szállítással kózlekedö délutáni tehervonat csak Nagyrapolcsanytöl Nyitr,áig

_ fog személyszallttassal, közlekedni.

"' A cecléd-kupai-ko7Jdcsmajori vonalon a Csemőről Ceglédre este
8 óra 55 perckor érkező motorosvonat október 31-éli. megszüntettetik, a
Ceglédről Csemöre este 6 óra 5'1 perckor indulo motorosvoaat november
r-töl április 30-ig csak, Ceglédtől Gerjéig fog közlekedni, A Gerjétő'l

Ceglédre este 8 óra 12 perckor érkező motorcsvonataovem bú lén ismét
forgalomba helyeztetik.

A budapest nyugoti p. u.-orsovai vonalon. A Budapestről Ceglédre
II óra 55 perckor induló és a Ceglédröl Budapestre este 9 óra 20 perc-
kor érkező vasar- és ünnepnapi, - tevabba a Kiskunfélegyhazáröl Szegedre
reggel 5 óra 37 perek or érkező és a Szegedröí Kiskunfélegyhazára este
7 öra 30 perckor indulo személyvonat megszüntettetik,

Az' Orsovaröl jelenleg este 7 óra s o perckor indulö, Budapestre
reggel ti óra 30 perckor érkező express vonat Orso'~ár61 csak este 8 óra
zoperckor fog indulni, az érkezés Budapestre a jelenlegi marad, a Buda-
pestről éjjel II óra '30 percker indulo, Véreierevara jelenleg "10 óra
45 perckor érkező expressvonat ~ a budapesti indulás változad~nul

hagyása mellett - Verciorovára már délelőtt 9 óra 40 perckor fog érkezni.



A szabadka-óbecsei vonalonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz Óbecséröl jelenleg reggel 7 óra 26
perckor indulo, Szabadkara délelőttmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Óra 4 perckor érkező sze-nély-
vonat Őbecséröl reggel 8 óra 50 perckor fog indulni és Szabadkara

délután 12 óra 28 perckor fog érkezni. A Szabadkáról jelenleg délelőtt
II óra 43 perckor induló, Óbecsére délután 3' óra 23 perckor érkező

személyvonat Szabadkáról este 7 óra 10 perckor fog indulni és Öbecsére

este 10 ó;a 35 perckor fog érkezni.
A temesvdr·józsefváros-buzidsjürdői vonalon a Buziasfürdöröl dél-

előtt II óra 18 perckor és este 7 óra 25 perckor Temesvarra .indulö;

valalllint a Temesvárról délután 3 óra 15 perckor Buziasfürdöre indulo

személyvonat megszüntettetik. A Buzíasfürdöröl Temesvar-jözsefvarosra

este 6 óra 50 perckor érkező személyvonat ismét forgalomba helyeztetik.
Azujdombóvdr-bosznabródi. vonalolt Pécstöl-e-Ujdombövarigjegy nj

gyorsvonat helyeztetik forgalomba, indul Pécsról délután 4 óra ~5- perckor,
érkezik Ujdombövarra este 6 órakor, ott csatlakozik a ,Budapestre este
9 óra 35.perckor érkező fiumei gyorsvonathoz. Az Ujdombóvarröl jelenleg

reggel 4 óra 40 perckor indulo személyszállító tehervonat személyvonattá
minösittetik át és Ujdornbövárröl reggel 5 óra 52 perckor fog indulni es

Pécsre reggel 7 óra 45 perckor fog érkezni.
A budapest-jiumei vonalon a Skradtöl=-Fiuméig közlekedett vasar-

és ünnepnapi kirandulö vonat megszüntettetik.
A sdrbogdrd-szekszdrd-bátaszéki~vonalon Bataszéktöl-c-Sarbogardig

egy uj személyvonat helyeztetik forgalomba, mely alternatív mödon fog
közlekedni és pedig november r-töl február 14-jg Bataszékről éjjel 2 ora

20 perckor fog indulni és Sarbogardra reggel 5 óra 28 perckor fog
érkezni, ahol csatlakozni fog a Budapest keleti p. udvarra- reggel 8
órakor érkező fiumei gyorsvonathoz; február IS-től október 31-ig pedig
Bataszékröt reggel 4 óra 20 perckor fog indulni és Sarbogardra reggel

7 óra 30 perckor fog érkezni, ahol csatlakozni fog a Budapest keleti p.
udvarra' délelőtt 9 óra 35 perckor érkező fiumei gyorsvonathoz. Az ellen-
irányban szintén egy uj személyvonat helyeztetik -forgalomba, indul Sár-
bogárdról délelőtt 9 órakor, érkezik Bataszékre délután 12 óra 46 perckor;
E vonat Sárbogárdon csatlakozik a Budapest keleti p. udvarról reggel
7 órakor indulo fiumei gyorsvonathoz.

A Sárbogárdról jelenleg reggel 5 óra 55 perckor indulo, Bataszékre
délelőtt 9 óra 5 perckor érkező személyvonat. menetrendének korabbra
fektetése "mellett, szintén alternativ mödon fog közlekedni és pedig

november 1-töl február 14-ig Sárbogárdról 'reggel 3 óra 20 perckor fog
indulni és Bátaszékre reggel 6 óra 23 perckor fog érkezni ; február 15·től
október 31-ig pedig Sárbogárdról reggel 4 óra 30 perckor fog indulni
és Bataszékre reggel 7 óra 36 perckor fog érkezni. E vonat' Bataszéken
csatlakozni fog a szabadka-e-bataszéki vonalon forgalomba helyezett, ugyan-
csak alternativ módon közlekedő, uj személyvonathoz.

/"
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'A. bátaszék-ujdombóv'dt i vo;zalonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa' vonatok menete gyorsittatik. Az

Ujdombóvárról jelenleg reggel 4 óra 35 perckor indulö.vllataszékrereggel

·7 :óra 31 perckor érkező személyvonat alternatív módon fog közlekedni

és pedig novempermlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.J : -töl február I4-ig Ujdombövarröl reggel 4 óra, '32

perckor' fog indulni és Bataszékre reggel 6 óra 29 perckor fog érkezni,

-- február I5·tŐLoktóber 31-ig Ujdombövarröl reggel 6 óra 10 perckor

fog indulni és Bataszékre reggel 7 óra 57 perckor fog érkezni. A Bata-

székról jelenleg este ,IQ 'OraJ3 perckor indulo Ujdombóvárraéjjel 1 óra

.22"perckor, érkező személyvonat ugyancsak .alternativ módon fog .közle-

kedni, es pedig i november r-töl február I4-ig' Bataszékról .este 7 óra

·7 'perckor fog indulni' és Ujdombövarra este 9 óra 7 perckor fog érkezni,

~ .februar I-S·től -oktöber 31-ig pedig Bataszékről este Ji óra 50 perckor

fogr indulni ésvUjdombövarra éjjel 10 óra 50 perckor fog érkezni. Az

Ujdombövarröl jelenleg délelőtt 10 óra 38 perckor indulo, Bataszékre

-délutan 2 .óra '4 'perckor, érkező személyvonat Ujdombövarröl délelőtt

~o"óra 39 perckor fog indulni és Bataszékrejiélutan 12 Óra 47' perckor

fog, ~érk~zl1i. Az Ujdombövarröl jelenleg délután 2 óra 30 perckor indulo,

Bataszékre este 6 órakorjérkezö személyszállító tehervonat Ujdombövarröl

délután 2 óra 13 perckor fog indulni és =Bataszékre délután 3' óra 52

perckor. fog érkezni.' A Bataszékről jelenleg délelőtt 10 órakor -indulö,

Ujdombóvárra délután 1 óra '30 perckor érkező személyszállító tehervonat

Bataszékről délelott [1' óra 29 perckor fog', indulni és Ujdombövarra

délután ~I óra 46" perckor fog- érkezni, E vonalon ezenkivül egy uj

személyvonatpar- helyeztetik forgalomba, Bataszékről indul reggel 7 óra

5S', perekori Ujdornbövarra érkezikdél\!lőtt '9 óra-. 5 7 perckor, Ujdombó:

varröl indul este; 6 óra 30' perckor.v.Bataszékre ' érkezik 'este ,'8 óra 26

perckor. ,~; " " ,
, (Folytatása következik.)

, , , " '. ..XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E g y j ó t a n á c s a d ó v a l a m e n n y i szülőre, nézve,akik,gyermekeik számára

egy oktató jaték-, és foglalkozási szert .keresnek, a képes .arjegyzék Hor-

iony"~őépít?s~e~ré~yekrő) srb:-fői, amely Ri~hter F. "Ad ... és Társa, kir.

üdvari és kamarai"szállít'Ó\c ál.tal (Bécs, I. Operngasse 16) kivánatra bér-
menwe beküldetik ; mert '~z'~'u "könyvecske !1 különféle Horgony-Köépítö-

szekrények és ezek kiegészítéseinek kimerítö leirásán kivül szép, építési

mintalapokat, és 'szá~;S, fé~it~ cé~deke? elismerő, nyilatkozatot' tartalmaz,

~~~n:bif;~I~t~'k>egyhangul1!-g elismerik.vhogy netq létezik: jobb jaték-. ~~

fógíarkoiásC~;e~ mindenkoru gyermekek' szamara, minta ,Ridíter:fé.l~

fl~rg~ny:Kdé~itő~?ekiénye~: Ázér't r~lamennyi szülőnek azo~ jóakaratú

tanácsot adjuk; .hogy .karacsonyi ajándékok beszerzése előttolyassák el

~IŐbb,ezep érdekes-Richter-féle, könyvecskét, amelyben bővebbet találunk

j6'zenélő~űv'~krŐl, ,é~~~szélőgép~krőL·is. '.

, '"MarxLKJIHGFEDCBAés 'M é r e i tuqom'ányós müszerek gyára ,a, napokban j,{üldte
széjjel 8·as számu teljes polgéri- és középiskolai felsz'ereléseket tartalmazó

.'



árjegyzékét. A -csinosan illusztrált árjegyzék közli azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfizika, kémia, ./iildrajz,

tórténele;" természetrajz; mertan, számtan, torna, -szabadkézi és mértanirajz
i'kör,ébőI' mindazt, '. ~rÜlré'egy;: középiskolanak .szüksége van. A jónevű

gyárat, mely a hazai, tanszergyartas terér uttörő munkat végez, kartársaink
szi~es figyelméba ajánljuk.' . - 'mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

... "

~irrlutatás'
. a f. évi november h6, 20-ig befál{t tagsági dij~k;Ól. .

'191O-ik évre: Torbits Mih~ly (4;"koi\ Gyémánt Miklós (2 'kor.).
1911-ik évre: Dr. Körös .Endre, dr. Katona János, Áll. 'tanító-

képző Félegyháza, Fiedler István, Mátray Gyula, Glünkl Ágost,
özv. ar. Katona Lajosné, özv. Fábián Károlyné, Gludovácz Emma,
Mangesius Mária, Ferenczy Izabella, Áll. tanítóképző Modor, L k,
tanítóképző Csiksomlyó, Balázs Endre.yWagner )áno~, Bittenbinder

. ~ .' ~ .

Miklós, Kun Alajos, dr. Gyömörey Zsigmond; Gamauf György,
Róna Jakab, Pókász Imre, Papp József, Pazár Zoltán, S im kó Endre;
dr. Gockler Lajos, Patyiné Láng Mária,' Forberger Árpád, Poszvék
Irén, Hamar Gyula, Gaal Imre; Tabódy Ida, Watzesch Janka, Kárpáti
Ernő., ref. tanítónőképző Szatmár, Bánhidiné Nagy Teréz, gör. kath.

tanítónőképző Ungvár, ~Iajchó Mihály, Zorkóczy Ede, Thaisz Lajos,
Grész Ernő, Tömör Boldizsár, Tscheik Ernő, Somogyi Géza, Szarka
Lajos, Aczél Ilona, Brunovszky Rezső, Dienes Károly, Szente Pal,
May .Emilia, Nikelszky Zoltán. Leviusz Ernő, Heínrich Józsa, Orosz
István, Drescher Irma (8-8 kor.), Révfy. Géza (4 kor.), Puresi
János (4 kor.), Torbits Mihály (2 kor.).

1912,ik évre: Gludovácz Emma, Ferenczy Izabella (8-8 kor.).

': Horuav Ede,
egyes. pénztáros.

FelwelLKJIHGFEDCBALipót utódai
. " BUDAPES'!\: JX. IPAR· UTCA 4:

Mintlennemüískolapadok, Iskola-
torna- és óvoda-berendezések és
szabad-,gyermekpadok gyártása.
•••. Arjegyzékkel készséggel
szolgálunk ingyen és bérmentVe.
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MAGYARORSZÁG TANITÓI,

hivjátok fel tanitványaitoknak és
azok szüleinek figyelmét

Richter horgony épitőszekrényére
mely a legjobb szórakostefö, oktató, az elmét élesitö

játék-és foglalkoztató szer
mindenféle koru gyermek~k részére.

F. AD. RICHTER ÉS TÁRSA WIEN, XIII/1. EITELBER-
GERGASSE 6-14. - K. UDV.ÉS KAMARAI -SZÁLLITÓK
ELSÖ OSZTRÁK-MAGYAR ÉPITÖSZEKRÉNY -GYÁR.-

Linimentum
Capsici
-composttmm '

Anker-Pain-
Expeller
pótszere

fájdalomcalllapi t<S:
_s~er, a köszvény ~._
csúz kifejlődését
megakadályozza.

bevált házi szer
meghülések, ischias
és keresztfájdalmak
eseteiben.

Késziti ,

',DR. RICHTER gyógyszertára az arany oroszl~nhoz, Prag
1. Elisabethstl'asse 5. - Fölerakat Magyal'ország részél'e TÖRÖK J.
gyógyszertál'aiban Budapest. VI. Kil'ály-utcza 12 és Al~dl'ássy-ut 29



559 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, A'o'LKJIHGFEDCBAhajhulfás oka ' =
,és m egakadályozása.

A haj kihullásának sokféle
oka lehet. Oka lehet: fer-
tőző betegség, vérszegény-
ség, idegesség. Leggyako-
ribb oka azonhan a fejbőr
megbetegedése. A fejbőr-
nek pedig különösen az a

~ betegsége, melyetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkorpá-RQPONMLKJIHGFEDCBA
z á s n a k neveznek A föl-
szaporodott korpa össze-
nyomja, elsorvasztja a haj-
szálakat. Akorpás fejbőrön
azonfelül bakteriumok is
telepednek meg, melyek
ugyancsak pusztitták a haj
gyökerét. Ha tehát a haj
kihullásának elejét akarjuk
venni; fejkorpa képződését
kell megakadályoznunk
Ha pedig a már megindult
hajhúllást meg akarjuk ál,-
litani, a korpától kell a
fejbőrt megtisztitanunk.
Legjobbnak bizonyult erre
a célraXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP e t r o l Egger. Aki _
rendszeresen használja ezt,
a hajsz eszt, annak soha -
fejkorpája nem lesz és igy

nem is fog soha hullani a hajá. Akinek pedig korpás a bőre és
azért hull a haja, az csak dörzsől]e be párszar a fejbőrét ezzel
a szeszszel és rövidesen el fog tűnni fejéről a korpa és el fog
állani. a hajának a hullása. A P e tro t E g g e l' minden más eredetű
hajhullást is megszűntet, inert erősíti, edzi a fejbőrt és alkal- '

massá teszi arra, hogy- uj hajszálakat növesszen.

Petrol Egger a legalkalm asabb hajápolószer állandó használatra •
.Ára 2 kor, 40 f ill.

l é s z i t i : G y ó g y s z e r t á r a "N ádo rU .hoz, B u d a p e s t , V I . , V á c l · k ö r u t 1 7 . sz .''
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Uj tani~ási áS:!mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . -

Psychologia (lélektan)
tanulmányozásához szükségcs
laboratoriumi felszerelések, ki-
sér-letd eszközök stb. stb. a leg-
előnyöseb ben szerezhetők be:

~Erdélyés ~zabó .
laboratoriumi felszerelések

és 'tanszerőlc gyárában
Budapest, VIlI. Bar-oss-utca 21.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyá.r

Sto'wasser János
csász, és kir. udvari szállitó.

A m , kir. operaházi tagok, a m , kir. zeneakademia, a
/"

budapesti szinházak stb. szállitója, a hangfokozógerenda
. es a Rákó.czitál'ogató feltalálója.

Föüzlet: - Budapest, .. Gyár:
ll., Lánchid-u. 5.' . ~ Ontőház-utca 3•

.~ szak~an Magyarország
legnagyobb hangsze~gyara.

Ajánlja saját gyárábari készült. .'

. h~ngsz~reit
ugyszírrtén hurokat . és hangs~er atkaurészett;

Iskolahegedük 4 frttól. Har-monfurnok 35 frttól.

Árjegyzék kivánatra ing·yen és bérmentve.


