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M in is z te r v á lto z á s .

Szivünk parancsát követjük, mikorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZichy János gróf,
volt vallás- és közoktatásügyi miniszter úrról, legfelsőbb

vezetőnkről búcsuzása alkalrriávalÍa köszönet és elisme-

rés szerény szavaival emlékezünk meg. Már első tisztelgé-

sünk összeforrasztott bensőleg volt vezérünkkel. mikor

miniszterünk közvetlen lelkéből fakadó szavait hallottuk,

h o g y "a tanítóképzést a népműveltség tengelyén~k; a hazai
kultut:ális mwnka elsőrendű tényezőjénekCBAll vallja.

Három '~ves fényes munkásságában mindig hű
maradt elveihez. Az. 191D. évben sötét felhők tornyosul-

tak a tanítóképzés egén, fenyegetett a 35 évi szolgálat

és a heti 20 óra veszedelme. Zichy János gróf azonban

erélyes fellépésével nemcsak a teheremelés tervezetében

rejlő sérelmeket szüntette meg, ,hanem a, státusrende-

zésre kitűzött három évi, időt megrövidítette s ezáltal a

tanárok anyagi helyzetéri is javított. Megnyitotta az
igazgatóknak a VI., a gyakorlóiskolai tanítóknak pedig

a VIII.'rangosztályt s rendezte' a felekezeti tanárok

fizetését.

Zichy János gróf a ,sz"akfelügyelet szervezésének

megindításával a tanítóképzők munkájának tudatos irá-

nyítását és a tanulmányi Ügyek szakavatott ellenőrzését

és vezetését kezdette meg s e lépés a tanító képzés törté-

netépen jelentőségteljes fordúlópontot jelent.

, Új tanítóképzők építésével és < ;L Z íntézetck uninta-,

Magyar Tanítóképző. 9. .
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szerű felszerelésével gazdagodtak a tanítóképzés eszközei.

~ Miniszterünk működését mindén téren áldás kisérte s leg-

szebb reményünk, - hogy az egészségi és pedagógiai

követelményeknek megfelelően, szépen felszerelt új inté-

zetekben, anyagi gondok nélkül, elégedett harmonikus

lelkek tanítsanák , - csaknem teljesen megvalósult, 'ami-

kor az. új nyugdíjtörvény sérelmes intézkedései felzal{-

latták ,a ' kedélyeket.

A 'tanítóképző gyorsan haladó, az élet forgatagában

előretörő intézmény, . melynek életerős, ifjú munkásokra

van szüksége. A, harminc évért folytatott küzdelmünkben

nem is találkoztunk merev ' zárkózottsággal : Z-ichy János

gróf' méltányolta feljajdulásunkats megértette az ügy

érdekében folytatott harcot, mert bizonyos, hogy a 35

évig szolgáló tanárok legnagyobb része csak ártani fog

az iskolának. Erősen hisszük, "hogy miniszterünk segí-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . . " . -

tett volna bajunkban, ha, politikai okokból nem lépett

volna vissza a küzdelmek területéről. "

Ezen meggyőződéssel szivünkben búcsuzunk kegyel-

me~'vezértinktől s kivánjuk, hogy kulturrnunkájának

gazdag gyümölcse legyen. Bárhová állítsa a nemzet és

a király bizalma, szeretettel fogunk visszagondolni arra

az időre, mikor az ő táborában, dolgoztunk a nemzeti

kultura felvirágoztatásán.

, , *

Az elhagyott miníszteriszéketzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJa:nfwvich Béla v. b. t. t.

a közelmultban kinevezett kultuszminiszteri államtitkár

foglalta-el. Igaz szivvel, őszintén örülünk tüneményesen-

gyors haladásának s bizalommal .üdvözöljük felelősség-

terhes, fényes állásában. '

, ' Mert hisszük, hogy nagy tudománya' és sokoldalú

élettapasztalata erős biztosítékok' arra~ ,hogya magyar

tanügyet bölcsen és jókarattal vezesse, '
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A tanárság bizalommal és szeretettel járul uJ veze-

tője elé, mert szivét akarja megnyerni ügy.einek. Az

észnek világosan szólnak' égető szükségleteink, különösen
az új nyugdijtörvény életbeléptetese általzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegromlott elő-
haladásunk, melyen némileg státusrendezéssel, az igaz-

gatók külön csoportba osztásávalés a mindenkori tanári ,
létszám harmadolásával lehetne segítení..

A tanítóképzés haladásának erős kerékkötője a mai

szűk keret, melyen csak az évfolyamok számának növe-

lésével, a képzés idejének meghosszabbításával, talán új

tanítóképzői törvény hozatalával segíthetne a kormány. Az

intézetek belső életét: tanítói munkáját leghathatósabban

támogatná a szakfelügyelői intézmény teljes és lehetőleg

széleskörű fejlesztésegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'é s a megkezdett felszerelés és

berendezés további folytatása.

Óhajt juk, hogy szükségleteink új miniszterünk előtt

világosan és meggyőzően feltárva, kielégítést nyerjenek,

akkor Őméltóságának öröm és élvezet lesz a multban

tanusított buzgalommal tovább dolgozó tanítóképző-inté-

zeti tanári státus vezetése. '

Szerétettel köszöntjük Nagyrnéltóságodat s kivánjuk,
hogy felelősségteljes állásában sok sikert arasson, tiszt-

viselői . táborában pedig örömét lelje! -' nt.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z u j n y u g d ij tö r v é n y és a tarráreág h e ly z e te .

(Fel<,!lvastatot: a márc. 13-iki választrilányi ülésen.)

Mélyen tisztelt választmány i
A képviselőházhoz mult év szeprember 22-én benyújtott

nyugdijtörvény-javaslat törvényerőre emelkedett a tanárságra nézve

~zzal a sulyos tartalommal, hogya' tanárnak ezután csak, 35 év
szolgálat után biztosít teljes nyugdíjat. Amikor a legnagyobb elisme

réssei és hálával adózunk ,a törvény megalkotóinak azokért a sok

szép és nemes intézkedésekért, különösen az özvegyekről és árvák-:

-



-
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'ról való humánus gondoskodásért, amelyek az uj nyugdijtörvényt

.valóban Europa egyik legjobb 'nyugdijtörvényévé avatják, mégis

nagy lehangoltság és szomoru aggodalom vesz erőt rajtunk a tanár-

ság anyagi existentiáját, és az iskola érdekeit mélyen érintő 35 éves

tanári- szolgálatnak a behoaatalával szemben. Amig a tisztviselők

egy nagy kontingensének a szolgálati idejét 5 évvel leszállítja az

ujzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtörvény, addig a tanárokét ugyanannyival fölemeli.

Mihelyest i l , nyugdijjavaslat napvilágot látott, egyesületünk

vezetősége, mint tudjuk, a társegyesületekhez hasonlóan minden

lehetőt megtett : irtunk, kértünk, deputációztunk, a vaIlás- és köz-
oktatási miniszteriumban és a pénzügyminiszteriumban ugyszólván

állandó ajtónyitogatók voltunk, memorandumokat küldöttünk az

összes képviselőkriek, kartársainkat is felkértük, hogy interveniálja-

nak a 30 éves szolgálat érdekében kerületük képviselőjénél, még

sem sikerült a 35 éves szolgálat behozatalát megakadályozni.

Foglalkoznunk kell tehát az uj helyzettel. Még pedig két

szempontból. Először a jelenleg múködő s a 30 és 35 éves szolgá-

lat között szabadon választó tanár nyugdíjigényei szernpontjából,

másodszor pedig általános szempontból, a tanárok előrnenetelei és

az iskola érdeke szempontjából, hogy ezek alapján a régi állapot

visszaállítása, valamint amig ez be nem következik, az uj helyzet-

ből folyó megrosszabbodott viszonyoknak a kellő javítása érdeké-

ben megindíthassuk a szükséges 'm?zgalmat. '

Fejtegetéseimben és adatai mb an tisztán a tanítóképző tanárok

helyzetét veszem vizsgálat alá, mert bár a 35 éves szolgálati idő

egyformán nehezedik reánk a középiskolai kartársakkal, viszonyaink

mégis különböznek az övéktő1. Különbőznek - amennyiben nálunk

a helyettes tanársággal egyenlő értékű megbizott tanárokon kivül

nemcsak rendes tanárok és igazgatók, hanem segédtanárok és
gyakorlóiskolai tanítók is vannak.

Mindenekelőtt meg kell áIlapítanunk, hogy a nyugdíjtörvény-
javaslat reánk vonatkozó sérelmes intézkedései ellen megindított

mozgalrnunk nem volt egészen meddő, mert a tanítóképző tanáro-

kat fenyegető 40 éves szolgálati idő behozatalát mégis sikerült meg-

akadályozni. Nagymérvü utánjárásaink és felvilágosításainknak ered- -

ménye az a betoldás, mely az uj nyugdijtörvény ll. §-a 4-ik be- "

kezdésének első pontjaib!ln foglaltatik s amely ugya jelenlegi,

mint az ezután kinevezendó tanítóképző. intézeti tanárnak is' a

35 éves szolgálatot teszi, kötelezővé. (Lásd Közlönyünk ez évi

februári számának 104. oldalán.) A törvény ezen pontját kartar-
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saink többféreképen értelmezték s felvilágosításért az elnökséghez

fordultak.

Hogy világos, határozott, és minden félreértést kizáró magya-

rázatot adhassunk a fölmerült kérdésekre, Főtitkár és -Szerkesztő

elmentünk ismét, mint már nagyon sokszor, Dr. Kerntler Kálmán'

pénzügyminiszteri osztálytanácsoshoz, ,a törvény javaslatnak volt

miniszteri előadójához s három kérdésre kértünk felvilágosítást:

a)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 . 11. '§. 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApontjának reánk vonatkozó első bekezdésében

foglaltak vildgos értelmezését kértük.

A magyarázat teljesen megnyugtató, Ugy a jelenlegi, mint

az ezután kinevezett tanítóképző-intézeti tanár, akár megvan neki

alI. §. 2-ik és 3-ik bekezdésében meghatározott főiskolai képzett-

sége, akár nincs, ha olyan állásra van kinevezve, amely állás eddig

30 éves szolgálatú volt, ezen állásában 35CBAéves szelgálatra kötele-

zett. Ezért van a reánk vonatkozó eme pótlás az általános intéz-

kedések között, nem pedig a~ átmenetiekközött. A gyakorlóiskolai

tanítók szolgálati ideje 40 év, mint volt eddig, kivéve azokat, akik

tanítóképző tanárokká vannak kinevezve,de szolgálattételre a gyakorló-

iskolához vannak beosztva.

b ) Másódz'k kérdésünk a tanítoképző·intézeti tanárt' szolgálatot

megelőző, vagy az azt kö'v~tő' másféle szolgálatz' időnek a mikénti

számításáról szolott.

, Ugy a jelenlegi, rnint az azután kinevezett tanárok szolgálati

idejének a beszámítása teljesen egyformán történik s 40 évre vonat-

kozólag állapíttatik meg. Nevezetesen a szolgálati idő általában

40 év, csakhogy bizonyos tisztviselőknél, igya tanítóképző-tanárok- I

nál is minden tényleg eltöltött 7 hónap 8-at számít. Pl. 'akinek

semmiféle más szolgálata nincs, mínt: tisztán csak tanári .szolgálata

s elfogadja az uj nyugdíjtörvény rendelkezéseit, annak, ha eddigi

szolgálata 20 év, szolgálnia kell még 15 évig, s ha 30 év, még

5 évig, hogy teljes nyugdijat s megfelelő lakbérpótlékot kapjon ..

A tanári szolgálatőt megelőző vagy követő szolgálat pedig,

ha nincs a törvényben megállapított főiskolai képzettség, egyszerüen

jön számításba. Még pedig pl. a 18. §. 3. pontjában és 6-ik be-

kezdésében foglaltak szerint: "az 1875. évi XXXll. t.·cikkel atkotott

országos tanítói- nyugdzj- és gyámz'ntézét kb'!elékélJc tartozó állásban

tényleges minőségben töltö'!t mindazt a szolgálati idejét, amely az

azokra 11ézve érvényben álló eüdtas» tö'rvényszabályzat seerint be-

ssámltásra alkalmas"... a tanári "állásokban eltöltö'!t szolgálatZ

időhöz hozzá kell számítani." PI. Egyik' kartársunk tanítóképző-
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tanári szolgálata előtt 14 évig (21 éves kora után) ly népiskolai

tanító volt, a tanítóképzőkriél pedig 21 éve szolgál mint tanár

(nem gyakorlóiskolai tanító). Beszámítható szolgálati ideje a14

teljes tanítói év, ehhez hozzaadva a 7: 8 arányban átszárnitott
'21 tanári év, 'azaz (21 : 7)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 8,= 24 beszámítható év. Vagyis

összes beszámítható ideje az' illetőnek 38 év. Teljes szolgálatához

szükséges tehát még 2 beszámítható év, amelyet 21 teljes tanári

hónappal szolgál be, mert 21 tanári hó = 24' beszámítható hó

= 2 év. Ugyanígy történik a 'tanári szolgálatöt követő' másféle

szolgálati 'időnek a számba vétele is, PI. Egy kartársunk 28 évig

volt tanár, ezután .másféle szolgálatba (mondjuk -tanfelügyelőnek)
ment: Ha nincs főiskolai képzettsége, akkor a tanfelügyelői ' szolgá-
lata egyszerüen számítódik. .Nevezetesen a 28 tanári év = (28: 7)

, X 8 .~ 32 beszámítható évvel s Igy a teljes nyugdíjjogosultsághoz

még 8 tényleges szolgálati év szükséges a tanfelügyelőségnél,
c) Amegf;izott tanári évekre vonatkozólag azt a magyarazatot

kaptuk, hogyha ezek a tanári szelgálatok a középiskolai helyettes

tanári szolgálattal azonosak (ezt a vallás- és közoktatásügyi minisz-

terium mondja ki), akkor, mint 'a helyettes tanári évek, szintén be-

számíttatnak 'a nyugdíjidőbe.

Most hasonlítsuk össze a 30 éves- szolgálat melletti előrnene-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

te lt . a, 35 évi szolgálat folytán bekövetkező áIlapotta'b-Az áHami

tanítóképző-intézeteknél az 1913. évi költségvetés szerint : a VI. díj-

. osztályban 2 szakfelügyelő és 9 igazgató, a VII. díjosztályban 19 ig~z-

gató és 41 tanár, a VIlI, dijosztályban 69· tanár, a IX. díjosztály-
ban 91 rendes tanár, a X. díjosztályban 3ö segédtanár s a Xl-ik

díjosztályban 7 tanár és tanító lesz. Egyszerűség kedvéért csak a

tanárokra vonatkozólag teszek itt számításokat:

. .
A"dijosztályokban való mai szétosztá~ mellett, 30 évi szolgá-

lat mellett valószinüség szerint ilyen lett volna ezután az elő- ,

menetel : (A dolog természete szerint e következtetéscsak a 20 év-

. nél fiatalabb szolgálatu tanárokra vonatkozik.)

1 ' - ,
1) Mert a tanítói nyugdíjtörvény csak a 21 éves életkor utáni 'éveket számítja

be a nyugdíjévekbe.

"
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Kinevezett szolgálatban (esküt .tett) :
TörzsfizetésgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ pótlék.

Az 1, 2, 3. évben segédtanár . (X. f . o.) 2000 K - K·
4. 5. évben r-endes tanár (IX. f . o.) 2600"

6, 7. """ (IX. f . o.) 2600" + 200
8, 9, 10. ",,(lX. f . o.) 2900" + zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2QO "

l l . " " " ( rx . f . o.) 2900" + 400 "
12, 13, 14, 15." ". " (VIIL f . o.) 3600" + 400 "
16. " " (VIlI. f . o.) 3600" + 600 "
17, 18, 19. " " " (VIlI. f . o.) 4000" + 600 "
20. "" (VII. f . o.) 4800" + 600 "
21, 22, 23,24." » ,,(VII. f . o .) 4800" + . 800 "

25. ll" 'i (VII. f . o.) .• 5400 " + 800 "
26, 27, 28, 29." " " (VU. f . o.) 5400" + 1000 "CBA

30 . I """ (VI~ f . 0.)6000 " + 1000 "

Mivel 35 évi szolgálat mellett minden tanár, .hacsak nem
rokkant, 5 évvel tovább szolgál ezután (kivéve a jelenlegiek közül

azokat, akik nem fogadják el a 35 évet), tehát hosszabb ideig is
fog megmaradni az egyes fizetési osztályokban. Ennélfogva az
előmenetelí viszonyok itörülbelül ilyenek lesznek majd:

Eiőmenet~l 35 éves szo(~álattal.
Törzsfizetés pótlék

1, 2, 3. évben segédtanár . (X. f . o.) 2000 K + - K ·

4, 5. évben -rendes tanár (IX., f . o.) 2600
" + "/

6, 7. »
"

(IX. f . o.) 26.00
" + 200

"
8, 9, 10. » (IX. f . o.) 2900

" + 200
"11.

" " "
(IX. f . o.) 2900

" + 400
"

12, 13, 14.
" " . "

(IX. f. o.) 3200
" + 400

"
15.

" " "
(VIlI. f . o.) 3600

» + 400
"

16, 17, 18, 19.
" " "

(VIlI. f . o.) 3600
" + 600

"
20.

" " "
(VIlI. f . o.) 4000

" + 600
"21, 22, 23.

" " "
(VIlI: f . o.) 4000

"
.+ 800

"
24, 25.

" " "
(VI!. r. o.) 4800 + 800·"

26, 27, 2'8.
" " "

(VII. f . o.) 4800 . " + 1000 "
29,30, 31,32,33. "

"
(VII. f . o.) 5400.

"
+ 100Ó "

34, 35.·
" " "

(VIr. f . o.) 6000
"

+ 1000 "

Ennél kedvezőbb előmenetel semmiesetre sem lesz, e.llenben
rosszabb, valószinü, S mégis mit .látunk ? Azt, hogy ha össze-
hasonlítjuk a kétféle előmenetel melletti (egyenlő időkre esedékes)
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valószinüségi fizetéseket, a 35 éves szolgálati alapon 30 szolgálatizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

év alatt legalább is 9200 koronával kap majd kevesebb fizetést a
tanár, mint kapott volna a 30 évi szolgálati kötelezettség mellett.
Mert a törvényjavaslat indokolásának az a része, hogya tanárok
legnagyobb része ugy sem megy . el 30 év után, tehát mintegy
kötelezően vagy önszántából szolgál-e tovább, a tanítóképző taná,

rokra egyáltalában nem áll meg. Hiszen a mostani időben, amikor
a fizetésrendezési mozgalmak s a készülőben (kedvez5nek - hitt)·
nyugdíjtörvény megalkotása minden embert visszatartott, tanári
státusunkban- az igazgatókat is számítva, csak 9 olyan tanár
és igazgató van (ez az összes létszámnak 3'3%-a), aki már 30
évnél tovább szolgál. Ámde e 9 közül is csak egynek (037%) a
szolgálati ideje több 35 évnél s igy a 9 közül 8-nak még 1-2
.évet kell szolgálnia, hogy az uj nyugdíjtörvény előnyét, a lakbér-

pótlékot is kiérdemelje. _ l
Már most ennek a mai állapotnak mi a legelső következ-

ménye? Az a szornoru valóság, hogy az idén nyugdíjazás követ-
keztében beálló előléptetés a legjobb esetben is csak egy lesz
a VII. fizetési osztályba. Ha lesz!?

A tisztviselőknek tehát a megélhetési -nehéz viszonyok indo-
kolásával lakbérpótlék-nyugdijat biztosít a törvény. Egy részének,

a főiskolai képzettségűeknek a rövidebb szolgálati idő következté-

ben gyorsabb előmenetelt; ellenben a tanár az eddiginél rosszabb
előmenetelt, 30 szolgálati év alatt .legalább is 920~ K-val kevesebb
fizetést fog kapni. Ezt a visszaesést semmiesetre sem teszi majd
jóvá az, hogy a 30 év után még 5 évig szolgál s akkor, valamint,
ha nyugdijba megy, lakbérpótlékot Js kap. Ez' csak az. államra
nézve hasznos, mert megtakarítja egy-egy tanár 30 évi szolgálata
alatt a 9200 K-t, azután még 5 évig egy-egy uj tanárnak az alkal-
mazását. Ehhez jön végül, hogy 11/2% nyugdijjárulék cirrién 35 év
alatt egy-egy tanártói 2319 K-t vonnak le. Azaz az ujgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y u g d í j-

törvény nyujtotta előnyökért a tanítóképző tanár 35 évf szolgálata
alatt legalább is (9200 + 2319) 11519 K-val adózik kamatoskamat
nélkü\. Ezekből a számadatokból arra kellene következtetni, hogy

. a tanar helyzete sokkal jobb, mint más tisztviselőé, mert ő eddig
biztosított jövedelméből a 11/2%-OS nyugdijjárúlékon fölül még
9200 K-t is áldozhat?! Vajjon úgy van-e? Lássuk l-
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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_ A tanárok ls a birák eldmenezele.

A BO éves tanári szolgálat 35 éves szelgálatra való feleme-

lésének egyik fő indokolás a az volt, hogy nincs tovább szükség

a tanárok (igazgatók, tanítók) és egyéb áIIami tisztviselők között

fennáIIó különbségre, mert a tanári személyzet előrneneteli viszo-

nyak már lényegesen javíttattak. Hogyan is áIIunk tehát most?

Tényleg 1909-ben megnyittatott a tanárok előtt a VII-ik fizetési

osztály, az igazgatók előtt meg a Vl-ik fizetési osztály s evv-el a

tanárok anyagi helyzete feltétlenül javíttat~tt az azelőtti, igazán

szomorú állapothoz képest. De hogy ez a helyzet már egyenlő is

volna más szolgálati ágak" fizetési s előléptetési viszonyaival, vilá-

gosan megitélhető a következő összehasonlításból. A tanítóképző-

intézeteknél, előbb is említettem, az 1913. évi költségvetés szerint

273 alkalmazott közül a VI. fíz. osztályban lesz 11, a VII-ben 60,

a VIII·ban 69, a IX-ben 91, a X-ben 35 és a XI-ben 7, szakfel-

ügyelő, igazgató, tanár, tanító. "

Hogy egyoldalúnak ne látszassam, csak a rendes tanári,

igazgatói s szakfelügyelői létszámot hasonlítom össze "a birákIét-

szárnával, a segédtanári létszárnot pedig mellőzöm, bár a segéd-
tanárság nálunk nem olyan, mint abirósági jegyzőség. mert a

segédtanár éppen azt a munkát végzi, mint a rendes tanár, Nálunk

a segé.,.dtanári intézmén')' tisztán jizetésmegtakarítási t"ntlzmlny, ami-

nek a teljes megszüntetéséért éppen ezért küzdenünk is kell mind-

addig, mig csak lesz segédtanárság.

A rendes tanári, igazgatói, s szakfelügyelői létszám 231 ;

ennek tehát 4"76%-a (11) lesz a VI. fizetési osztályban, 25'97%-a

(60) a.' VII-ben, 29'870/0-a (69) a VIlI-ban s 39'39%-a (91) a

IX-bim, Ezzel szemben a biráknál 16% van a "VI-ban, 32% a ,

VII-ben; 37% a VJII·ban és 10% a IX-ben: azaz a biráknál

11'24%-al "több van a VI-ban, -6'03%-al több a VII-ben, 7'130/0-af

több a VIII-ban, mint nálunk és majdnem 300/0-al kevesebben a

legalacsonyabb, fizetési osztályban, a IX-ben, Különbséget okoz

még az is, hogya biráknal 4'28010 van az V-ik fizetési osztályban,"

(majdnem annyi, mint nálunk a VI-ban) nálunk pedig senki;

továbbá a birák előtt nyitva van a IV. és Ill. fizetési osztály is

(kuríai birák, tanácselnökök). ,Nyilvánvaló ezekből, hogy a tanári

állás javadalmazás tekintetében még mindig nagyon távol áll más

hasonló képzettségű tisztviselői kar javadalmazásától.

- .
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Mtnnyi lett volná a régi szolgdÚtz' (Jo év). alapon a megfelelő
előmenetel melletli nyugdzj"igény?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eddig több ízben- hoztam fel. az uj nyugdijtörvény biztosította

előnyöket. Most vizsgáljuk meg ezen előnyöket is kissé, közelebb-
ről. Mindjárt előadásom elején [eleztem, hogy az 'uj nyugdíjtörvény

legért~kesebb, és leghumánusabb rendelkezései az özvegyeket és
árvákat illető intézkedések. Itt a javulás a régihez képest 100%.
Másképpen áll azonban a dolog a tanárok kiérdemeltgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y u g d í j-

igényeivel. Ugyanis az '18S3. évi XI. t.,c. 23. §·a értelmében a.
tanár nyugdíja a 10 'teljes szolgálati év után évről-évre (csak teljes
évek' számítottak) 3%,al emelkedett. Ez alapon pl. a 15 éves tanár

.nyugdijígénye 55%, a 20 éves é 70%, a' 25 évesé 85%, s a 30

évesé 100%. A régi előmenetel! viszonyok mellett tehát (lásd a
119· ik oldalon levő felső valósainüségi eló~enetelt) a nyugdijigény r

15.teljes év és 4200 K fizetés. után 55% = 2310 K lett volna.
20 r-; 5600 70·" 3920

" " " " "
» -

" " "
25'

" " "
6400· ". »

"
85 " = 5440

" " "
30

" " "
7000 , , '

" . " 100 " , 7000."
" "

Milyenek lesZ1}ekezutdn dltaldnossdgban a nyugt!.z'jii~n!ek?

Az uj nyugdíjtörvény szerint a tanári szolgálatban minden
eltöltött 7 hó = 8 beszámítható hónappal." A 7 hónapnál keve-
sebb (maradék) hónap és nap egyszerüen hozzáadódik az átszá-
mított időhöz s így kapjuk a következő beszámítható. időket: (Lásd
a 123. oldalon levő táblázatot.)

A beszámítható időnél az.•.egészszámú évek u~án fennmaradt

idő, ha 6 hó és 1 napnál több, egy egész évet számít, ha keve-
sebb, nem [ő figyelembe.

Eszerint (a megfelelő. előrneneteli viszonyokhoz képest, lásd
119,ik .oldal alsó összeállítását) n y u g d í jig é n y lesz: ~,

lakbérpótlék '

. 15 év és 4200 K fizetés után' (54%) = 2268 K + 520 K = 2788 K

'20" "4800,, " ,,' (66 " ) = ~186 , ,+ 680 " = 3848 "
25" "5800,, " ,,(78 ,,) = 4524 " + 800 " '.5324"
30" "6400,, " ,,(88 ,;') =.5634 " + 920 " =.6552 "

Ha ezen egyenlő időkre kiszámított értékeket szembe állítjuk, •
látjuk, hogy 15 teljes szolgáJatiév, (ép ugy az ennél kevesebb

I
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•

Beszámítható
A nyugdij

Tényleg szolgált a fizetés
idő

hány %-a

5 év 9 év 2 hó29 nap 10 év 400/Q

9 év hó 1 nap --- --- --- 10 év 6 hó 1 nap 42%

10
"

1
"

1
"

__ o --- --- I I
"

6
"

1
"

440;0

11
"

- 1
"

--- --- --- 12
"

6
"

1
"

46%

11
"

_10
"

1
" --- --- --- 13

"
6

"
1

"
48%

·12 9 1 14 6 1 - 50%
" " " --- --- ---

" " "
13

"
7

"
1 » --- --- --- ló

"
6

"
1

"
52%

14
"

'6
"

1
" - - - --- --- 16

"
6

"
1

"CBA
54P jo

15
"

4
"

1
"

--- --- --- 17
"

6
"

1
"

56%
16

"
3

"
1

" --- --- --- 18 » 6
"

1
"

58°;0

17
"

1
"

1
" --- --- --- 19

"
6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAss 1

"
600/0

18
"

-
"

1
"

--- --- --- 20
"

6
"

1
"

62%

18
"

10
"

1
" --- --- - '- 21

"
6

"
1

"
64°[0

19
"

9
"

1
" --- --- --- 22

"
6 » 1

"
66%

20 7 1 23 6 '-
1
. 68%

" " "
--- --- ---

" " "
21

"
6

"
1

" --- --- --- 24
"

6
"

1
"

.70%

22 • 4
"

1
" - - - --- --- 25

"
6

"
1

"
72%

23
"

3
"

1
" ---edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-_ .- --- 26

"
6

"
1 ". 74%

24
"

1 . 1
"

---
__ o

--- 27
"

6
"

1
"

76°/0

25
"

- 1
" --- --- --- 28

"
6

"
1

"
78°;0

25
"

10
"

1
" --- - --- 29

"
6

"
1

"
800/0

26
"

9
"

1 rr --- --- --- 30
"

6
"

1
"

82Ö/o

27
"

7
"

1
" --- --- --- 31

"
6

"
1

"
84<1/0

28
"

6
"

1
"

--- --- --- 32
"

6
"

1
"

86%

29
"

4
"

1
"

--- --- --- 33
"

6
"

1
"

88%

30
"

3
"

1
"

--- --- --- 34
"

6
"

1
"

900;0

31 n 1
"

1
" --- --- --- 35

"
6

"
1

"
92%

32
"

-
"

1
" --- --- --- 36

"
6

"
1 ". 94p/o-

32
"

10
"

1
"

--- --- --- 37
"

6 . 1
"

96%

I 33
"

9 " ;1 "
--- --- --- 38

"
6

"
1

"
98% I

I
34

"
7

"
1

"
--- --- - - - 39

"
6

"
1

"
100%

I
szolgálati idők) után a nyugdíjigény a: lakbérpótlékkal együtt a~

uj törvény szerint nagyobb' (15 évnél 470 koronával), de

a 20-ik évtől kezdve már megfordul a helyzet s az uj szerint

kiérdemelhető nyugdíjigény a rosszabb előléptetési viszonyoknál

fogva sokkal mögötte marad a régi 30 éves szolgálattal elérhető

fizetés melletti nyugdijigénynél. (20 év után 72 K-val, 25_után 116K-val

és 30 évután 4S:8 Kvval kevesebb.) Mivel pedig 15 évnél rövidebb

szolgálattal csak igen kevés tanár megy nyugdijba,ennélfogva a

15 éves 'szolgálat elötti nagy.obb nyugdijigény az állam megterhe-
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lése szempontjából ugyszólván semmit sem jelent, ellenben a 20
és 30 év közötti időben nyugdijba kényszerülőkkel szemben a
megelőző viszonyokhoz képest lényeges összegeket takarít meg az
állarn. 30 év után megint emelkedik a nyugdijigény és teljes
35 év után 1040 K lakbérpótlékkal lesz több, mint a régi, a 30
éves szolgálattal kiérdemelhető. Ilyen tanár azonban, mint előbb
is kiemeltem - nálunk legalább nagyon kevés lesz, (ma is csak
0'37% van), hiszen ma is az összes 30 éven felül szolgálók csak
3'33%-át teszik a státusnak. Az állam szempontjából tehát a teljes
35 évi szolgálattal biztosított magasabb nyugdij szintén oly ke-
-vés többletet jelent; amelyet a rosszabb előmeneteli viszonyok és
P/20f0-os nyugdijbefizetés folytán fennebb kimutatott 11519 K
kamatos kamat nélkül is bőségesen fog fedezni "ll nyugdijas
éven át.

A mai viszonyok mellett a tanítóképző-intézeti tanárjelölt a

legjobb esetben 23 éves korában (4 elemi taní\ógfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 3 polg. t. + 2
év egyetem) végez, mely után egy-két 'évig megbizott tanárként
szolgál, tehát 25 éves kora előtt nem jut kinevezett állásba. Ha
megéri a35 éves szolgálatot (a statisztika adatai szerint csak 3'5%
tanár éri, meg a OO-ik évet - előbb elhalnak) s _60 éves' korában
nyugalomba megy, akkor 71 éves koráig tulajdonképen az ő révén
megtakarított fizetési különbözetből s kifizetett nyugdíjjárulékból

kapja' majd az 1040 K évenkinti lakbérpótIékot. Ez a. tanítóképző
tanárságnak a jövője.

A törvény étetbelépése időpontjában (1913. január l-én) már
állásban levő tanárok 6 hónap alatt választhatnak a régi 30 éves,
vagy az uj 35 etres szolgálati idő között. Ha a régi meilett marad-
nak, nyugdíjigényük 10 év után 3-30/0-al. emelkedik, de nem
kapnak lakbérpótlékot, pa pedig a 35 éves szolgálatot választják,
az eddig eltöltött éveik is csak a 7-8 arányban átszámitva jön-
nek figyelembe a -nyugdijigény megállapításánál, de a kiérdemelt
nyugdijhoz még megfelelő lakbérpótlék is járul: (Lásd Magyar
Tanítóképző 1912. évf. okt. szám 517. oldalát.)

Vizsgáljuk mostzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ma szolgáló tattárnak nyukdijigényét a)
,0 éves, b) 35 éves,szolgálatz' alapon {választhat). Vizsgálatunk leg-
reálisabb alapjául a 35 évi szolgálattal beálló az a valószinüségi

előmenetel szolgálhat, amelyet az előzőkben összeállítottam. mert

ilyenforma előmenetelük lesz, már ezután a jelenlegi tanároknak is,
(kivéve az öregebb tanárokat, 15 évnél idősebb szolgálatuakat)'
hacsak valamennyi még 30 éves szolgálatra jogosított tanár meg nem
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marad a !égi joga mellett s a 30 évelteltévei azonnal nyugdíjba megy.

Mivel pedig emberek, tehát gyarló lények vagyunk, majdnem bizonyos,

hogy minden egyes 'tanár tisztán a saját érdekeinek megfelelőn fog'

dönteni. Igy valószinü, hogy 25 évnél.Idősebb, pláne agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS O s ne-

hány éves szolgálat ú tanárok. között többen lesznek, ha egézsségük

kifogástalan, akik ugygondolkoznák Hén még kiszolgálom a hátra-

levő 2-3-5, 6, 7, v. 8 évet, mert ezáltal előrnehetek . a VII-ik

dijosztály "lI-ik, illetőleg l-ső fokozatába s igy nagyobb fizetés titán

nagyobb is lesz a nyugdijigényern.: 35 évi, szolgálat után pedig meg

fogom kapni .az egész lÖÖ%-ot és még a =Iakbérpótlékot is." -

Természetesen másként gondolkodik az az 5-10-15-20 éves

tanár, akinek az a feltevése, hogy 30 évi szolgálat után okvetle-

nül nyugalomba megy. Ilyeneknél a' döntés több körülménytől

függ. Először 'is attól, 'hogy melyik szolgálati számítás biztosít több

nyugdijértéket magának a tanárnak, másodszor esetleges elhalálozása

után családjának, harmadszor pedig, hogy a hátralevő szolgálati idő

alatt mekkora nyugdijjárulékot fog be fizetni, De nem kellfigyelmen

kivül hagyni azt a fontos tény tsem, hogyha a 3D éves szelgátatot vá-

lasztja a tanár, senki sem akadályozhatja meg a n y u g d í jb a menését,

ha pedig a 35-öt választja, csak abban az esetben mehet nyugdíjba

30 év után, ha hatósági orvosok igazolják róla a szolgálat képtelen-

séget. Ez pJdig .nern olyan egyszerü dolog. Ma az a felfogás az,

állam szempontjából, hogy ,minél jobban kihasználtassanak a ki-

használható munkaerők. Ma nem könnyen bocsátják nyugdijba idő

előtt a tisztviselőt. Már most: '

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgy ma már teljes 30' éves szolgálatú' tanárnak a jelenlegi

fizetése 4800 + 1000 . '5800 K s igy a '35 éves szolgálat alapján

88%+ lakbérpótlék = 5194 + 880 = 5.984 K. 30 éves szolgálat

mellett pedig 5800 K a nyugdíjigénye. A különbség tehát az uj

nyugdijtörvény előnyére 184 K, Mivel az özvegyi nyugdij mini-

muma a férj kiérdemelt nyugdíjának 500/0-a, mely li régi szerint

tehát 2900 K, az uj szerint meg 2552 K, ennélfogva az uj n y u g d í j-

törvény 348 K-val juttatna kevesebpet az özvegynek, ha férje a

közeli időoen elhal na. Ha ez a 30 éves szolgálatu kartársunk elfo-

gadja a 35 éves szolgálatot, akkor előmegy a VII. dijosztály kö-

zépsőfokozatára is és jgy fizetése 5400 + 1000 = 6400 KIesz.

Teljes nyugdija is 6400 K + 1000 K = 7400 K. Nyugdijilleték

cimén befizet az első két év alatt 2 'X 87 = 174 K-t, a további 3

év alatt 3 X 95 =288 K-t, vagyis 'öszszesen 462 K-t. .

.b) A 20 éves szolgálatú tanár ma (a régi előmenetelnél. fogva)

, ,



•
126

már benne van a VII. dijosztályban, épen egy évegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf mai pyugdij-

igénye 5600 (4800 + 800) K fizetés után a, 30 éves szolgálat alap-

ján 70% = 3920CBAK , a 35 éves szolgálat alapján' 66% és lakbér-

pótIék3696 + 720 K = 4416 K Teljes 30 éves szolgálat után

el fogja érni a 7000 K fizetést s igya régi nyugdijszámítás szerint

7000 K után 100% = 7000 K, az uj szerint 88%.+ lakberpótlék

= 6160+ 960= 7120 K lesz a nyugdíjigénye. (Az özvegyi nyugdijak

viszonyos értékei 'könnyen kiszámíthatók ezekből a számok ból.)

Nyugdijilleték cimén 10' éy alatt befizet' az' állampénztárba összesen

918 K-t, amí a 120 K többletet épen-o 8 évig fedezi kamatos

kamat nélkül is.

c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 15 éves tanárnak még kevesebb előnyt nyujt a 35 éves
:--

szolgálat 30-ik szolgálati évére. Igy jelenlegi nyugdíjigénye 30 éves

szolgálati alapon 4200 K után 55% = 2310 K, 35 éves szolgálat

alapon 54% = 2268 + 520 K = összesen 2788 K Ámde nem

most megy nyugdijba, hanem csak 30 évi szolgálat után akar el-

menni (ha nem fogadja el a 35 éves szolgálatot). Ekkor fizetése

6400 Kiesz, mely a régi szerint 100% ot, az az 6400 Kr, az uj

szerint pedig 88% és lakbérpótlékot = 5632 + 920 = 6552 Kt fog

képviselni. Nyugdijilleték cimén levonnak a fizetéséből a ·15 év

alatt 1158 K-t, ami a 152 K többletet kamat nélkül fedezi 71/2 évig.

, d) A 15 éimél fiatalabb' tanárok előrneneteli viszonyai termé-

szetesen csak rosszabbak lehetnek az id?sebbekénél s igy ha a ter-

vezet szerint 30 éves szolgálatuk idejére 6jOO K fizetést tételezünk

. fel, teljes 30 év után a 30 éves szolgálat alapján nyugdijigényük,

mint a 15 éves tanáré 6400 K, a 35 éves szolgálat alapján pedig

6552 K. A különbség abban lesz, hogy minél fiatalabb az illető,

annál több nyugdijjárulékot vonnak le tőle. Igy 30 éves szolgáÍatig

10 éves tanártói 1429 K 50 fill. 5 éves' tanártói 1653 K-t. Ezen

összegek az uj nyugdijtörvényben biztosított nyugdijigénynél mu-

tatkozó évi 152 K többletet 10, illetőleg 11 évig fedezik.

Mélyen tisztelt Választmány!

A tanárok anyagi ügyeire vonatkozó fejtegetéseirnet .ezzel be

is fejezem. Az előadottakból azt hiszem elég világosan látjuk, hogy

a 35 éves tanári szolgálat mily hátrányosan befolyásolja a taná-
rok anyagi viszonyait. Ez a visszahatás, a fizetésben való lassúbb

előmenetel' azonban, véleményem szerint, nemcsak a jelenlegi és

.a jövő tanárnemzedék illetményei szempontjából fontos, hanem

ezekkel kapcsolatban nagy fontossága van a tanári állás, a tanári

munka .~Jnősége és kivánatossága szempontjából is. A tanári
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munka- és a meghosszabbított szolgálat méltatására nem akarok

most kiterjeszkedni, ,elmondottuk ebbeli véleményeinket már több

izben s a középiskolai kartársaink folyó évi február hó l-én és

2-án megtartott közgyülésükön is magas nivón méltattákezt, végül

igen szépen méltatta s igyekezett megvédeni az iskola és a tanár-

ság érdekeit Szász Károly országgyülési képviselő, képviselőházi

alelnök is, a nyugdíjtörvény-javaslatnak képviselőházi tárgyalása

alkalmával. Nem hagyhatom azonban felemlítés nélkül azt az' im-

pressziómat, hogy a 35 éves tanári szolgálat igen nagy visszaha-

tással lesz majd a tanár-i állás kivánatosságára. '

A tanári állás, tudjuk jól, a ,társadalom részéről talán a leg-

kevésbé becsült állás. És pedig azért, mert az iskolát általában egy

megszokott és szükséges, rossznak tekinti, amelyengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i . gyermekek-

nek keresztül kell menniök. Másodszor a tanár munkáját csak igen

kevesen ismerik, mivel az nincs semmi nexusban a rnindennapi élettel,

és semmi anyagi kapcsolata, - a társadalomra közvetlenül ható, -

kézzelfogható eredménye nincs, mint más tisztviselői munkának.

Ezért nem is respektálják kellő mértékben. Harmadszor ezen a

pályán ali'g. van előrehaladás, a vagyoni gyarapodásnak a lehető-

sége pe~ig a legrninimálisabb. Ezeknél fogva azt tartják, a tanárkodás

nem is uri foglalkozás. Ezért a tanárság legnagyobb része tanárok-

tanítók s más szegényebb társadalmi rétegek eszesebb gyermekei

közÜlkerül ki, akik tanári mivoltukban is. megmaradnak szerénynek

és nem is igyekszenek a mindenáron való társadalmi ér_vényesülésre.

Ezen okok miatt sohasem volt valami keresett állás a tanári

pálya, ezentúl pedig, a helyesen felfogott szociális gondolkodás

mellett még kevésbé lesz az, mert sem anyagi előnyök, sem erkölcsi

elismerés e pályára nem vonz. A szülő inkább küldi majd gyerme-

két a kereskedelmi vagy ipari pályára, ahol nemcsak társadalmi

elismerésre, de vagyoni gyarapodásra és függetlenségre van kilátása.

A leghelyesebb politika tehát az volna, ha a tanári állást

kivánatossá termék, még pedig elsősorban is a 30 éves szolgálati

idő visszaállírásával, másodszor a tanári előmenetelnek oly mérvű

javításával, amilyen ma már más hasonló. képzettséget igénylő·

tisztviselői állásoknál megvan.

Az elmondottak alapján indítványuzom:

1. M o n d ja ki a választmány, hogy a 35 éves tanári szolgálat

behozatalát az oktatásügy szempontjából visszafejlődésnek tartja s

igy a tanítóképző-intézeti tanárság a törvényes formák betartásával

arra fog törekedni, s oly irányban fog dolgozni, hogya, nyugdij-.
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törvénynek a tanárok szolgálati idejére vonatkozó intézkedése

novelláris uton módosittassék és a 30 éves szolgálat az uj nyugdíj-

törvény egyéb rendelkezéseinek a megtartásával, visszaál1íttassék.

2. Az egyesület vegye fel ujra s folytassa azt a mozgalmat,

amelyet az 1908. évi január' 4. és ő-én tartott tanári kongresszuson

megindított, hogy' tudniillik . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,a) a tanítóképző-intézeteknél a segédtanári intézmény szüntet-

tessék meg;

b) a tanároknak 5%-a helyi előléptetés revén igazgató cimet

s mint ez a birákriál van, fizetéssel járó jelleget Kapjon;

e) a tanárok, igazgatók és szakfelügyelők oly arányban

osztassanak be az egyes fizetési osztályok ba, amilyen arányban

vannak beosztva a birák. Azaz a birák mai beosztásának megfele-

lően a tanárok, igazgatók és szakfelügyelők (ha teljesen ki lesz

fejlesztve a szakfelügyelői intézmény) 4%-a az V" fizetési osztály-

ban, 16%-a a VI-ban, 330/o-a a VII-ben, 370f0-a a VlII-ban és

lO%-a a IX. fizetési osztályban legyen. \

~. A választmány a legrövidebb idő alatt nyujtson be memo-

randumot a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumhoz, hogy az

igazgatók, tanárok és gyakorlóiskolai tanítók külön-külön csoporto-

síttassanak s addig is, mig az előbbi 2. pontnak megfelelő fizetés-

rendezés bekövetkezik, már az 1914. évi költségvetésben a külön

választott igazgatói csoport feleztessék meg a VII. és VI. fizetési

• osztályokban, a tanárok mindenkori létszáma harrnadoltassék meg

. a VII., VIlI. és IX fizetési osztályokban s ugyanigy a gyakorlóiskolai

tanítók létszáma a Vlll., IX. és X. fizetési osztályokban.

4. Ugyancsak intézzen memorandumot az egyesület a vallás-

és közoktatásügyi miniszteriumhoz a gyakorlóiskolai tanítók nyugdij-

ügye érdekében, hogy azok számára is biztosittassek az ujgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y u g d í j-

törvény kedvezménye, akik különben még nem tartoznak ez alá.

Ez egyoldal ról fontos most a polgári iskolai képesítésű gyakorló-

iskolai tanítók nyugdijügye szernpontjából, amikor a velük egy-

képesítésű polgári iskolai tanárokra is kiterjesztetett az uj nyugdíj-

'törvény. Másrészről fontos ez l i rendezés általában a g y a k o r ló -

iskolai tanítói állás érdekében, mert ilyen rendezés nélkül nemcsak

okleveles polg. isk. tanárok, de kiválóbb elemi iskolai tanítók sem

vállalkoznak a rendkivül terhes gyakorlóiskolai tanítóságra.

5. A választmány nem tartja magát illetékesnek arra, hogy

a tanároknak a 30 .vagy 35 éves szolgálat között való választására

........befolyást gyakoroljon.
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Magyar Tanitóképzo. 10

. 6. Tájékozódás .céljából azonban 'megkeresi az egyesület az

egyes tanártestületeket, miszerint értesítsék az elnökséget arról, hogy

testületükben hányan maradnak meg a· 30 éves szolgálatban, s

hányan választják a 35 évet.

7. Ezekről a határozatokról a választmány átiratban értesíti a

társegyesületeket és hasonló mozgalom megindítására kéri őket.

(Budapest.) -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADékány Mihály.

A választmány az indítványokat egyhangulag magáévá tette

s utasította az elnökséget, hogy azoknak megfelelő értelemben,
járjon el.

Akár fogadja el a tanár a 35 éves szolgálatot, akár marad a

30 éves mellett, az özvegyi ellátás az uj nyugdij szerint számíttatik

és legkevesebb a férj á1t~1 kiérdemelt nyugdijnak az 50%-a~ Mivel az

sehol nincs kimondva, hogy ha a férj megmarad a 30 éves szolgá-

lat .mellett, az özvegyi nyugdij 1:\ 30 éves szolgálattal kiérdemelt

nyugdijigénynek .:....vagy a 35 éves alapon számítottnak lesz-e az

50%-a, Bittenbinder Miklós indítványára ennek a kérdésnek a

határozott eldöntése érdekében is, mint amely a tanár választása

szempontjából lényeges tényező, mernorandummal járul az Egyesület

a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumhoz.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n ító k é p z ő k ügyeés a z 1 8 6 8 . é v i X X X V II I . t -c .

a z o r s z á g g y ü lé s e n .

Az állami, valamint· községi 's hitfelekezeti elemi népiskolai

tanítók iIIetményeinek rendezéséről szóló törvény javaslatnak kép-

viselőházi tárgyalása alkalmával, folyó hó 3·án, a tanítóképzőkról

és az 1868 évi XXXVIII. t.-cikkről is szó esett. /

A tanítójelöltek előképzettségének a kérdését hozta szóba

Damjan Vazul nemzetiségi képviselő; mondván: "Igaz, hogya

tanítóság mai szellemi nivója még nem elég magas, de ehhez az

szükséges, hogy a nivót emeljük, hogy képzettségét fokozzuk.·

Ehhez pedig a legjobb módszer az, hogy ne négyosztályú előkép-

zés, hanem hat- s fokozatosan nyolcosztályú legyen, mert csak

ily módon remélhető, hogyatanítóság mind az oktatás, mind a

nevelésügy terén sikerrel tölthesse be hivatását. Az ernbertanra,

test- és lélektanra alapuló oktatást csak igy végezheti sikeresen."
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Zalán GyulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmunkapárti képviselő a fizetési törvényjavaslat

kapcsán megindult tanítói mozgalomnak okait a létért való küz-

delmen s kétségbeesett helyzetükön kivül a tanítói kiképeztetési és

nevelési rendszerben találja meg.

"Tudvalevő, hogy vagyonos ember nem igen megy tanítónak.

Mái most, amikor az a 14 éves gyerek bekerül a képezdébe, ott

a legnagyobb kényelemmel találkozik: parkettás hálószoba, fürdő-

szoba, tágas refektórium, pipatórium, olvasóterem, játszóterem.

. viltanyvilágítás, tenniszpálya. park állanak rendelkezésére, ugy hogy

• az élet és megélhetés gondjait még távolról sem ismeri meg az alatt

a négyesztendő alatt, mig a képezdébert gondtalanul él. Ha ehhez

veszem, hogy annyi tudománnyal, filozófiával és más elvont tár-

gyakkal telítjük őket, mondhatom, hogy mindent kóstolnak, de

semmit sem emésztenek meg (Ugy van /) és igy kerülnek ki az

élet forgatagába anélkül, hogy fogalmuk volna a' való életről. A

tanítóképezdének a parkettjet ugyanis a padozatlan falusi viskó

váltja fel, a villanyvilágítást petroleum-lámpás vagy faggyugyertya,

a képezdei irodalmi könyvtárt a Népszava, a jó és főleg ingyenes

ellátást a drága és rendszerint meg nem felelő ellátás. (Igaz / Ugy
van /) Mindehhez hozzájárul meg a tisztességes ruházkodás köve-
telménye és egyéb társadalmi igények kielégítése. Egyszóval a

gondtalan négy esztendőt,' a kényelmet, a gonddal teli rideg éjet

váltja fel a maga keserüségével. A tanítók nevelése tehát nincs

arányban hivatásuk dotációjával, 8, illetve 4 éven át urakat neve-

Iünk belőlük és midőn arra kerülne a sor, hogy tudásukat értéke-

sítsék, a kultura műhelyének munkásai közönséges gonddal és

adóssággal küzdő műhelymunkásokká válnak. (Igaz! Ugy van /)

Szerény nézetem szerint, hogy ha már fokozottabb testi és

szellemi igényekkel neveljük azt a gyermeket tanítóvá, hogy ha már

ifju gyermek korában beléje csepegtetjük, 'mily fontos poziciót lesz

hivatva a társadalomban elfoglalni, ugy honorálni is kell az ő

működését, hogy az általunk beléje nevelt testi és szellemi igénye-

ket, hagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ű k korlátok között is, de mindenkor kielégíthessük.

(Élénk helyeslés.)"

Antal Géza képviselő 'uj népoktatási törvény megalkotását

sürgeti s e célból határozati javaslatot is nyujtott be a képviselő-
házhoz : .'

"Az 1868. évi XXXVIII. t.-e. sok intézkedésében elavult már.

Méltóztassa~ak azt elolvasni és majd méltóztatnak látni, hogy ha

nem is volnának az említett indító okok, akkor is revideálni kellene
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ezt a törvénycikket ; ha az általam előbb felemlített szempontok

nem is forognának fenn, e törvénycikk reviziója akkor is legfonto-

sabb és legsürgősebb feladatunk lenne. Fontossá és sürgőssé teszi

ezt az a nagy reform is, amelynek megvalósítása előtt állunk és

amely kell, hogy az iskolábajárás kötelezettségét sok~1 erősebb

mértékben juttassa érvényesülésre, mint eddig. A választójognak

demokratikus kiterjesztése magával hozza a műveltségnek demokra-

tikus kiterjesztését. Nekünk tehát elemi népiskolainkat nem szabad

e nagy reformból kihagynunk, mert csak ezek fejlesztésével lesz

igazán üdvÖs e reform.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Helyeslés.) Ma pl. azoknak az iskolaköteles

gyermekeknek száma, akik nem járnak iskolába, meghaladja a

200.000-et. .

Nyilvánvaló, hogy az a törvény, amely negyvenöt évelőtt

népoktatásunkra hozatott, egyes intézkedéseiben elavult, ennek

reviziójával tehát oda kell hatnunk, hogy az análfab6ták száma-

kulturánknak ez a szégyenfoltja - minél inkább csökkenjen,

(Elénk helyeslés.) oda kell hatnunk, hogy minél kevesebb ember

legyen, aki legalább az. elemi népiskolai oktatás áldásaiban nem

részesült. (Helyeslés.)

Azt mondhatom, t. ház, hogy magának az igen t. igazság-

ügyminiszter urnak mai felszólalása is bizonyos fokig indító ok

arra, hogy mi az 1868. évi XXXVIII. t.vcikk revizióját elővegyük.

Méltóztatnak emlékezni, ő felhozta beszédében, hogy a kultusz-

kormány körébe tartozó különböző szakon; az elemi iskolai tanítók,

az óvónők, a polgári iskolai tanítók, a középiskolai tanárok és a

többiek mind külön-külön igénye~kel lépnek fel a fizetésrendezés

tekintetében is és igy úgyszólván nem adják meg a lehetőségét annak,

hogy ezt az egész kérdést egységes szempontból, az összes alkalma-

zottak igényeinek tekintetbe vételévellehessen végérvényesen rendezni.

Ily körülmények között, azt hiszem, egy szerves törvény, amely

mindezeket a kérdéseket felöleli amint az 1868: XXXVIII. t.-cikk

felölelte a tanítóképzőintézetek seerueses It, a tanÍlóképesítési vizsgálatok

letevését, a tanítói diploma elnyerését - csak javára válnék a. mi

elemi oktatásunknak és épen azért azt hiszem, szolgálatot teszek

az oktatás ügyének akkor, mikor erre a t. háznak és a kultusz-

kormánynak a flgyelmét felhivom és egy határozati javaslatot ter-

jesztek elő, amelynek elfogadását kérem a t. háztól. (Élénk helyeslés.)

A határozati javaslat ígen rövid, igy hangzik: (Halljuk!

Halljuk'!) "Utasíttatika kormány, hogy 'az 1868. XXXVIII. t.-C.
reviziójáhozgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k s é g e s előmunkálatokat indítsa meg s az elemi
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népiskolai oktatás egész terére kiterjedő törvényjavaslat elkészítését
vegye munkába.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Helyeslés.)

Határozati javaslatomriak szives elfogadását kérve, ismétlem,
hogy én az előttünk fekvő törvény javaslatot, tekintettel arra, hogy
nagy igényeket és nagy érdekeket van hivatva kielégíteni, elfoga-
dorn. (Élénk helyeslés.)"

A tanítóképzés ügyének a k~rdése a folyó hó l l-Iki főrendi-
házi ülésen is szóba került. A tanítók illetményeiről való törvény-
Javaslat tárgyalása alkalmával Wlassics Gyula sürgette a tanító-
képzés és képesítés reformját. Olyan tanító képzést és képesítést
kiván az egész vonalon, hogy az a tanítói szinvonalnak emelése
mellett egyes felekezeteknél az állam iránt való melegebb ragasz-
kodás érvényesülésének is meglegyenek a garanciái. Főképen az
egységes tcmítóképzés keresztülvitelét tartja sürgősen megvalósí-

tandónak.

Antal Géza határozati J 'avaslatát a képviselőház egyhangulag elfo-

gadta. Ennek a határozati javaslatnak az elfogadása természetesen qem
jelenti azt, hogy az 1868. évi XXXVIII. toC. helyett azonnal készí-
tenek uj népoktatási törvényt, de igenis jelenti azt, hogy ennek a
már nagyon is elavult és sok esetben kerékkötőként szereplő

törvény revideálásának a kérdése napirendre került az arra leg-
illetekesebb fórumon is.

Helyesen jegyzi meg Antal Géza képviselő határozati [avas-
- latának indokolásában, hogya készítendő uj törvénynek föl kell

ölelnie a népoktatás egész területét, tehát a tanítóképző-z'iztézeiek

seerueeeset, a tanítókéPesÍlő-vif!sgálatok- letevését s a tanítói diploma

elnyerését is: vegyuk elő tehát mt' is, tanítóképző_ tanárok uJbrll e

kérdést, hogy kellő időben előterjeszthessük a tapasztalatokon alapuló,

tehát a legautentzkusabb szakvéleményt a tanítóképzé/ujjászervezéséről,
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T 0 -n ító k é p z é s .

A h a rm a d ik k is é r le t i lé le k ta n i ta n fo ly a tn

fő b b p r o b lém .á i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1'olytatás.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy László előadásai.

A pszichológia és pedagógia. tanításában követendő kisérleti

irányt ideális lelkesedéssel felkaroló, vérünkből való kiváló kép;.

viselője : Nagy László a: tanítóképző-intézetekben bemutatható pszi-

chológiai kisérleteknek teljes sorozatát demonstrálta ésgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb e v e z e tte a

tanfolyam hallgatóit az ujabb közoktatásügyi törekvéseket nagy

mértékben irányító pedagógiai-pszichológiai kisérletekbe. Ez utób-. .

biak főbb körei voltak:

1. A szellemi munkabi,..ás mérése. A szellemi munkabirást

meghatározó tényezők felvétele a különböző kutatók szerint vál-

tozik; igy Meumann hármat vesz fel (adaptáció, begyakorlás

fáradtság), Ranschburg dr. pedig kettőt (begyakorlás, fáradtság).

Nagy László .szükségét látja annak, hogy Meumann tényezőit az

akarattal kibővítse,' amely tényező magában foglalja az érdeklődésr,

a versenyt, az ambiciót stb.-t. A szellemi munkabirás tényezői

közül higiénikus szempontból legfontosabb a fáradtság. Ennek értel-

mében a szellemi munkateljesítő képesség megállapítására szol-

gáló kisérletek legnagyobbrészt a fáradtság meghatározására töre-

kednek, azért ez irányu eljárásokat röviden fáradtságméréseknek

is szokták nevezni. E kettő módszerei - bizonyos eltéréseket

leszámítva - azonosak .

. A szellemi munkabirás meghatározásának módszerei közvet-

lenek és közvetettek, A direkt módszerek a szellemi munkabirást

szellemi munkával rnérik ; az indirekt módszerek (ergográf, dinarno-

meter, reakcióidő mérése, esztéziometer ... ) pedig a szellemi

munka fiziológiai hatását mérjk. A közvetlen módszerék közül a

Kraepelin-féle számoszlopos módszert használtuk, amelyen Nagy
. \

László ~ a mi célunk szempontjából - szerenesés átdolgozást

eszközölt. A számoszlopok összeállításában az előadó arra töre-

kedett; hogy azokban inkább a nagyobb számok legyenek kép-

viselve, ugy, hogy a hármas számcsoportok összege csak ritkán



maradjon lO-en alul; legtöbbször 10-20 legyen; sokszor azon-

ban a 20-at is meghaladja. Tehát itt a kisérleti személy a számo-

kat nem oszloponként, hanem hármas csoportonként adja össze.

A képzőintézeti növendékeknél 4-:-6-os csoportokat veszünk.

A szellemi munkából származó fáradtság egyaránt nyilvánul

a szellemi munka 'rriennyiségének és minőségének csökkenésében;

nehéz eldönteni, hogy melyik a fontosabb, a mennyiség-e, vagy a

minőség?gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Ranschburg dr. a mennyiségnek nagy fontosságot tulaj-

donít; hangsulyozza, hogy a gyermek tanuljon meg gyorsan dol-

gozni, különben a leendő életharcban nem állja meg a helyét; a

minőség pedig pedagógiai szempontból fontos. Ezek értelmében

Nagy László szerint a szellemi fáradtságot meghatározhatjuk akár

ugy, hogy a teljesített munka mennyiségét, akár ugy, hogy a minő-
ségét mérjük meg. A/mennyiségnek és minőségnek egy kisérlet-

sorozatban egyaránt való beállítása nem tanácsos, mert a kisérleti

személy figyelme a mennylség=és minőség között nem megoszlik,

hanem ingadozik. Eljárásunk kétféle lehet:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Minden kisérleti személlyel azonos menn~iségü munkát
végeztetünk és a minőséget az ejtett hibák számából állapít juk

meg. Idetartoznak Netschajeff, Schuyten és Ebbinghaus emlékezeti

vagy diktáló módszerei (szótagokkal vagy számsorokkal). Feldik-

tálunk pl. 10 szótagsorozatot vagy számsorozatot ;' azután leirják

a kísérleti egyének azt, amire emlékeznek. Ugyanígy történik a

kiséri et 9, 10, 11, 12 és 1 órakor; természetesen mindig más IŐves
szótag- illetőleg számsorozattal. Ez alapon a kisérletező a minő-

ségból következtet a munka értékére.

b) Bizonyos meghatározott idő alatt olyan feladatot végez-

tetünk, amelyet a tanuló általában előreláthatóan hibátlanul dol-

gozna ki; ez esetben a végzett műveletek számából állapít juk meg

a munkateljesítő képességet. Az elkövetett hibákat csak mint

kisérő jelenségeket vesszük figyelembe. .

Hogy a begyakorlás hatását csökkentsük, illetőleg hogy azt

a normális keretek között tartsuk meg, arra kell ügyelni, hogy a

gyermekek minden alkalommal más számoszlopokat adjanak össze.

A kisérleteket hat ízben végeztük: 8, 9, 10, 11, 12 és 1 óra-

kor; minden kisérlet 'időtartama pontosan 5 perc. A kisérletek a

lecke végén eszközölt ettek ; ,lehetne őket a 10 perces szünet ek

után is megejteni, amikor természetesen más eredményt is kapnánk.

A.z adatok számbavétele ugy történik, hogy minden egyes

gyermekre nézve mind a hat kisérletnél megállapít juk :

134
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a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA végzett műveletek számát; még pedig olyan módon,
hogy minden helyes műveletet egy egységnek, minden helytelen

műveletet pedig félegységnek vesszük.

b) A hibás műveletek százalékszámát.

Ezen adatokból aztán megállapít juk minden egyes gyermekre

nézve az egész alapul vett időben (8-1 óra):

a) A szellemi munka mennyiségének görbéjét,

b) A szellemi munka minőségének görbéjét.

Feladatunk további folyamán az egyes gyermekek adataiból

kiszámít juk az összes kisérleti személyek, vagy egyes csoportok

(osztályok, életkorok, egyéni tipusok) számtani középszámát, amely-

ből ismét a szellemi munkamenetnek általános görbéjét határozzuk

meg; pl. 8 évesek munkagörbéje ...

Végül ezen általános rnunkamenetekből (görbékből) következ-

tetünk a szellemi rnunka tényezői nek hatására a különböző csopor-

tokra és gyermekekre nézve .

.Az egyes gyermekekre nézve megállapított szellemi munka-

görbékból meghatározható az, hogy milyen tipus hoz tartozik a

szellemi munka teljesítés szempontjából. Ezen szemüvegen át 3 tipust

szoktunk megkülönböztetni: a) emelkedő; b) egyenletes; e) inga-

dozó típust.

2. Az elme-tipusok megállapítása. A gyermek elme-típusán

értjük gondolkodási és érzelmi funkcióinak egyensulyát. Minthogy

az elme-tipusokra nézve nem az érzékie ti elemek a döntök, hanem

az érzékelésekből származó belső funkciók, azért az elme-tipusokat

gondolkodási tipusok nak is szokták nevezni, megkülönböztetésül

ar. érzékleti tipusokról. .

Ilyen irányú kísérleteket végeztünk a tanítónőképző-intézet

II. osztályában. A kisérlet abban áll, hogy a növendékek egyenlő

képes lapokat kapnak; ezeket 2 percig nézik, majd 10 percnyi

ideig irásban beszámolnak róla. A munkára a következő adatok

kerülnek: név, osztály, kor, apjának foglalkozása. Nagyon fontos

itt megjegyeznünk, hogy a gyermeket ne szuggeráljuk. Nem szabad

pl. azt mondani, hogy irják le, hanem azt kell mondanunk, hogy

számoljunk be a képről. Le is lehet rajzoitatni a képet papíro-

sunk hátlapjára ;. azonban ennek inkább csak az alsóbb osztály.ok-

ban van nagyobb jelentősége. .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Ilyen kisérletek alapján Binet a tipusoknak 4 faját különböz-

teti meg: aj leíró; b) megfigyelő; e) érzelmes; d) tudós tipus.

Ezeket Weszely dr. két tipussal egészítette ki: a képzeleti és elmél-
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kedő tipussal. A Gyermektanulmányi Társaságban ezt a módszert

kissé átalakítva használta Nógrády dr. és ugyanazon eredményre

jutott, mint Binet és Weszely. A Gyermektanulmányi Társaság

adatgyűjtő osztályának módszere (Nagy L. módszere) megegyezik

Binet, Weszely és Nógrády.i.rnódszerével .avval a különbséggel,

hogy minden gyermek két képet kap (egymásután); vagyis kétszer

kisérletezünk és e két beszámolás alapján állapít juk meg. a tipust.

Az adatok feldolgozása az emIített tipusok szerint történik,

amelyeknek főbb vonásai a következők :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) A leíró tipus szorosan ragaszkodik ahhoz, amit lát, egy-

szerüen elmondja a látottakat.

b) A megfigyelő tipus a látottakat mint összefüggő egészet

irja le. Amig a leiró tipus csak analizál, addig a megfigyelő tipus

össze is foglal.

e) Az érzelmes tipus szintén megfigyel, összefoglal, de bele-

viszi léirásába a maga, szubjektiv érzését, rokon- és ellenszen-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v ~ ~ . ' ,

d) A tudós tipus nem azt írja le, amit lát, hanem azt, amit

a dologról tud.

e) Az elmélkedő tipus rokon a megfígyelővel, csakhogy meg-

figyeléseinek elmondása közben elmélkedik, következtet, okoskodik;

ez tehát magasabb szellemi funkció va I kapcsolatos.CBA

f) A képzeleti tipus nem azt irja le, amit lát,' hanem azt,

amit oda képzel. •

3. Tárgyképzet-#pus vt'zsgá!atok. Főbb mődszerei ':
A) A zavaró hatások módszere, amelynek rnozzanatai .•..a) bizo-

nyos szó sorozatot (értelmes vagy értelmetlen) adunk fel a tanulók-

nak elolvasás végett és megállapítjük, hogy rendes körülmények

között mennyit tanulnak belőle egyszerieiolvasásra vagy bizonyos

meghatározott idő alatt; b) hasonló szósorozatot hasonló időre

. adunk fel megtanulásra, de tanulás közben akusztikai hatásokat

(pl. metronom ütéseket) alkalmazunk; ezek a zavaró hatások;

e) zavaró hatásként szerepelhetnek motorikus elemek is; pl. a

tanulónak minden metronom ütésre egy-egy kimondásával kell

reagálnia '; ez már nehezebb és· ,csak felnőtt tanulóknál lehetséges;

d}: megállapít juk, hogy a kitüzött -idő alatt - á zavaró hatások

jelenlétében - mennyit tanult meg-az uj szósorezátból. A normális

körülmények között elért eredmény és ez utóbbi eredmény k.özötti

különbség mutatja, hogy a zavaró körülmények mennyiben befolyá-

solták az egyén munkáját s ennek nagyságából lehet következtetni
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a tipusra. Igy, ha az akusztikai hatások nagyobb mértékü zavart

idéznek elő, akkor az illető .akusztikus tipusu,CBA

B J A segítő eljárások módszere, amelynek mozzanatai: a) bizo-

nyos szósorozatot bizonyos idő alatt betanulásra adunk fel normális

körülmények között; bJ hasonló sorozatot akusztikai ritmusu el-

rendezéssei (ante, apud, ad ... ) nyujtunk és megállapít juk ezen

körülmény mellett betanult anyagot;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAej vizuális ritmikus elrendezés-

sei nyujt juk az anyagot; pl. vers formában; egyenlő beosztással

irjuk az anyagot a' táblára. Minél nagyobb a különbség a tanulás

eredményében, annál inkább hajlik az egyén a kedvező eredményt

előidéző hatások kal kifejezhető tipus felé .

.C) Az adaequat és inadaequat módszer, amelynek.főbb fázisai:

aj a meghatározott szó sorozatot csupán felolvassuk a gyermekek-

nek és meghatározzuk a megtartott szavak mennyiségét és minősé-
gét; bJ hasonló szósorozatot hangtalanul elolvastatunk és szintén

meghatározzuk a megtartott szavak mennyiségét és minőségét; e)

az eredmények összehasonlítása azt fogja mutatni, hogyegyeseknél

nagyobb az eredmény az első esetben (akusztikai tipus). mások

többet jegyeztek meg maguknak hangtalan olvasás által (vizuális

tipus),

DJ A Kraepelin-féle reproduktiv módszer, amelynek főbb

mozzanatai: aj a kisérleti egyének bizonyos ideig állandóan, olyan

tárgy neveit írták, amelyeknek teltünő szinük volt; b) a kisérleti

egyének bizonyos ideig olyan szavakat irnak, melyek főleg füllel

érzékelhetők; e) megállapít juk, hogy hány szót irt az egyén az

első sorozatból és hányat a második sorozatból ugyanazon idő'

alatt (pl. 5 perc alatt); ha az elsőbőljöbbet irt, akkor a vizuális

tipus hoz tartozik; haa másikból irt többet, akkor akusztikus tipusu.

EJ Végül emlékezzünk meg - végzett munkánk szernpontjá-

ból - a legkiemelkedőbb módszerről : a Pfeiffer-féle reproduktiv

módszerről, amelyet előadónk: Nagy Lászl6 fejlesztett tovább. E

módszer a képzettipus vizsgálatoknak két fő irányát különbözteti
meg: a) tárgyképzet-tipus vizsgálatokat, amelyek hivószóra reprodu-

kált egyéni képzetek- érzékleti tartalmának meghatározására irányul-

tak; b) szóképzet-tipus vizsgálatokat,amelyek a szavak felfogásá-

ban és megtartásában nyilvánuló érzékletí tipus meghatározására

irányulnak,' E módszer főbb jellemvonásai t;negtalálhatók aM., T.

1912. évi VI. füzeteben. -

4, Az intel#gencia-vizsgálatoknak két főcsoportját különböztet-

jük meg: aj azokat, amelyek egy bizonyos életkorra nézve az intelli-
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geneia abszolut mértékének megállapítására 'törekszenek;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) azokat,

amelyek egy bizonyos csoportba tartozó gyermekek intelligenciájának

relatív, egymáshoz viszonyított fokát határozzák meg. Ezek közül

az .abszolut intelligencia-mérések ujabbak. E módszer - amelynek

alapítói Binet és Simon - arra 'törekszik, 'hogy h:rinden életkorra

nézve megállapítsa az intelligencia normáját és' ezen az alapon

. exskt.rnódon kifejezze minden életkornak értelmi korát, amely nem

mindig ~gyezik a fizikai korr~1. Ha valamely gyermekre nézve

megállapíttatott, hogy intelligenciája megegyezik életkorának meg-

felelő értelmi fokkal, akkor normális intelligenciáju; ha' értelmisége

felülmúlja a fizikai életkornak megfelelő értelmi fokát,akkor hiper-

.norrnális, ellenkező esetben szubnormális intelligenciáju, E módszergfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'" -., . •

gyakorlati fontossága abban rejlik, hogy ennek segítségével vaíamely

osztályban levő gyermekek háromféle fokban mutatkozó tehetségük

szerint külön válogathatók. ,

Binet és Simon minden évre nézve megállapitottáka' próbá-

kat, amelyeket egy névvel: échelle métrique d'intelligence-nek (az

intelligencia próbarnértékének) neveznek. E próbákat' a . gyermek

legkülönbözőbb lelki funkcióiból ,(számolás, kombinálás, tapintás,

rajzolás, alak- és szinészrevétel, a mindennapi élet eseményeinek

megfigyelése, következtető képesség stb.) merítik ; tehát ezen, vizs-

gálatoknál mellőzik a puszta iskolai ismeretanyagot.

A relativ . módszer a gyermekeknek bizonyos csoportját (egy,

két és több' osztály) vizsgálja olyan eljárással, hogy a vizsgálati

eredményből exakt módon legyen megállapítható a gyermekek in-

telligenciájának rangsora. E módszer+hátránya az abszolut mód-

szerrel szemben, hogy csak, viszonylagos értéke van ;.selőnyr ellen-

ben, hogy számbelileg képes kifejezni egy csoportba tartozó, gyer-

mekek intelligenciájának sorát (első, második, harmadik ... ). A relativ

módszerek eredetileg az elmekórtani intézetek próbái ból keletkeztek.

Amerikában kezdték először őket használni a gyermek értelmiségé-

nek mérésére . .E rendszeres próbákat testeknek (teszt) nevezzük,

'amelyek Arnerikából Európába kerültek és itt továbbfejlesztettek.

Az, intelligencia mérésében nem il- munka mennyisége, hanem

a minősége lényeges. Meumann ugyan megkülönböztet, gyorsan és

. lassan dolgozó tipusokat, tehát az időt (vagy munkamennyiséget)

is veszi figyelembe. Különösen Seinig szerint nagyon fontos az

idő; a jó és gyors munka jelenti az intelligencia legfelsőbb fokát.

Azonban Nagy László szerint az idő itt csak ~ellékes szerepet

játszik; a fő a munka minősége, amelynek számbavételére öt foko-



zatot állapít meg:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) az egészen helyes kiegészítés egy egységet;

b) helyes kiegészítés helyesirási hibával 3/4 egységet; ~ej szinoni-

mákkal való kiegészítés 1/2 egységet; d) izolált értelmü kiegészítés

1/4 egységet számit ; e) megfejtetlen hézagok és teljesen rossz ki-

egészítések O értéküek. (Egyébként lásd mult évi beszámolás.)

Itt jegyzem meg! hogy nem tekintettem feladatomnak bizonyos

eszközök leirását és azokkal való bánásmód bemutatását,' mert ezek

egyrészt nagyobbára megtalálhatók a mult évben közölt források-

bán, másrészt pedig ezek kezelésében való teljes tudatosságot csak

ilyen tanfolyamon való gyakorlati bevezetés biztosíthatja. A leirásra

alkalmaskérdések köréből azokra szorítkoztam, amelyek folyóira-

tunk hasábjain eddig nem jelentek meg; továbbá azokra, amelyek-

nekgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm á s szempontból való beállítását észleltük. Frank Antal.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E rk ö lc s í n e v e lé s a ta n ító k é p z ő K :b en .

A nép erkölcsi nevelése mindig Iontos volt; , de kétszeresen

az ma, mikor a választójog kiterjesztésévei annak még legalsó

rétegei is befolyásolni lesznek hivatva a törvényhozást s azzal a

nemzet sorsát.

De nem kisebb jelentősége van gazdasági szempontból is,

mert. hiszen az ország gazdasági fejlődesének alapja is a becsület

és megbizhatóság, egyrészt a -munkás, másrészt a vállalkozó

részéről.

Jelentősége azonban legnagyobb mégis társadalmi szempont-

bór, mert a társadalom békés fejlődése csak oly mértékben lehet-

séges, amint az egyén önzés ének urává válva, kötelességét a közös-

ség iránt lelkiismeretesen teljesíteni képes és hajlandó.

Az összes néprétegeket átható erkölcsi nevelést megadni a

népz'skola hivatása; az erkölcsi alapozás ,e munkájának pedig fő~

tényezője maga a tanító, aki nemcsak a rábizott gyermekseregnek,

hanem közvetve a szülőknek, sőt az egész kis társadalomnak erköl-

csi irányítója. Ezért a nemzet életébe mélyen bele vágó kérdés:

milyen és mennyz're szilárd az az erkölcsi alap, melyet a képzőból

az életbe magával visz? '

Ezt az alapot ott oly szilárd ra meg kell építeni, hogy az a

külső körülmények minden hullámverésének s a bomlasztó szellemi

áramlatok minden vegyi ·hatásának ellent tudjon állani; még pedig

139
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nemcsak ideig-óráig, hanem életfogytig. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnéPneve/ő kötelessége az
évezredeken felhalmozódott erkölcsi tőkét gyarapítani s azt cson-
kíttatlanul adni át az ifjabb nemzedékeknek. Az emberi haladás
folyamatossága ugyanis abból áll, hogy minden nemzedék átveszi
a megelőzők erkölcsi örökét s azt a maga -szerzernényével is sza-
porítja .

.Ezért - bármennyire becsüljük a képzök szellemi munkáját
- kétségtelen, 'hogy munkásságuk súlypont/ának mégis az erkötcst

alap megszilárdítására kell esnie, s hogy még szakiskolai hivatá-
,suknak is csak oly mértékben felelnek meg igazán, amennyiben
növendékeiket szilárd jellemű és tiszta erkö'lcsű egyénekké nevelik,
mert a tanítói hivatás - akárcsak a papi -az erkölcsiség leg-
magasabb s legtisztultabb fokát követeli.

Miként érhető el e magasra tűzött cél? Mily eszkö~ök állanak
e végre a képző rendelkezésére? S egyáltalában elérheti-e azt ? - Ez
a kérdés. Azt hiszem, el. '

Mert hiszennövendékeink 14-18 év'es korukban, tehát ama
gyöngéd, fogékony korban jutnak kezünk alá, mikor a kedély még
nem fásult, az ifju lélek lelkesedésre hajlandó, teste-lelke kialakuló-
ban; mikor az irányító kéznek nincs más dolga, mint a dús hajtást
hajlítani, itt-ott nyesegetni; mikor az ifju lélek oly szivesen követi
azokat, kiken szeretettel, kegyelettel csügg. De a szeretetnek, kegye-
lelnek meg kell lennie. A ridegség s a jellemtelenség alapjában
rombolná szét a nevelőrnunkát. Az ifju lélek szélsóségre hajlik s '
nem alkuszik. A szeretet s kegyelet könnyen gyűlöletbe és' meg-
vetésbe csap át s akkor az erkölcsi nevelő. hatásnak vége. Ezért
ugyan vizsgálja meg magát, aki tanítójelölteket . akar nevelni ; s ha
szivében nem érez, jóindulatot és szeretetet, ha türelmetlen és
tisztátalan hajlamait nem birja legyőzni, akkor térjen idejében más
életutra. Ez nem neki való.

A kiindulási pont tehát: a hivatásszere!et s az ifjuság zrdnt:

való [oakaras, s az er~ölcú' tisztaság és jellemszilárdság magában

a képzői tanárban. Enélkül elnevelhet ; de köszönet nem lesz
benne. Ezenkivül éleslátás is kell minden egyes nö'vendékmegfigye-

lésére, igen sok önuralom és ji1zom tapintat a fegyelmezési eszközök'

alkalmazásában. 'CBA
. f

Igy felszerelve, munkába állhat. Második kérdés: miként

végezze azt? Mi lesz a legcélszerűbb rnódja az erkölcsi elvek be-
gyökereztetésének ? Miként használhatja fel az erkölcsi nevelés
érdekében a külö'tzböző szaktátgyakat, az' iskolai élet eseményeit s a
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tanulókzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtapasztalatát? Miként szegődtetberl .a testgyakorlást s a
szellemi fejlesztést az erkölcsi nevelés szolgálatába? Miként neme-

sítheti a rábízott ifjuság kedélyét, miként /inomíthatja izlését, miként
teheti érzékenyebbé lelkiismeretét, miként [egyelmezhetz' akaratát,

miként -szzlárdíthatja jt!ll~mét? Mi módon ébresztheti benne a
saoeialis érzéket, lsten és a haza szeretetét, s miként fejlesztheti az
ezekből eredő kötelesség- és felelősségérzetet a lehető legmagasabb
fokra?

Persze, hogy az erkö'lcst' mozzanatot már a 1zö'vendékek fel-

vételekor jobban figyelembe kellene venni. A kitünő bizonyítvány
nem elég; a főkérdés az: milyen az eréolcs« világuk, milyen a
családz' kö'r, amelynek \erkölcsi légkörét szívják s milyen a saját

erkö1cú hajlamuk? Mert a leendő nevelő ben ezek az erkölcsi ténye-
zők vannak oly fontosak, mint a földrajzi, vagy a természettani
osztályzat.

I. Az erkölcsi oktatás.

Mi módon történjék e fokon? Laikus legyen-e, ö'nálló tárgy-e,

vagy a valláú oktatáshoz kötve, vagy csak közvetett, a többi tár-
gyak révén?

Ha pusztán az erkölcú elvek úmeretéről lénne szó, akkor

feltétlenül a laikus oktatást ilIetné az elsőség, minthogy az az
elveket logikus sotrendben, rendszeresen, áttekinthetőleg adja elő.

S a tanulók az erkölcsi igazságokat tényleg sehol se tudják job-
ban, mint ott, ahol ők azt ezen egyszerű, könnyű módszerrel •
tanulták. Ámde épp az erkölcsi elveknél nem azok tudása a fon-
tos, hanem az: vajjon a megpróbáltatások s kisértések idején eléggé
szilárdaknak bizonyulnak-e? Nos, a tapasztalat azt mutatja, hogy
az erkökú elvek puszta tudása a szenvedélyek s az önzés leküzdé-
sére tehetetlen (amint a. művelődéssei párhuzamosan emelkedő
kriminalitás mutatja). Ehhez erősebb tényező s magasabbrendű
szankció kell: az érzelmek nemesedese s a vallás szankciója. Sőt
még apró hibák is nehezen irthatók ki puszta belátás útján; sok .

kal könnyebben egy-egy nemes' érzés -pl. a beteg édesanya
iránti szeretet útján; az ő kedvéért talán. az a heves ifju meg-
zabolázza magát s indulatát fékezi. . Istenben bizó jámbor léleknek
ez még könnyebb lesz. Nevezhetik ezt' autoszuggesztiónak, -
mindegy; az eredmény megvan s itt ez a fődolog.

- Mivel pedig a leendő népnevelőben nem az erkö1csi elvek

tudása, hanem az erkö1csz' elvek seerint való cselekvés a fontos,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
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azért a vallásban gyökerező vallás-erkölcsi oktatás nagyobb bizto-

sítékot nyujt, mivel az a vallásos érzés révén az egész érzelern-
világgal benső összefüggésben áll és .abból folyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtop. uj tápot szív.

Persze a hÜnek ősúntének, bensönek 'kell lennie, nem sivár skolaszti-

kus szőrszálhasogatásnak, vagy éppen szűkkeblű felekezetiségnek.

Ezért fontos, hogy a hz'toktatók ne csak a módsurt kezeljék

ügyesen, hanem hogy igazi keresztény felebarátz' seeretettel legye-

nek eltelve, kivétel nélkül, minden embertársuk iránt.

De van még egy ok, amelyért kivánatos, hogya leendő neve-

lők mélyen vallásos emberekké neveltessenek : a hívő lélek az élet

terheit és megpróbáltatásait türelmesebben viseli, s az (jnmegtagadás,

melyet a nevelői hivatás oly sokszor követel, neki könnyebben

esik; ezért tud a kz"sértéseknek is jobban ellentállni; s innen az,

hogy úgy a magán-, mint a közéletben megbtzhatóbb és kevésbbé

- van kitéve a kz"st"klásnak, mint hitetlen kartársa. E ténynek az ad

nagy jelentőséget, hogy példaadása útján nemcsak tanítványaira,

hanem a szülőkre s az egész társadalomra hatással van. - (Hogy

képmutató, szenteskedő is akad köztük, az a dolgon nem változ-

tat; mert hisz képmutató akad mindenütt, ahol valami. kihizelegni

való akad, a szabadkőműves-páholyban csakúgy, mint a templomban.

A szenteskedő _szabadgondolkozóvá vedlik, vagy megfordítva, amint

éppen érdeke kivánja, - alapjában véve mindkettő mindig ugyanaz

az önző cinikus, akinek semmiféle-igazi meggyőződése nincs.)

Nem elég azonban, ha az erkölcsi oktatást a vallással együtt

nyujtják: az erkölcsi felfogásnak, miként az éltető levegőnek, át kell

hatnia !'linden egyes tárgy~t. Mi módon? Ez a legközelebbi kérdés.

II. A szaktárgyak felhasználása.

1. Elsősorban magáé a hitoktatásé. De nem a" dogmatizálás,

még kevésbbé a felekezeti ellentétek kiélezése. Hanem a iízparan·

csolat s a félebaráti seeretet parancsolata; az ótestamentom naiv

. történetei s még inkább Krisztus élete és tanítása; főleg a hegyi

szentbeszéd. Az első keresztény községek története, a szentek és

vértanuk élete (főként assisi szent Ferencé, calasanzai szent Józsefé

s magyarországi szent Erzsébeté - tehát a szegények istápolóié)

- mert ők az állhatatosság és önmegtagadás s a felebaráti szere-

tet csodálatraméltó példáit szolgáltatják, Csakhogy a csodás elemet

óvatosan kell kezelni, nehogy a természettudományi gondolkozás-

"ban iskolázott modern elme a csodával együtt a legendában foglalt
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erkölcsi igazságot is elvesse. Utalni lehet és kell a szerzetesrendek

kulturmunkájára s az egyház szociális és emberbaráti tevékenysé-

gére is (a Caritás művei, szegényház, árvaház, kórház, Monte di

Pieta, rabszolga-kiváltás stb.). A reformációról szólva, ki kell emelni

11 puritánságot s a hitvallók törhetetlen ragaszkodását meggyőződé-

sükhöz, az igazság keresését s a lelkierőt. A zsidósággal kapcso-
•

latban az atyáik hitéhez való ragaszkodást, s a törvény betartását,

a családi érzést, a mértékletességet s az összetartást, tehát ama

erényeket, melyek a szétszórt .zsidóságot 19 évszázadon fenntar-

tották. Mindezeknél azonban utalni kell arra, hogy az öröklött faji

erények elhagyogatása nemcsak az illető egyházat s a fajt, hanem

magát az egyént is gyengíti." - E tárgy s főleg az erkölcstan

tanítása azonban az általános műveltségnek s a tárgyilagosságnak

nagy fokát követeli, nehogy a szétválasztó, hanem inkább az egye-

sí tő mozzanatok hangsúlyozódjanak, tehát mindegyik vallás egye-

temes 'érvényű, emberi értékű,

" 2. Az erkölcsi nevelés szempontjából igen fontos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtö'rténelem

is, - de szemben az elavult kronologizáló módszerrel - csak

annyiban, amennyiben az emberiség fejlődését pragmatikusan,

erkölcsi és társadalmi evoluciójában tárgyalja. Mindenesetre utalni

kell mindama erkölcsi tényezőre, mely a nemzetek. fellendülését s

hanyatlását előidézte. Ha a nemzetek erőtelJes fejlődési és fény-

korát, valamint hanyatlásukat kellő világításban adják elő, akkor

az ifju növendékekkel egész világosan meg lehet értetni azt a

tényt, hogya népek virágzásának kora mindtg összeesik az erkölcsi

zisetasdg: s a szilárd hü' és ö"njeláldozo hazafiság k~rával; ellenben

az erkölcsi sülyedés, a hitetlenség s az önzés mindíg feltétlenül

maga után vonja ai illető nép hanyatlását, ha mindjárt némi kis

utóvirágzás észlelhető is, mint a gyöngyvirág, melynek gyökerét

levágták, mesterségesen hajtatják és viríttatják; ámde ez csakis

addig tart, mig a tőkében előbb felhalmozódott tartaléktáplálék el

nem fogy. Parazita-virágzásnak lehetne az ilyent nevezni, mivel

más korok felhalmozta táplálóanyagot használ fel, a magáéból nem

adva hozzá semmit s további táplálék termelő munkára képtelen.

Az ily igazságok mély benyomást tesznek; gondolkozásra késztet-

nek s az egész életfelfogást befolyásolják. Már pedíg az erkölcsi

és szociális nevelés egyik főfeladata épp az egészsége.s életfelfogás

kúzlakítása. (Ez azonban csak úgy lehetséges, ha a tananyagból

minden felesleges holt terhet kivetnek ; különben az ily életigazsá-

gok megállapítására a merő kronologizálástól idő sem marad.)
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3. Az erkölcsi nevelés ért ékesítheti azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanyanyelvz' oktatást is,
amennyiben az egyszerű, közvetlen, őszinte beszédre s az átélt
dolgok hű és lelkiismeretes visszaadására szoktat. Holott a dagály
hazug és torz érzelmekre kapar s azért hazug maga is.

A költészettan az ifju lélek rokonszenvének körét tágítja ~ .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s z ű k életköréből kiemeli, föl, nemzete eszményeihez s a népkölté-
. o

szet be való szerető elmélyedés által más néprétegek érzelemvilágát
is megértéti - tanítása a leendő néptanítóra ezért fontos. De
erkölcsi felfogása is nemes~dik általa - egy-egy megszeretett mű
.egész életfelfogására döntővé válhatik. Viszont a ledér vagy éppen
szennyes termékek által a tapasztalatlan fíatalvolvasónak esetleg
egesz belső világa megfertőződhetik. Ezért kell az ifju lélektől az
aljast és piszkosat távol tartani.

Az irodalomtörténet. úgy állítandó be, mint a nemzet fejlődő
érzelemvilágának megnyilatkozása, azáltal pedig, ha az irodalomban
észlelhető lassú advent of demosra utalás történik, a szociális neve-
lés értékes segédeszközévé válhatik.

Az idegen nyelvek oktatása - amennyiben csak utilitárius
szempontból történik - az erkölcsi nevelésre értéktelen. Értékessé
csak azáltal válik, ha az illető irodalmak remekeiből vett szemel-
vények útján a növendékeknek bepillantásuk esik az illető. népek
lelki világába s ha e réven lelküket gazdagítják, s erkölcsi felfo-
gásuk tisztul, főleg oly irányú művekkel, melyek a magunk iro-
dalmából hiányoznak. E szempontból főleg a népköltészet becses
sa. rrűköltészetnek eszményi irányú, nemes alkotásai. De tárgyi-

. lagosságra is segít az idegen népek lelki világának ilyetén meg-
ismerésére szert tenni és sok előítéletet eloszlatva, az embert igaz-
s á g o s a b b á és méltányosabbá teszi. Ezért helyes, ha a leendő
népnevelő a hazai \ nemzetlségeknek költészetükben nyilvánuló lelki
világát is megismeri.

4 Szintúgy szolgálhatja az erkölcsi és szociális nevelést a
rajz, kézzmunka, s zene is. Még pedig nem csupán az izlés- s az
érzelmek nemesítése által, hanem azáltal, hogy alkalmat nyujt a.
néptes mŰ71észetmegértésére. Némely műalkotás pedig - pl. Meunier
munkás szobrai, vagy Izsó Búsuló ~hásza - kiváló an alkalmas a
szociális érzék fejlesztésére. .

A kézimunka ezenkivül- nemcsak azért becses, mert az ifju-
ságot hasznosan foglalkoztatatja, s ezzel a henyélést, s a képzelet
henye játékát (ami pedig oly sokszor válik a beteges hajlamok s

. egyeb bajok szülójévé) előzi meg : hanem azért- is, mivel felébreszti;
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azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlelkiismeretesen végzett munká szereste örö'met és rendre, pontos-

ságra, kitartásra szoktat s az ifjut megtanít ja arra, hogy a más

munkáját is megbecsülje. Azáltal végre, hogya kézimunkát sok-

szor másnak szánják szeretetből, vagy részvétből, általa a családi

érzés s az altruizmus is fejlődik.

5. A (ö1d1'ajz és statisztika szintén gyakori alkalmat szolgál-

tat a szociális érdeklődés felkeltésére, főleg a néprajzi elem által.

A pásztor-, paraszto, hajós-, halász-, bányász-, s egyéb munkás-
élet eleven rajza által a leendő . népnevelő . szeme kiélesíthető a

népélet helyes meglátására. Célszerű volna minden képző ben egy'

kis szociális gyüjteményt is összeállítani (a népéletre vonatkozó

adatokból, tárgyakból).

6. Amit a különböző tárgyak körében a társadalmi viszonyok.

ról. elszórtan. megfigyeltek, azt a nemeergoedasagtanoa« lehet össze-

foglalni. De nem elég a nemzeti életnek csupán gazdasági jelenségeit

megvilágítani, hanem nagyon isgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k s é g e s - szemben az e s v -

oldalú történelmi materializmussal - arra utalni, hogy az embert'

társadalom jötlendelülését és jejlődését még gazdasági téren is nem

csupán anyagi rugók eszköslzk, hanem hogy e téren is részük van

a magasabb erkölcsi rugóknak - minők a becsületesség, tisztes-

ség, megbizhatóság, méltányosság, - melyek híján még a gazda-

sági boldogulás is kétségessé válik; mivel a tisztességtelen verseny,

a szédelgés s a rideg önzés még eddig' sehol az üzleti életet föl

nem lendítette. S hogy kivált a ridegség, a tőkések kapzsi önzése

a munkásnép közt mindenütt irigységet, gyülölködést és elkesere-

dést ébresztett, s ezáltal a társadalmi viszonyokat elzüllesztette s

az erkölcsöt elvaditotta. A nép leendő vezetőiben szilárd meggyő-

zódéssé kell válnia annak az igazságnak, hogya társadalmi bajok

csakis úgy orvosolhatók, ha a vagyonos és művelt osztályok a

"noblesse oblige" elvét magukra oly értelemben alkalmazzák, hogy

a vagyo1z s a műveltség is "kötelez, s hogy a tisztálllátóbbak a veze-

tésükre bizott műveletlen rétegekért felelősek / mert azok elvadulása

is nagyrészt az ő mulasztásuk gyümölcse .. A leendő népnevelőben

föl kell ébreszteni ~ tarsadalms lelkúsmeretet, s tettvágyát a néPlolét

tág mezején föl kell ébreszteni. Nem zs zgazi népnevelő, . akt' nem

kész Pestaloe ei ls Ruskin szellemében a néP anyagi és testi' javán

dolgozni, s aki nem kó'vet el mindent, hogy azt erkölesileg is emelje .•

Ezt kell bennük életelvvékifejleszteni.

Ezért helyesebb a nemzetgazdaságtant inkább szoáológiai

vonatkozásaiban tárgyalni, hogya növendékek világosan lássák az

Magyar Tanitóképzö. . 11

'.
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emberi társadalom fej lődését ; hogy megértsék a munkás és munka-

adó, s a különböző osztályok közötti társadalmi, viszonyt s azok- .

nak egymásra-utaltságát, hogy számot tudjanak maguknak adni

minden hivatás - munkás, vállalkozó, paraszt, földbirtokos, cseléd,

gazda, tisztviselő, katona, törvényhozó stb. ~ társadalmi jelentő-

ségéről és erkölcsi kötelességéről ; hogy majdan a rájuk bizandó

gyermek sereget a helyes irányba terelhessék s hogy egykor ők
maguk okos és tisztánlátó vezetői lehessenek a népnek.

A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgazdasági gyakorlat értéke pedig szociálpedagógiai szem-

pontból abban áll, hogya. növendék általa' m e g s z o k ja a testi

muríkát, amelyben örömét lelis aztán. a más munkáját is jobban

meg fogja becsülni.

7. Az egészségtan is fontos tényezője az erkölcsi és társa-

dalmi nevelésnek. Megtanít az erkőlcú betegségek megértésére : mert

megmutatja, hogy a testt" nyomor miként vonja maga 1:J,tán az

erkó'!cú züllést. Kimutatja az alkohol pusztításait. s megtanít ellene

kőzdeni ; rámutat a betegségek - főleg a gümókór,okozta bajokra

a munkáscsaládokban ; rá a tudatlanság s a babona szomorú követ-

kezményeire; főleg a ra g a d ó s betegségeket illetőleg; rámutat a

gyermekhalandóságra, s a nép táplálkozási és lakásvúzonyaira, s

azok összefüggésére a nép-egészséggel. A fogékony lélekben ilyen-

kor föl kell ébrednie a részvétnek, s meg kell benne érlelődnie

amaz elhatározásnak, hogy' minden erejével küzdeni fog e bajok

ellen.

8. A szociológia s az erkölcsi 'nevelés megvilágításában a

Itrmésmtudományok is nagyobb hord erőt nyernek, mint aminőt

nekik tulajdonítani szokás. Nemcsak a tudásnak adják meg szilárd

alapját; nemcsak az elmét fegyelmezik azáltal, hogy mindenben az

. okbeliség s'a változatlan törvény keresésére szoktatják; de - a

biológiai módszer állal - felismertetik minden élőlény egymástól

függését; kicsinek-nagynak megbecsülésére vezetnek, mert a ter-

mészetben mi sem haszontalan, s mert ott a legtökéletlenebb lény

is csak egy fejlődési fák, a tökéletesedés felé, amely nélkül a töké-

letesebb sem jöhetett volna létre. De egyébre is megtanítanak : a

természeti törvények sérthetetlenségér ••; az átöröklés s a fizikai deter-

mináltság, s a létért való küzdelem kegyetlen elve mellett a fajok

. kiválására, nemesedésére s az ivadékról való önfeláldozó gondos-

kodásra. Mindezt az erkölcsi életre alkalmazva, az ítéletnek meg-

adja a tárgyilagosságot, az elmének a mélységet és tartalmat, a

cselekvésnek szilárdságot és következetességet.
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A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtermészet szeretetezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvégül a leendő tanítónak hivatása telje-
sítése közben becses fogantyú lesz; mert hiszen a gyermeket
semmi sem alkafmasabb a durvaságról s kegyetlenségről leszok-
tatni, mint az állat és növény iránt való szerétet fölébresztése. s ha
elkezdkedvencéről gondoskodni s azt ápolni. Ellenben az elevenen-
boncolás igen kétes értékű : a biológiai érdeklődés az ifjaknál
könnyen kegyetlenségbe csap át; s ez esetben a tudományos előny
aligha ér fel a lelkület elvadulásával ; leányoknál éppenséggel nem ..

Még a vegy tan és természettan is gyakori alkalmat szolgáltat
a -szociális érzék ébresztésére, mert mindkettő arra utal, miként
tökéletesítették az emberi nemzedékek eljárásuk at évezredeken át,
miként adta át tudása összegét egyik nemzedék a másiknak; ebből
azonban önkéntelenül kialakul az emberi ssoiidaritds eszméje s
kinek-kinek abból eredő kötelessége, hogy a ,közös ö'rö'kséget. sza-

porítsa. S nem egy utalásra van alkalom a bánya- és gyári mun-
káso~ életére,' s a veszedelmekre, miknek .ott kitéve vannak, mig
a mi kényelmünkért dolgoznak, Itt lehet rámutatni az élelmiszer-

hamisításra, s az abból eredő bajokra is.
9. A mennyiségtan és mértan. Azok is az erkölcsi nevelés

szolgálatában? - De mennyire! Még pedig nemcsak azért, mivel
takarékosságra Ösztönöznek, mint hinni szokás'; hanem mz'vel rá-

szoktatnak az zgazság becsületesen való keresésére és mivel nyilván-

valóvá teszik, hogy a csaló e!sősorban maga· magát csalja meg.

Megadják a gondolkozásnak szilárd alapját: 2 X 2 = 4, ha ég-föld
összeszakad ; itt nincs kivétel; ezzel megtanítanak az igazságot s
a való tényeket tisztelni és rendületlenül megállni minden mellett,
amit az ember egyszer igaznak felismert.

Az alkalmazott mennyiségtan és mértan pedig sok alkalmat
szolgáltat némely szociális viszony és tény megismerésére, minők:
az uzsora, a váltóeljárás j a, tisztességes és tisztességtelen nyere-

ség; a szövetkezés; a földbirtok szétmorzsolódása; az üzleti
szédelgés, stb. És nem egy dolgot jobban megértenek általa.

10. A torna és játék azért becses, mert az egészséges éfet-

ö'ró'mö'tébreszti s ezáltal az esetleges rossz hajlamok legjobb ellen-
szerét alkotják; s mivel .gyors elszánásra, önfegyelmezésre, s a
gyöngébbel szemben. kiméletre, a játék-törvények betartása által
pedig tö'rvénytiszteletre szoktatnak, Azáltal, hogy az ö'nbizalmat

fejlesztik, az élhetetlenséget segítik leküzdeni, mely ma annyi ifjat
tesz gyáva protekcióhajhászóvá, ahelyett, hogy saját erejére támasz-
kodnék,
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Még jótékonyabban hat a testre s a -kedélyre, tehát az erköl-

csiségre is, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAturi"Jztz'ka s a sport. Csak arra kell ügyelni, nehogy

durva verseng~ssé és az izomerővel való hencegéssé fajuljon. Főleg

az ifjakat kell annak belátására vezetni, hogy a nagyobb testi erő

a gyöngébbekkel szemben oltalomra' és kiméletre kötelez. A leendő

népnevelők testi ügyességüknek egykor jó hasznát fogják venni

az alkohol elleni küzdelmükben; mert ott a puszta tilal()m nem

elég: az alkoholokozta beteges izgalmat egészségós izgalommal kell

helyettesítenz',' erre pedig legalkalmasabb a szabadban való játék.

- Mérsékelten a tánc is jó hatással van, mert a vidámságot neveli

s az együttérzést fejleszti".

ll. Legfontosabb eszköze azonban az erkölcsi nevelésnek a

vallás mellett a neveléstan, mert az emberi lélekben végbemenő

összes változásokat o tudatossá teszi, s mert képessé tesz arra, hogy

az ember magában is, másban is létrehozzon o erkölcsi átalakuláso-

kat. Atesttan és lélektan a fizikai és erkölcsi ember' közötti szeros

összefüggésre tanít s kimutatja, mily lelki fogyatkozások eredhet-

nek valamely testi hibából. Kimutatja az érzéki benyomások s az

érzelmek hatását a gondolkozásra s a cselekvésre; de épp ezáltal

megtanít arra is, hogy megfelelő eszközök útján mindkét lelki

tevékenység mennyire befolyásolható; miként lehet az akaratot

szilárdírani, az érzékenységet fokozni, vagy eItompítani.

A rendszeres gyermékmegfigyelés a gyakorlóiskolában s esetleg

a családi körben pedigmegérteti a környezet s 'a viszonyok hatását;

ezzel tárgyilagosságra szoktat s nem egy előitéletet segít leküzdeni.

A neveléstörténet jobban megérteti az emberiség erkölcsi fej-

lődésének menetét. Itt o ismét utalni lehet a művelt nemzetek virág-

zásának és hanyatlásának erkölcsi tényezői re, valamint annak

összefüggésére az erkölcsi neveléssel (Athén szofisztái s Róma rab-
o •

szolga-nevelői), az ifjuság' edzésévei vagyelpuhulásával, s í. t.

Szokratesz, Krisztus (itt az emberiség nevelője gyanánt tekintve),

Cornerrius, Pestalozzi stb. élete alkalmat ad annak megértetésére,

hogy az igazán nemes törekvésnek előbb-utóbb győznie kell, ha

mindjárt az egyéri azt nem is éri meg, s hogy az emberiség erköl-

csi és művelődési haladását többnyire ama tisztánlátó, önzetlen

emberek eszközlik, kiket kortársaik meg se értenek s kik meg-

győződésükért megszenvednek. Az ily belátás a fiatal lélekre nem

marad hatás nélkül.

A szervezettan s módszertan szintén felhasználható, de csak

úgy, ha nem száraz ismeretközlésből áII, hanem ha - utalással
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a neveléstörténetre - a mai szervezetet és módszert úgy tüntetik
fel, mint a legnemesebb s legvilágosabb elmék törekvésének ered-
ményét, s mint a 'népnevelés s ezzel a nemzeti emelkedés gyakor-
lati eszközét; és ki kell fejleszteni az ifjakban ama kötelességérze-

tet, hogy ők a kórábbi nemzedékek vivmányait nemzetük' javára
értékesíteni, s azt a maguk tapasztalata alapján egykor, tovább
fejleszteni és tökéletesíteni tartoznak. - Meg kell értetni azt is,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h o g y a népískola voltaképpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnépjdléti intézmény, s hogy 'az ingyenes

népoktatás a demokratikus haladás elengedhetetlen feltétele. Igy
kell tárgyalni a népnevelésügy kiegészítő z'ntlzményet'! is (ifjusági.,
egyesület, népkönyvtár, szabadoktatás, settlement stb.) s meg kell
az ifjakkal értetni, hogy egykor erkölcsi kötelességük lesz e művek-
ben részt venni. Geocse Sarolta,

(Folyatasa következik.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A g y a k o r la t i k ik é p z é s e k r e n d jé r ő l .

Érdeklődéssei olvastam a T. 1. T. O. E i-n e k mult évi- dec.
14-én tartott választmányi üléséről felvett jegyzőkönyvet., Legjobban
érdekelt a gyakorlati kiképzés rendjéről szóló rész. Ez közérdekű

dolog a szó igazi értelmében. Hogy mindenkit érdekel, azt mutatja
a hozzászólások nagy száma. Mindegyik hozzászóló ad gondolato-
kat. Ezeket összevetve talán lehet idővel olyan módot találni, amely-
nek alapján hazánk-összes . tanítóképzői egyöntetüen végezhetnek

ezt a fontos, talán legfontosabb munkát.
Ehhez szeretnék hozzászól ni.
A magam részéről általában a Brunovszky-féle r-endnek vagyok

hive, annál inkább, mert z'ntézetünkben már évek óta ilren frJl'mában

csináljuk apróbatanításokat. (L. a nagyváradi kir. kath. tanítóképző
1908/190,9. évi értesítőjét.) Példával igyekszem megvilágítani eljá-
rásunkat. A IV. évesek heti hat órájából a hétfő, kedd és szerdait
próbatanításra, a csütörtök, péntek és szombatit pedig előkészítésre
és birálatra használjuk fel. Hétfőn és csütörtökön: a számolás és

mérés, természetrajz, gazdaságtan, természettan és vegy tan ; kedden.
és pénteken : az olvasás, irás, nyelvtan, földrajz, történelem és
alkotmány tan ; szerdán és szombaton: a vallástan, beszéd- és ért.
gyak., rajz, kézügyesség, ének és torna vannak soron. Az intézet
órarendje úgy van összeállítva, hogy ezeken az órapárokon a szak-
tanár jelen lehessen . Az év elején a tanítási órákon a módszertan
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tanára átismérlí a körök szerint 1-1 tantárgy médszerét. Közben

az előkészítésre szánt órákon a gyakorlóiskolai tanító mintataní-

tásokat tart ugyanazon tárgyakból. Szeptember közepén aztán egyik

csütörtöki órán megkezdjük az' előkészítéseket, A gyakorlőiskola

órarendje általában félórás, beosztású lévén, egyszerre' két tanítást

készítünk elő és pedig ezen az órán a következő hétfőhöz egy

hétre szóló tanítási egységeket. A kijelölt' 'és előkészített tételek

közül egyiket egy növendék részletes tervezet alakjában, a másikat

minden növendék, de csak "vázlatosan dolgozza ki. A részletes'

tervezetet, sokszorosítva, négy nap mulva meg kell kapnia minden

növendéknek, a szaktanárnak,a módszertan tanárának és a gya-

korlóiskola vezetőjének. Az előkészítéshez egy hétre, tehát a kővet-
kező csütörtökre atervezetet ,mindenki megbirálja. A birálati órán

aztán először 1-2 növendék mondja el birálatát, majd a szak tanár,

, a módszertan tanára, vagy' a rgyakorlóiskola tanítója teszik meg

észrevételeiket. A tanításokat mindenki feljegyzi a saját ,példányára.

Azután a második félórára készítettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvázlattal számol' be, néhány

, növendék, majd az -uj egységek előkészítése következik. A megbiráit

tervezeteket minden növendék megőrzi, a vázlatokat pedig külön
vázlatfüzetbegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg y ű jt i össze. A következő csütörtökön aztán meg-

biráljuk a hétfői tanítást, az egy héttel ~;Iőbb kitüzött tanítások

tervezetét, majd előkészítjük a következő tanításokat. Ugyanilyen

munka folyik a kedd-pénteki és szerda-szombati órapárokon is.

Eleinte természetesen az előkészítésre, később fokozatosan rnind-

inkább a birálatokra helyezünk sulyt, Ha ugyanazon tárgyból már

több tanítás volt, akkor az uj tétel előkészítése csak a tétel meg-

nevezéséből áll. Ilyenkor a tételnek az iskola tanítási rendjébe való

beleilleszkedését, a, kapcsolódó tételeket a tervezet készítőjének

magának kell megállapítania a gyakorlóiskola részletes tantervéből

és tanmeneti naplójából.

Ilyen' módon vezetve a próbatanításokat, elérjük azt, hogy a

tanításhoz való előkészület közös munka lesz, a kitüzött tétellel

minden növendék foglalkozni fog: A tervezetet egy készíti ugyan,

d e társainak meg kell ezt biráiniok, mert nem tudhatják, hogy

birálatra melyiköker szólít juk fel. A birálatot a tervezetré tartoznak

. feljegyezni, hogya tanár azt ellenőrizhesse, Azt sem, tudják, hogy

a vázlattal melyiknek kell beszárnolnia, tehát a másik félórai egy-

séggel is foglalko,zik mindegyik. Vázlatfüzetez'kÚ egyébként időről-

időre megnézik az illető tanárok is. Magára a 'tanításra megint készen

kell lennie mi denkinek, mert csak közvetlenül a tanítás előtt tudják
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meg, hogy ki fog tanítani: Ilyenformán mindkét félórai egységgel
kétszer is foglalkozik minden növendék. Először a birálatra, azután -
a tanításra .készül. A tervezet megirásávaljáró fizikai munkával
mégis csak egy-egy van megterhelve.

A próbatanításoknak ezt á rendjétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHorváth István kartársam
'még akkor honosította meg nálunk, mikor külön gyakorlóiskolánk
nem is volt, hanem a helybeli püspöki iskola szolgálta ezt a célt.
Azóta évről-évre tapasztaljuk, hogya rendszer helyes.

Az órapárakra kitüzött tantárgyakat felcserélni n-em igen lehet,
merr hiszen ezeken az órákon a szaktanár csak úgy lehet jelen, ha
ugyanakkor más osztályban nincs elfoglalva. Magát a tanítást mindig
és feltétlenül csak egy jelölt .végzi, Azt félbeszakítva -mással foly.
tattatni nem -szabad, de nem is igen lehet. Lélektani lehetetlenség
az, hogy az általam megteremtett hangulatba éppen olyan mértékben
bele tudjon helyezkedni áz a tanító, aki -tőlem a tanítást átveszi.
A tanító személyének ezen kicserélődése maga elég arra, hogy a
gyermek is kizökkenjen gondolatköréből. Különben is, hadd lássa
az a próbatanító a tanítás végén munkájának eredményét is. Ha
még minden jelölt egyformán lelkilsmeretes készüléssel, vagy egy-
forma rátermettséggel fogna a tanításhozgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! De gondoljuk el azt a
tanítást, amelyiket egy ügyes tanító megkezd, s egy - mondjuk-
nagyon . ügyetlen fejez be. Vagy megfordítva. A gyakorlóiskola
mint népiskola nagyon sokat veszítene ezzel. Egyetlen egy esetben
volna ez talán kivihető, ha t. i . a tervezetet szóról-szóra betanulva

lehetne "eltanítani. 'f Természetes, hogy az is lehetetlen. A terve-
zetben nincs benne a tanító lelke. Tehát a tanítás két része még az
esetben sem lenne összeillő, ha a gyermek mindig atervezetben fel- -
tételezett feleletet adná a hozzá intézett kérdésekre. Ha véletlenül mást
felel, akkor oda van a szegény próbatanítónak minden tudománya.

Az előkészítésbe mindig belevonjuk az összes növendékeket.
Ez nem is lehet tisztán a tanárok dolga, mert akkor a jelölt nem
szokik e téren önálló gondolkodáshoz. Minek gondolkodjék? Hiszen
mindent készen kap. Nem ritkán el is kedvetlenedik, mert egyéni
véleményét minduntalan kénytelen feláldozni a tanári tekintéllyel
szemben anélkül, hogy véleményének helytelen voltáról, meggyőzték
volna őt. Mi, az - előkészítésnél, csak irányít juk a növendék gon-
dolkodását és esetleges tévedéseiról győzzük meg őt, Arra akarjuk

szoktatni ugyanis, hogy a tanításban lehetőleg érvényesítse egyéni-
ségét. Ne legyen szolgai másoló, ha. népoktatásunk ügyét csak
egy parányi lépéssei is előbbre akarja vinni. Vadász Zoltán.
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Ujabb törekvéseink a történettanításban arra irányulnak, hogy

minél jobban érvényesítsük a tárgyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseoeidiis vonatkozásait. Erre elég

alkalmunk van, ha a háborus eseményeket rövidebbre foglaljuk s

inkább az anyagi és szellemi műveltség, valamint. a társadalmi szer-

vezet fejlődésének a. képét rajzoljuk meg részletesen. Szóval, ha

tárgyunkat minél közelebb visszük a tdrsadalam-torzene: jellegéhez.

Egy leckin kisérI em meg ezuttal bemutatni, hogy miképen igyekszem

ezt a feladatot megoldani.' A sok alkalmas téma közül kiragadom •

XIV. Lajos korát; illetőleg ennek egy oly részét, amely nézetem

. szerint a történelem modern tanítása "érdekében nagyobb figyelmet

érdemel, mint amilyenben tanárok és tankönyvek általában részesítik.

A tanítás anyaga: "Az államháztartás rendezése XIV, Lajos
alatt:" Osztály: a tanítóképző- intézet II. évfolyama. A tanulők már

ismerik a király egyéniséget és kormányrendszerét ; ez tehát uralmá-

ról második lecke. Célomhoz képest azonban elődeinek uralmá-

pól kell most kiindulnom.

I. Ismétlő kérd(sek és az uj lecke kapcsolása a régz'ismeretekkel :

IV. Henrik minisztere, Sully, mit tekintett a nemzeti vagyonosodás

alapjának? Mikép tette okszerüvé és hogyan fokozta a termelést?

Hogyan gondoskodott a terrrielvények könnyebb és biztosabb érté-
kesitéséről ? Mi volt ennek a hatása a földmívelő osztályra? Mi volt

a hatása az állampénztárra? Mi reridítette meg az így elért gazda-

sági jólétet XIII. Lajos idejében?

II. Célküüzés: Utóda: XIV. Lajos tehát ismét mely feladat

előtt állt? (Hogy az állarnháztartást rendbe hozza.) Erről fogunk

tanulni.CBA

Ill. Uj anyag: Mazarin a halálos ágyán Colbert-et, magán-

birtokainak ügyes intézőjét ajánlotta a király figyelmébe. Colbert

csakhamar megállapította, hogygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ Z adó legnagyobb része az adó-

bérlők zsebében maradt. A tartományok intendánsai (felügyelői) nem-

csak hogy elmulasztották a kellő ellenőrzést, de még osztozkodtak

is a zsaroló és uzsoráskodó bérlőkkel. 1661-ben a nép mintegy

80-90 millió Iivrest fizetett s ebből csak 23 millió folyt be az

állam kincstárba, a többit elsikkasztották a hűtlen kezelők. (Egy

livre, ejtsd: livr, közeJítóleg a mai frankkal egyezett. Egy mai frank

a mi pénzünk szerint 95 fillér.) És látta, hogy a fényes udvartartás,
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azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnagy hadsereg és hajóhad óriási összegeket követel. Mi volt tehát

a teendője ? (A tanulók maguk állapítják meg, hogy az adó be-

szolgáltatását kellett rendeznie.) Colbert, aki megfeszített szorgalom-

mal álJítólag naponkint 15 órát dolgozott, szüntelen levelezést foly-

tatott az intendánsokkal, akiket következetes szigorral zsarnokokból

és vérszopókból a gazdaságizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAellenörzés szerveivé alakított áto Az adó-

bérletet is becsületes embereknek adta ki. Franciaországbanközvet-

len adóbeszedés egészen a nagy forradalomig nem volt. EI is érte,

hogya befolyt adóösszeg több mint háromszorosára: 75 millióra

emelkedett.

Azután pénzügyi tanácsot szervezett, amely, minden évben él-

készítette az állami jövedelmek pontos kimutatását. Mit lehetett így

célszerüen beosztani? (A kiadásokat.) És miért kellett a kiadásokat

pontosan előre megállapítani? (Hogy elejét vegye a tulságos, költe-

kezésnek és helyesen. ossza fel a pénzt a szükségletek között, ezek-

nek sürgősségeés fontossága szerint.) A várható jövedelmek és ter-

vezett kiadások jegyzéke: a »kö"ltségvetés". Mi a költségvetés? Hány

.része van? Mi a haszna? Csak az államnak van rá mulhatatlanul,

szüksége? (A községnek, a családnak, sőt a magános embernek is.)

Megrnutatok a tanulőknak egy állami költségvetést.

Colbért 'tehát gondoskodott az adó pontos beszolgáltatásáról

és az állami költségvetés elkészítéséről. Azonban jól tudta, hogy'

a néP jólétét is fokfJznz'a kell, mert máskülönben nem gyarapszik az

állam jövedelme s nem jön rendbe az álJamháztartás. De ő a vagyo- .

nosodás alapját nem a földmívelésben kereste (mint kicsoda ?), ha-

nem az z'parban és kereskedelemben. Franciaország sokat' vásárolt

más országoktól. Például Angliától posztót, Hollandiától vásznat.

Colbert azt akarta, hogy ezeket és más árukat Franciaországban

készítsék. Vajjon miért ? (A tanulók megállapítják, hogy azért, mert

azt akarta, hogy a pénz az országban maradjon.) Jutalmakat tűzött

ki az iparosok és gyárosok számára és csakhamar felvirágzott az

aranyművesség, selyem- és szőnyeggyártás, üveg-, tükör-, kőedény-

készítés, divatcikkek gyártása, szóval mindazoknak a dolgoknak az

előállítása, amelyek a finomatib életmódhoz tartoztak. Nem volt már

s z ü k s é g e s ezeket külföldről hozatni; de nem is igen volt lehetséges,

mert Colbert az idegen áruk ért a határon magas vámokat követelt.

Ezek a vámok pedig annyira megdrágították a külföldi árut, hogy

senkinek sem kelJett, tehát milyent vásárolt? (Hazait.) Vá11'ljJoütikájá-

val mit védett Colbert? (A francia ipart.) Milyen vámok tehát ezek?

( Védövámok.)
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Ezer meg ezer ember talált tehát foglalkozást és Franciaország

finom ipari készítményei nemcsak magában az országban keltek el,

hanem egész Európában. A belső kereskedelmet a tartományok

vámsorom póinak megszüntetéséveI, utak és csatornák létesítésével,

a külső kereskedelmet pedig kiviteli jutalmakkal, gyarmatok alapí-

tásával és kereskedelmi társulatok szervezésével könnyítette és fo-

kozta.A gyarmatosítást főképen Északamerikában fejlesztette (Kanadá-

ban és a Mississippi vidékén). A nagytőkével rendelkező kereske-

delmi társulatok (keletindiai, nyugatindiai, levantei társaság) nagy

kereskedelmi flottát tartottak fenn. Ezekben maga az állam, illetőleg

a-.király is pénzügyileg érdekelve volt. A felvirágzó kereskedelmi

tengerészetet hatalmas hadi tengerészet védelmezte. Ez egy nagy-

szabású gazdasági politika, amelynek az volt a célja, hogy Francia-

országnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtőbb legyen a kivÜele, mint a behozatala és hogy mini!

több legyen az orssdgoan a pénz. Az olyan közgazdasági felfogást,

amely erre törekszik: "merkantilz'zmus"·nak nevezzük. Colbert után

colbertizmusnak is. Minthogy Colbert mint merkarijilísta úgy véle-

kedett, hogy az állam hatalma a pénztől függ és a gazdagságnak

legfőbb tényezője a nemesércek bősége: azért korlátozta a pénz

kiküldését. A szabad. kikötővé tett Marseille kereskedőinek például

megszabta az . évenkint kiküldhető pénz és nemesé-re maximumát.

Amikor lehetett, előmozdította a cserekereskedést. Megengedte pél-

dául francia borok és angol posztó vámmentes kicserélését.

Colbert tehát nagyarányú ipart, belső és külső kereskedelmet

teremt; gyarapítja a pénzkészletet; ezáltal pedig eléri azt a célt, hogy

az államkt'ncstár jö'vedelmét hatalmasan fokozza. Ebben csucsosodik

ki az ő gyakorlati merkantilizrnusa. Mert Colbert gyakorlati ember

volt. Nem irt a nemzetgazdaságról értekezéseket és műveket, de

kitünően értett a gyakorlati pénzügyi közigazgatáshoz és fáradha-

tatlan alkozo munkásságot fejtett ki.

Összefoglaló kérdés:k: Milyen volt Franciaországban az adó-

beszedés, mikor 'Colbert minisztergfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° lett ? Mikép segített a bajokon?

. Az állam [övedelmeiről és kiadásairól mit készíttetett? - Mi volt a

költségvetés célja és haszna? A népjólét és vagyonosodás alapiát

miben kereste? Mikép védte meg a francia ipart a külföldi áruk

ellen? Hogy mozdította elő a belső és külső kereskedelmet? Köz.
gazdasági rendszerének mi' a lényege és hogyan nev.ezzük r Miben

csucsosodik ki az eredményeCBAr Colbert jellemzése?

Az ipar fejlesztése közben azonban Colbért nem elégszik meg

a védővámpolitikával. Valóságos nevelöi tevékenységet is fejt ki,
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hogy a francia ipari ter~ékeket a világpiaconzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAverse1iykijJeS~kké tegye.

Azt -akarja, hogy a francia áru finom és jó legyen. Megállapítja az

elkészítés módját és a minőségét. Például: milyen vastag, széles és
hosszu legyen a posztó. Becsületes munkára akar ?;leve/nt'-s "a kor-

látozó intézkedéseket a ránevelés érdekéből csak átmenetileg tartja

szükségeseknek, mert szeme előtt végcélképen a szabad munka

ideálja · lebeg. Ezt tartja az állam" legföbb kincsének és lényegileg

a gazdagság tulajdonképeni 'alapjának. Sőt fölismeri az 'ipar és a

természettudomány, valamint az ipar és a művészet közötti kap-

csolatot is. Természettudományi akadémiát és művészetí főiskolát

alapít. Mit használ az iparnak a természettudomány? Mi a fontos"

sága az iparban a műizlésnek? (A tanulők maguk állapítják meg.)

. Arra is kiterjedt a Colbert figyelme, hogy az iparosokat és

kereskedőket testületileg szervezze. Megalapítja az ipari is keres·

kedelmi kamarákat. Ez iparosok, gyárosok, kereskedők testülete,

akik tanácskoznak bajaikról és kivánságaikról. Óhajtásaikat közlik

a kormánnyal. Amit magános ember el nem ér: elérik együttes erő-

vel. A kamara vezetősége adatokat gyüjt és tájékoztató jelentéseket

készít az ipar és kereskedelem állapotairól. Igy mindenki nemcsak

a saját műhelyének, gyárának és üzletének állapotait és annak össze-

köttetéseit ismeri, hanem egyetemes áttekintést nyer, aminek vállal-

kozásainál, tervezéseinél, üzleti számításainál hasznát veheti. .

Bemutatom egy hazai ipariés kereskedelmi kamara évi jelen-

tését 'és a fentiekre egy-egy illusztráló tényt keresek ki belőle, A

kamara jelentéséből kitünik például az, hogy mit tett a helyiérdekű

közlekedési eszközök fejlesztése, a postai csomagok korábbi kézbe-

sítése, a vámkezelés reformja és más hasonló dolgok' érdekében.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanulók így belátják a kamara' jelentőséget és hasznát. Megálla-

pítjuk Colbert nagy nemzetgazdasági érzékét, aki már aCBAXV II. század-

ban gondoskodott ez intézmény létesítéséről. MéItatjuk ssociál poh-

#káját. Végül kérdezem: Mi haszna volt Franciaországnak, hogy

lelküsmere!es és széleslátókö'rű iparosai és kereskedői voltak? (Gazda-

sági elsőbbség másállamokkal szernben.)

Azonban lássuk már most az érem másik oldalát is!

Hogy az iparnak minél olcsóbb munkaerők álljanak rendel-

kezésére, szükségesnek látja Colbert az éleI mi szerek olcsóságának,
a munkásosztály könnyü megélhetésének a biztosítását. Magas ki-

viteli vámok kal megnehezíti tehát a gabonaeladésát külföldre; sőt

rossz termés évében meg is tiltja. Igy itthon kénytelenek eladni a

termelők terméseiket. (Olcsón.) Használhatott-e ez az agrárjJolitika
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a mezőgazdaságnak ? Ime: Colbert rendszere - a sok jó tulajdon-
sága mellett is -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeg'J'oldalú. A mezőgazdaság érdekeit nemcsak el-
hanyagolta; de alá is rendelte az ipar érdekeinek. Harmonikus nemzet-
gazdaság" ö"sszeegyezteti az érdekeket. Az "olcsó munkaerő" elve is
végzetessé vált később, a nagyi par kifejlődésének idejében.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 'm u n k a -

adók visszaélésére, a munkások kizsákmányolására vezetett. Erről
. majd az újkori munkásmozgalmak történetével kapcsolatbim fogunk
részletesebben megemlékezni. •

De nemcsak arra törekedett Colbert, hogy minél olcsóbb rnunka-
erőket állítson az ipar szolgálatába, hanem minél tö·bbembert. Ezért
a nlpesedési polz"tikáJa arra irányult, hogy megkönnyítse a házasság-
kötést. Jutalmakat 'tűzött ki a gyermekek nagyobb számára és bün-

. tette az agglegényeket. És mi volt _ennek az eredménye ?Melyik
osztály létszáma emelkedett ?Egy szegénységben él6 proletarz'átus
keletkezésének vetette meg az alapját ... Mi ebben a társadalom-törté-
neti távlat? Az, hogy egy nagy forradalomnak a inessziről tornyo-
suló felhőit látjuk már az ég alján ...

A kiváltságos osztályok és a dolgozó néposztályvégzetes

meghasonlásának magvait tehát már XIV. Lajos korában hintik el.
Összefoglaló kérdések a lecke második részéből: Mikép igye-

kezett Colbert a francia ipart versenyképessé tenni? Milyen mun-
kára nevelte tehát a francia iparosokat? Milyen természetű intéz-
kedés ez? (Nemcsak célszerű, de erkölcsös is.)' Milyen magasabb-

< . rendű kapcsolatait látja az iparnak? Mikép segíti elő az iparosok
és kereskedők szélesebb látókörét és testületi érdeket? Melyek gaz-
daságpoIitikájának árnYQldalai?· · .

A tanításnak a tárgyalás kapcsán" szakaszról-szakaszra a táb-
lára felírt és a füzetbe jegyzett vázlata ez:

Colbert.
t

Az adó beszedés ellenőrzése.-
Állami költségvetés.
Az ipar és kereskedelem előmozdítása.

Védővámok.

Gyarmatok. .
Keresk. társulatok.

Merkantilizrnus.
Munkára nevelés.
Kamarák.
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Árnyoldalak:

Agrárpolitika.

Népesedési politika.

Társadalom-történeti távlat.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

Tapasztalatom szerint tanítványainkat az ilyen látszólag száraz

történelmi anyag' is élénken érdekli és jól megértik a dolgokat. Sziv~.,

sen keresik meg segítségemmel a reális dolgokban is az erkölcsi

rugókat és az élet összes nagy szociális jelenségeinek összefüggé-

sét. Meggyőződhetett erről az a két kartársarn, aki a 'jelen iskolai

évben épen ennek a leckének a kikérdezéseker hospitált nálam.

Mindenesetre azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAélettel szervesebben kapcsolatos történeti ismerete-

ket nyernek így növendékeink, mint pl. a XIV. Lajos holIandiai

háborúinak, a reunióknak és rabló hadjáratok eseményeinek túlságos

részlétezésével. Elég ezekből annyi, arnennyi az európai nemzetközi

viszonylatok hézagtalan megértetéséhez mellőzhetetlenül szükséges;

tehát mintegy a fele annak, amit konvencionálisan tanítunk. És így

vagyunk úgy az egyetemes, mint a hazai történet igen sok fejeze-

tével. T a n ít ju k azt, aminek az egyetemes fejlődésnek, valamint a mai

állapotoknak megértéséhez semmi kőze sincs; és elhanyagolunk, el-

nagyolunk, vagy éppenséggel mellőzünk számos részletet, ami nél-

kül genetikai társadalorntörténetről, amely igazi tanulságot és, okulást

nyujt, szó sem lehet. Okolom ebben tantervünket és tankönyvein-

ket is, amelyek a régi csapásokon haladnak és a köZépiskolai tan-

terv ls tankö'nyvek másolatai es' kivonatai, Ezeknek a rendszere és

módszere is elavult. A történettanításnak az egész vonalon alapos

revizióra, felfrissülésre lenne szüksége.
Kesz/ur Károly.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A g y a k o r ló isk o la i fö ld r a jz ta n ítá s r ó l .

Az elemi földrajzoktatás célja, hogy a gyermekeket gondol-

kodni tanítsa, kedélyüket és képzeletüket gazdaggá és harmonikussá

tegye, érzékszerveiket a szemleltető eszközökön erősítse és akara-

tukat is edzze az élet viszontagságaira. A népiskolai Tanterv és

Utasítások is nagyjában igy jelölik meg a célt. 'Kérdés azonban, .

hogy a gyakorlóiskolában i l rendelkezésre álló földrajzi gyakorló-

órákon meg lehet-e valósítani ezt a célt; előkészíthetni-e az idő
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rövidsége ellenére a földrajz ily komoly felfogására a . .tanító-
jelölteket ?, / '(

Bizonyára igen. Módszer kérdése az egész; A .lö módszer

tudvalevően időmegtakarítással is jár. Elsősorban elvetendők a

koncentrikus körökben való tanítások. A tanítójelölt ne tanítsa

mégegyszer ugyanazt, amit a gyakorlóiskola tanítójátói már régeb-

ben' tanultek a gyakorlóiskola növendékei. Igy több idő jut az

alkotó munkára való nevelésnek;" hol a gyermek nemcsak szem-

lél, hanem kisérletezik, például a távolságmérésnél, nemcsak rajzol,

hanem épít is, például agyaghegyet stb.

A tanításnak a szülőföldből kell kiindulnia.

A földrajzi ismeret már e fokon _se legyen pusztán leiró.

Már a .földrajzi alapfogalmak tanításakor is tág tere nyilik az

összehasonlításnak. A természetes magasságot ne úgy tanítsuk,

hogy ez a vidék 150 méterre fekszik a tenger szine felett, hanem

összehasonlítással; ha a tenger 150 méterrel emelkednék, ez a

vidék víz alatt állna. Tág tere nyilik a megokolás nak is. Egyszerű

indukciókból kell az általános fogalmakat levezetni. A gyermek

látja, hogy a hó hamarább olvad a nap felé eső lejtőkön, igy be-

tekintést nyer agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ő lő - és gyümölcstermő vidékek' fekvésébe. Ha

azt tapasztalja, hogy magas hegyek elzárják az esőt hozó szele-

ket, ráeszmél, hogy az ilyen vidékeken kevés a csapadék. Ha azt

látja, hogy a hegyeken később olvad el a hó, mint a völgyben,

tudni. fogja, hogy miért nem alkalmas a hegy agabonatermelésre

és egy-egy vidék lakosságának foglalkozását is hamar megtanulja.

Még geológiai megfigyeléseket is lehet tenni. Kisebb árvíz

, " után az árvízterületen meg lehet figyeltetni a földkéreg réteg-

alkotásait.

Bár a földrajzi tanítás később távolodik a szülőföldtől és

környékétől, mégis mindig vissza kell térnie az analog és konkrét

képzetekre, melyeket a gyermek szülőföldjén elsajátított. A lavina-

omlást egy már bizonyára érzékelt hóyiharra való utalás meg-

magyarázza. A gyermek megfigyeléseire építünk folytonosan.

És folyton a. magyar nemzet életérdekeire vagyunk tekintet-

te\. Ami ezzel nincs kapcsolatban, ki kell küszöbölni. Még igy is

egy Trencsén megyei 'iskolában inkább és több szó eshetik Szi1éziá-

ról és Csehországról, ahova és ahonnan munkások ki é s , bevándo-

rolnak, mint egy Bács-Bodrog megyei iskolában. Pancsován részle-

tesebben kell foglalkozni Szerbiával, mint a soproni gyakorló-

, iskolában.
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Ezt az eljárást megköveteli a synthetikus módszer is, mely

a szülóföldbőI indul ki távolabb egységre; ez a módszer egyben

utaztató. Eszerint a Skandináv félszigetről egyáltalán nem tanul-

nának a gyakorlóiskolában ? Ha methodikai egységekül az egyes

állarnokat tekintjük, ha a politikai viszonyok lépnek előtérbe, akkor,

nem is, hiszen a Skandináv félszigettel alig van nemzetünknek oly

kapcsolata, melyet a gyakorlőiskola növendéke világosan felismer-

hetne. Az a kis lapp rokon néptörzs nem elég erős didaktikai

kapocs.

De ha methodikai egységül az ország; az állam helyett azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tájat vesszük, megvan a kapcsolat: zúgó fenyveseiben, dolgozó

fíírészmalmaiban, tanyaiban stb. ,

Táj az a földterület, mely elüt egy más kisebb-nagyobb

területtől s mely ép ez okból elütő természeti és gazdasági saját-

ságokat tüntet fel. Más' didaktikai egység a tengerpart, más a

Vágvölgye. A tájak fizikai viszonylatai: földrajzi fekvése, a talaj,

a felszín, az éghajlat, az utak; a növény- és állatvilág mint okok

és a kulturális, gazdasági viszonylatok mint okozatok jönnek tekin-

tetbe. Történelmi megjegyzések nem jogosultak.

Mohácsról lévén szó, nem kell elmondani, vagy kikérdezni a

mohácsi vészt, de azt me~ 'kell értetni, hogy miért volt alkalmas

csatatérnek Mohács mezeje. Tájtanításról van szó csupán s ez a

tanítás támaszkodik a gyermekeknek sétánés kirándulásokon tett

tájszemléleteire. Idegen országok földrajzi tanításakor is alkalmas

tájákat kell keresni holt földrajzi jegyek tömege helyett. Igy Olasz-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
országban: Lornbardiát, Spanyolországban: Andalusiát stb. Egysé-

ges tájképet kell megteremteni a rajta mozgó, dolgozó, üdülő,

csatázó emberekkel együtt - a gyermekek képzeletében.

A kép egyes vonásai ne legyenek elmosódottak, de ne is

tolakodjék egyik a másik rovására és az egység, a harmónia ká-

rára. Oly tájképet kell konstruálni, mely egy rövid és röpke tanítási

óra alatt biztos vonásokkal alakítható.

Senémát nem lehetséges felállítani. Az a földrajzi tényező,

mely a legpregnánsabb, legyen a kiindulópont.,

Hel Egyptomot tanítjuk, aNilust képzeltetjuk el legelsősor-

ban; ha Svájcot, a Montblancot vagy más hegyóriást, ha a Szaharát

tanítom, a klímát emelem ki.

Két vagy három különböző tájból már kialakulhat egy poli-

tikai organizmus képe. Ekkor következnek a gazdasági es műve-

lődési szempontok. A gyermekek előtt ismeretes és valóban föld-
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raJZI problémából kell kiindulni célkitüzésül és érdek keltés szem-

pontjából és eköré csoportosítani a tananyagot. Akár a svédgyufából

is, vagy az olasz déligyümölcs-kucséberből, De nem szabad a

janicsárokori kezdeni Törökországot, noha a gyermekek sokat

tudnak róluk, mert a janicsárság nem földrajzi probléma és ilyesmi

az anyag feldolgozásánál is oda nem tartozó fejtegetésekre és

fecsegésekre vezet. Franciaországot nem lehet úgy bemutatni, hogy

ez a világkiállítások hazája, noha a világkiállítás végeredményében

földrajzi produktam ; csakhogy a legtöbb vidéki iskolában a gyer-

• mekeknek nincs fogalmuk a világkiállításról. . -

A gazdasági és művelődési viszonyok keretében beszélünk

a városokról, persze térkép segítségéve!. Aszerint hogy víz mellett,

sűrűn avagy szétszórva feküsznek, hiszen itt gazdasági ésgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű v e -

lődési okok szolgáltatják a magyarázatot. Mindenütt a tények

összehasonlítása és megokolása a vezérelv. Az Amazont úgy taní-

tom, hogy elmondom a gyermekeknek: ha Európában volna, akkor

az Ural északi végétől Portugal nyugati partjáig terjedne és ott se

érne véget. Víztömege torkolatánál : az összes európai folyók víz-

tömegével ér fel. A Hirnalájáról úgy alkot a gyermek képet, ha'

elmondjuk neki, hogy kiterjedése oly hosszú, mint az ut Páristól

Moszkváig és oly széles, mint amilyen' messze a szász Érchegy-

ségtől a Keleti tenger. Azaz dehogy, mindezt nem mondjuk meg

i l tanulóknak, hanem térkép segítségével maguk állapítsák meg.

_A térkép holt jegyei így elevenednek meg.

Még sokan vannak nálunk és külföldön, kik a régi methodus-

hoz ragaszkodva, hegyek, folyók, városok' csoportonként való fel-

sorolását, politikai, történeti adatok, azaz holt nevek és számok

betanulását kivánják a gyakorlóiskola növendékeitől.

Ezekkel szemben főleg anémetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAItschner hangoztatja, hogy a

földrajzi szám csak mint az összehasonlítás eszköze értékes. Ha

peldául megmondjuk a növendékeknek, hogy egész Törökország

százszor akkora, mint Belgium, de kereskedelme csak hetedrész

annyi, mint Belgiumé, .ez sokkal produktivebb tanítás, mintha

külön-külön Belgium területét négyszögkilométerekben és rá néhány

hónappal Törökország területi mértékszámát a' tanulók beemlézik.

Pszichológiai tény, hogy képzetkörünk hossz- és területmér-
tékek számára kicsi és tulajdonképpen érzéki észrevevéseink hatá-

ráig terjed csupán. Ugyanez áll a lakosok számát illetőleg. Spanyol-

ország majd kétszer akkora, .mint hazánk és éppen akkora, mint

Németország, de csak annyi a lakosa, mint hazánknak, tehát
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
harmadrész annyi, mint Németországnak. Az egyes területek, váro-

sok közti távolságot sem tanácsos kilométerekben 'adni. A tért

idővé kell változtatnunk ilyenformán: a gyorsvonatnak ennyi s

ennyi napra van szüksége, hogy ezt a. távolságot beszáguldja.

A művészi tájleirásokból összeállítottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfóldrajzi ofvasdkó'nyvek

nem pótolják ezt a földrajzi oktatást, mert nem didaktikai céllal

készültek; csak a kedélyre hatnak és az esztétikai műveltséget

mozdítják elő, míg a földrajzi oktatás az értelemhez is fordul. Itt

felmerűl az a kérdés, hogy milyen legyen a gyakorló, illetve elemi

iskolai földrajzi tankönyv. 1. Ne legyen benne semmi, amit a

tanuló egy jó, modern kézi térképen is megtalálhat. Különben be-:

tanulja az anyagot és elszokik attól, hogy lásson, összehasonlítson

-és következtessen. Ne legyenek benne kérdések és feladatok, ezek

a tanítás eredményeképpen a tanulők jegyzetfüzetei,ben foglaljanak

helyet. Hiszen csak a tanitás alkalmazkodhatik az illető osztály
\

felfogásához és az illető vidékhez, melyen az iskola működik, Ne

legyenek benne képek, mert ezek inkább a földrajzi olvasó köny-
vekbe valók, melyek a földrajztanítást épúgy kiegészítik, mint a

népiskolai könyvtár útleirásai. Tudni kell, hogy hatosztályú elemi

iskolát tartunk szem előtt. Ezek a szempontok volnának a tan-

könyvre vonátkozó negatívumok. A pozitivumot a Népiskolai Tan-

terv és Utasítások szabályozzák.

A földrajzi olvasókönyv már á koncentrácz'ót, a földrajznak

más tantárgyakkal való kapcsolatát szolgálja. .

Herbart szerint a földrajz koncentráló tudomány; Zi/fer tanít-

ványai szerint "Gesinnungsunterricht" tehát a történelem segéd-

szakja. Sche1'er helyes definiciója szerint a földrajz a jelen ismer-

tetése, a történelem a multé.

A koncentrálás mindenesetre lehetséges és szükséges, hiszen

a jelen, a meglevő is a multban kezdett fejlődni azzá, ami. A

mohácsi vész következménye az, hogy az Alföldön kevés a falu

és nagyhatáruak a városok, a Dunántúl némely részének mai művelt-
sége és jóléte a századokra terjedő békés idők áldása. Kolumbusról

ép így kell megemlékezni éppen a földrajzi ismeret érdekében, a

kölni dómról szintazonképpen.

Élég tág tere nyílik a művelődéstörténet ethnografiai részének.

A természetrajz is szoros kapcsolatba kerűl a földrajzzal a

'növény- és állatvilág révén. A természettan a. klimatikus viszonyok-

nál és a: természettani kisérlet is, persze kizárólag földrajzi szem-

pontból. Iszappal, vízzel, homokkal töltött pohárban a réteges

Magyar T&Ilitóképzö. 12
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kőzetek keletkezését lehet szemléltetni stb. A felsorolt szempontok
megkövetelik, hogyanépiskola fel legyen szerelve nyerstermények-
kel és gyári cikkekkel. Gránit, gneiss, bazalt, láva, homokkő, mészkő,
kőszén, kősó, márvány, graphit, más ércek stb.; .rizs, kukorica,

füge, kókuszdió, cukornád,' tea, bors,' fahéj, szegfüszeg, dohány-
levél, paratölgy kérge s tb . j : nyers selyem, elefántcsont, halcsont,
structoII, fegyverek nem hiányozhatnak a földrajzoktatáskor

A népiskolai földrajzi tananyag kiválasztásában az a' döntő,
hogy csak mennyiségben, de nem minőségben különbözik terje-
delme és tartalma a kőzépiskola alsó osztályainak tantervétől.

Budapest.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHarmos Sandor.

Ir-ocíerl o r r r .edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A d if fe r e n c iá l is psztcholögta. .

Stem W., a neves breslaui pszichológus "Die DifferentielIe
Psychologie in ihren methodischen Grundlagen" cimen nagyon
értékes könyvet irt, melyet meggyőződésem szerint a pedagógusok
is nagy haszonnal forgathatnak, különösen napjainkban. mikor a
vadon burjánzó pszichológiai és pedagógiai ujítások sűrű bozótján
csak a szempontok és módszerek rendezésével, az értékes és érték- .
telen kritikai szétválasztásával haladhatunk sértetlenül előre:

Szerző tulajdonképpen egy uj tudománynak, a differenciális
pszichológiának emancipálását - az általános lélektantói L - kisérli
meg. Eközben azonban a pszichológiai módszerekben az önmeg-

figyelés, mások megfigyelése, kisérlet és "test" rnunkaközösség, adat-
gyüjtés és an két, valamint a történeti módszerek pszichológiai
~lkalmazása terén oly kitünő vezérnek bizonyult, hogy készséggel
követjük a variációk és korrelációk, valamint az individualitás
vizsgálatának bonyolultabb területére is, ahol sokat tanulhatunk

. .mindnyájan, de különösen kritikai mérsékletet és bölcs körültekin-

tést, ha kisérletezők vagy gyermektanulmányozók vagyunk, világos
képet és elfogulatlan itéletet alkotni az empirikus törekvésektől, ha
a "pszichologizmus" ellen' küzdőkkel az élet parancsoló követelé-
seit aI<arjuk· elnyomni. Egyszóval ez l l ; könyv, bár elméleti munká-
.nak készült, a legelevenebb pedagógiai áramlatokkal szoros kap-
csolatban van, azért a következőkben röviden adjuk tartaimát.

*
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A lélektan általános törvényszerűségeket keres a lélek vég-

telen sokoldalú megnyilvánulásaiban, s eközben szokszor fennakad.

Ha ilyenkor a kutató elme nem riad vissza, hanem az akadályok

természetét vizsgálja, eljut a differenciális lélektan problérnáihoz, a

variációkhoz, korrelációkhoz; tipusok vizsgálatához, a pszichográfiá-

hoz és az összehasonlító lélekvizgál,atokhoz. . .

Kor~!1kban különösen a gazdasági, . technikai és higiéniai

kultura, - amelyek a természettudományok eredményeit váltották

gyakorlati erőkké - haladnak rohamosan. A szellemi kultura el-

maradt, mert . áthidalhatlan ű r volt a-tudományos lélektan és' a '

.népies lélektan törekvései és céljai között. Ha a tudományos lélek-

tan csak a népszerű módszereket vetné el, az nem volna' baj, de

bizonyára elveszti gyakorlati értékét, amint a népies probl~mákat·

elej ti.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAzért nemcsak a lélek általános törvényét kellene kutatnunk,

hanem az egyén képességeivel, ditté!.renciált lelk1vel is. kellene foglal-

koznunk.

, A differenciális lélektannak két fontos célja, az emberismeret

és az emberekkel való bánásmód. Előbbihez a lelki nyilvánulások

összes változatait kell ismernünk, utóbbihoz meg kell állapítanunk

a különböző lelki hatások lehetőséget és határait.

A differenciális lélektan kérdéseit a következő szempontok
"

szerint vizsgál hat juk ;

aj Egy bizonyos lelki jegyet vizsgálunk sok" egyeden.

b) Két vagy több lelki jegyet vizsgálunk ugyanazon egyedeken

s megállapítjuk a jegyek között levő vonatkozásokat.

c) Egy egyénen sok lelki jegyet vizsgálunk.

d) Több egyénen ugyanazon jegyeket vizsgáljuk s eredmé-

nyeinket egybevetjük.

Az első a variációk, a második a korrelációk vizsgálata,

mindkettő a természettudományi módszerekhez hasonlít. A harma-

dik alélekrajz (pszichográfia), a negyedik pedig az osseehasonlitó

lélekvz'zsgálat (kornparáció), melyek már inkább idiografikus jelle- .

güek s a szellemi tudományokhoz képeznek átmenetet.

Az egyén lelkében háromféle jegyet különböztetünk meg: a

tüneményt, jelenséget (phanornen), l i folyamatot (aktus), és hajlan-

dóságot (diszpozíció), .,

A tünemények ,vagy lelkiek, melyek a belsőnkben

másoknak hozzáférhetetlen ek, vagy fizikai ak, melyek

külső, mindenki által észlelhető változásai.

A folyamatokban nem tetszés-szerinti elemek ~apcsol<?~nak

vannak s

az ,ember
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egymáshoz, hanem közös cél alá rendelt, egységes irányban működő

tényezők szerepelnek. Itt már nem tudunk csupán lelki (gondol-
kodás) és fizikai- (emésztés) folyamatokat megkülönböztetni, hanem

. fel kell vennünk közörríbös, pszichofizikai tényezőket (kifejező
mozgás) is. A folyamatok megegyeznek a tüneményekkel abban,
hogy időben folynak le, de nem a közvetlen tapasztalat tárgyai,
amiben a krónikus jellegű diszpoziciókhoz hasonlitanak.

A diszpoziciók szintén lehetnek fizikaiak (emésztési diszpo-
zició), lelkiek (intelligencia) és közömbösek (gyakorlékonyság, vér-
mérséklet). Minden diszpozició valamely folyamat, vagy folyamat-
csoport oka, a folyamat lényege azonban nem a kisérő tünemé-
nyekben, hanem az immanens célban rejlik. Azért nem szabad a
diszpoziciókat a tünemények szerint felosztani és elhatárolni, mint
a "tehetségléleRtan" tette, amikor minden minőleges tartalom alap-
jául külön diszpoziciót vett fel. A diszpoziciókat formális képessé- .
geknek kell tekintenünk, melyek az egyéniségnyiIvánulásainak
küiönböző eszközeivé lehetnek. A gyakorlékonyság pl. igen sok
téren nyilvánítja potenciális erejét.

Ezek röviden a könyv bevezetésében foglalt gondolatok. A'i..
első rész a módszerek kel foglalkozik .

.1. A differenciális lélektan módszerei az önmegfigyelés és a
mások megfigyelése, melyek a mások állapotába való belehelyez-
kedéssel és hasönlósági következtetéssel vezetnek eredményekre.
Az általános lélektan két fő módszerét, a megfigyelést és a kisér-
letet úgy kell átalakítani, hogy tömegvizsgálatra is alkalmazhatók
legyenek s hogy a: térbeli, vagy időbeli távolságok ne képezzenek
akadályokat. Erre szolgálnak az adatgyüjtések, az ankétek és a his-
tóriai módszerek. Minthogy pedig az ily módon gyüjtött anyagot
egy ember nem tudja feldolgozni, szervezni kell rnunkaközössé-

geket.
Minden lélektani kutatás kiinduló pontja azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó'nmegfigyelés, mert

. valóban lelki jegyekhez csak ezen .azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú to n juthatunk. Ismernünk
kell 'azonban ~z itt felmerülő nehézségeket. A lelki folyamat
megváltozik. vagy megszünik a megfigyelés alatt, ha pedig, utóla-
gosan emlékezetünkbe idézzük, idegen elemek vegyülhetnek belé.
A rendes tudatfolyamatok egy része - az összes mechanizált
folyamatok, a tudományos, művészi alkotások és a mesterségesen
leszorított lelki jegyek - 'csaknem teljesen a tudat alatt játszódnak
le s. hozzáférhetetlenek. Amit pedig nagynehezen megfigyelhetünk
önmagunkon, annak értékét nagyon leszállítja az autoszuggesztió
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hatása, logizáló törekvésünk és a nyelv aránylag durva kifejezési

módja. .

Az egyszerű ember inkább hajlandó, a lelkében lejátszódó
folyamatokat értékelni, mint megfigyelni, ilyenkorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAónmegitélésröl

beszélünk. Ez sokszor csak durva külsőségeken alapszik, azért az

önjellemzések többnyire felületesek. Mélyíthetők azonban önmeg-

figyeléssel. Az önmegitélés sok területen nem elég tárgyilagos,

máshelyt nagyon tartózkodó vagy nem őszinte.

Az előzőkből láthatjuk, hogy önmegfigyeléssel nem. ismer-

hetjük meg a lelket, másokat z's meg kell ftgyelnünk. Ennek egyik

esete-az, mikor magamon ps. lelkijelenséget .s annak ph, kisérő,

életjelenséget vizsgálom, máson a ep' élet jelenséget megfigyelem s

hasonlósági következtetéssel ph: ps = ep: tJ; alapján megállapítom az

ismeretlen tJ;. Ezen következtetésnél azonban hallgatólag feltettük,

hogya mások lelkében lejátszódó folyamatok külső kifejezői egé-

szen olyanok, mint a mag';lnkéi. A valóságban pedig'i.nincs úgy.

Az ernberek sem, egészen egyformák,sem teljesen di~parátok, ,hanem

e két határ közt végtelen változatot alkotnak. Az analóglát bátraq

használhatjuk, mig mennyileges különbségekről v~n szó, déamikor

minőleges eltérésre, vagyis olyan lelki jegyre kell következtetnünk,

amely .níncs a lelkünkben (zseni, őrült), meg kell keresnünk mikro-

kozmosunkban a hasonlóság csiráit is. ,

Egy második esete a mások megfigyelésének, mikor meg-

figyelek valakin ,~ testi jelenséget, s ebből következtetek tJ; lelki

jegyre. Ezén következtetésem helyessége függ" a, ep szimptoma

értékéről, amit .atiológia] alapon. vagy statisztikai úton kell m,eg-

állapitanorn s csak azután építhet ek ,reá. Dilettánsok/ és laikusok

hajlandók egyetlen heterogén elemből következtetést vonni, pl. egy

bizonyos irásjellegből a jellemre. A tudományos szimptornatológia

feladata a homogén szimptomákra alapítani a hasonlósági követ-,

keztetéseket, s az egyes jelenségek szlmptornaértékét megállapítani.

A közéletben alkalomszerűleg végzett megfigyel es mellett szükséges

-Il rendszeres megfigyelés. . '

Sok lelki folyamat mesterségesen, ismert tényezőkkel .előállít-
ható és megfigyelhető s ily értelemben szólhatunk lélektan:' ki'Sé1;le-

iekröl is. Az általános lélektanban sokra becsülik a kiséri etet, mert .

csak ezzel érhető el az egyszerűsítés és ellenőrzés lehetősége 'olygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ,

mértékben, hogy általános tételt vonhassunk le. De minél eXakthbb,

általános lélektani szempontból a kisérlet, annál inkább távolodikedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e l az élét bonyolul} viszonyaitól s annál kevesebb az értéke a
differenciális lélektan szempontjából.

, , .
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Az általános lélek'tanban többnyire csak kevés egyént vizsgál:

nak meg, a differenciális lélektan extenzivebb művelést kiván anél-

kül azonban, hogy ez az intenzitás rovására esnék. Kivánhat ja is,

mivel kisérleteit nem kell annyiszor ismételnie, mert sok egyénen

végzi azokat.

A kisérI et azonban nemcsak ismeretlentörvények kiderítésére,

hanem egyes eseteknek ismeretes törvényekbe való beillesztésére

is irányulhat. 'Ilyen kisérletekre, . melyek az egyéniség vagy vala-

mely lelki tulajdonság megismerésére törekszenek, szolgálnak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"test"-ek. Hogya vizsgáló kisérlet testjei segítségé vel megkaphassam

valamely egyén indexét, ismernem kellene az illet5 tulajdonság

összes változatait, tipus ait 6s fokozatait. Ehhez 'sokszor emberöltők
kutatá~i kisérletei szükségeltetnének. A tudományok fejlődese azon-

ban számos esetben a kutató kisérlet és a test együttes alkalmazá-

sának előnycit jgazolta, amennyiben a két módszer egymást köl-
csönösen megtermékenyítette.

Valóban a testeknek egész irodalmuk van, melyről Whipple:

Manual :of Mental and Physical Tests 1910. cimű munkája ad

világos áttekintést. Számos kérdés részletes irodalmának átvizsgá-

lása alapján (Meumann összefoglaló ismertetései az intelligencia-

vizsgálatokról) mondhatjuk, hogy a testek nagy jelentőségűek a

differenciális lélektani vizsgálatokban .

. A test az egyéniség vizsgálatának egyik, de nem egyedüli

eszköze. Ha alkalmazzuk, ügyeljünk, hogy megbizható, széleskörű

és kiterjedt .szimptomaértékü legyen, hogy könnyen, a vizsgálati

egyén zaklatása nélkül, lehetőleg e~yszerű eszközökkel, vagy esz-

közök nélkül alkalmazbassuk, s hogy az eredmények csoportosítása

és rendszerezése ne ütközzék nehézségekbe.

A kutató pszichológus igen gyakran nem végezheti egyedül

munkáját, mert vagy tömeget kell megvizsgálnia, vagy oly egyé-

nekről kellenek adatok, akiket nem kereshet fel, akárhányszor pedig

oly területekre terjed ki vizsgálata, melyeken iskolázott szakembe-

rek támogatására szorul. Mindezen körülmények sürgették a munka-

kó"zó'sségek létesítését,' amelyekben a vizsgálati anyag előkészítését,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i l vizsgálatok végrehajtását s' a feldolgozást is egységes szempon-

tok szerint többen végzik. Legkevésbbé sikerült eddig az előkészí-

tésben a munkaközösség, . bár a berlini intézet, mely alkalmazott

lélektannal foglalkozik, szerkesztett már ily alapon vizsgálati iveket.

A vizsgálat végrehajtása, mely ankétek rendezésével és gyüjterné-
nyek összeállításával dolgozik, már ismertebb. Darwin óta, ki a
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kedély külső kifejezéseire gyüjtött adatokat, az amerikaiak

franciák, németek és magyarok számtalan kérdésben rendeztek

ankétet és adatgyüjtést. A feldolgozásra is kezdenek szervezkedni

egyik-másik laboratóriumban, ahol a kisérletezésnél nélkülözhetetlen

mechanikusen. kivül, titkár és statisztikus is van, kik a gyüjtöt ,

anyagot feldolgozzák. -

A munkaközösségeknél még óvatosabbak legyünk, mint a

kísérleteknél vagy testeknél. Itt nagyot hibázhat a vizsgáló, ha

hiányos ismeretek alapján rossz kérdéseket szerkeszt. A vizsgálati
személy pedig koinolyan, vagy tréfásan, talán hiúságból elferdítve

felel. Rengeteg hibaforrás -Iehetséges, mig a vizsgáló agyában meg-

született problémához a szükséges anyagot megkapjuk.

Hogya tévedéseket kizárjuk, a kérdőíveket egynemű csopor-

tokhoz alkalmazzuk és világosan fogalmazzuk. A vizsgálandókat

előkészítjük, hogy mindenféle haszontalan tapogatódzást kizárjunk,

de azért - nem - mondunk annyit, hogy a feleletet befolyásoljuk.

Munkatársainkat lehetőleg hasonló foglalkozású egyénekből válo-

gat juk össze.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mun~aközösséggel térbeli akadályokat akarunk leküzdeni, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

történeti módszer az időt próbálja áthidaini. Ejárása a forrásmunkák

és az életrajzok tanulmányozása. Kényelmesebb volna az életrajzok

elemzése, mert azokban készen kapjuk az anyagot. Csakhogy az

életrajzirók pszichologizálnak és 'értékelnek, sokszor esztétika

szempontból költenek, vagy egy preokupált elmélet hatása alatt;

dolgozzák fel az anyagot. Még nehezebb a feladatunk, ha kiváló

egyéniség irta az életrajzot, mert az saját lelkét is' beleviszi, leg-

nehezebb azonban az önéletrajz feldolgozása, mert itt az önmeg-
figyelés és önértékelés hibáinak teljes - sorozata lehetséges. Ezek

alapján a nehezebb útat kell választanunk s forrástanuJmányokat

kell tanulmányoznunk, de itt sem szabad Kész elmélettel aCBA
I /

munkához látnunk.

Legujabban a természettudományi és történeti módszert egye-

sítik a rezonancia módszereben, mely abból a gondolatból indul ki,

hogy a költő, zeneSzerző stb. művészi alkotásait bizonyos mellék-

jelenségek (rnozgások) kisérik, aki pedig a műalkotásokat elolvassa,

elénekli vagy eljátssza, annak lelkében a teljes- beleérzés folytán

ugyanazon folyamatok, külsején pedig ugyanazon.kisérő jelenségek

lépnek fel. E kisérő jelenségek regisztrálhatók s felhasználhatók

tipusok felállitásához. -

2. A könyv második része a variációkkal és a korreJációkkal

foglalkozik. '
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A variáció az egységes. személyiségen vagy az egyes ele-
mekben mutatkozik .. Megvizsgálhatjuk különböző egyéneken, vagy
ugyanazon . egyénen különböző fejlődési szakaszokban,kiderít-

hetünk mennyileges és minőleges variációkat. A variációk kuta-
tásában 'első feladatUnk' azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnormalitás megállapítása. Normálisnak
veszik sokszor a statisztikai adatokból, matematikai úton meg-
állapitható . átlagot, még többször a gyakorít, közönségeset, helyes

meggondolás. alapján azonban el kell' ismernünk, hogy normális
csakis az lehet, amiben bizonyos cél eléréséhez szükséges erők
rejlenek. Ha nincs meg ez" 'az általános érvényű' célhoz való alkal-
mazkodás, akkor abnormaiZtásról beszélhetünk. Ez vagy normális-
feletti vagy a normális-alatti. A normális emberek közt vannak
inennyileges különbségek, fokoiatok és minőleges eltérések, típu-
sok. Ugyanilyen szempontok szerint beszélhetünk az abnormálisok-
nál tehetségesekről és gyengékről, avagy lángeszüekről es kóro-
sokról.

Legtöbbet foglalkoztak a tijJus fogalmának a meghatározásával.
Ujabb vizsgálatok alapján mondhatjuk, hogya tipus mindig közös-
séget jelent. Minél kisebb ez a közösség, annál közelebb / 'áll a

tipus az egyénhez. A tipus diszpozicionális természetű, s mindig
viszonylagosan értékelendő. PI. valaki lehet visualis típusu, ha

összes diszpoziciói közt ez a legerősebb, bár gyengébb visualis
ereje valamely fejlettebb, de nefn visualis tipusú egyénénél. A tipus
nem osztályfogalom, 'mert az összes tipusok közt folytonos átrne-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . .

net mutatható ki.
A .tipusok tagolásánál beszélhetünk monotipikus sérnáról,

mikor egyetlen sémát állítunk fel s megvizsgáljuk, 'hogy ~. külön-
böző egyének idetartoznak-e vagy sem. Fejlettebb az antitipikus
eljárás, mikor két ellentétes tipüst állítunk szembe.' Legbonyolul- "
tabb a politípíkus' séma, melyben több egymást keresztező ke~etbe
Illesztjük az egyének 'et. 'A tipus megállapításának módszereóa leg-

újabb időkig naiv konstrukció volt. Most már lélektani kisérletekkel
vizsgáljuk atipusokat. Miután a kisérlet csak a jelenségeket vizs-
gálhatja, mindig a nagy szimptomaértéküeket .használjuk tipusok
(elállításánái. Óvakodjunk a túlzott empirizrnustól. Csak logikailag
megkonstruált, vagy az életből merített szempontokból induljunk
ki '5 ef eket igazoljuk kisérletekkel.

Ezután következík az eddigi tipusvizsgálatok eredményeinek.
részletes áttekintése-o

A mínőleges eltéréseknél gyakrabban akadunk mennyileges,
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vagyiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfokozati ·különbségekre. Ezeket a közéletben általában ·úgy
fejezzük ki, hogy lY okosabb, mint B, vagy hogy az egyedek egy
bizonyos sorozatában A az első, B a második, N az n-ik.
Pontosabb vizsgálatoknál nem elégszünk meg csupán a sorozattal,
hanem az egyes tagok távolságát egymástól is kifejezzük. Ha M
jegyei általában erősebbek, mint N jegyei, vagy ha M-ben a maga- ,
sabbgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ra n g ú jegyek vannak jobban kifejlődve, végül, ha M jegyei
ritkábbak és feltünőbbek, M N elé kerül. Ezen viszonylatok meny-
nyiségtani kifejezésére a relativ .rangfokot használjuk. Pl. ha valaki
a 30-ik, úgy e hely relativ értéke más egy 40 tagú sorban s más
egy 200 tagú sorban. Egyszerű számítással kiderül, hogy első
esetben relativ % helye 75, második esetben relativ % helye 15.

Még pontosabb adatokat kapunk, ha a tagok mértékszámai-
nak középértékét, az eltéréseket s azok középértékét kiszámít juk,
s a nyert görbét összehasonlít juk a Ganss-féle valósainűségí hibák

görbéjével.' Ha középhelyre vesszük mindazon eseteket, melyek
eltérése kisebb , az összes eltérések középértékének felénél, rendsze-
rint olyan szóródást kapunk>, melynek 0-250/0·a a sor alsó,
2 5 - 75 =50%-a középső és 75 - 100 = 25%-a felső részletét
teszi. Ha az empirikus úton nyert görbék nem' ha~onlítanak mate-
matikai görbéhez, nehéz törvényszerűséget kideríteni.

A pszichológiai kutatás egész' új területére lépünk, ha a
különböző variációkat összehasonlít juk s megállapít juk a variabilitás

fokát. Az egyéni- és a törzsfejlődésben korán jelentkező, a fajra
jellemző, egyszerű' működések variabilitása kisebb, mint a később
jelentkező, inkább a személyiségre jellemző komplikált elemeké.

A pedagógiában meg' lehetne vizsgál ni pl., hogya 'gyakorlás
mely területen okozza _a legnagyobb variabilitást.

Ha ket jelenség változatai egymással viszony latba hozhatók,
korrelációról beszélünk. Ez lehet tisztán pszichológiai, mikor a
matematikai és a zenei képesség között keresünk viszonylatot,
lehet pszichofizikai, mikor a koponyaméreteket és az intelligenciát,
- lehet pszichobiológiai, mikor a kort és a munkaképességet, -
s végül lehet pszichoszociális, mikor a gonosztevő hajlamot, s fog-
lalkozási kört vonatk-oztatjuk egymásra. A korrelációk számításának
részletes ismertetésével befejeződik a második rész.

3. A variációk és korrelációk kutatásában mindig valamely
pszichológiai jegyet vizsgáltunk, az individualZtás problémainak
központjában az egyén áll. Az egyéniség vizsgálat ának két eszköze
a biográjia, mely a szernélyiséget egyetlen, mindent uraló, tipus.
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jellegre akarja visszavezetni, és azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApszichográjia, mely ai egyénisé-

get határtalan sok jegy tarka keverékének gondolja .

.' A biográfus az életet belső küldetésnek tekinti s minden lelki

j~yet azon szögletből fogja értékelni, hogy mennyiben járult hozzá

eme küldetés teljesítéséhez. A biográfus egy életcél szempontjából

gyüjti az anyagot s azt vagy Hegel, vagy Carlyle, - intellektuális,

vagy voluntarisztikus, - hedonisztikus és utilitarisztikus irányban

a miliő-elmélet, az öröklés tana, patológikus szempontok vagy

a pszichoanalizis elvei szerint, egyéniségének hozzáadásával dol-

gozza fel. A biográfia többnyire csak. torzképet vad az egyéni- .

ségről. Tudományos kutatásnál ennél exaktabb anyag-kiválogatásta

van szükségünk.

Ezt szolgálja a pszichográfia, rnely az egyén pszichológiai'

jegyeit akarja megvizsgál ni s egymás alá és fölé rendezni, hogy

felépítse az 'egyén strukturáját. Azért összegyüjti a munkákat, fel-

jegyzéseket, levelezéseket, s minden más hagyatékot s összeállít ja

a pszichográfiát, melynek intuitív művészi feldolgozása adja csak

.. a biográfiát. A pszichográfia gyakorlati jelentőségét legjobban isme-

rik a birók, tanítók és orvosok, kiknek egyéniségeket kell. rneg-,

itélniök. S valóban iskolákban és klinikákon készítették az első

személyi iveket.. melyek azonban vagy módszertelenek voltak vagy;

nagyon vegyes elvek szerint 'készültek és összehasonlításokra nem

~asználhatók. A grafológiai, frenológiai és flziognómiai rpróbálkozá-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. .

sok pedig' nagyon egyoldaluak.

Ujabban pszichogrammokat vesznek fel, melyek vagy'geneti-

kusak, vagy egy bizonyos időpontban mutatják a' lélek struktura-

[át. Két fejezetben ismerteti szerző a nevezetesebb 'pszichogrammo-

kat s a ·pszichografikus sémák készítésének m6dját. Az utolsó

fejezetben pedig a még csak most kialakuló ö'sszehaso)zíító lélek-
kutatás érdekes problémáit veti fel.. l

4. A negyedik részben 1535 számot magába foglaló kimerítő

irodalmi tájékoztató és négy függelék van, melyek közül az egyik

az összes vérmérséklet-sémakat mutatja be.'

*

Ha végigtanulmányozzuk e könyvet, önkéntelenül tanító kép-

zőink lélektani oktatására kell gondolnunk, mely az utolsó évtize-
dekben nagy változáson ment át s ma ~incs minden. területén
tisztázva, Küzd egymással a rendszeres lélektan és a. pedagógiára

• alkalmazott lélektan. Előbbi a lélek vizsgálatának kialakult rend-
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szerét akarja ismertetni s ezzel, felfegyverkezve .indul a pedagógiai

problémák analizálására. Utóbbi praktikus pedagógiai kérdések,

boncolgatásánál alkalomszerűleg foglalkozik alélektannal.

Szemben találjuk a lélektan általános törvényeit értelmezők és
a gyermektanulmányozás sokszor bonyulult részletkérdéseit tár-
gyalók táborát.

Legnagyobb ellentét mutatkozik azonban a tanítás módjában.

Mert vannak tanáraink között olyanok, akik irtóznak a természet-

tudományi módszerek alkalmazásától 5 tisztán magyarázással,

körülirással világítják meg a Iő-éves növendéknek a lelki éle~

törvényszerűségeit. Vannak ezzel szemben olyanok is, kik a ter-

mészettudományi ha~adás diadalmámorában a lélek minden nyilvá-
nulását kisérlettel, exakt méréssel akarják megközelíteni.

Nem tagadhatjuk, hogyakisérlet a lélektan sok elemi kér-

désébe hozott világosságot 5 sok régi tételt igazoltexakt úton.

S .bár örömmel látjuk, hogy a kutatók egyik komoly tábora a

szomszédos fizika és fiziológia területeiről, mind beljebb halad a

pszichológia birodalmába s. valóban lelki törvényszerűségeket álla-

pít meg, mégis hangsúlyoznunk kell, hogy van még igen sok

probléma, melyet kisérleti úton nem tudunk megközelíteni.

Azért mindkét tábor érdekében fontos hangsulyoznunk, mísze-

rint a lélektani demonstráci6s kisérletek nagyjelentőségüek, de nem

egyedüli eszközei a lélektan minden részének feldolgozásában. \

Ujabban mindinkább a rövid, rendszeres, kritikailag felépített,

egységes műnyelvet alkalmazó lélektani bevezetés fontosságát han-

goztatják. De mindjobban érezzük azt is, hogyatanítóképzés filo-

zofikus munkáját ezzel nem fejeztük be. Csak az alapot raktuk le,

Hogy építendő ez tovább; arra igen éltérők a vélemények. Többen

ia~s~nként áttérnek a normativ tudományokra s úgy alakítanak ki

pedagógiai rendszert. Mások a lélektani ismereteket mélyítik, s ezek~e

építik a pedagógiát. E kérdés helyes megitéléséhez is sok tanulságot

meríthetünk Stern könyvéből,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUZlzt :József.
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A Lampel R. könyvkiadó cég vállalatában megjelenőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyar

Könyvtár legutóbbi számai: A gondolkozó géP. Irta : Jacques Futrel/e,

fordította SchbjJjlz'n Aladár. - A tö'rök nő. Irta: Edmondo de Amicis,

fordította Vessema Béla gondos magyarsággal. - Sap/zo. Daudet

és Beiot drámája, fordította Áb1Ctnyz Emil. Ára 60 fillér. - A

Murányi Vénus uj kiadása. Gyö'ngyö"si István ezen kiadásának
összeállítását Palágyi Lajos végezte. Ára 60 fillér. - Vége a sze-

rel7mnek. Irta: Roberto Bracco, fordította Radó Antal. Ára 60 fillér.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ü lö n fé lé k .

A 2 5 . je n a i n y á r i ta n fo ly a m p r o g r a m m ja .

A jenai szünideí tanfolyam titkári hivatala már szétküldte az

1913. augusztus havában tartandó tanfolyam programmját. A
programmhozegy felszólítást is csatolt, amelyben arra szólítja fel
a tanfolyam volt hallgatóit, hogy a 25 éves jubileum alkalmából
járuljanak hozzá ahhoz az ajándékhoz, amelyet Rein Vilmosnak, a
tanfolyam megteremtőjének és társának, Detmernek akarnak át-
n~ujtani.

Mint a mult évben, ugy ez idén is hét tárgykörból vették
az előadásokat. Nevezetesen:

1. Természettudományok. Detmer : Természetfilozófia. - A
biológia a botanikai tanításban. - Mz"ehe: Bevezetés a botanikai
mikroskópíurríí vizsgálatokhoz. - Plate: Általános zoológia. -
Zoológiai gyakorlatok. Hase : Ált. hydrobiológia. Grober: Az em-
ber táplálkozása. RÜzel: Ásványhatározó gyakorlatok. Pauli: Vil-
lamos sugárjelenségek. Kappen : A vegy tan alapvonalai. Knopf:

Népszerű csillagászattan. - Idő- és helymeghatározások. Noll:

Az agy berendezése és működése.

II. Peqagógia. Rein: Pedagógia és didaktika. - Just: A taní-
tás elmélete. - Speciális didaktika. Lehmensz"ck: Az anyanyelvi
oktatás módszere. Lorey : Fonetika. - Idegennyelvi oktatás. Fal-

brecht.' A gimnáziumi pedagógia. Pabst: Munkaoktatás és munka-
iskola. KÖ'n'ig: A városi. iskola-pedagógia problémái. Wiget: Pesta-
lozzi és Herbart. Herbart : Tornatanítás. Ga'rtner: Ált. iskolaegész-
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ségtan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGutzmann: Hangképzés és hangápolás az iskolában. Strok-
mayer: A gyermekkor sexualitása,

A Ill. csoport. theológiai előadásokat tartalmaz. '\
IV. Fzúológia, pszt'ckológia és filozófia. Berger: Fiziológia

pszichológia. Ziehen: A gyermekkor kiejtésének fiziológiája. Spits-
ner.' Az iskolás gyermek; Sellmann: Bevezetés .a pedagógiai lélek-

tanba. Leser : Bevezetés a modern filozófiába és világnézetbe. Eger:

Kisérleti lélektan.
V. irodalom, művészet, történet, nemzet$azdaságtan. Gleicken-

Russwurm: A nő Shakespeare drámáiban. Sckulze: A jelenkor kul-
turproblemái. Damaschke: Bevezetés a 'jelenkor szociális proble-
máiba. Mentz: Németország politikai tört. a 19. sz.vban. Báumer :
A modern világnézet problemái és eszrnéi a jelenkor költészetének
tükrében. Dietz: A mai Franciaország tört. alapjai. I

VI. Előadói művészet és nyelvi kurzusok. Geissier : Rhetorika.

- A jelenkor német költészete. Német, angol és Jrancia nyelvi
kurzusok. ,

VII. Allampolgári' neueles: Hat különféle előadás erről a
témáról.

Ezeken
.\

kivül minden este még külön előadások is lesznek.
L.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V eg y e s e k .

30 vagy 35 év. Középiskolai kartársaink körében nagyarányu
mozgalom van folyamatban az iránt, hogy a jelenleg működő tanárok
a 30 éves szolgálat mellett maradjanak meg. A középiskolai 'tanár-
egyesület elnökségéhez beérkezett jelentések szerint eddig 72 közép-
iskola 882 tanára nyilatkozott és jelezte a 30 év mellett való meg-
maradását. Eza szám az állami középiskolák tanári statusának már

közel,680f0-a s mivel 90 állami középiskola van, reménylik, hogy
az 1300 tanár közül lOOO-nél több olyan tanár lesz, ki a 30 éves

szolgálatot fogja választani.
K ö sz ö n e tn y ilv á n ítá s . A vallas- és közoktatásügyi m.. kir. miniszter

Nagy Lászlo budapesti VI. ker. állami tanítónöképzö-intézeti cimz. igaz-

gatónak azon aldozatkészségéért, hogy a budapesti VI. ker. állami tanítönö-

képző-intézet könyvtára részére mintegy 1000 korona értékú, 498 kötet

könyvet adományozott, őszinte köszönetét és elismerését nyilvánította. • .
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N ev e lő i k in e v e z é s e k . A valláso és közoktatásügyi m, kir. miniszter

kineveztezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASólyom Emilia okleveles polgári iskolai tanítónőt a hódmező-
vásárhelyi állami övönö-képzőintézethez nevelőnövé. - Bgan Ilona, okI.

polg. isk. tanítónőt az áll. Erzsébet-Nöiskolahoz a XI. fizetési osztályba
nevelőnővé. :.....Kostyál Ilona oki. tanítónöképzö-íntézeti tanárt az áll.

Erzsébet-Nöiskolához a XI. fizetési osztályba nevelőnővé.

T a n ító n ő i klnevezések, A vallas- és közokt. m. kir. miniszter Erkel
Ilona állami Erzsébet-Nöiskolai felsőbb leányiskolai segédtanítönöt jelen-

'legi állomáshelyén kinevezte a X. fizetési osztályba rendes tanítónővé. -

Grosschmid Margit áll. Erzsébet-Noiskolai felsőbb leányiskolai tanítónőt
jelenlegi állomáshelyén kinevezte a IX. fizetési osztályba.

T a n itó k é p z ő - in té z e t i r a jz ta n ítá s i ta n m en e tb em u ta tá s a K ép z ő m ű v é -

s z e t i fő isk o lá n . A Képzőművészeti Főiskola igazgatósága Éber Sándor

bajai állami tanítóképző-intézeti tanárt felkérte, hogy egy tanmenet bemu-
tató előadást tartson a rajztanárjelölteknek az elemi iskola- és a tanító-

képző rajzoktatásának a kérdéséről.

J ö v ő Nem~edék. E sokat jelentő cimen érdekes folyóiratot indított
meg Ember János Pécsen. A folyóirat a mainál különb, jobb, örömtel-

jesebb életre képes nemzedék kifejlődését azzal kivánja szolgálni, hogy
hozzáférhetőbb modorban, jórészt elbeszélések, példák, epizódok kereté-
ben mutat °rá a magán és köznevelés feladataira, eszközeire, tényezőire.

A nevelési ismereteknek ez a tárgyalásmódja egészen uj a magyar okta-

tásügyi organumokban. - A folyóirat január havi kettős száma a követ-

kező önálló közleményeket tartalmazza: Korai cseresenye, A gyermek kora-

vénülését előmozdító dolgokról szöl, - Az anya az anyai önfeláldozás

figyelembe vételére buzdít. - Az arany-b"kbr a pénzzel való banásta ne-

velés problemajar hozza szóba. -CBAA Rátermettség c. cikk a tehetség és
kötelesség harmóniajanak szükségességéröl szól. - A Mozi-láz - a mozgó

szinháznak a köznevelés céljainak szolgalataba állítását szorgalmazza.

A Jakab cimü közlemény a moralizálás hiábavalóságát illusztrálja. - A

Jeles - az nincs cimü közlemény a tanulás mödjara ad utasításokat. -
A Hej tollu, 'liba tollu cimü cikk az irás-olvasásban elért nagy haladásról
szól. - A közlemények egytől-egyig érdekesen, a figyelmet lekötő mö-

don vannak megirva. Eltaláljak az utat a szülők szivéhez és elméjéhez.

- A kéthetenkint megjelenő igen szép kiállítá su folyóirat előfizetési ára

egész évre 8, félévre 4 korona. Kiadóhivatal: Pécs, József-utca 3I.
'Szerkeszfíil ü z e n e t . Közlönyünk ezután mindenkor a hónap Is-ike és

ao-ika között fog megjelenni. Erre való tekintettel kérem igen t. kartar-
saimat, hogy értekezéseiker és egyéb cikkeiket hozzám elsejéig szívesked-

jenek beküldeni, különben a legközelebbi szám összeállításánál nem vehe-

tem őket figyelembe. Szerk.
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K im u ta tá s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Novy FerenczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

egyes. pénztáros.

az 1913. évi febr. 7-tóI 1913. márc. 10-ig befolyt tagság! dijakról •gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•

1904-re: Hegyesi Jolán (8 "kor.).
1908-era: Draghincescu. György (4 kor.) ..
L909-re: Draghincescu György (8 kor.).
1910-re: Fliegel Kálmán, Ligárt Mihály (8-8 kor.), Draghin-

cescu György (4 kor.).
1911-re: Torbits Mihály (6 kor.).
1912-re: Besztercenaszód ymegyei áll. tanító egyesület (8 kor.),

Pécsi r. k. tnőképző (1'60 kor.), Torbits Mihály (4 kor.).

1913-ra:, Jancsó Gabriella, Terpinszky Vilmos, Todor Gyula,
Glósz Ferenc,' Bobok Carola, Pozsonyi r. k. tanítónőképző, Imets
Irén, Guzsvenitz Vilmos, Esztergomi érseki tanítóképző, Elekes
Lajos, Szarva si ev. tanítóképző, Dr. Sós Ernő, Pethes János, Po-
zsonyi áll. tanítónőképző, W ollmann Elma, Kovács Pál Csurgó,

Czékus Frigyes, Berauer József, Szőke Sándor, Tanács Imre, Far-
kas Sándor (8-8 kor.), Ihász Fer~nc (3 kor.),' Besztercenaszód
vmegyei ált. tanító egyesület (2 kor.), Pécsi r. k. tanítónőképző
{6.40 kor.), Hegyesi Jolán (4' kor.).

Beiratási d í ja t a Segítő egyesület javára (1-1 kor.) fizet-
tek: Bizell Margit, Lehoczky Róza, Kaposi Mihály, Czink Ilona,
Drózdy Gyula, Imets Irén, Pécsi r: k, tanítónőképző, Dr. Sós Ernő,

Hegyesi Jolán, Moyzes Miklós, Terpinszky Vilmos.

Kérem t. tagtársaimat, akik még tagdij hátralékban vannak
az előző évekre, sziveskedjenek azt mielőbb az egyesület pénztárába
beküldeni.
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III Budapest, IX. Ipar-utca 4. szám
II aug. l-től X. Kolozsvarí-utca-Ig,
III lUindenneműískolapadok, iskola-
I I torna- és óvoda-berendezések és
I I szabad. gyermekpadok gyÚtása.
!!ll I I I 9 I I ÁrjegyzéUel készséggel'
I I I szolgálunk ingyen és bérmentve.

I

Első magyar villamos erőre berendezett hang~zergyár

Stowaaser J á n o s
e s á s z , éskir. udvari szállító.

A m. kir. operaházt tagok, a m. kir. zel'leakadémia, a
budapesti szfnh áznk stb. szállitója, a hangfokozó-

gerenda ésa Rákóczi tárogató feltalálója.

Főüzlet: . B d t Gyár ':
II. Lánchid-u. 5. I I ap~s 'Öntöház-utca 3•

•• E szakban Magyarorsz;;íg
legnagyobb hangszergyára.
Ajánlja saját' gyárában k é -

szint hangszereit ~.
ugysaíntén Irurokaf és hangszer alkat-
részett, Islmlahegedük 4 forillttól. Hal'-
móniumok 35 forillttól. Áljegyzék kivá-
nata-a ingyen és bérmentve,

~ÉPES HETILAP fIATAL LEÁNYOK SZÁMÁRA. SZERKESZTI TUTSEK ANNA

I I I I ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY NEGYED ÉVRE 3 KORONA I I I I
MUTATVÁNYSZÁMOT KIVÁNATRA iNGYEN ~ÜLD A'

,. ~IADÓHIVATAL BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-UT 16


