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SZERKESZTI:

A IX. Egyetemes Tanítógyűléshez.

A Magyar Tanítőegyesűletek Országos Szövetsége az 19-3;4.
júliusában tartott szővetségi gyűlésen elhatározta, hogy 1935. év
folyamán megtartja a IX. egyetemes tanítógyűlést. A gyűlés
idejétil 1935. április 16-át, helyéül a Pesti Vigadó nagytermét
állapítottak meg. Ezzel az egyetemes megmozdulással - melyet
régebben minden 4-ik évben tartott a magyar tanítóság - azt
akarják elérni, hogya sokirányú tanítóegyesülehi életből teljesen
egységes kőzfelfogás és irányítás alakuljon ki a jövőre. A leg-
utolsó ilyen gyűlés 1923-ban volt. Azóta 12 év telt el, a 'tanító-
ság vezetői szűkségét látják, hegy a tanítóságot érintő nagy kér-
désekben álláspontjukat, melyet az évenkénti szővetségi üléseken
szoktak ismertetni, a tanítóság egyeteme előtt is leszögezzék.
Ezeket a kérdéseket az ,egyetemes gyűlés elnöksége így foglalta
össze.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"M it teg yünk még , h ogya n ép isko lá b ó l kike r ü lő ifjú n em -
zed ék a h a za ú jjá ép íté séb en a c sa lá d n a k, a tá r sa d a lomna k és
a n emze tn ek m in é l n a gyobb é r iéh ű ta g já u ti leg yen ? " "M it te -

g yünk: a j a n emze ti eg ység mego a ló s itá sa ; b ] a n ép isko la fe j-

le szié se ; c) a tá r sa d a lom ér d eklő d é sén ek az isko la ü gy ir á n t

va ló la ko zá sa és d } a ta n ító so r sá n a k meg ja vítá sa é r d ekéb en ? "
(Tanítók Szővetsége," 1934. novemberi szám.)

A teendőket részletesen az egyetemes gyűlés programmja
tünteti fel. Ezek a következők. A főiskolai tanítóképzés, a nyolc-
osztályos népiskola teljes kiépítése, a népiskolai szakfelügye-
let, a tanítóságnak a kőzségek kőzigazgatásába való bevonása,
a tanítóság fizetési sérelmeinek orvoslása, s ebben főként a
terményfízetéses rendszer megszűntetése.

Az első pontot kivéve minden tekintetben teljesen egy vé-
leményen vagyunk a tanítóság vezetöivel. Kívánjuk a nyolcosz-
tályos elemi iskolát, a népiskolai szakfelűgyeletbe a tanítóság
bevonását, a tanítóság társadalmi színvonalának emelését és a
tanítói fizetések ügyének a teljes rendezését. De nemcsak kiván-
:"Iagyar Tan itó képz ó *
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juk ezeknek a kérdéseknek a megoldását, hanem minden erőnk:
kel rajta is vagyunk a mielöbbi, mindenkit kielégitő megoldás
elérésén. Az egyetemes gyűlésnek testvéri űdvözletűnket kűldve,
őszinte szívböl kívánjuk, hogy mindezekben a IX. gyűlés sike-
reket es eredményeket érjen el.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A főiskolai tanítóképzés ügyében is közel állanak elgondo-
lásaink egymáshoz. Mi is főiskolai tanítóképzésf akarunk, mely
négy alsóés két felső évfolyamból s n . A tanítóság vezetői csak
a két felső évfolyamot akarják, melybe középiskolai érettségi-
'vel lehetne beiratkozni. Mi kimutattuk ennek lehetetlenségét az
1933. évi közgyűlésűnkön. A tanítói pályára nem elég a 2 évi
előkészület. Mi a legalsó~os'zt-álytól kézdve a népiskola szem-

r-pOnfjalra is tekintettel vagyunk az egy·es tárgyak tanításánál:
Vannak tárgyak, melyek elsajátításához és a szűkséges Keszsé-
.gek megszerzéséhez nem elegendő kétjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév . Ilyenek pélaaul az-
ének, zene, rajz, kézimunka. Ilyen a gyermek megismerése és
megszerettetése. A mi nővendékeink az első évtől közöttük
vannak a gyakorlóiskolai kis gyermekeknek IL éves koruktól
rendszeresen hospitalnak. A tanítói pályára valóban hosszú
ideig tartó ránevelés szűkséges, A tanítóság is pedagógus embe-
rekböl áll, maguk is belátják ennek az igazságát. Ezen úgy óhaj-
tanak segíteni, hogy már a kőzépiskolai tanulással kapcsolat-
ban, parallel készítik ezekre az ismeretekre és készségekre elő
a leendő tanítójelölteket. Ennek képtelen voltáról nem aka-
runk itt vitázni, de újra megállapít juk, hogy primitívebb úton
vezeti a leendő tanítót, mint a mai tanítóképzés. Az érettségirc
épített tanítóképzés ott sem vált be, ahol az érettségi után meg
3 évig tartott a tanítóképzés. vagy ahol a 2 évi elméleti kikép-,
zés után még 1-2 gyakorlati év volt a tanítói oklevél feltétele.
Néffietországban a porosz pedagógiai akadémiálc nagyrésze (15
közűl 10) bezárt' és a nérriet pedagógusok új utakon keresik a
megoldást. A légnagyobb nemzeteknél, az angoloknál. franciák-

~líéf~laszoknál, nincs 'érettségire alapított tanítóképzés. Nálunk
elvileg és gyakorlatilag már lehetséges, hogy valaki középiskolai
érettségi bizonyítvánnyal, kétévi tanítóképző-intézeti tanulás I

után jusson az oklevél birtokába. Ezzel a joggal az érettségi-
zett ifjúság nem él. A férfi tanítóképzö-intézetekben fehér holló-
számba megy az érettségizett növendék. Azok kőzűl is alig egy-
kettő olyan, aki a mi növendékcinkkel kiállja a versenyt. Ami-
óta ,egy év helyett két évig kell az érettségi után még tanulni,
ez a szám hinetetlenül leesett." Nincs már sehol külön érettségi-
zetlek osztálya, mert nincs el1g jelentkező. A mult évben a
VII. kerületi tanítóképzőben ősszesen talán 12 pályázó volt,
máshol alig 1-2. Mit jelent ez? Azt, hogy nem a tanítói pálya
iránti szeretet vitte erre a pályára azt a néhány érettségizett
leányt, aki az érettségi után tanítónöképzö-intézetbe ment, ha-
nem pusztán az a kőrűlmény, hogy egy év alatt állás elnyeré-
sére képesítö oklevelet kaphatott. A képzés hiányosságát min-
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-denűtt egyértelműleg állapítottuk meg. Sőt most, a kétéves
.képzésben is érezhető olyan tárgyakban a hosszabb ideig tartó
képzés hiánya, rnelyek az elemi iskola szempontjaból döntő
jelentőségűek. Legyenek meggyőződve a magyar tanítóság ve-
.zetöi és az egyetemes JamlóRY!í1és resztvevői;-hogy akkor,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa m lÍ-

or az 1933-ban tartott XXIII. közgyú1esúi1Kon,a kérdést min-
den oldalról megtárgyalva, a In~ kongresszusi javaslattal egyez_ő
n-afároúlm -Javaslatot újra elfogadtuk;' bennünket a magyar ta-
mfóság szeretete, a magyar népoktatás szűkségletének ismerete
vezettek. Minket nem vezet őnős érdek, egyetlen célunk van,
"még jobbá tenni a magyar népoktatást a magyar tanítóság 'kép-
zésének emelésével. Mi tudjuk jól azokat a súrlódásokat és
-okvetetlenkedéseket, melyeket a vidéki élet a kőzség vezetői
közöt itt-ott kivált .. Kívánjuk is a tanítóság társadalmi helyze-
tének emelését, bár épen a háború utáni időkben a tanítóság tár-
.sadalmí pozíciója örvendetesen javult, ennek a javulásnak a
1assú tempójaval nem vagyunk mi sem megelégedve. De azt
hisszük, hogy ennek a nivónak az emelésére tisztán az érett-
ségiré alapozott tanítói oklevél nem elegendő, különösen, ha
- amint azt várni lehet - a gyengébb érettségivel bíró növen-
dékek kerűlnek 'erre a pályára. Még így is kétségesnek tartjuk a
.szükséges tanítói utánpótlás elérését. A tanító - mintahogyan
.a tanár - társadalmi ~lyzetében is a fő gyengítő tényező ket-
- os: 1. a kellő anyagi dotáció j 2. a hatalmi súly hiánya., Ezt az
érettségiré emelt -tanítóképzés nem pótolná és a szakszempont-
ból-előálló hátrány ezzel nem érne feL Az a hasonlat, hogy
érettségivel lesz valaki pap, jegyző, bíró, ügyvéd, orvos stb., ott
téved, mikor nem veszi tekintetbe, hogy ezek pályajuk kezdetén
.mindeníéle segédi, gyakornoki és más állásban készülnek az ön-
állóságra, míg a tanító az első napjától kezdve önálló rnunkát

'végez.
Úgy gondoljuk, ha a két jelszót,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ J á n eve lé s f és o sezen eu e -

.lé s i (azt, hogya műyelt társadalom tagjai mind együtt, egy tí-
J>USúiskolában tanulnak) mérlegre tehetnők az előbbi sokszoro-
.san nagyobb súlyt képviselne.

A tanítóság vezetői a felsőbbfokú tanítóképző megvalósítá-
sát év'e óta úgy követelik, mint ami a zonn a l, llalasztást nem

1űrő módon rőgtön------rneg-Valósítandó,azt a tévhitet keltve, hogy
.a_ mai helyzet tarthatatlan~' s a mai képzés elégtelen és rossz.
Maga a tanítóság tudja legjobban,' hogy ez nincs ígvLA mai
tanítöiK"épzés'o tanítókat nevel. Alapgondolatban lehet kőzőttűnk
~Tféres;-de a mai magyar tanítóság értékének megállapításában
nem. Együtt hirdetjük, a tanítóság egyetemével, annak nagy er-
kölcsi és értelmi erejét, nemzetfenntartó és fejlesztő tevékenysé-
.gét. Ezt jó 'leszögezni, mert kűlőnben a tanítóképzés értékének

1 Magyar Tanítóképző 1933. évi 6. számában,
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csökkentése maga után vonhatja a tanítóság értékéről való fel-
fogás megváltozását is.

Az a kérdés, melyet a tanítószövetség vezetősége felvett: mi,
leg -en az áltaJuk tervezett reform megvalósítása esetén a tanÍtó--
_képző-intézeti tanársággal, bennünk még egyáltalán fel sem me-
rűlt, így a megoldáson sem gondOlkoztunk. -Azt hisszűk, mi-a

)

TanHÓkéPzésnek hivatott és szakképzett vezetői vagyunk és amig
a magyar földön tanítokra szűkség lesz, azok képzését más, mint.
tanítóképző-intézeti tanár nem végezheti .

. Azt elismerjűk, hogy - mint minden pályán - a tanító-
képzésben is túltermelés állt he. Különösen a tanítönökép-
.zésben. Ennek oka azonban nem a tanítóképzők szerveze-
tében keresendő, 'hanem egyrészt az alaptörvényünk Ihiányos-
ságában, mely nagyon me-gnehezíti a szűkséges létszám :kon-
ungentálását, másrészt az- általános nőnevelés rendezésének
nlányában. Ezért törekszenek igen sokan tanítónöképzö-inté-
zetckbe, ahol a leánynevelés célját is legjobban látják-meg-
közelítve. Ezen természetesen segíteni kell, s úgy tudjuk, ez:
IrányDan már készül az intézkedés. Nem' szívesen látjuk az ál-
lástalan tanítot, mert ez egyenesen erre a pályára készült, más'
pályához nemcsak tudásában, de tanítói lelkületében is át kel-
lene alakulnia. Bár a fiú tanítóképző-intézetek látogatása szinte-
automatikusan hozzásímult a szűkséglethez, az egyetemes tanító-
gyülésnek igaza van, ha sürgeti a kérdés megoldását, amit a
táfiffóképzö-intézeti tanárság is kívánatosnak és szűkségesnek
mond. '

Mindezeket szűkségesnek tartottuk elmondani a IX. egye-
temes tanítógyűlés előtt, kérve a mi álláspontunk meghallgatá--
sát és mérlegelését. Az -érettségire épített tanítóképzés gondo-,
latát 1896-ban az V.egyetemes tanítógyűlés vetette be a köz-
;tudatba. Főindok a tanítóság sorsának javítása volt. A javas-
lat az eltelt 40 év alatt sem valósult meg, de ma már túlhala-
00 t álIásponttá is vált. Kívánatos lenne, ha ezt a tanítóság is'

-észrevenne és 40 év után revideálná álláspontját, magáévá téve
a tanítóképző-intézeti tanárság minden szempontot mérlegelő,
"túlzástól ment, a legmodernebb pedagógiai elveknek megfelelő
es megvalósítható javaslatát. Azt hisszük, ebből a tanítóságnak
lenne a 'legnagyobb erkölcsi és anyagi haszna, azonfelül, hogy a
nemzet és a magyar népiskola értékét emelné.

Ebben a gondolatban testvéri szerétettel köszőntve a ta-
nítógyűlés vezetőségét és résztvevőit, munkájukra az Isten ál-
dását kérjük.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kiss J á zse í :



"Veress István dr.: Az ifjúságtanulmány lényege és módszerei (1.), 125VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az ifjúságtanulmány lényege és módszerei.

Az ifjúságtanulmány a modern pedagógia szülöttje s korunk for-
rongó pedagógiai eszméi között kultúránk továbbvivőjére. az ifjú-
.ságra irányítja tekintetét azzal a céllal, hogy azt úgy testileg, mint
szellemileg alaposan megismerje. Fontosságát, nagy horderejét senki
sem vitathatja el, aki teljes tudatában van annak, hogy a pedagó-
gia az ismeret és nevelés elemeit csak a megismert, lehetőleg rnin-
den oldalról megvilágított ifjúságnak tudja eredményesen nyujtani.
Az ifjúság ismerete csak rész szerint van bennünk. Hiszen az ifjú-
ság egész lényében ismételten új ismeretlen területeket fedezünk fel,
amelyekre főképen élettani és lélektani ismereteink segítségével
igyekszünk fényt és világosságot deríteni. Az iíjűságtanulmány,

mint neve is rmitabja, nem elméleti, hanem gya:korlati tudomány. Mi-
ként a tudósnak, rnozogj on bár ·a tudománynak akárrnel yik területén,
kirándulásokat, utazásokat kell tennie ismeretei gyarapítására, úgy
kell az oktatónak. a nevelőnek felfedező útra indulnia, hogy megis-
merje az ifjúban, amit eddig figyelemre se méltatott, vagy ami mel-
lett közömbösen haladt el. TanulmányiWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t ez is, a leg fenségesebb
tanulmányi ú t , a mely itt e földön lehet. A természetbúvár kutat
élettelen tárgyak után, vagy az állatvilág rejtélyeibe igyekszik beha-
tolni, de az ifjúságtanulmánnyal foglalkozó pedagógus kutatásának
tárgya élő személy, az ifjú, a kezdődő ember. Tanulmányainak az a
célja, hogy összegyűjtött ismereteinek birtokában az ifjút arra se-
gíthesse, hogy belőle minél tökéletesebb ember legyen. Az ifjúság-
tanulmányt önmagában a többi neveléstudománytól elvonatkoztatva
nem értenők meg. A pedagógia organizmusában egy tag s ezért
helyét pontosan körvonalaznunk kell. De szűkséges ezen legujabb.
még fejlődésben levő, a kezdet nehézségeivel küzdő pedagógiai tudo-
mány előállásának körülményeire s a többi pedagógiai tudományok-
Kal való kapcsolataira is rámutatnunk.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Az ifjú sá g ta n u lmá ny h e lye a p ed a góg iá b a n ,

Az ifjúságtanulmány nem önáll ólag alakult ki, hanem egy ideig
a gyermektanulmány 'körébe tartozott. Bizonyítja ezt az a tény, hogy
az első gyermektanulrnányí munkák nemcsak a tulajdonképen gyer-
mek (1 -1 2 év)' hanem az ifjú testi és lelki életének a fejlődésével
is foglalkozlak. A gyermek és az ifjúság vizsgálódása körül már
megtörtént előzőleg az elkülönülés a lélektanban. A gyermeklélek-
tan alatt kezdetben legtöbbször a még nem iskolaköteles gyermek lé-
lektanát értették. Ehhez csatlakozott aztán az iskolaköteles gyer-
mek lélektana, az úgynevezett tanulólélektan. végül az ifjukor lé-
lektana, amely lehetőleg teljes összképet akar adni a serdülő tudat-
ról, az ember lelki fejlődéséről azon korig, amidőn az ifjú a felnőt-
tek sorába lép be. Amiként a gyermeklélektannak alkalmazott
gyakorlati tudománya a gyermektanulmány, ugyanaz a viszony az
ifjúkor lélektana és az ifjúságtanulmány között. Mikor és hogyan
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vált ki az ifjúságtanulmány a gyermektanulmányból ? Határozott
pontos évszám ot megállapítani nem lehet. Az elkülönülés folyamata
a jelen század elején kezdődött meg két, a pedagógiaban korszak-
alkotónak mondható rnunka megjelenésével. Az egyik Foerster: Ju-
gendlehre, Berlin 1904., bővitett kiadás 1917. A másik: Meumann:.
Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pedagogik und
ihre psychologisohen Grundlagen, 1. k, 1907., LI. k. 1913., Ill. k. 1914.
E két munkában találkozunk először az ifjúságtanulmány kifejezés-
sel, amelyet Foerster ifjúságtannak [Jugendlehre}, Meumann ifjú-
ságismeretnek (J ugendkunde) nevez. Míg F oerster az if j úságnak er-
kölcsi, addig Meumann értelmi oldalát világítja meg. Foerster mun-
kája az úgynevezett "ethikai mozgalorn" eredménye. Az ethikai kul-
túra érdekében alakult német társaság még 1895-ben pályázatot hir-
detett oly ~fjÚ'sági erkölcstanra, amelyet az iskolában és a család-
ban egyaránt használni lehet. Foerster ugyan a pályázatban nem
vett részt, de 1897 óta Zürichben etikai kurzust állított fel serdülő
Iiúk és leányok számára. Az itt szerzett tapasztalatok alapján állott
elő Íifjúságtanulmány,a, amely mélyebb bepillantást vet mindk,ét nem-
beli lfjúság lelki életébe. A munka öt részböl áll: 1. Elméleti be-
vezetés. II. Példák és magyarázatok. Ill. Sexuális pedagógia. IV. A
tananyag feldolgozása. V. Ellenvetések és nehézségek. Bár F oerster
munkáj a elsösorban ofjúsági erkölcstannak tekinthető, de sok részé-
ben az ifjúság életébe tartozó, az ifjúi lélek alkatát megvilágító
dolgokkal foglalkozik. Elég csak erre vonatkozólag az őná llóságra,
való neveléssel kapcsolatban a kővetkező kérdésekre reárnutatnunk ..
1. őnállóságunk. 2. Tömegemberek. 3. Előkelő ismerőseim. 4. ön-
állóság. 5. Utcagyerekek. 6. A gazdag pajtás. 7. Az erősebb. 8. A
játékrontó. Meumann az ifjúságtanulmányt a kísérleti pedagógia
kőrében tárgyalja. Hamburgban az ifjúságtanulmány számára inté-
zetet állít fel. Arra törekedett, hogy a kísérleti pedagógiát nemzet-
közi munkaterűletté építse ki, amelyen minden kultúrnép együtt dol-
gozik az ifjúság iránt való szeretetből. Mindazonáltal nem hagyja
figyelmen kívül a kísérleti pedagógia kor látait, Ellentétben Layyal,
aki a kísérleti pedagógiában látja a jövő összpedagógiáját, igen óva-
tosan, részére csak azt a területet kőveteli, amely a ténykutatások
számára hozzáférhető. Az általános és különös nevelési célok meg-
határozását a bölcseleti pedagógiának, a szociá lis és kulturális tudo-
mánynak, a szociális etikának, a gazdaságtannak, egyszóval a rend-
szeres pedagógiának tartja íenn, E tekintetben csak jogot formál
annak megvizsgálására, hogy vaj jon az állam és a társadalom vagy
az egyes pedagógusok által kívánt célok megfelelnek-e az ifjú em-
ber általános fejlődési törvényeinek. A kísér leti pedagógia a peda-
gógia területének minden részébe annyiban nyúl bele, amennyiben
az illető résznek tényleges, az empirikus kutatás számára hozzáfér-
h~tő oldala van és a pedagógiai problémáknak a nevelés Járgyához.
az ifjúsághoz kell il leszkedníe.'

1 Wickert: Geschichte der Pcdagogik. Leipzig, 1921. - 230.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL
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Meumann szerint az ifjúságtanulmány magában foglalja az ifjú
ember testi és lelki életére vonatkozó összes kutatásokat, Az ifjúság-
tanulmány területének részei: a) antropométria és antropológia,
b] az ifjúság lélektana, e) az ifjukor pszichopatológiája. A peda-
gógiára nézve különösen fontos a pszichegenetikai szempont. Ez ve-
zet bennünket az ifjú különböző korainak lélektanához, amely meg-
mutatja, miként fejlődik ki fokozatosan az ifjú lelke a felnőttek
lelkévé, megmutatja, hogy a pedagógiai rendszabályok miként il-
leszkednek az ífjú fejlődési Iokához. Az ilyen pedagógiát nevezzük
aztán a fejlődéshez hű pedagógiának. Amidőn felsorol juk az ifjúság-
tanulmánynak ezt a 3 részét, azt kérdezhetjük, tulajdonképen hol
is kezdődik az ifjúkor, amelyhez íüznünk kell tanulmányainkat. AzWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i f jú - , a serdűlőkor az éghajlathoz képest nem rninden országban
ugyanazon évben kezdődik. A tulajdonképeni ifjukor a serdűléssel,
a pubertással kezdődik, amidőn fajunk számára újra születünk. Ez
legtöbb esetben 14, 15 éves korban történik. De joggal lehet az ifjú-
korhoz számítani a pubertást megelőző 2-3 évet is, amit az erje-
dés korszakának is nevezhetünk. Mindent összevéve ma is megáll
Rousseaunak azon megállapítása, hogya gyermekkor 12 éves korig
tart s azután kezdődik a serdülő és ifjukor. így az ifjúságtanulmány
a 12-22 életévekre vonatkozik. Ma már a pedagógia oda fejlődött,
hogy be kell látnia, más tanulmányra van szükség az 1-12. évek-
ben, mint a 12-22. években azon kűlönbség alapján, amely fenn-
áll a gyermek és az ífjú között testileg és lelkileg. Ez a körülmény
adja meg a jogosultságot az ifjúságtanulmánynak a külön- és önálló-
ságra, így ma már, századunk harmadik tizedében, az ifjúságtanul-
mány mint önálló, le g ú j abb pedagógia-tudomány áll előttünk meg-
határozott eélkitűzésekkel, különíéle módszerekkel. A keretek tehát
adva vannak, amelyek kitöltése a jövő sok munkát igénylő feladata
lesz. És minél buzgóbb lesz ez a munka, minél több lelkesedéssel
vitetik véghez, annál magasabb fokát érjük el az ifjúság megismeré-
sének. Az itjúságismer-etnek birtokáhan rnindjobban kevesbbednek
azok a hibák, amelyeket az ifjúsággal szemben pedagógia terén ed-
dig elkövettünk. Ma már azt is elmondhatjuk. hogy az ifjúságtanul-
mány három évtized alatt elég gazdag irodalmat teremtett meg."jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az a n tr o pome ir ia az emberi testre vonatkozó mérésekkel ~og-
lalkozik. Ezek a mérések részint a testi fej lődés megitélésére, részint
arra szolgálnak, hogy a testi méretekből a szellemi képessegekre
következtessünk. Az előbbi mérésekböl fontos következtetéseket von-
hatunk le az ifjú ember testi képességére, a vele született Iizikumra,
annak a különböző behatások folytán előállott fejlődésére. Megálla-
píthatjuk, hogy az életmód, táplálkozás, lakás. környezet, sport
mennyiben mozdítják vagy gátolják a test fej lődését. Somorjai
László kiváló testnevelési tanárunk, aki irodalmilag is foglalkozik a

2 Dr. Frank Antal: "Bevezetés a pedagógiai ifjűságtanulmányba" közli
az ifjúságtanulmány irodalmát. Magyar Tanítóképző 1934. évi 1-2. sz. Ez
az irodalom napról-napra bővül.
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testnevelés kérdésével, a debreceni református kollégium tanítóképző-
"intézetének 1930/31. iskolai évi Értesítőjében a növendékek antropo-
metriájáról ily círnű fejezetben számol be: "Ez évi testfejlődési vi-
szonyok intézetűnkben". A mérések ezúttal csak a magasságra és a
mellkasra vonatkoztak. Az iskolai év elején és végén történtek meg,
tehát a mérések 9 hónapi idő eredményei. Nem osztályok, hanem
évek szerint mérettek meg a növendékek. Kűlönősen arra volt kí-
váncsi a tanár, hogyatömegnevelés elve a gyakorlatban eléggé lát-
ható-e, illetve a növendékek által annyira szeretett szabadtéri sport,
torna és kűzdö-játékok elég eredményesek-e. A mérések eredménye
olykor-olykor igazán meglepö, de egyszersmind fontos utasításokat
is tartalmaz a testnevelésre. Tornatanárunk legfontosabb következte-
tése a méretekből az volt, hogy az általános tömegmunkának a tor-
nában a test fejlődésére kiegyenlítő hatása van. Ha évek óta végig-
tekintünk intézetünk növendékein. a tőmegtornászatnak az a szép
eredménye van, hogy szembetűnő eltérések a tanulők között testi
fejlődés tekintetében alig vannak. Az antropometriának abból a
szempontból való alkalmazása, hogy a testi méretekből szellemi ké-
pességekre következtessűnk, nagyon is kétes értékű. Ma már be van
bizonyítva, hogy a kűlsöből a benső életre következtetni legtöbb
esetben nem lehet. Csak kivételek közé tartozik, amidőn az embernél
a külső és belső összhangban van. Lavater arcisméje, Gall József
koponyaalkattana ma már túlhaladott álláspontot képvisel.

Az ifjúságjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa n tr o po l á g iá ja az ifjúságtanulmánynak fontos része.
Az antropológia alatt nemcsak a testtant. hanem az élettant is ért-
jük. A fejlődés különböző fokain áthaladott ifjú teste' s élettani mű-
ködése nem azonos a gyermek testével s élettani rnüködésével, külö-
nösen nem a pubertáskor s a pubertás után. A pubertás mintegy át-
alakítja a testet, amely a mcgérés után új biológiai funkcióhoz jut.
Az ifjú ember képes lesz fajának továbbplántálasára. A testi élet
jelenségeinek kutatása első sorban az orvostudomány területére tar-
tozik, de nagyon tökéletlen volna a pedagógus munkája, ha azt test-
tani és élettani ismeretek nélkül akarná végezni. Igaz, hogy a peda-
gógusra elsősorban a lélektani jelenségek tartoznak, de amennyiben
az élet- és lélektani jelenségek között szoros kapcsolat áll fent, az
első ismerete alapján fejtjük meg a második tüneteit. Az ifjúság-
tanulmány művelése feltételezi a testtani és élettani ismereteket.
E nélleül ifjúságtanulmányunk csak hiányos, vázlatos volna. Olyan,
mint a csontváz: izom és hús nélkűl. Épen a Fejlődő kerban
a fizikai élet jobban előtérbe lép, mint a meglett korban. Az ifjú
ember erősebb testi életet él, mint. a teljesen kifejlett ember, amidőn
különös en művelt egyéneknél. a szellem mindinkább igyekszik a test
felett úrrá lenni. Azon kölcsönös hatásnal fogva, amely a test és
lélek között fennáll, a pedagógusnak alaposan szemügyre kell vennie
az ifjak testi életét s ezen a téren alapos tanulmányokat ·végeznie.
Minden gátló akadályoka után, amely a test normális fejlődésének
útját állja, kutatni kell, bárha ítt elég gyakran kényes természetű
dolgok is szoktak felszínre kerülni. Az ifjúságtanulmány épen ezen
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a ponton fejthet ki áldásos n'lűködést. A jó pedagógusnak ismernie
kell egyénileg minden növendéket. Az ifjúságtanulmányhoz okvet-
len hozzátartozik ez a feltétel. Az individuálpedagógia részletesen
megismerteti velünk az egyénnel való személyes foglalkozás hasz-
nát és becses értékét. Sok növendékünknek lelki életét sem tudnánk
megérteni, ha nem vennénk magunknak fáradságot fizikai életének
megismerésére. Ebben a fizikai életben növendékeinknél gyakran fel-
tűnő változásokat látunk, akárhányszor a testi életben visszafejlő-
dést. Tapasztalásból tudom, hogy egyik-másik növendékűnk testileg
visszafejlödik, amivel vele jár a lelki mozgékonyság elveszítése.
Több tanítványom fejlettebb volt első- és másodéves korában, mint
negyed és ötödéves korában. Azt is tapasztaltam, hogya test elcse-
nevészedése következtében több tehetséges ifjú a szó szoros értelmé-
ben elhűlyűlt vagy legalább nagyon is gyenge tanul óvá vált. A jó
pedagógus szeme azonnal belátja, hogy itt a testi és lelki lesüllyedés
oka nem mindíg betegségekre, hanem különböző gátló akadályokra
(dohányzás, alkohol, nemi kicsapongás, szerelem) vezethető vissza.
Az ifjúságtanulmánnyal foglalkozó nevelő igyekszik négyszemközti
megbeszéléssel az ifjú életéből ezeket az akadályokat elhárítani. Bár-
milyen kényes témák is merülnek itt fel, azokat meg kell beszélni az
ifjakkal. Én már ilyen úton sok növendéket mentettem meg. Mihelyt
valamelyiken feltűnő testi változást (sápadtság, bágyadtság, rossz
kinézés, testi leromlás) veszek észre, bizalmasan kérdezősködöm az
ok után. Legtöbb ifjú ugyan zárkózott, de a szeretetteljes bánásmód
inellett tud őszinte is lenni. Vallomásokat hallunk ilyenkor, amelyek
a lélek mélyéböl jönnek, amelyek egész ellenséges világot tüntetnek
fel az ifjú körül. Ez az ellenséges világ megtámadja az ifjú testét,
lelkét s belőle a mi segítségünk nélkül kiszabadulni nem tud. Sok-
szor megborzadtam a gátló akadályok kűlőnösségén s arról is meg-
győződtem, hogy néha lelketlen emberek viszik bele az ifjút a testi
leromlás fertőjébe. Volt nem egy esetem, amidőn az ifjú négyszem-
közti vallomás után így szólt hozzám: "Most már könnyebben érzem
magam, nyugodtabb a lelkiismeretem, hogy bevallottam tévedéseimet.
Most már a reám mérendő büntetést is könnyebben elviselem". A
tanítónak, a nevelőnek azonban az ilyen bizalmas vallomásokkal
soha se szabad visszaélni, hanem azokat a vétkek megelőzésére, a
nevelés hasznára kell fordítani. Az ilyen őszinte vallomások csakis
a nevelő iránt való bizalomból fakadnak s mindíg többet érnek, mint
bármely elmélet által megállapított, az ifjúságra vonatkozó feltevé-
sek. Az ifjúság igazi megismerésére becses adatokat szolgáltatnak
az ilyen önvallomások. Épen azért már itt erősen hangsúlyoznunk
kell azon senki által meg nem cáfolható tényt, hogy a nevelő tanár,
tanító ne fűzzön sok reményt ifjúságtanulmányának az eredményé-
hez, ha a tanulmányozandó ifjúság bizalmát nem bírja. Amint az
ifjúnak ki kell érdemelnie a nevelő szeretetét, úgy a nevelőnek ki kell
érdemelnie a tanítvány bizalmát. Az ellenérték, amit a tanítvány a
nevelőnek a sok fáradságért és munkáért adhat: a bizalom.



130 Veress István dr.:

Az antropológiaval kapcsolatban nem haladhatunk el szó nél-
kül a mai ifjúság életében oly nagy szerepet játszójihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsp o r t mellett;
Az ifjúságtanulmánnyal foglalkozó nevelő két okból tartja fontosnak
a sportot: fizikai és szellemi szempontból. A test megerősítése, meg-
edzése hajlékonnyá és ügyessé tétele elsőrendű érdek a pedagógia-
ban, külőnősen a tanítóképzöben, ahol a tanároknak minden lehetőt
el kell kővetni, hogy jó fizikummal rendelkező tanítók kerüljenek
ki az életbe. Oly súlyos testi és lelki terhet viselő hivatás, mint a
tanítói, erős és edzett testet kővetel. A teherbíróképesség egy pályán
sem tűnik fel annyira, mint a tanítói pályán. A sport terén igen ta-
nulságos megfigyeléseket tehet a nevelő az ifjú testi életére nézve.
Megfigyelheti azt is, hogy egyik vagy másik ifjúra hasznos vagy ká-
ros következrnénnyel bír-e a sport. Ne feledjük el azt sem, hogy a
sportolás, külőnösen a mi egyszerű kőrnyezetböl kikerűlt ilfjainknak
bizonyos csiszoltságot, határozottabb fellépést kö lcsőnöz. Ez okból
nem kárhoztat juk a tánctanulást sem, bár ez a vele kapcsolatos kö-
rülményeknél fogva sokszor lelki változást idéz elő az ifjúban. Szel-
lemi s.zempontból azért fontos a sport, mert ez a különböző lelki
erőket mozgatja meg s különösen az akaratra van nagy befolyássaL
A sportban az akadályok leküzdésére, a kitűzőtt cél, siker elérésé-
hez szil ár d elhatározottság, vasakarat szűkséges. Igaz, hogy az aka-
rat, mint más emberi tulajdonság, reánk szállott örökség, s ha egye-
düi a sport még nem képes erős akaratot egymaga teremteni, de arra
képes, hogy a szunnyadó akaraterőt kifejlessze, sőt azt meg is hat-
ványozza. Elmondhatjuk, hogy az akarat és a sport egymásra vonat-
koztatható (correlativ) fogalmak. Erős akarat szükséges a sport ered-
ményes műveléséhez és a jókedvvel űzött sport fokozza az akaratot.
A mindennapi életben látjuk, hogy eltekintve egyes kivételektől, -
erős, edzett emberek mindíg nagyobb akaraterővel rendelkeznek, a
megkezdett munkát könnyebben végzik, ítéletükben. cselekedeteikben
következetesek. Ifjúságtanulmányunkat gazdag adatokkal gyarapít juk.
ha az Hjúságot sport-űzés közben fi.gyeljüik meg mind testileg, mind
lelkileg.

Az ifjúságtanulmány területének legfontosabb része az ifjúság

lé lekta n a . Itt előre kell bocsátanunk azon meg-állapítást, hogy mi az
ifjúságtanulmány alatt pedagógiai ifjúságtanulmányt értünk, az ifjú-
ság lélektana alatt pedig pedagógiai lélektant. Ha az ifjúságiélektan
abból a célból igyekszik az ifjút megismerni, hogy a nevelés céljára
megfelelő eszközöket teremtsen, ha közelebb hoz bennünket a pszi-
chognosztikához, az emberismerethez, ha hozzácsatolja a psz icho-
diagnosztikát, amely valamely adott lelki állapotot vizsgál meg.
továbbá a pszíchotechnikát, amely az emberekkel való bánásmódra
tanít, ha tehát gyakorlati feladatokat tudományos módon igyekszik
megoldani, akkor a lélektanból alkalmazott tudomány pedagógiai
lélektan lesz, amelyet újabban neveléstani lélektannak is neveznek.
Céja az, hogy a lélektan útmutatása alapján kutassa a képzés folya-
matának és munkájának lelki előfeltételeit s ezért a tanítóra, aki
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oktatói és nevelői tevékenységében tanácsot keres, rendkívül Iontos."
Az általános lélektan, így az ifjúsági lélektan is, két úton halad. A
lélektan egyik Iaját szellemtudományi vagy bölcseleti (spekulatív)
lélektannak. a másikat élettani lélektannak nevezzük. Amaz eljárá-
sában deduktív, emez induktiv módszert használ. A legrégibb lélek-
tanok mind bölcseleti alapon állanak. Wundt Vilmos állította fel
legelőször élett ani alapon, amidőn kimondotta, hogya lélek nem
lényegi [szubstanciális] egység, hanem a tünetek egysége, A lélek-
tannak nem tárgyakkal, hanem folyamatokkal, általános emberi él-
ményekkel s ezek tőrvényszerű, kölcsönös vonatkozásaival van dolga,
A lélek nem egyéb, mint lelki élmények állandó összefüggése, Nem
célunk itt a lélektan kifejlödési történetével s azzal a kérdéssel fog-
lalkozni, hogy az általános lélektan miként alakult át gyermeklélek-
tanná, Arról már szóltunk, hogy a gyermeklélektanból vált ki az
ifWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj úságlélektan.

Azon néhány ifjúságiélektan között, amelyekkel századunk hu-
szas évtizede s ezen évtized első évei megajándékoztak bennünket,
legkiemelkedőbb Spranger "Az ifjúkor lélektana",amely szellerritu-
dományi vagvis bölcseleti alapon foglalkozik az ifjúság lelki életé-
vel. A Spranger ifjukor lélektanának egész felépítését csak akkor
értjük meg, ha előző munkájáva l, az "Életformák"-kal behatóan meg-
ismerkedünk.' Ezt a munkáját Spranger szellerntudományí lélektan-
nak s a személviség etikajának nevezi. E teljesen bölcseleti alapon
álló lélektanát alakította át ifjúkorlélektanná, amelybe alapelveit
(lelki struktura, megértés, stb.] teljes mértékben átviszi. A struktúra
alatt lelki alkatot, a lelki tünetek szerves összefüggését érti, Miként
a háznak minden részével együtt megvan a maga struktúrája, alkata"
szerkezete, ugyanezt találjuk a léleknél. A házat a részek nélkül
nem tudnánk elképzelni, viszont a részeket sem értékelhetjük a ház
fogalma nélkül. Az ajtónak nincsen értéke, ha nem a házon van; meg-
fordítva, a házat a rész, az ajtó né1kül alig ,lehet elképzelni. Spran-
ger lélektanát struktúra-lélektannak nevezi, vagy is olyan lélektannak,
amely az egyes lelki jelenségeket az egységes egészben elfoglalt
helyzetükböl és a totális teljesítményősszelüggésekre vonatkozó je-
Ientöségükből magyarázza meg,5 De nevezi lélektanát megértő lélek-
tannak is, Ugyanis a lelki struktúrákat meg kell értenünk. Eze-
ket a lelki struktúrákat, az ideális alaptípusait azért kell megállapí-
tanunk, hogy a konkrét egyéni lélek megnyilatkozását megérthessük.
"Életformák" című rnunkájában kővetkező alaptípusokat állít fel.
L Az elméleti ember, 2, Gazdálkodó ember, 3, Az esztetikus ember,
4, A szociális ember. 5. Hatalmi ember, 6, Vallásos ember, Felteszi
a kérdést Spranger, hogy bizonyos tekintetben fel lehet-e venni hete-

3 Stössner: Lehrbuch der pedagógischen Psychologie. Leipzig, 1921.
4. L
• Spranger: Lebensformen. 7. Auflage. Halle, 1930,
5 Spranger: Az i f jú k e r lélektana. Nagy M. és Péter Z. fordítása.

Mezötúr, 1929. - 17. L
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aik életformának az életrevaló [vitalis] embert. úgy látszik ugyanis,
mintha bizonyos kultűr íokon, így a miénken is, az életrevaló tevé-
kenységnek bizonyos köre képzödnek ki, különösen a sport terén és
minden vele rokon testgyakor latban." Ezenkívül felosztja a típuso-
kat még 2 osztályba: 1. komplex típusra, 2. történelmileg feltétele-
zett típusra. Kűlön fejezetben magyarázza meg Spranger "Az élet-
formák"-ban a megértés Iogalmát. A mindennapi élet nyelvhaszná-
latában a megértés nem csupán a tisztán objektív megismerés alakja,
hanem egyszersmind rokonszenvezés a megértettél, benső behatolás
annak értékelésébe és ennek helyeslése. A megértetes ezért boldogító
előkészítése a megszerettetésnek, a meg nem értés hidegség, el nem
fogadás. Ezen értelemben nem beszélünk itt megértésről, hanem ez
alatt azt a komplex elméleti tényt gondoljuk, amelyben a tárgyila-
gosságra való igényei valamely embernek (embercsoportnak) lété-
ben és cselekedetében, élményében és magatartásában a benső, ért-
hető összefüggést, vagy valamely lelki objektiváció értelmét felfog-
juk. Ugyanis valamely ember szubjektív élményösszefüggése szá-
munkra közvetve sohasem hozzáférhető. Mi csak önmagunkat vagy
a tárgyi világba való belekapcsolódásunkat éljük. Másokat csak ob-
[ektiváciőkból, tárgyilagos elképzelésekből értünk meg, amelynek két
ol dala van: fizikai és lelki. A megértés sarkpontja a lelki érték tör-
vényszerűségében van. Megérteni annyit tesz, hogy be tudunk hatolni
valamely szellemi összefüggés értékhelyzetébe. azaz világosan áll
előttünk az érték.

AzWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi f jú k e r lélektana Spranger szerint megértő lélektan. Kü-
Iőnbsége a leíró lélektannal szemben abban nyilvánul, hogy az ifjú
lelki alkatát és lelki állapotát egyáltalában nem tartja egyszerüen
fejlődési jelenségnek. Az ifjúkor számunkra nemcsak fejlődési Iá-
zis, amely a fiziológiai értelemben vett gyermekkor és érettség közé
esik, hanem az az életkor, amely a gyermek tipikusan tagolatlan
szellemi alkata és a felnőtt ember kijegecesedett szellemi struktúraja
közt foglal helyet." Az ifjúságlélektan típuslélektanná lesz, mihelyt
figyelemmel vagyunk a fejlődés és az életkor struktúrajának egyéni
kűlönbségeire, így jelentkeznek már a fiatal korban azok a tipusok,
amelyekről "Az életformák" alapján beszéltünk. Spranger módszere,
amidőn az általános típusokból az egyéni típusokra következtet, de-
duktív cnódszer, Lélektana bölcseleti alapon áll, s ezáltal nagyon is
eltér korunk lélektanaitól. Az ifjúság megfigyelése s ezen meg figye-
lésekből eredő következtetések nagyobb sikerrel eszközölhetők in-
duktív módszerrel. Mindazonáltal sok hasznos elvet és tanulságot
nyujt Spranger lélektana az ifjúságtanulmány számára. Azok a té-
telek, amelyeket Spranger fejteget, mélyen belevilágítanak az ifjú
életébe. A kővetkezö tárgyak foglalkoztatják. Kísérlet az ifjukor ál-
talános lélektani jellemzésére. Az ifjú fantáziájának élete és m ű -

6 Lebensformen. 358. i.
7 Spranger. 24. 1.
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ködése. Az ifjúker erotikája, Az ifjúker szexuális életének lélekta-

nához. Az erotika és szexualitás viszonya. Az ifjú beilleszkedése a
társadalomba. Az ifjú erkölcsi íej lödése. Az ifjú jogérzéke. Az ifjú
és a politika. Az ifjú és a hivatás. A tudás és a világnézet az i f jú .

életében. Az ifjú vallásos Iej lödése, Az ifjúkori életérzések típusai.
A le g ú ] abb lélektan feladatát nem annyira metafizikai elméle-

tek és szörszálhasojíató meghatározások nyerésében, mint inkább.
egyes tényeknek kísérlet segítségével való, lehetőleg kiíogástalan
megállapításában látja. Ezért a kísérletek eredményei gyakran irá-
nyítják a lélekbúvár elmélkedéseit. Ez a körülmény örvendetes mó-
don igazolja a lélektan anyagának a helyességet és biztos voltát.
amennyiben a lélek kísérlet alakjában hozzá intézett kérdésekre ma.
ezen, holnap már éppen ellenkező értelemben feleL így a lélektan,
amennyiben kísér leteinek sorozatát mindíg célszerűen építi fel, a
kísérlet feltételeit erősen ellenőrizheti. Az ifjúságtanulmány számára
hasznos szelgálatot teljesít a kísérleti lélektan is.

Utolsó része az ifjúságtanulmánynak ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp szich op a to ló g ia . Nem
szándékszunk itt foglalkozni a lelki élet rendellenességeivel, csupán
néhány szót akarunk szólni az ifjúkori tébolyról. Az ember testház-
tartásában a legmélyebben benyúló átalakuláshoz tartozik a nemi
érés ideje. Ezen 13-16. év kőzőtti korszakban, amely különben is
rendkivül jelentős az emberek nagy számára, mivel beleesik ezen át-
menet az iskolaidőről valamely élethivatásr a való előkészület ide-
jére, megrenditik a lelki életet is az egyensúlyt érintő zavarok. Vi-
lágos, hogy a lelki betegségek esetleg meglevő csírái épen most ked-
vező talajra találnak valamely aggodalmas fejlődés számára. Az
ezen korra jellemző betegség az ifjúkori téboly (hebephrenia) egyik
kűlönösen gyakori formája a korai butaságnak (dementia praecox) .
A gondolatösszeköttetések egyhangúsága, az érdeklődés elhalása.
téveszmék, a kedélyélet sívársága, ellentmondás a fogalom tartalma
és az érzelem megindulása között, visszásság hangulat és kifejezés
között, céltalan mozdulatok, amelyek csak a benső feszültségek ki-
törései, akaratgyengeség [pl: minden helyzetváltozással s táplálék-
felvétellel szemben), stb. - ezek a legfontosabb ismertető jelei an-
nak a betegségnek, amidőn a lelki történés egységének elvesztésével
a személviség egysége is széthulL A kűlsö benyomások felfogása és
az emlékezet többnyire sértetlenül maradnak. A végső helyzet leg-
jobb esetben lelki gyöngeség, amely még annyit megenged a beteg-
nek, hogy egyszerű munkakörben hasznosítsa magát. Általában
azonban teljes elbutulás áll be. Az ok öröklött terheltség. Az ifjú-
ságtanulmány csak akkor bír értékkel, ha az ifjúnál a lelki fogyat-
kozásokat is tekintetbe veszi.

}. Legú ja b b a d a to k az ii jú sá g ta n u lmá nyho r .

Olyan ifjúsagtanulmány, amely felállított módszerek alapján ősz-

szegyűjtőtt adatokból állíttatott volna össze, még aUg van a peda-
gógiai irodalomban. Hiszen még az egész tudománynak csak a kez-
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-det-kezdetén vagyunk. Igen sokat lehet várnunk a Lipcsében, Tum-
.lirz Ottó szerkesztésében megjelenő dolvóirattól, ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" J u g endkund e" -

tól. Ez az ifjúságtanulmányi folyóiral már 1930 óta áll fent s leg-
újabban teljesen a nemzeti szocializmus szolgálatában áll. Ennek
.szellemében igyekszik irányítani a német ifjúság nevelését és okta-
tását. Különösen kitűnik ez az 1934. évi 1. számaból a folyóiratnak,
.amelyben a többek között a következő tárgyú értekezések vannak:
"A politikai jelvények lélektani jelentősége". "Bajtársi otthon és
politikus diák." "A falusi iskolaotthon ifjúsága és politikai nevelés".
"A nérriet ifjúság falun". Szóhoz jut a "Jugendkunde"-ban a mai
ifjúság is ilyen című fejezetben: "Az ifjabb nemzedék helyzete".
Épen az 1. számban két ifjútól olvashatunk cikket, az egyik címe:
"Mi, politikus ifjúság", "Az új politikus nemzedék". - Bár nem
tartjuk mindenbenhelytállónak az ifjúság bevonását a politikába,
mégis az ilyen ifjaktói eredő cikkek betekintést engednek a mai
ifjúság lelkébe. Igen értékes fejezete a Jugendkunde minden számá-
nak az ily című fejezet: "Gyakorlati ifjúeágtanulmány" [Angewandte
.Iugendkunde]. Itt rendesen az ifjúság életéből vett esetek kerülnek
megbeszélésre. Itt meg kell említenünk, hogy Giessenben a kísérleti
lélektan és pedagógia részére felállított intézet nevelési tanácsadó
"irodát tart fenn, ahová a szűlök gyermekeik nevelési ügyében mindíg
bizalommal fordulhatnak. Az irodában szerzett tapasztalatokat a ve-
zető pedagógusok legalább részben feldolgozzák a Jugendkundeben.
Érdekesebbnél-érdekesebb eseteket olvashatunk itt. A .Iugendkunde
egyes számai tisztán a női ifjúság tanulmányozásával foglalkoznak
[Iásd 1934. évi 2. sz.). Kiváló nöpedagógusok mondják el itt nézetei-
ket a serdülő Ieánvokról, a nőnevelésről azon elv tekintetbevételével,
hogy a női ifjúság lelki életébe, gondolkozásmódjába csak a nők
tudnak valóban alaposan betekinteni. A leánygyermek, az ifjú leá-
nyok lélektanát is igazán csak a nő tudja megírni.

A .Iugendkunde pótfüzete gyanánt jelent meg 1934-ben Sch liebe
Györgytöl a kővetkezö című munka: "Se r d ü lő évek az in te r n á tu s -

b a n . E gy in te r n á tu s o sztá ly kr ó n iká s könyve , 1915-1922.8 A könyv
'ifjúságtanulmányi, szociálpszichológiai, iskolatörténelmi szempontból
-egyformán nagy jelentőségű. Egy, az ifjúságtanulmányi irodalomban
'ismeretlen naplóformában bocsátanak közre itt elöszőr s magyaráz-
.zák meg lélektani és szociológiai alapon egy internátusi osztály kró-
nikás könyvét. A tanárság és az iskola ellen való hadakozásban
"egy kamasz osztály" egy kis csoportja feljegyezte mindazt, amivel
nevét megállapította 'S megörökít-ette: epizódokat az osztá'ly és az
iskola történetéből, hamis csínytevéseket, kűlöníéle eseteket az osz-
tályban és internátusban. Gondosan felírták részint a tanulóifjúság
'kőltöi stílusában, részint szerény tudósítás alakjában a tanárokra és
tanulókra vonatkozó megjegyzéseket. Hogy mi költötte az osztály
rossz hírét, azt a szerző - aki az osztály tagja volt ---!. részletes

8 Schliebe: Reiíejahre im Internat. Das Chroniktagebuch einer Inter-
-natsklaJsse aus den Jahren 1915-1922. Leipzig, 1934.
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előadásban indokolja meg, amelyben foglalkozik az osztály átalaku-
lásával az internátusi hét év alatt, az osztály és internátus szelle-
mével, különféle csoportok képződésévei az internátusi kőzősségen
belül. A könyv hátterében ott áll a régi tanítóképző internátus ának
a világa, amelynek problémáját úgy fejtegeti a szerző, hogya régi
tanítóképzőnek mind előnyeit, mind hátrányait felsorolja. így a
könyv adatokat is szo lgáltat az aktuálissá vált internátusi problé-
mához. A könyv gyakorlati példa az ifjúságtanulmányra. Reá majd
később visszatérünk az ifjúságtanulmány módszereivel kapcsolatban.
E sor ok írój a Sohliebe könyvét részletesen ismertette a debreceni
"Szülők Isko lájá't-ban, amidőn 1934. november 13-án ilyen tárgyú
.elöadást tartott: "A serdülő Iiúk élete az internátusban".

A legterjedelmesebb rendszeres kidolgozása az ifjúságtanul-
mánynak Tumlirz gráci egyetemi pedagógiai tanárra vezethető visz-
sza, aki minden egyoldalúság elkerülésével az 'egész irodalrrnat kime-
ríti s mindenek előtt szóhoz juttatja a legújabb külföldi kutatást.
Ezért az ifjukor lélektanában Tumlirzet tekinthetjük ma a legmeg-
bízhatóbb vezérnek, aki a legbiztosabb alapot nyujtja a műveltség
.elrnéletére vonatkozó nézetekhez, amelyek ma új olag íoglalkoztatnak
bennünket. Az ifjúságtanulmány terén a régebbiektöl eltekintve
Tumlirznek két újabban megjelent rnunkáját említjük meg: 1.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Beve -

ze té s az iij ú sá g tcn u lmá nybo " ( 2 kötet}", Az első kötet címe: Az ifjak
1elki fejlődése, a másodiké: Az ifjak lelkileg való idomíthatósága. A
másik ifjúságtanulmánya Tumlirznek, amelyben az ifjúság testi éle-
tével is foglalkozik, a következő címet viseli: 2. "Se r d ü lő évek" .lO

Ez is 2 részból áll. Az első rész címe: A serdülő évek lelki jelen-
ségei, a másodiké: A serdülő ifjú kiképzése és nevelése. Tumlirzot
méltán tekinthetjük ma az ifjúságtanulmány legelső szaktekintélvé-
nek. Könyvei, mint első bevezetés az ifjúkor lélektanába és ~fjúság-
tanulmányába, a legjobbat nyujtják, amit ezen a téren jelenleg
bírhátunk.

Nem hagyta érintetlenül az ifjúságtanulmány körül keletkezett
mozgalom Svájc pedagógusait sem. Különösen bö adatokat találunk
idevonatkozólag Sch ohaus kreuz lingeni tanítóképző-intézeti igazgató
által szerkesztett "Schweizer Erziehungs-Rundschau'I-ban. Ez a ha-
vonként egyszer megjelenő folyóirat 1927-ben indult meg s ma
'Svájc legtekintélyesebb pedagógiai folyóirata, amelyben vegyesen je-
lennek meg német és francia nyelven kiváló pedagógiai cikkek. A
lap helyet ad a magyar pedagógiai életről beküldött közleményeknek
-is. Itt, mint adatokat, felemlítjük az ifjúságtanulmányra vonatkozó
cikkeket: Büh le r : A. szemé lyiség kife jlő d é sén ek fo ka i. Bennünket e
cikkből különösen az a rész érdekel, amelyben szerző a 14-19 éves
ifjakat jellemzi (Rund sch au 1932. évi 1. sz.] . Meie r : Az ifjú sá g tu la j-

d o n jo g a (1932. évi 1. sz.] . E cikk azt hangsúlyozza, hogy az ifjúság-
:nak nagyobb szabadságot, bizonyos önállóságot adjunk, s így segít-

9 Tumlirz: Einführung in die .Iugendkunde. Leipzig, 1931.
10 Tumlirz: Die Reifejahre. Leipzig, 1924.
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sük őt az öntevékenységhez. Az ifjúság tulajdonjoga az ernancrpacio-
egy bizonyos neme s a reá vonatkozó kérdést főképen a háború és,
a háborút kővető idők vetették felszínre.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH er zka : Ifja k n a p ló ib ó f

(1933. évi 2. sz.). Az itt közölt naplórészletek érdekes fényt vetnek
fiatal íiűk és leányok életére, akik keresik önmagukat és nem talál-
ják meg. Ma r to n : E gy tizen h é téve s leve le (1933. évi 9. sz.]. Az

őszinte vallomásról tanúskodó levél nyiltan bevallja, hogy az ifjak
nem olyan jók, mint amilyeneknek sok tanár és tanító képzeli. Az
igazmondástói nagyon sokszor távolállanak s Iötaktikájuk a félreve-
zetés. Nem kívánnak ugyan a felnőttekkel teljes egyenjogúságot, de-
vágynak a túlszigorúság, az abszolút kőtőttség enyhítése után. Mint
közvetítést, a két ellentét közé teszik újabb időben a sok iskolában
és ifjúsági egyletekben bevezetett önkormányzatot. Ifjúság nyakába
akasztjak ezt, amit tehernek éreznek. Az ifjak tizennégyéves koruk-
ban az önkormányzatot. mint reformot üdvözlik, 15 éves korban mint
megszokott dolgot veszik, mint minden mást az ifjú életben. 16 éves.
korban mint mindíg Iennállót fogják fel, s 17 éves korban úgy tekin-
tik, mint kivezető utat a nevelés zsákutcájaból. Nem azért, mintha
félnének valamelyes felelősségtől, de ezt nem szabad szíves ajándék
gyanánt tálalni fel a legeslegújabb reíormációképen, amelyet az if-
jak már régesrégen más és egyszerűbb formában megszereztek a
maguk számára. Siegmund : A se r d ü lő ko r g r a fo ló g iá já h o z. (1934. évi
3. sz.) Ebben a korban az ifjú ember nemi érettségénel fogva elsza-
kad a gyermekkortói és mégsem lett egészen ember, amennyiben az-
önáll óság feltételei valamely kivételes formájában csak később kő-
vetkeznek be s ezután is, mint előbb, valamelyes függés í viszonyban
áll. Másfelől magasabb követelményekkel áll szemben, mivel most
már a felnőttek világába igyekszik beilleszkedni. Mindíg fél attól,
hogy az élettel szemben elfoglalt álláspontját elutasító bírálatban
részesítik. Az ifjú ember ezen korban nem fogad el közvetítést, min-
dent akar, vagy semmit. Ha valamely téren a kívánt eredményt el-o
éri, túlbecsüli teljesítöképességét s optimista álmodozásoknak adja
át magát, míg a negativ eredménynél elégedetlen magával s az embe-
riséggel. Smo la ta n á r Béc s : Ta nu ló fo lyó ir a ta b on ta ko zó szemé lyi-

ség szo lg á la iá h a n (1934. évi 6. sz.}. A tanuló folyóiratnak neve: "Mi" ..
- Smola a folyóirat előállását a következöképen adja elő. 1927
januárban a tanítóképző-intézet második évének szónoka, amelynek
osztályfőnöke voltam, megkérdezett engem, hogy vaj jon beszédtár-
gyává tehetik-e egy heti folyóirat megalapítását a legközelebbi diák--
gyűlésen. Előadta a tervet, kifejtette a célt, elmondta a fejezeteket,
s biztosított arról, hogyafolyóirat az évfolyam sürgős óhajának
felel meg. Kért a szónok, hogy a segítő eszközöket ne tagadjam
meg tőlük. A lap létrejött. Minden rovatnak meglett aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv e z e tő je , A
lapba joga van írni minden tanárnak és tanítványnak. Kiváló peda-
gógusok életrajzait is közli a lap. A lap fejezetei a kpvetkezők:
1. Milyenek vagyunk s mit cselekszünk. 2. Mi, pedagógusok. 3. Test-
edzés. 4. A természetből és a technikaból. 5. Az egész világból. 6. Mi
és a zene. 7. Nyelvrovat. 8. Emléktábla. 9. Nevetünk. 10. Talányok.
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Két és fél év alatt 67 szám jelent meg alapból 1730 oldallal és
közel 1000 illusztrációval. Mindenesetre ebből a lapból sok lelki
vonását ismerjük meg a diákéletnek. Ma már belát juk, hogy a diá-
kok által szerkesztett lapok nagy mértékben hozzájárulnak az if-
júság megismeréséhez. s azokat, mint adatokat tekintjük az ifjúság-
tanulmányhoz. -jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANin ck: A ma i ifjú sá g n em i mo r á ljá r ó l (1934. évi.
7. sz.]. Amit az ifjúság a nemi dolgokról tud, azt az idősebbektől
lesi el, társaival megbeszéli, a természetben megfigyeli, füzetekből
kibőngészi, legritkább, legjobb esetben szüleitől hallja. Kűlsőleg bár-
milyen jól fest az ifjak egyik-másik osztálya, bensőleg már meg
van mételyezve a szexuális dolgok iránt való kíváncsiságtól. Kűlő-
nösen városokban az iskolai ifjúság tekintélyes része szexuális cse-
lekedetekbe keveredik bele. Különböző becslések szerint az ifjú-
ság 75-80%~a az onánia rabja. Mind ez a baj, mind sok más, arra
vezethető vissza, hogy ma a sport kerszakaban feltűnően lanyhul
az akaraterő, amit nagy mértékben előidéz a technika is. Ahol ré-
gebben gyalogoltak, ott ma kerékpár, autó, vasút van. Az iskolai
kirándulásokat vasúttal oldják meg ott is, ahol régebben örömest
illesztettek be egy kis gyaloglást. Hasonló a helyzet szexuális té-
ren. "Amidőn - mondja Nick - szexuális kérdésekről beszéltem
fiatalemberek előtt, ezek tudni akarták, hogy lehetnek őnmegtartóz-
tatók. Amidőn a többek között az akaratképzésről beszéltem, csa-
lódva érezték magukat. Azt hitték, hogy van valami recept, vagy
valami csodaeszköz, amely egyszerre megteszi a maga hatását. Nem
akart a fejükbe menni, hogy itt az embernek minő erőfeszítést kell
véghezvinni." - Az ifjúság megismeréséhez hozzátartozik a könyv,
amelyet olvas. Nagyon sokat következtethetünk abból, hogy milyen
könyvet szeret olvasni az ifjúság. A Schweizer Erziehungs-Rund-
schau az 1934. évi 9. számát, a decemberiWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfű z e te t ennek a kérdés-
nek szenteli. Megszólaltat itt ezzel a kérdéssel kapcsolatban neves
írókat és pedagógusok at.

Fontos adatokat találunk a mai ifjúság megismeréséhez a Hal-
léban megjelenő "E th ik" c ím ű folyóiratban, amelyet dr. Abderhal-
den Emil alapított 1923-ban. A szerkesztő 1928-ban kőrkérdést in-
tézett olvasóihoz arra nézve, hogyan ítélik meg a mai serdülő if'jú-
ság testi és lelki állapotát s miképen gondolják kiküszöbölhetőnek
az esetleges hiányokat. Sok felelet érkezett, amelyek közre adattak
a lap 1928. évi 1-7. számában. Az adatokat jól fel tudtam hasz-
nálni a mi hazai viszonyainkhoz szabva a debreceni "Szülők Isko-
lájá't-ban ily c ím ű előadásomhoz: "A ma i ifjú sá g h e lyze te " . (1 9 29 .)

Itt meg kell említenem, hogy hazánkban Budapesten és Debrecen-
ben alakult meg a Szülök Iskolája. Amott Nagy László alapította
meg 1923-ban, míg Debrecenben 1925-ben alakult meg. Az elmult
10 év alatt az utóbbi 120 tárgyról tartott több helyen előadást. A
Szűlők Iskolája a gyermek és az ifjúság problémáival foglalkozik.
Sajnálorn, hogy nem áll előttem a budapesti Szülök Iskolájának
előadási sorozata fennállása óta, hogy abból megál lapithatnám, hogY'
miféle ifjúságtanulmányi kérdésekkel foglalkozott. A debreceni S z ű -

Magyar Tanítóképző
*
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lők Iskolájának előadásaiból felsorolok néhányat, amelyek határo-
zottan ifjúságtanulmánynak tekinthetők A szinház, mozi lés a pony-
vairodalom szerepe az ifjúság életében (1926). A serdülő ifjú lelki
világa (1926). Az ifjúságnak önuralomra való nevelése (1927). Az
iparos ifjúság nevelése (1928). Az ifjúság eszményképei a serdülő
korban (1929). Az önérzet (1929). A levente-intézmény az értelem-
és akaratképzés szo lgálatában (1931). A pénz a gyermek és az ifjú
kezében (1933). Az érzelmi élet fejesztése (1934). A sajtó és az
ifjúság (1935). Ifjúságtanulmánynak tekinthető e sorok írójának ilyWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ím ű kis füzete: "Tanár és tanítványatanítóképzőben". A munka
értelmi és érzelmi alapon igyekszik megvilágítani a tanár és a ta-
nítvány közötti viszonyt.PjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D eb r ecen . Ve r e ss Is tva n d r .

(Foly tat ju k . ]ONMLKJIHGFEDCBA

M e s e s z ö v é s .

A mese eredete visszanyúlik az öskorba, A mítoszok széttőre-
dezett részeiból alakul ki és a nép képzeletének alkotásaival kiegé-
szülve válik kerekded és művészi formájúvá. Csodás elemeiben kez-
detben hisz az ember, később ez a hite meginog és a mese lassan
átvonul a szórakoztató népi kőltészet birodalmába.

Ebben a formájában a népmese már az emberi szellem fejlődé-
sének jelentékeny fokát tárj a elénk.

Hasonló fejlődési fokokon esik át a gyermeki lélek is. A cso-
dálatos felé hajló világát színes meseképek szővik áto Ezek kezdet-
ben a valóság hitével párosulnak lelkében, később szintén hitelüket
vesztik. Érzelmi és esztétikai hatásuk azonban -mindvégig megmarad.
Valahányszor fölmerülnek, mindannyiszor a rég letűnt idők kedves,
meghitt emlékeit idézik föl bennünk.

A mese az ősiélek hajtása és mégis mindíg friss, közvetlen ha-
tású. Sohasem mondvacsinált.

Oly édesen pereg alá a mesélő ajkáról, mint a csórgatott méz,
Mintha most is hal lanók édesanyánk ajkáról a bűbájos meseszót:
felnőtt korunkban is visszaálmodjuk boldog gyermekkorunk hamar
letűnt, szép mesevilágát.

A mese csupa játszi mozgalrnasság, csupa cselekvés, derűs leve-
gőjű, képzeletünket megragadó, folyton fölfelé Ívelő érdekesség. Für-
ge, olykor pajzán fordulatú, drámai elevenségű beszéd: a gyermek
igazi gyönyörűsége.

11 Ismertetése Néptanítók Lapja 1934. évi 17. sz. 671. l. Magyar Ta-
nítóképző 1934. évi 10. sz. 366. l.
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Nyelve minden nyelvnél egyszerűbb. Formája szerencsésen símul
.a tartalomhoz. Szerkezete kerek, kristálytiszta, A cselekvés benne
változatos. gyors egymásutánban pereg le.

A hamisítatlan népmeséböl fejlő gyermekmesét a nép lelke ér-
leli és avatott tollú irók és költők nemesítik meg. Benne csodás
őserő, megbecsülhetetlen szellemi és erkölcsi értékek rejlenek.

Egy-egy ihletett költőnk [Petőfi," Gyulai Pál, Pósa Lajos,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs tb )

is méltónak találta, hogyagyermekmesét tollára vegye.

Pósa Lajos H in tó ka , r in g óka 2 c. költeményéről Herezeg Ferenc
így nyilatkozik: "Ritmusában valami ősi és titokzatosan bájos mu-
zsika lüktet. Mintha maga az anya természet dúdolna a lengő hintan
ujjongó gyermeke fülébe,"

A hivatásos nevelők jól tudják, hogy az őslelket rnegszólaltató
mese mily hatalmas nevelő eszköz: mennyire fejleszti a nemzeti
nyelvet és érzést, az értelmet és az akaratot.

De vajjon mindezt a hatást várha tják-e a fejletlen gyermek
meseszövésétől? Remélhetik-e, hogy a gyermek a maga fogyatékos
kifejezőerejével, szükebb élményvilágával mindazt nyujtsa, amit a
jó mesétől várunk?

Hiszen évezredek szellemi, erkölcsi értékei rétegezödnek egy-
-egy mesében és az ősi értékeknek n emze ti hímporát századok hintet-
ték rájuk! Az ősi emlékeket a nemzeti nyelv és érzés művészi kife-
jezői nemesítették meg, hogya mesében igaz gyönyörűségét lelje
'öregje-ifja egyaránt! - Hogyan várhatjuk mindezt a fejlődő gyer-
mektől?

"A gyermekalkotta mcsélést - úgymond Nógrády László dr. 3 -

'inkább utánzó játéknak, mint a képzelet alkotásának kell tartanom.
jórészt azon meseadatok alapján, amelyet a gyermekek feljegyeztek.
E mesécskék h a lvá ny em léh -, g o ndo la t- é s kép tö r ed ékek az olvasott
(vagy hallott) mesékből s alig egy-kettőnél látszik egy-egy ügyesebb
fordulat,"

Azok, akik a gyermek önálló meseszövésétől várnak különös
eredményt, úgy látszik, összetévesztik a mese hangjának és nevelő-
értékének a ta n ítá sb a n va ló rendkívül becses szerepét - a mese-
a lko tá s művészi és szellemi követelményei vel. Szóval az eszközt a
.céllal.

Bár a gyermek mesélgetö hajlama és önálló próbálgatása érde-
kes jelenség, de ez is csak a gyermek meseszeretetét igazolja, a nél-
kül, hogy "meséjében" különös eredetiség vagy ügyesebb mesélő-
készség nyilvánulna, Igazat kell adnunk N ógr ádynak, hogy ezek .ta
mesécskék csak halvány emlék-, gondolat- és képtőredékek".

1 V. ö. Ba r c sa i Ká r o ly: Petőfi és a gyermek. [Népt. Lapja, 1922.
-49-52. sz.] •

2 P ó sa La jo s G ye rmekve r se i. Bpest, 1914. Herezeg Ferenc előszava.
3 Nég r á dy Lá szlo d r .: A mese. (A Magyar Gyermektanulmányi Tár-

rsaság kiadása.] Bpest, 1917. 151. L
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Ezt igazolják családi életem multjából merített érdekes emlé-
ke im is."

Nem hiába eleme a gyermeknek a mese, de fiaim akkor voltak a
legboldogabbak, ha valaki mesélt nekik. Különösen a nagyobbik volt
az, akinek egész lénye szinte beleolvadt ilyenkor a mesébe. Még le-
fekvés után is rimánkodott, hogy meséljenek neki. Ha más nem vál-
lalkozhatott rá, akkor a kisjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a rma d fé léve s testvérkéjét nógatta, hogy
meséljen neki. S a kis Tibi nem is sokat kérette magát, hanem hozzá-
kezdett: "Eccé fót egy 'ász ... " (Egyszer volt egy ház.] Itt mind-
annyiszor megakadt és a "mese" újra kezdődött. De Mikit (az öre-
gebbet] ez is kielégítette. Addig, addig hallgatta a "mesét", míg
testvérkéje egyre halkuló hangja az álom pihegésébe nem csapott.
át, aztán ő is boldogan elaludt.

Később a "mese" így bővült: "Eccé Iót egy 'ász... abba Iót,
e' kilincs... tovább nincs." A "mesének ez újabb változata a kél
gyermeket szintén hamarosan álomba ringatta.

Íme, a hiányos, együgyű, kurta "mesének" pár rímelő szava is.
elég volt ahhoz, hogya gyermekek vágyát kielégítse.

A nagyobb gyermekek meseszövésétől se várjunk kielégitő ered--
ményt; mert kevés gyermek akad, akiben az "oroszlánkörmők" korán.
feltünedeznek és aki a meséhez fűzött követelményeket méltóképp
kielégítheti.

A meseszövés éppen nem könnyű feladat. A mese szerkesztése-
a legnehezebb s annyira sajátos művészi egyéniséget kíván, hogy a
megkivánt magas fokot a legnagyobbak művészete is csak megköze--
líti. A népies előadásnak művészi formája, a mese-fordulatoknak
tudatos alkalmazása nem várható a fejletlen gyermektől. Ez még:
nem érezheti át, hogy a mesélő egyúttal a nemzeti lélek, a nemzeti.
eszmények és vágyak megszólaltatója, Még nem tudja a mesében
rejlő megbecsülhetetlen nevelő értékeket felszínre hozniWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'é s fel-o
használni.

Ezeket a becses értékeket ölik ki az elmélkedő, erkölcsi tanul-
ságokat kereső, sápkóros műmesék is .

De az sem válik a mese javára, ha tanító a mesét megkezd i;

vagy mese r é szle te t ad és annak folytatását a gyermek leleményessé--
gére bízza. Ez lehet a beszéd- és szerkesztökészség pubatolására.,
valamint a fogalmazásban való jártasság fejlesztésére alkalmas el-
járás, lehet intelligencia-vizsgé.lat, de nem alkalmas a mese szépsé--
geinek, kőzvetlenségének és erkölcsi értékeinek megéreztetesére.

A gyorsan pergő mese cselekvésének folytonos megszakítása. a.
szerkezet egységének, kerekségének megbontása és az élményekből
való kizökkentés kiábrándítóan hat a gyermekre és megzavarja gyö-
nyörérzelmét.

4 Ba r c sa i Ká r o ly: A gyermek nyelve és észjárása. (Gyermektanul-
mányi megfigyelések.] A Gyermek, 1918. 112. 1.
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Ne várjuk tehát, hogy az átlag-gyermek mindjárt hatásos mese-
.mondó legyen, hanem elsősorban az intelligens szülő és a tanító
igyekezzék arra, hogy jó mesemondóvá fejlődjék.

Ha mindenki nem is lehet szűletett mesemondó, de annyit min-
-denki elérhet, hogy kellő tanulmány, előkészület és gyakorlat alap-
ján megszerezze az ügyes mesemondót jellemző, nélkülözhetetlen
kellékeket. Ebben segítségére lehet rajzolókészsége. amellyel a mese-
jeleneteket színes krétával, vázlatosan ábrázolja, esetleg színes vetí-
tettképek felhasználása. A mese hatását, drámai mozgalrnasságát
még azzal fokozhatja a tanító, ha az arra alkalmas mesét a gyerme-
kekkel eljátszatja, megjeleníti [dramatizálás}."

A tanítóképzésnek pedig kőtelessége, hogyamesélőkészség ki-
lej lesztéséről gondoskodj ék,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G yő r . Ba r c sa i Ká r o ly.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anémetbirodalmi tanítóképzésONMLKJIHGFEDCBAú j alapelvei.

A tanítóképzés közelgö reformja arra kötelez bennünket, hogy
kissé széttekintsünk a kultúrnépek tanítóképzése terén is, hogy ami
tanítóképzésünk jövő irányelveinek megalkotásánal tisztában legyünk
azokkal az elvekkel és követelményekkel, amelyek más népek tanító-
képzésénel érvényesülnek. Az ilyen ismertetésekből pozitiv és ne-
-gatív tanulságokat vonhatunk le. Kívánatos volna, hogy valamennyi
szomszédnép tanítóképzését, az abban érvényesülő alapelveket is
megismerjük, mert azokból is sokféle tanulságot lehetne levonni.

Az alábbi cikk a németbirodalmi kőzoktatásűgyi miniszternek,
Ber nh a r d Ru s t-n a k "D ie G r und la g en d e r n a tio n o tso zia lis tisch en E r -

-zieh ung " (A nemzeti szocialista nevelés al apjai.] címü cikkének
[megjelent a Hochschule und Ausland, Monatschrift für Kulturpoli-
tik und zwischenvölkische geistige Zusammenarbeit, 1935. 1. számá-
ban) a tanítóképzésre, a nemzeti szeeialista nevelőintézetekre, a baj-
iársn'láúikra [Kameradschaftshauser] és a falusi évre (das Landjahr)
'Vonatkozó része.

F a lu s i fő isko la a ta n ító kép zé s szá má r a .

A régi tanítóképzöket, amelyek a néptanító általános és szak-
műveltségét együtt adták. felváltotta az utolsó~vtizedben egy új
rendszer Poroszországban. A jövendő tanító elvégezte a középisko-
lát az érettségiig és azután szakképzést nyert az újonnan alapított

5 V. ö. Ba r c sa i Ká r o ly: Az elemi tanítás megjelenítő [dramatizáló]
művészete, Néptanítók Lapja, 1917. 25. sz., valamint az erre következett
"hozzászólásokat és válaszokat a Nemzeti Kultúra Ill. évfolyamában.

6 Lásd még: Novy F e r en c d r .: Mesemondás. Magyar Tanítóképző 1911.
.év]. 333-336. 1.
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Pedagógiai Akadémián. Az új tanítóképzési rendszer megvalósítása.
öSsZe volt kőtve hatalmas, hagyarányú épűletekkel. amelyek azon-
ban az ismeretes krízis miatt be nem Iejeztettek. mint pl. Breslau-
ban, Frankfurtban és Hannoverben, Mi az építkezést nem fejeztük
be Breslauban, hanem kimentünk Hirschbergbe és Frankfurtból Weil-
heimba. Egy úriskolát, az elsőt, amely a maga nemében az új me-
netirányt jelezte, a hinterpommerni vidéki városkában, Lauenbergben
létesitettünk. A hagyományos felfogás számára érthetetlennek lát-
szott ez azWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t . "Miért hagyja el Ön", kérdezték tőlem sokan, "a
nagyvárosok szellemi központjait és miért megy az ösztönzésekben
szegényes vidéki kisvárosba ?" Erre azt válaszoltam. : "Mert a ta-
nító, akit a nagyvárosi tanítóképzők nekjínk szállítottak, i':. falusí' is-
'kola számára sok esetben el volt rontva. Még a falusi gyermek is
egeszségesen és az egyszerü- életfeltételek iránti teljes megértéssel.
lepett be ezekbe a nagyvárosi tanítóképzökbe, mint tanító részben
-már· mint a nagyvárosi civilizáció imádója tért vissza az ő falusi
földiei közé és megerősítette a gazdasági, társadalmi és néppolitikai
szempontból oly káros vándorlási kedvet a faluból a városba. A

nemzeti szocializmus a töretlen népnek ezt a. menetét, amely a tanyá-
ról és a falusi otthonból a nagyváros ok aszfaltsivatagjaiba irányult..
feltartóztatta. A n~mzeti szocializmus keresi az utat, amely a nép...::
halál helyeiről a ~ér és talaj örökforrásaihoz vezet. Nerrl'kcll-e
~ útnak ra rtanffó 'képzésében is valahogyan visszatükrözöd-
~?' A város nemcsak a rög kenyeréből él, hanem a rög embersé-
géből [Menschentum] is. A nagyváros szörnyű emberfogyasztást
űz. A város a faluból származó friss vérszállítmány nélkül nem él-
hetne meg. Ha a nagyváros utáni vágyat és a nagyvárosi.in~!lé-
kenységet aFalusi népbe vezetnök, ez azonos volna az egészség és a
természetes erő betemetésével. De ez nemcsak azzal az embercseré-
'Ve1-történ'ik-;-amelyet az élet elkerülhetetlenül magával hoz, hanem.
éppen államilag szervezve lesz, ha' én a tanítót kizárólag a nagy-
városi környezet közepette é s egy a falutól idegen tanterematmoszfé-
rában képzem. . .

A dolog persze azzal nincs még megoldva, hogy az intézeteket
egyszerűen falura helyezzük Ezzel az új berendezéssel kapcsolatban
áll a -tanítási any~nak és a módszernek' jelentékeny változtatása.

"'Ra-én az új nérriet tanítóval és nevelővel az új nemzedéket nevelni.
és tanítani akarom, akkor nekein előbb ezt a népet a maga lényé-
ben és megnyilatkozásában alaposan meg kell ismernem. Megismerni

azonban- ott tudom a legjobban, ahol egyszerűen és természetesen,
nem bonyolultan, hanem áttekinthetően található a maga hivatásá-
ban és a maga kőzösségében. Én mint klasszika-Iilo lógus azért te-
kintettem mindíg Hellas történetét és a latin parasztállam történe-
tét kitűnő bevezetésnek a történeti fejlődés törvényeibe, mert ott
még minden átlátszó és áttekinthető, mint pl. az arisztokratikus és
demokratikus államalkotmány, míg ugyanazok a dolgok a modern
gazdasági és társadalmi életben az iskolázatlan szem számára csak-
nem áthatolhatatlannak látszanak. Ehhez hasonlóan sokkal könnyebb.
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a népet és életkörülményeit a kisváros falusias környezetében meg-jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r ismerni, Ezzel függ azután össze az ismeretszerzésnek egy elvileg
egészen lI) módszere. ~_tÜdatosan helyettesítettem a "Pedagógiai

-Akadémia" elnevezés a "Tanítóképző Főiskola" ("Hochschulen für
Le rerbildung" elnevezéssel. Legyenek azok valóban kutatóintézetek
~gy egész sor újonnan felvett, vagy legalább is megerősítlett isme-
retág számára, amelyeket nem könyvekből, mint tudást, hanem sa-
fát kutatások által mint megismerést nyerjenek a jelöltek,

,Ebből megérthetjük, hogya jövőben a tanító a magasabb kép-
zőintézetekbe nem mehet közvetlenül a középiskolából a szakisko-
lába a nélkül, hogy' előbb át ne élje, magára hatni ne engedje egy
egyetemes német nevelésnek és müvelődésnek legszükségesebb alap-

~É it. Ezzel megnyílnak előttünk a jövendő nép- és középiskolai
oktatószemélyzet képzése kérdéséhez vezető utak. Hogy emellett
il városi tanítóképző! főiskolák, amelyeknek külőnleges feladataik
vannak, továbbra is fennmaradnak, azt nem kell külön hangsúlyoz-
n~m, Az új berendezésnek kipróbálása után egy célszerű egybekap-
csolás meg fogja teremteni azt a rendszert, amely az új felfogásnak
megfelelő egyetemes tanítóképzést fog lehetővé tenni.

A német közoktatásügyi miniszternek a íej tegetései bennünket
IS gondolkodásra késztethetnek. Az a szándék, hogyatanítóképzőket
kis vidéki városkákba kell helyezni, persze nem ismeretlen előt-
tünk, mert hiszen amikor a hetvenes évek elején a tanítóképzők el-
helyezéséről volt szó, nálunk is sokat hangoztatták azt, hogy a ta-
nítóképzőket kis vidéki városkákban kell elhelyezni és ott is helyez-
tek el igen sokat. De a rni vezető köreink és a mai német vezető
körök elgondolása között igen lényeges külőnbség van, mert ná-=-
lunk az elgondolás az volT, hogy a tanítót azért kell kis városban
kiképezni, nehogy a nagyvárosi életet megismerve, elmenjen a kedve
afalutól. Féltek attól, hogy majd nem kapnak tanítót, aki hajlandó
~lenne hlura menni. A német elgondolás lényege azonban az, hogy
a tanítójelöltet azért kell falusi környezetben is kiképezni, hogy
Közvetlen tapasztalatok alapján ismerje meg a nemzetfenntartó ré-

teget ésközvetlen érintkezés alapján szeresse meg azokat az em-
bereket, akiket vezetni, akiknek gyermekeit nevelni lesz hivatva,
Amit nem ismerünk, azt nem is szerethetjWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű k . Beszélhetünk a négy
fal között, amennyit akarunk arról, hogy így meg úgy kell szeretni
a népet, az épolyan hatástalan lesz, mint az elméleti tanulmányok-
nak legnagyobb része, Most, amikor a tanítóképzés belső tartaimát
a falu felé szeretnők iránvítni, jó lenne a német példát behatóbban
megismerni. - ---- -~~ - -

Helyszűke miatt Rust cikkét egész terjedelmében nem közölhet-
jük, de szűkségesnek tartom a cikknek a "falusi éo ' í- te vonatkozó
részét közölni, mert ez összefügg a fenti fejtegetésekkel és igen
tanulságos,
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"A fa lu s i éu , (D a s La nd ja h r .] "

"Az új jáalakítás harmadik kísérlete a fa lu s i év. (A második
t. i. a nemzeti szocialista nevelőintézetek és a bajtársi házak.) Ez
a maga nemében páratlan mind a német, mind a külföldi nevelés-
történetben. Itt nem továbbfejlesztésről, hanem teljesen új alkotás-
ról van szó. Én ennek a Ialusi évnek a tervéCkőzvetlenűLa .porosz
kőzoktatásügyi minisztérium átvétele után alkottam meg, amikor ..a
marxi sta szervezetek még éltek és a német munkásság és ezzel együtt
'L,német ifjúmunkások belső átváltozásának a gyorsasága még nem
'volt feltételezhető. Elgondolásom kiindulópontja az volt: az ifjú-
ságnak egy teljes, évfolyama, amely nyolc esztendeig járt,3z előt-
tünk uralkodó rendszer iskolájába, lép ki az életbe, s ezt a nemzeti
szocialista állam a mindennapi iskola számára már nem foghatja
~g. em kell-e megtennem a kísérletet, hogy ennek az ifjuságnak, -
amely az ú. n. világi, értsd marxi sta világnézetű iskolákat végezte,
legalább egy részét más környezetbe és más világnézetű légkörbe
vigyem, hogy őket az új Németország tagjaiként megnyerjem? Arra
lehetett volna gondolni, hogy ezt a kérdést, amely teljesen új szer-
vezetet, megfelelő nevelőket és helyiségeket és nagy kiadásokat igé-
nyel, talán egyszerűbben is meg lehetne oldani úgy, hogy a nép is-
kola nyolc osztályahoz még egy kilencediket toldottak volna. De
eltekintve attól, hogy a szabadság után vágyó gyermekben egy benső
ellentállás állapota keletkezett volna, a kérdést mégsem oldotta
volna meg, mert a nemzeti szocializmus lényeget nem érintette volna.
_Mert mi nem tettünk a marxista elmélet helyébe egy nemzeti szo-
eialista elméletet, hanem visszaadtuk az elméletekkel behálózott né-
pet önmagának. A környezet a városok aszfaltsivatagjainak homá-
lyos zugaiban, a munkanélküli atya ínsége nagyra növesztette már a
gyermekben a gyűlöletet a proletár-sors iránt. A gyermek talán
lábta is, mint dugja zsebébe a fegyvert az atyja az SA (Sturm-Ab-
teilung] elleni harcra. Mindeet egy nyolcesztendei szoktatás után
semmifére-isk-olai előadás nem tudja a lélekből kiő lni. Ha azt akar-
tuk, hogy ezek a gyermekek népük és hazájuk számára újból meg-
nyeressenek, úgy olyan kőrnyezetbe kellett őket hozni, amelyben
néptársi viszony és szülöfőld közvetlenül hassanak reá. Ebben nem
beleoktatni, hanem beleélni kellett őket engedni. Megállapítottam,
hogy sokan e gyermekek közül még nem láttak búzamezőt, sem te-
henet. így csak egyWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t állt előttünk: ki az eddigi környezetből cél-
tudatos és fiatales nevelők vezetése mellett. És ezekben a falusi tá-
borokban ne legyen a városi iskolamunkának az utánzása, hanem
legyen munka. Kapjon ti. növendék egy új . képet Németországról
saját átélése, szemlélése és munkája útján. A nehézségek, megfelelő
nevelőket és segítőket találni, igen nagyok voltak, nem kevésbbé az
anyagi eszközök előteremtése is. De 'ig'en nagy volt az .aggályos-
kodók és kétkedők ellentállás a is minden oldalróL Mi mégis meg-
próbáltuk és_ a mult nyáron 22.000 gyermeket adtunk ilyen ápolás
alá. A felvétel feltételei a testi és lelki ápolásra irányuló szükség-
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let volt, de a hivatalos orvosi vizsgálatnak meg kellett minden fel-
veendő gyermeknél állapítania, hogy rendelkezik-e olyan egészsé-
ges öröklött tulajdonságokkal [gesunde Erbmasse), hogy a kísérle-
tért a nép előtt felelősség vá llalható. Ma megállapíthatjuk, hogy a
falusi év kísérlete minden tekintetben sikerűlt. A gyermekek egész-
ségesek és boldogak, megelégedettek lettek; szívvel-lélekkel Német-
országhoz és az új államhoz vonzódtak. Nagyrészüket megnyertük
a falusi és a kisvárosi élet számára, sokan már megtalálták a maguk
földmívesét és kisíparosát, amelyhez a falusi év leforgása után mun-
kába, tanonckodásra állnak. Az állam pedig az újfajta nevelőknek
szi lárd státusát nyerte azokban, akik felelősségteljes és nehéz hiva-
tásukkal egyidőben az új nevelési módszerek kutatóinak hadseregéve
váltak: falunevelés [Landerz iehung}, közősségnevelés (Gemeinschafts-
erziehung] és munka útján való nevelés, ez az, ami új. Csupán egy
kérdés nincs még kielégítöen megoldva: az egyházi gondozás. A ké-
telkedést ez irányban még nemrégiben is olvastam egyegyébként
helyeslő cikkben a "Times"-ben. Az elégedetlenség abból származott,
mert elvileg elleneztem a felekezetenként való szétosztást. Én a fe-
lekezeti elkülönítést nem akartam, mert ez az esztendő különösképen
egy nérriet kőzösségi érzés kifejlesztését célozza egy német vidéken
és közös munkára volt beállítva." Szerző a továbbiakban a nemzeti
szocial izrnus és az egyház viszonyát fejtegeti, ami itt már nem ér-
-dekel bennünket.

Közli:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALux G yu la d r .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mégegyszer a nyári fizikai értekezlet

megállapításairól.

Folyóiratunk januári számában, a nyári módszeres fizikai érte-
kezlet visszhangjaként Éber Rezsőtől egy cikk jelent meg. Megpil-
lantásakor emlékezetemben képek villantak fel:' ismét láttam a Hzi-
'kai és matematikai előadók fáradságot nem ismerő, önzetlen mun-
kásságát, hallottam a hallgatóság csöndjét, a megbeszéléseket. Éber
Rezső cikke' az értekezlet eredményeit közli összefoglalóan, tehát
ebben a beállításban a tanítóképző-intézeti matematika-tanárok mód-
szeres gondolkozásának a tükre. Aki ebbe belenéz, ilyennek látja
nyári munkánk eredményét, módszeres eljárásunkat. törekvéseinket.
távolabbi célkitűzéseinket. Pedig a dolog nincs így. Amint már Csekő
.Arpád (f. évi februári szárrr) megjegyezte, az értekezleten megállapo-
dások, sőt még a kívánatos megbeszélések sem voltak meg, sem Ii-
zikából, sem. matematikaból. Ennek az oka egyrészt a túl tömör pro-
gramm és másrészt egy olyan vezető hiánya, aki ősszefoglalta volna
.az elhangzott előadások és hozzászőlások eredményeit. Ezért szóla-
lak most fel. Az értekezleten emlékezetem szerint ,felolvasott, de
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talán az idő rövidsége miatt hozzászólásoktól nem kísért megállapí-
tások nem minden részével érlek egyet s így elmaradt észrevéte-
leimet ezúton teszem meg. Építés, esetleges :félreértések tisztázása
a célom.

"A természettant kísérleteztetö alapon tanítjuk, de indokolt
esetben demonstrációs fizikatanítás is szerepel." így szól az első

megállapítás. Én fordítva mondanám: továbbra is demonstrációs
alapon tanítunk, de indokolt esetben kísérleteztetö eljárással. Fel-
fogásom megokolása előtt a kísérleteztető tanítási elv lényegére sze-
retnék rámutatni. Munkáltató, cselekedtető tanításnak is szekták ne-
vezni. A következökben a munkáltató elnevezést használom.

Az Orsz. Kőzoktatásűgyi Tanács kiadásában megjelent Tájé-
koztató a középiskolai munkáltató fizikatanításhoz többek közt ezt
mondja. liA tanár szerepe csak abban áll, hogy irányítja a munka
menetét, azonban oly módon, hogy a tanulókjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAön á lló a n vonják le
következtetéseiket, állapítsák meg a törvényszerűségeket. .• Már a
multban is irányítottuk a munkát, tanulóink maguk is kísérletez get-
tek, segítettek demonstráló munkánkban, fizikai gyakorlatokat is vé-
geztek s így kétségtelenül a t.anuló sa já t kísérletein, megfigyelésein
alapuló ön á lló következtetései, törvénymegállapításai jelentik az ed-o
digi eljárással szemben az ú ja i, a munkáltató tanítás lényegét. Más'
szavakkal: Tanulóink botorkálva bár, de lehetőleg ön á lló a n menje-
nek végig egy óra alatt azon az úton, amely a fizikai fogalomhoz,
törvényhez vezet s Iáradtságuk jutalmául az igazság lehetőleg ön - '

á lló felfedezésének örömét is élvezzék. Ez a meghatározás már hall-
gatólag ezt is mondja: az igazsághoz vezető úton egyedűl vagy leg-
feljebb párosávallépkedhetnek, bukdácsolhatnak növendékcink s így
legalább két-két tanulónak külön felszerelésre van szűksége.

A munkáltató tanítás értelmezése után természetesen arra is
felelnem kell, hogy mekko r a te r ü le te t fo g la lh a t e l az "új hódító"
tanításunkban, s mekko r a te r ü le te t é r d emes átengedni neki, mert
csak így tudom megokolni a megállapításokkal ellentétes felfogá-
somat.

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogya munkáltató elv
területének nagyságát három tényező határozza meg. 1. A fizikai
fogalmak, törvények természete, jellege; 2. a tanulők tapasztalatai,
már megszerzett fizikai ismeretei, gondolkozásuk fejlettségének foka
és végül 3. a tantervi adottságok, az anyagi viszonyok. Míg azonban.
az első két tényező elvi s így döntő jelentőségű, mert mindkettő
állandó jellegűnek tekinthető, addig a 3. szempont az új tanítási elv
területének meghatározásánál csak időleges természetű s így elvi
szempontból nem veendő tekintetbe. A teljesség kedvéért mégis.
megemlítettem. rnert jelenleg ezzel is számolnunk kell Nézzük tehát
vázlatosan, hogy az egyes tényezők hogyan jelölik ki tanításunkban
a munkáltató elv körét.

1. A fizikai fogalmakat és törvényeket évtizedek, évszázadok
hosszú során át alakította ki, helyesebben vitte át az embernélküli
világból az ember világába at emberi megfigyelés. tapasztalat, ki-
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váló' elmék absztrahálása. A fizika igazságai tehát szintetikus jel-
legűek. Ez az első s talán legfontosabb szempont, amit az új ta-
nítási elv körének kijelölésénél tekintetbe kell vennünk. Ez rövi-
'den azt jelenti, hogy a fizikai igazságok jórésze munkáltató módon
elérhetetlen növendékeink számára.

2. Azt is meg kell azonban állapítanunk, hogy ama embere
már "beleszületik" a megalkotott fogalmak és igazságok nagy tö-
megébe s így sok tekintetben helyzeti előnyben van annyi kiváló,
úttörő fizikus elődjével szemben. Ez természetesen növendékei nk-
ről is elmondható, akik sok helyes fizikai fogalom, ismeret tudásá-
val kerülnek irányításunk alá, ami a munkáltató elv területét na-
gyobbítja ugyan tanításunkban, de egyúttal arra is figyelmeztet,
hogy fölöslegesen ne alkalmazzuk. Azonban azt hiszem, hogy az
önámítás félrevezetettjei lennénk, ha óvatosságból meg nem eml íte-
nők még, hogy tanulóink kőzött nem akadnak Galileiek! Legtöbbje
nem emelkedik az átlagos szellemi színvonal fölé s így túlságos nagy
követcléssel nem léphetűnk fel velük szemben azjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAönn á lló fe lfed ezé s t

illetően." úgy érzem, hogy az elmondottak alapján a tanítási anya-
got a munkáltató elv megvalósíthatósága szempontjából három cso-
portra oszthatom.

1. A fizikai fogalom, törvény olyan, hogyahozzávezetőWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t a
munkáltató tanítás számára já r h a ta tla n . Hiába ismeri az utat s
vezetgeti tanítványát azon a tanár, a tanuló az igazság őnnálló meg-
találásának reményével nem léphet rá. Fölöslegesnek tartom ezeket
a fogalmakat, törvényszerűségeket felsorolni. Mindnyájan ismerjük
őket. Önmagunkban, természetükben rejlik járhatatlanságuk. Szin-
tetikusak. Másrészt olyanok is lehetnek, hogy tanulóink a szűkséges
kísérleteket nehézségűk miatt nem végezhetik el. A kísérleti eszkö-
zök gyakran nem is adhatók kezükbe, hiszen nem rendelkeznek elég
kísérletező készséggel s így önmagukban vagy az eszközökben tehet-
nek kárt. Ilyenkor feltétlenül a tanár mutatj a be a kísérletet.

* Ezzel a megállapítással kapcsolatosan tanítványi tisztelettel hivat-
kozom Sza bó G á bo r főiskolai tanár tapasztalataira. A kérdés eldöntésére
legjobb középiskolai tanulóit használta fel. Egy teljes délutánra többek
között kezükbe adta a Boyle----.Mariotte-törvény megállapítására szolgáló
kőziemert, millírnéteres beosztással ellátott rudat, a rászerelt űvegcsövel,
melynek egy része higannyal töltött s egyik vége beforrasztott. Tanítványait
közbe-közbe utasításokkal is ellátta s a törvényt mégsem találták meg
egy egész délutáni munkával. Magam is próbára tettem növendékeimet egy
munkáltató tanítás keretében. Tanítványaim a kvalitatív-törvényt, azt, hogy
a nyomás növekedéséveI a térfogat csökken, önállóan megalkották, a kvan-
titatív törvénnyei azonban nem boldogultak. Hónuk alá nyúltam s utasítot-
tam őket, hogy alkossák meg a térfogat és nyomás összegét, kűlőnbségét,
szorzatát és , hányadosát. Akik pontosan végezték kísérleteiket, most már
kiválasztották a négy eset közül a törvényt. Jellemző azonban, hogy még
azok is kételkedtek némileg benne, akik O.01°!o-nyi hibával dolgoztak, mert
a szorzatok abszolút értéke természetesen nem egyezett, növendékeink pe-
dig nem relatív számokban gondolkoznak.
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2. A tanítandó anyagjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lka lm a s a munkáltató elv megvalósítá-

.sára, de fogalmai, igazságai olyan egyszerűek, hogy n em ér d emes a
hozzájuk vezető utat munkáltató módon tenni meg. Azt mondhat-
nám: szomszédunkhoz gyalog megyűnk, nem ülünk kocsira. Ilyenkor
demonstrálunk. Esetleg még ez is fölösleges. Ilyen természetű a
legtöbb népiskolai fizikai alapfogalom. igazság. Sokat találunk a
tanítóképző fizikaanyagában is. Az ebbe a csoportba tartozó igazsá-
gok megvilágítására munkáltató módon vezetni növendékeinket fény-
űzés, időfecsérlés. Ezekben az esetekben tanulóink nehézség nélkül
járják az utat, nem bukdácsolnak, pedig a munkáltató tanítás leg-
nagyobb értékét éppen ezek az elesések és talpraugrások jelentik.
Dőreség ilyenkor a demonstrációs tanításnak hátat fordítani.

3. A fizikai fogalom, törvény olyan jellegű, hogyahozzávezető
út munkáltató módon járható, útközben részigazságokat fel is fe-
dezhet, a fizikai fogalmat, törvényt többé-kevésbbé ön á lló a n meg is
alkothat ja tanítványunk és ami eldöntő en fontos: ezen az úton ér-
demes végigmennie, mert botorkálást, bukdácsolást, küzdelmet jelent
.a cél elérése. Amikor ilyen a tanítási anyag, nemcsak indokoltnak,
hanem föltétlenül szűkségesnek tartom a munkáltató elv alkalmazá-
sát, mert olyan értékkel lesz gazdagabb tanítványunk, amelyet más
módszeres eljárással nem szerezhet meg. I lyen tanítási egység azon-
pan aránylag kevés van, a fizikai anyag jóval nagyobb része az
clöbbi két csoportba tartozik. Megállapítható tehát, hogya már em-
litett két tényező, a fizikai Iogalmak, törvények jellege, továbbá ta-
nulóink lelki adottsága fö lté tlen ü l h iseb b eég i sze r ep e i je lö l n ek ki a
munká lta tó e lvn ek ta n ítá su nkb a n , s íg y a fizika ta n ítá s a la p já u l e l

n em fog a dh a tó .

Ezzel tulajdonképpen be is fejezhetném ennek a kérdésnek a
boncolgatásat. Meg kell azonban még említenem a már emlí tett har-
madik tényezőt, a tantervi adottságokat, amelyek a munkáltató taní-
tás elméletileg kijelölt területet föltétlenül korlátozzák. A "Tájékoz-
tató" is érzi ennek szükségességét, amikor osztályonként 15 órában
maximálja a középiskolai munkáltató órák számát. Nem szabad
ugyaniselfelednünk, hogy "ha kiváló alapot is ad a munkáltató ta:
nítás, fáradságos és lassú. Ha gyorsabban akarunk haladni, valamely
kérdésben nagyobb áttekintést szerezni,. el kell fogadnunk mások
eredményeit" - írja a Tájékoztató. Mennyivel inkább elmondható
ez a mi szűkreszabott heti 2 órás tanításunkról s egyébként a fizika
egész területét felölelő tantervi anyagunkról ! A munkáltató tanítás
'korlátlan alkalmazása a jelenlegi tantervi adottságok mellett veszé-

lyeztetné munkánk alaposságát. Én osztályonként kb. 8 -órát osztot-
tam be munkáltató tanításra. Itt-ott még órarészletként megjelenik.

"A legnehezebb a kísérleteztetés és bemutatás kellő egyensúlyá-
nak biztosítása" - mondja a második megállapítás. Abban az eset-
ben, ha alapul a munká ltató elvet választ juk, valóban könnyen fel-
borulhat az egyensúly s csak n a gy gya ko r la tta l rendelkező tanár ke-
zében nem történik föltétlenül zavar .. De annak is sok nehézséggel
kell megküzdenie! Ha azonban továbbra is a demonstrációs tanítás
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alapján állunk, a munkáltató tanításnak pedig ott adunk helyet, ahol
igazán érdemes vele foglalkozni, továbbra sem kell féltenünk taní-
tásunk egyensúlyát. Természetesen így is elég gondot jelent az új
helyzet egyensúlyozása, de megtérül a külön fáradság.

"A bemutato kísérleteket is a növendékek végezzek." Ez a har-
madik megállapítás. Kérdem: Mikor kísérletezik akkor a tanár?'
Mert a megállapítások szerint a tanítás alapja a kísérleteztetés, ahoL
természetesen tanítványaink kísérleteznek. Azt hiszem, helyesebben
így kell értelmezni ezt a megállapítást: A tanulók segédkezzenek
kísérletezéseinkben, az egyszerübbeket saját maguk végezzék el,
Azonban sok olyan kíséretünk van, amelyet tanítványaink nem vé-
gezhetnek el, mert nem rendelkezhetnek érett, komoly kísérletezö.
készséggel. (Pl. katódsugarak, Röntgen-sugarak bemutatása!)

"A demonstrációs eszközöket úgy kell elkészíteni, hogy a kísér-
let alatt lehetőleg ne kelljen hozzányúlni .. ." Homályosnak tartom
ezt a megállapítást,amelYlbe talán valamilyen értelemzavaró.
hiba csúszhatott be. Miért nem szabad kísérlet alatt hozzányúlni az
eszközhöz, mikor a szemléltetésen alapuló ismeretek sokkal tartó-
sabbak, ha nem pusztán adottságukban, hanem keletkezésükben lát-
juk őket?

"A gyakorlati tanításhoz semmit sem szabad az intézet szertá-
rából fölhasználni" - mondja a 7. megállapítás. Azt hiszem, hogy itt
elmaradt a mondat második része, amely tekintetbe vette volna a.
jelenlegi körülményeket: ott, ahol jól felszerelt gyakorlóiskolai:
szertár van. Sok helyen még a tanítóképző szertára is szegényes. És
hátha szertárunknak népiskolai szempontból is jobb felszerelése van,
minta gyaJkorló-iskolának? Miért ne adhatnők kőlcsőn eszközein-
ket ? Egyébként isjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyiittműhbd ésr e kell törekednünk!

"A táblai rajz sokat ér, az előre elkészített, akár vetítés re hasz-
nált rajzok é r tékte len ek." A vetített rajzok általában valóban érték-
telenebben, mint a táblaiak, mert adotságukban és nem keletkezésük-
ben mutatják be a jelenséget. De föltétlenül van bennük érték! Sok-
szor, pl. grafíkonok, izobárok, általában sok időt elvevő rajzok ve-
títésére szűkség van, majdnem pótolhatatlanok a kész r a jzo k. Egyéb-
ként is módszertani kérdésekben nem célszerű a kategórikus állás-
foglalás. Sok út vezet Rómába! Legfeljebb egyik kevésbbé jó, mint a.
másik.

Utolsó megállapításként a munkáltató tanításra különösen alkal-·
mas tételek felsorolása szerepel. Az elmondottakból következik,
hogy a felsorolt tételek nem mindeníkét ta dom munkáltató tanításra
alkalmasnak, pl. többek között a rádiót sem. Rádiót összeállíthat
tanitványunk, kísérletezhet is vele, de ezt a kimondottan szintetikus
jellegű fizikai ismeretet, a vele kapcsolatos fizikai törvényszerüsé-
geket, fogalmakat ön á lló a n nem érheti el. A bőséges felsorolásban,
magától értetődően azonban azok a fizikai problémák is megtalál-
hatók, amelyekben a rnunkáltató elv véleményem szerint is meg-o
valósítható.
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A nyári módszeres értekezlet megállapításairól építő céllal, kő-
zős munkánk előbbrevitelének reményében mondottam el észrevéte-
leimet. Még csak egyet szeretnék megemlíteni, óhajként - a jövőre.
A nyári értekezleten sokat láttunk, hallottunk a fizikatanítás mód-
jairól. Sokat és hasznosat merítettünk. Szorgalornmal, kitartással,
anyagi támogatássaljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvid éken is ki-ki elérheti a "feltalálásnak" azt a
mértékét, amelyre istenadta tulajdonságai képesítik. Nem így állunk
azonban a "feltalálnivaióval", a szaktudással. Nem a tanítóképző fi-
zikaanyagára goridolok ezzel, hanem a magasabbfokú, állandóan vál-
tozó, fejlődő tudományos háttérre. A fizika öles léptekkel halad,
forrásától távol vagyunk. A szakkönyvek drágák, pénzünk kevés s
mi lassan-lassan lemaradunk az egyenlőtlen versenyben. úgy érzem
azonban, hogy a nyári előadások, értekezletek rendszeresítése bizto-
sítaná versenybenmaradásunkat s nem kgJlene idő előtt Iájóan, szo-
morúan legyintve feladni a küzdelmet.'[Hiszen ma már mindenki
látja és hirdeti, hogy első az "anyag", a szaktudás és a módszer
-csak erre épülhet fel. Hiába tud a szabó szabni, anyag nélkül nem
lesz belőle ruha. Nekünk, tanítóképző-intézeti tanároknak nagy té-
vedésünk kezdődőtt akkor, mikor elkezdtük hirdetni, hogy "módszer
iskola" vagyunk. Ennek csak olyan jelentésben van értelme, ha az
a szaktudáshoz mint plusz adódik. De nem egészen így történt. Ha
a módszer mellől elmarad a szaktudás, úgy ez teljesen helytelen
felfogás. Ezért kívánatos a nyári értekezleteknek ez irányban való
megszervezése is, ahoL-ít fizikáról! rohamos fejlődéséről, újabb ered-
ményeiről hallanánk.....J ÁWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI / - /k

Kishun lé leg yh á za . Ro zsond a i Zo ltá n .

I R O D A VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALOM.ONMLKJIHGFEDCBA

K e n d o if K á r o ly : F ö ld r a jzo kta tá s a c se lekvő isko lá b a n . Földrajzi gon-
dolkodásra való nevelés. Dr. Litth e Au r é l előszavával. 81 ábrával. Szerző

'kiadása. Szeged, 1934. 271 lap. Ára 12.- P. .
A könyv írója ősszefoglalja mindazokat a módszeres eljárásokat, me-

lyek a mai földrajzoktatásnak jellemző irányelvei és a földrajztanítás leg-
főbb kérdéseit érintik. A munka célkitűzését szerzőj e a következökben
adja meg: ... "mindíg újabb és jobb nevelő-oktató módok keresése s a
kutató utak mesgyéin való átmentése a régebbi eljárások javának, az elő-
·döktöl örökölt meghecsülendö értékeknek. másrészt a kitaposott utak gaz-
dagítása olyan termékeny gondolatokkal, melyek mind a tárgyat, mind pe-
dig a tanárt és módszedét további indítékokkal és a modern pedagógia
követelményeinek megfelelő életteljesebb célkitűzésekkel látják el."

A mű elején a földrajzi megismerés és a földrajztanítás áttekintő
összefoglalását találjuk. Minden emberi ténykedés determinálója a Föld,
a legkezdetlegesebb gazdasági őnel látástó l, a mai kozrnopolifikus világ-
gazdaságig. Az ókori földrajzi megismerés a gyakorlati élet eredménye,
a görög és római tudományos felfogáJs .szerint, a földrajz az ember tekin-
tetét a rőgtöl a magasba emeli, a kőzépkori ember világfelfogása a hit
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.mélységein épül fel, s gondo·latait az örökkévaló világra fordítja. Az UJ-

.korWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi utazások és felfedezések kitágították az emberiség látóterét, ernpi-'
rikus anyagot és bizonyítékokat szolgáltatva a Föld megismerésére. Két-
ségtelen, hogy a földrajzi megismerés fontosságát az újkori nagy gondol"
kodók is elismerték, mert munkáikban, ha nem is mindíg rendszeres el-
·go.ndolásokban fejtik ki nézeteiket, ide vágó felfogásukat, mégis mindenütt
megtalál juk. Hosszú folyamat, míg a földrajz topográfiai száraz adathal-
mazából, Kant logikai aktivitásán, Rousseau és Pestalozzi gyönyörií teó riáin,
'Salzrnann egészséges gyakorlatiaJSságán, Ritter életösszeíűggésein, Humboldt
iermészettudományú kauzális módszerén és Richthofen genetikai értelme-
zésén át a földrajzi gondolkodás eljutott beteljesűléséig: míg a természet
-egylsége didaktikai egység lett. Sok küzdelem eredménye, hogy a mai föld-
'rajz a tájindividualitás és a modern táj leírás tudományává fejlődött. Ki-
váló didaktikusok, így Wagner [milien-elrnéletében}, továbbá Kirchoffés
Ratzel is az embert úgy tekintik, mint· földhözkötött tájtényezőt. A mai
'korszak a tér és idő áthidalásának az ideje. Érthető így, ho,gy a' földrajz-
-tanítás módszere szintetikus gondolat: "a sokféleséget egységgé alkotni."
.- Hettner azt a geográfia.i egységet hangoztatja, 'melyben a természeti és'
-emberi kultúrfaktorok körülbelül egyenlő értékeléssel kapcsoltatnak össze.
Hschner szerves tájrajzet épít fel, s ebben a mai idők politikai és kultúr-
földrajzi jelenségeit a gyermek szellemi színvonalának megfelelőleg prob-
1ematilrusan állítja a tanítás középpontjába. A történeti áttekintésben
megfelelő helyet kapnak hazánk geográfusai is Bél Mátyástói - napjainkig.

A földrajzi nevelés círnű fejezetben rámutat szerzőnk, hogy a tudo-
mányos és az iskolai célkitűzések kűlőnj árása mennyire hátráltatta a föld.
rajzi gondolatnak megfelelő iskolai földrajzi nevelést. Az iskolai' földrajz
'fejlődési fokozatai: aj a leirt tények enciklopédikus halmozása, bJ ok-
nyomozás általános földrajzi alapon,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe j a szintetikus módszer kora. (Dr:
Dékány 1.) Jell.emző a mai iskolai Iőldrajzra, hogy az adatközlés quauti-
tative veszít jelentöségéböl, ellenben kiegészítödik a minőségi tudással.'

A módszerrel "Az értelmi és erkölcsi nevelés kérdése" című Iejezetek-
ben Ioglalkozik a ·szerző. Szerinte feladatunk a Föld vizsgálata táj egysé-
'gekben, a tájegységek természete sennek tényezőivel közös háztartást vivő
ember vizsgálata és ennek keretében aj környezethatás az 'emberre,
b] céltudatos emberi visszahatás a természetre és ezek eredményei. A
Föld összetett jelenség, ez adott Iordulópontot a földraj z módszerének is.
'Összetevő elemei - a tanítás tárgyfogalmai - és a testek en fellépő erők,
továbbá ezek megnyilvánulásai, a jelenségek, - melyek a földrajztanítás
müködéslogalmaí. (Dr. Dékány 1.) Az egységes Föld j elenségkomplexum
részei a testek, egymástól eltávolHhatatlanok: térben és időben. Az egy-
másmellettiség függőséget eredményez. A testek és erők függési viszonyá-
ban az egyensúlyi helyzet lahilis, változás a következmény. A kapcsolatok
törvénye mellett az állandó változás törvénye él: ezért olyan szfnes a
földi élet. Az erőhatások állandóak vagy időlegesek. (Gravitáció, nappali
Ielmelegedés.] Az erőhatások következményei fizikai, kémiai, biológiai stb.
jelenségek, ide sorolhatók az emberi társadalom összes jelenségei is. Vég-
-eredményben minden jelenség a Föld kornplexum elemeinek kölcsőnős vi-
szonyából származik, így válik minden lényeges földrajzi elem tájténye-
zővé. A táj a,z egység, a legnagyobb táj: a Föld. A kornplexjelenségek szét-
bontásából kapjuk: az összetevőket (előzmények) és az eredőket [következ-
mények).

Gróf Teleki szerint a földrajz tér- és időbeli valóságok kapcsolatának,
a Földnek, mint organizmusnak filozófikus meglátása. A mai felfogás szem-
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szőgéböl nézve, a régebbi földrajztanítás térbelileg rendezett "nomenkla-
túra gyüjtemény" volt,. aprólékos leírás minden kapcsolat nélkül. Helyébe
a tájéletegység. a táj individuális-kauzális kapcsolatának értékes didaktikai
gondolata lépett. A táj logikailag és földrajzilag összekapcsolható jellemző
tények összessége. Az oksági rendszerbe nem illő tények kiesnek a tárgy-
kőrböl. A földrajz az iskolában nem önmagáért van, hanem a haza és
állampolgári öntudat nevelésének fontos' tényezője. Ez a fontos meggondo-
lás enyhíti a kauzális szelekció szigorúságát, beengedvén a tárgykörbe nem-
zeti szempontból értékes, de földrajzilag nem teljesen indokolható ténye-
ket, erkölcsi példákat. Pl. Eger ostroma. Az empir-ikus ismeretanyag bizo-
nyítás nélkül még nem dönt az igazság mellett, az okok felismerése, a kap-
csolatok vizsgálata, a ma követelménye -, s az ideális betetőzés: művé-

szileg átérzett szintetikus képek alkotása. Ezt a magaslatot koncentráciö-
val, meg,figyeléssel, oknyomozással és földrajzi szintézissel lehet megköze-
líteni. A megfigyelés célja: empírikus anyaggyüjtés, tárgyi eredménye: té-
nyek megállapítása, alaki célja: a földrajzi belátás növelése. A Iöldrajzf
meglátás szelekciót és rendszert jelent egyben. Az összetevő elemek szét-
bontása, analdzise, az okokra vezet, ezen oknyomozás eredménye pedig:
a bizonyítás. Az analizált részeredményeket. mint okokat és okozatokat
ismerjük fel. A széfbontott eredményeket összefogó rnódszertani eljárás:
a szintézis, A megfigyelés az analízisre, a szintetikus művelet a földrajzí
világszemlélet alakításához vezet.

Ez a földrajztanítás határozott irányú munkát kíván a tanártól, a nö-
vendéktöl pedig aktivitást és gyakorlatiasságot feltételez, adott helyzetek
megoldását (probléma), öntevékenységet iskolai és házifeládatoknál egy-
aránt. Módszere azonban ennek a tanításnak nem lehet a kérdve-kifejtö,
mely az önállóságról szoktatja le a tanulót. Problémákat csak az okok fel-
kutatásával lehet megfejteni, ha az alapismeretek segítségével következte-
tünk. Az előadó tanalak csak a földrajzi összefüggések illusztrálására al-
kalmas, az utaztató módszer pedig csak az útvonalak topográfiai rajzát
adja. Ami pedig a dramatizálást illeti, az komoly rnódszertaní megfontolás
mellett nem lehet a földrajznál eljárás. A földrajz az erkölcsi nevelés ha-:
talmas támasza, a törvényszerűségek és az ezekben rejWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAre belső szépségek
kifejlesztik a tanuló érzésvilágát. A természet elmúlhatatlan szépségei az
esztétikai nevelést támasztják alá. A hazafias nevelés a földhözkötöttség
velejárója: "A Föld és a nemzet szimbiózisa megdönthetetlen." A munka-
érzés nevelését segíti elő a kauzális-földrajzi gondolkodás, mert vele jár
az alkotás lehetősége és a megoldott kérdések fölötti öröm.

Külön fejezetben részletesen tárgyalja a szerző: "A földrajzi szem-
Iéltetés'l-t. Megkülönböztet: természeti, mesterséges és lelki szemléltetést.
A természeti szemléltetés a szűlöföld megismeréséből indul ki. Aszülöföld
megfigyelésére igen szemléletes és gyakorlatias feldolgozást mutat be a
könyv. Kirándulás címmel igen érdekes csoportmunkákat látunk, a tanár
a gyermek készségeit számbavéve egyéni munkateljesítményekre sarkalja:
őket, amelynek eredményeiben gyönyörködhetünk. A dernonstrációs bemu-
tatásoknál a könyv szerzője a tanulókísérletek meghonosítasát hangsúlyozza
és igen -szép kísérletsorozatot állít őssze.

Ki kell emelnem azt a sok tanulságot, amelyet a könyv ••Térképolvasás"
c. fejezete nyujt. Az iskolai térkép olvasás fokozatai a földrajzoktatás cél-
kitűzéseivel teljesen összhangban állanak (empírikus, logikai és szintetikus] ,
Érdekes a térképolvasás alapján bemutatott gyako.rlati példa, Erdély fel-
dolgozása, továbbá a térképolvasási kísérletek eredményei, valamint a két
tanítási példa, csoportmunka-rendszerrel. A munkaiskola minden kívánal-
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mának megfelel: "A homokasztal" fejezet, ahol nemcsak a homokasztal el-
készítésére kapunk nagyértékű gyakorlati útbaigazításokat. hanem érde-
kes példákat és fényképeket is látunk az azon elvégezhető kísérletekröl és
munkákről.

Fontos magállapítása a könyvnek a rajzoltatással kapcsolatban, hogy
a térképrajz és vázlatrajz fogalmát élesen el kell választani egymástól.
A tanuló aktivitását elömozdító rajz a földrajzóra színes, világos foltja
legyen csupán, ne pedig a művésziesség és tökéletesség hajszolása. Igazat
adunk a szerzőnek, hála Isten már túlvagyunk "a térképmásoláson"! Ta-
nár és növendék egyszerre rajzol a tanítás anyagával szerves kapcsolatban.
A rajz vagy felülnézet, vagy metszet.

A lelkiszemlélet belső magasabbrendű disszociáló terméke a lélek-
nek, az a képesség, amellyel a világot bizonyos szempontok szerint meg-
látja, arról ítéletet alkot és fokról-fokra felépíti később kialakuló világ-
szemléletet.

Hiába van szemléltetö eszközünk, ha az anyag használhatóvá tétele
akadályokba ütközik. A jó előadóterem és a földrajzi szertár ma már a
földrajznak éppen úgy követelménye, mint a természettudományi tárgyak
oktatásának.

A földrajzóra meneténél a tárgy nem enged meg sablonos formákat.
A tárgvalés vezérgondolata problémák, feladatok kitűzése legyen, amelyek-
kel felkeltjük az érdeklödést és megindítjuk az erőteljesebb szellemi mun-
kát. Az összefoglalás mindíg szintetikus ,földrajzi képet nyujtson. Végül a
szerző kiemeli a csérkészet jótékony hatáJsát a földrajzi nevelés kialakítá-
sában.

Fentiekben igyekeztem összefoglalni az értékes könyv gondolatmene-
tét. Talán egy tantárgy sem fejlődött az utolsó évtizedekben olyan roha-
mosan, mint a földrajz. Anyagkiválasztásban, módszerfeldolgozásban, oly
sokféle az elgondolás, oly nagy a forrongás, hogy igen nagy jelentősége
van az ilyen átfogo, módszeres elveken nyugvó és gyakorlati példákkal
bizonyított cselekvő tanítási rendszernek, mínt amelyet szerzönk elénk ad.
A könyv értékét különösen növeli, hogy a bemutatott tanuló-dolgozatok
és munkák alapján a tanár elgondolásait reálds eredményeken szemlelhetjük.
Szerzö nemcsak ismeri a hazai és külföldi szakirodalmat, hanem tanítási
eljárásában igyekszik az azokban eredményesnek látott gondolatokat is ke-
resztül vinni. A könyvnek, mely több helyen magas földrajzfilozófiai fej-
tegetéseket is ad, irálya világos, érthető, beosztása könnyen áttekinthető.
Kiállítása csínos, nyomása tiszta, jól olvasható. Bár a polgári iskola anya-
gát dolgozza fel, minden iskolafaj oktatója nagy haszonnal forgathatja.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Buda p es t. B . Br a un Ange la .ONMLKJIHGFEDCBA

L o c z k a A la jo s : Isko la é s é le t a n eve lé s ú ; ú tja in . Budapest, 1935.
Nyomatott Fischer Lajos könyvnyomdájában, Sárospatakon. 158 lap.

A világháború nyomán fakadó Iorrongások magukkal ragadták a ne-
velést, oktatást és az iskolát is. Az új élet új iskolát kővetcl, de hogy
milyen legyen a kor valamennyi követelményének megfelelő iskola, azt
pontosan megállapítani ma még nagyon nehéz. Loczka Alajos dr. fenti
círnű munkájában, amely csak alig néhány napja hagyta el a sajtót, igyek-
szik a jövő i;kolájáV'al szemben támasztott végnélküli kívánalrnak útvesz-
tőiben rendet teremteni és kijelölni azokat az irányokat, amelyek a helyes
cél felé vezetnek. Könyve a nevelés új útjainak úgyszólván valamennyi
fontosabb kérdéseit felöleli s különös értékként kell elkönyvelnünk azt a

Magyar TanítóképzőWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *
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körüLményt is, hogy Iej tegetései során több olyan érdekes problémát hoz
szönyegre, amelyekkel idáig a hazai és külföldí irodalom alig foglalkozott.

A munloa tulajdonképen 16 önálló, de a címben foglalt keretbe mozaik-
szerűen pontosan beilleszkedő tanulmányból áll. Ismertetésemben fejezeten-
ként haladva magam is a könyvben adott sorrendet fogom követni.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tá r sa d a lom és az isko laWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű első fejezetben szerzö azokkal a sú-
lyos vádakkal fog.1alkozik, amelyekkel a mai közvélemény a rnult iskoláját
lépten-nyomon támadja, és amely vádak nem merülnek ki annak a han-
goztatásában, hogy a 'régi iskola nem ,nevelte az életre tanítványait, hanem
az ezerféle válsággal kűzdö mai társadalom valamennyi bajáért egyenesen
az iskolát teszik felelőssé. Biztato azonban, hogy a társadalom nemcsak a
bajok okát látja az iskolában, hanem azoknak orvoslását is az iskolától
várja. Természetesen a cél elérésére ki-ki saját egyéni ízlésének, ideálj ának
és érdekeinek szellemében ó'haj taná az iskolát megreformálni. Loczka
Alajos a felsorakoztatott példáknak egész tömegével mutat rá azokra a leg-
lehetetlenebb követelésekre, amelyekkel a társadalom különbözö rétegei a
jövő iskoláját valósággal megrohamozzák és tanulságként megállapítja,
hogy a gazdasági válság leküzdésének jegyében merkantil izálódott, avagy a
hasznosság elvén felépülő s új tudományok anyagkomplexumával agyon-
terhelt iskola épen olyan tekintetben 'idea, mint az érzés, gondolkozás és
akarás nélküli pontosan működő gépembereket nevelő racionalizált iskola
megvalósítása.

De hát melyik az életre való nevelés igazi útja, vetődik fel a kérdés.
"Korunk egyik nagy nevelési apostola - írja a szerző - rövid mondatban
fejezte ki a választadó megoldást. Education is not preparation for IHe,
but life itself. A nevelés nem az életre való előkészület, hanem maga az
élet. Ne a gyermekre váró jövendő bezárt kapuit feszegessük, hanem magát
a gyermeket állítsuk az iskolai munka középpontjába, úgy, amint van, él
és mozog. A gyermek mindennapi életnyilvánulásait kell tudatossá tenni.
A környezet önként szolgáltatja a kiindulást és a gyermek ,fokozódó ér-
deklődése veri a hidat az ismeretlen felé!"

Az új népiskola már nagyon kőzel férkőzött a gyermek életéhez, a
középiskolában azonban még mindíg a felnőtt élete az irányadó. Innen
van a két iskola között még ma ,is íermállani lát szó "szakadék". De azért
a középiskola is halad, mégpedig rohamos léptekkel az új szellem felé.
Irányítója 'a mai kor lelkületének elanyagiasodásátés elgépiesedését ellen-
súlyozni igyekvő új módszer, amely szintén "az ifjú ősztőnős cselekvési
vágyaból indul ki": a munkáltató oktatás.

A könyv Il. fejezete, amelynek címe A közép isko la vá lsá g a a h iil-

fö ld ö n , a világ pedagógusainak 'a középiskolák ellen elhangzott vádjait és
a középiskola válságának megszüntetését célzó fontosabb javaslatokat is-
merteti. E vádak szerint a középiskola "csődje" főként onnan ered, hogy
még mindíg gör,csösen ragaszkodik a történelmi multhoz, nem tud lépést
tartani a társadalom megváltozásával. kapui csak 'a kiváltságosak számára
állnak nyitva s ennélfogva még mindíg nem ad szabad érvényesülési teret
a tehetségeseknek. Feladatát csupán abban látja, hogy tanítványait a fel-
sőbb tanulmányokra készítse elő s nem veszi észre, hogy tanuló inak leg-
nagyobb része nem a főiskolára, hanem az életre kíván felkészülni. Pedig
nagy veszélyt rejt magában a befejezetlen műveltségü, de nagy igényű
tömegeknek a felszabadulása, mert "nem az intelligens elem' túltengése,
hanem a félintelligensek elszaporodása ássa iIlleg a mai rend sírját."

Ugyancsak támadják az egyes pedagógusok a középiskolát azért is,
mert nem akar tudomást venni a társadalomnak világszerte megnyilvánuló
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tudásvágyáról. A háború óta ugyanis a szűlök valósággal elárasztjákgyer-
mekekkel a középiskolákat, nemcsak azért, mert azt minden más iskolá-
nál jobbnak tartják, hanem azért is, hogy gyermekük részére a magasabb
műveltség lehetöségét is biztosítsák. D~ vádolj ák a kőzépiskolát az egye-
temek is. Szerintük az ifj,úság nem nyer kellő előképzettséget a magasabb
tanulmányokra.

E bajok orvoslását célzó javasbatokban a legáltalánosabb kívánság a
középiskolai oktatás ingyenesse tétele. A másik fontos elv, hogy egy tető
alá hozzák valamennyd középfokú oktatást nyujtó különféle iskolafajt, még-
pedig úgy, hogy ebben az iskolában ne legyen általánosan kötelezö tan-
terv, hanem úgyszólván valamennyi ,tanuló részére külön-külön készítsenek
az ő egyéni képességeinek és céljainak megfelelő tantervet.

E fejezetben, mint a szóbanforgó törekvésekkel szorosan összefüggő
kérdéssel, külön foglalkozik a szerző a tanár- és tanítóképzéssel kapcso-
latban feLmerült panaszokkal is. Helyszűke miabt csupán a tanítóképzést
hibáztató panaszokból idézek 1-2 mondatot. "Az elemi iskolai képzés
legfőbb hibájának <azt tartják, hogya jelöltek általános, tárgyi ismeretei
korántsem elégségesek"... "Nemcsak a tárgyismeretek alacsony színvo-
nala, hanem maga a képzés szelleme is reformokat követel. Hangoztatják,
hogy a bnítót képzése nem avatja a nemzet nagy kultúrközősségének tag'WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j ává és csak egyes morzsákat csipeget fel onnan, ahol a javából kellene
merítenie" . .. "Alacsonyabb képzése kiközösíti atanítót a többi szellemi
munkát végzőknek egyeteméből . .. Már pedig ez az állandó nemzetközi
fej lődéssel összeköttetésben álló akadémikus rétegekfől való elszigeteltség
maga után vonja és okozza magának a népnek a kultúráramlatoktól való
elkűlőnű ltségét." "A tanítóság a maga rendjének társadalmi megbecsülését
és anyagi helyzetének javítását reméli a képzés emelésétől. Mindezek alap-
ján alakult ki az a törekvés, hogy az eddigi kőzépfokú tanítóképzés he-
lyébe Iöiskolei színvonalú lépjen."

A következő fejezet azjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ngo l o kta tó k é s a tá r sa d a lom között fennálló
helyzetbe nyujt bepillantást. A világháború a hagyományaihoz mélysége-
sen ragaszkodó angol társadalmat is kibillentette nyugalmi állapotából.
,Az angoloknak is tehát egyik legégetőbb kérdése, hogy milyen nevelésben
'részesítsék a jövő nemzedéket, amely hivatva lesz kivezetni a társadalmat
a mai helyzetéből. mert az a meggyőződésük, hogy "a nemzetek tanító-
mestereinek kezében van a jövő kulcsa". Anglia nagy pedagógusai szerint
a mai ifjúságet először is őnállóságra kell nevelni, meg kell tanítani a
,gondolkodás művészetére és ökonómiájára, éles kr itikai érzéket kell belé-
jük oltani és igazi demokratikus szellemmel kell őket átitatni. E célok
megvalósítására a megváltozott angol társadalom az iskoláktói nem na-
gyobb tudást, hanem jobb nevelést kíván. "Az iskolának át kell alakulnia
önálló gyermektársadalommá, amelyben a gyermek áll a központban."

Az új nevelés természetesen megköveteli, hogy az oktatók is meg-
felelő kiválóságokkal rendelkezzenek. A tanarságnak az iskolán kívül is ve-
zetö szerepet vállaló egyéniségnek kell lennie. A tanítás ne legyen szak-
képzettséghez" kötve, vagyis a tanító képzésben ne legyen kűlőnbség a kö-
'zött, hogy 'valaki melyik iskolafajban akar tanítani. A nevelő munka egy-
formán értékes, nehéz és felelősségteljes bármelyik fokú iskolában. A fő
elv: "a tanítás ne legyen önmagáért, hanem az életre való nevelésért".

* A legújabb adatok szerint Angliában 169.000 elemi iskolai tanító
'kőzül 122.000-n'ek van oklevele. B. T.
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A Né p sziio e tség é s az isko la círnű 4. fejezet a Népszövetség azon in-
tézkedéseivel foglalkozik, amelyek a világ békéjének gondolatát az iskolán
keresztül kívánják megvalósítani. A világbéke Iétrehozásához új embert.
kell teremteni s ez az iskola feladata. "A háború ellen megindítandó harc.
színhelye tehát - amint azt a könyv írója tömören kifejezi - az iskola"
kat-onái a tanítók, 'vezérkara pedig a Népszövetség",

Céljának elérésére azt kívánja a Nép szövetség, hogy a tanító vala-o
mennyi ,tárgy keretében emelje ki azokat a mozzanatokat, amelyek a nem-
zetközi megértést és az egyes nemzetek kulturális vívmányainak nagyra-
becsülését elősegítik. Pl. a történelmet úgy kell tanítani, hogy az ifjúság
lelkében ne váltson ki ellenszenvet más nemzetek iránt, és hogy lássák a
tanulók a háború okozta bajokat és a gyülölködések kegyetlen eredményeit ..
A földrajz és alkotmány tan mutasson rá a népek egymásrautaltságára és
arra, hogy nemcsak családunkkal és hazánkkal, hanem az egész emberi-
séggel szemben vannak kötelességeink. E hár-om tárgy -tankönyvei foglal-
kozzanak külön fejezetben a Népszövetséggel s a szővetség célj ainak is--
mertetésére pedigWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw a lamannyi iskola fordítson évente legalább egy napot.

A Népszövetség e gondc./atát legmesszebbmenően a Genfben létesült.
nemzetközi iskola valósította meg, ahol valamennyi tárgy tanítását a nem-
zetközi megértés, testvériség és kölcsőnös megsegítés szelleme irányítj a.,

Szerző e kérdéssel kapcsolatban 24 állam jelentését tanulmányozta
át és megállapította, hogy egy sem akadt olyan, amelyik ne igyekezett
volnak hangsúlyozni, hogy ő is a Népszővetség békeeszméjének a híve. V,an--
nak azonban jelentések, amelyek rnind e mellett egyenesen aggályosnak
tartják a népszövetségi .szellern térhódítását (pl. a németekés amerikaiak};
sőt az oláhok valósággal kétségbe vonj ák a Népszövetség szándékának
őszinteségétés pártatlanságát.

Az 5. ,fejezet arról ad szemléletes képet, hogya n a c io n a lizmu s és.
in te r n a c io n a lizmu s eszmei miképen festenek a Népszővetség kiadványainak
tükrében és miképen a valóságban. "Internacionalizmus, - írja Loczka
Alajos - pacifizmus, morális lefegyverezés, nemzetközi egyetértés, kölcsö--
nös megértés! Hová lettek már mindezek? Ha ugyan egyá.ltalában voltak
valaha is élő valóságok és nem egy álom-világ színes tarkaságba övezett
buborékjaiként lebegtek az álomlátók szemei előtt."

Tény az, hogyaNépszövetség az általa elképzelt béke érdekében
dolgozik. Hogy azonban eléri-e a célját és vajj-on helyes úton halad-e, az
más kérdés. Vannak, akik feltétlenül bíznak benne, de sokan vannak olya-
nok is, akik semmi jót sem remélnek tőle. Ez utóbbiak közé tartoeik pl.,
Sir Oswald Mosley, az angol fasiszta rnozgalom vezetője is, aki a Daily
Ma.ilnek az 1934. évi febr. 4-én megjelent számában ennek élénk kife-·
jezést is ad.

A könyv írój a külön ,fejezetet szentelt azon intézkedések ismerteté-
sére, amelyek a n emze tkö zi m eg é r té s t vannak -hivatva szolgální a ma gya r '

isko lá kb a n . Magyarország már történeti .hivatottságánál ,f-ogva is igen nagy
súlyt vet arra, hogy ifjúságát a nemzetközi kapcsolatok fontosságának
megismerésére nevelje. E célt szo lgálj ák többek között pl. a tanítók kűl-
f.öldi utazásának megkönnyítésére létesült diákutazási központok, az if-
júsági amatőr sportversenyek. a tanulők nemzetközi levelezése, továbbá,
hogy Magyarország a genfi Ecole Internationale nyári tanf-olyamain mindíg
képviselteti magát, hogy a magyar ifjúság ismételten bekapcsolódott a
Good Will-day mozgalrnába, hogyaNépszövetség ismertetése kellő helyet
nyert a magyar iskolákban, valamint hogy a történelem meg a földrajz
tanítása is a nemzetközi megértés jegyében folyik nálunk. De különösen
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.kiemelendö fontosságú a magyar állarnnak a nemzetközi megértés érdeké-
ben tett az az intézkedése is, amellye'! elrendeli, hogy az iskolákban csak
olyan könyvek használhatok, amelyek más nemzetekre sértő adatokat nem
tartalmaznak.

Mindezekből megállapítható a magyar iskoláknak acél eléresére irá-
nyuló becsületes, jóindulatú törekvése. Sajnos azonban, a helyzet az, hogy
a népszövetségi eszmék szolgálata egyoldalúan csak 'a magyaroktól kőve-
teli meg a belátást ,és engedékenységet. "Ez a tudat - állapítja meg a
könyv írója - minden magyar ember lelkében .élénk ellentétben áll azzal
.a tisztelettel, amelyet a Népszövetségnek a föld számos más országában ki-
fejtett nagyérdemü munk ássága vált ki."jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A r á d ió é s a z isko la címü fejezetből kellő részletességgel megismerjük
az Angliában kezdeményezett, de ma már állandóan nagyobb és nagyobb
tért hódító r ádióisko la alkalmazásmó dját. munkaprogrammját és elért
eredményeit. Ezek a drót nélkül közvetített leckeórák természetesen meg-
különböztetendők a nálunk is szokásos népművelési rádióelöadásoktól. Ht
a rádióoktatás szervesen illeszkedik bele az iskola programmjába, még-
pedig a tanító ellenőrzése és közreműködő irányítása mellett. Vagyis a
r ádió iskola épen a tanítónak kíván segítségére lenni olyan eszközökkel,
amelyek egyébként nem állanának rendelkezésére.

Különösen érdekes e fejeze1;nek az a része, amely didaktikai szem-
pontból teszi kritika tárgyává a rádiónak az iskolában való alkalmazását,
ielsorolván ennek az új tanítási eszköznek fontosabb előnyeit és hiányait
is. Előnye pl., hogy irányítólag hat egyes tanítók munkáj ára," a módszeres
eljárások iránt felébreszti az érdeklődést, a falusi és tanyai iskolákban
rnegszűnteti az elszigeteltség nyomasztó érzését, fenntartja kűlőnbőzö or-
szágokban élő, de egy nyelvet beszélő népek lelloi kapcsolatát, a tanulókat
több egyéniséggel hozza kapcsolatba ,s fokozottabb rnértékben biztosítja a
-szülök érdeklődését is az iskola iránt. De mindezekkel szemben kikap-
csolja azWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b módszeres alapelveket, a tanulők őntevékenységét a mini-
mumra csökkenti, a tanító nem építhet a tanulők tapasztalataira, egysé-
gesít, a tanulókat tétlenségr-e kárhoztatja, kikűszőbőli a vizuáhis meg figye-
képen levonja szerző a tanulságot, hogy a rádió sohasern fogja helyette-
lés lehetőségeit és a tanító személyes hatása is megszünik. Végeredmény-
képen levonja szerző a tanulságot, hogya rádió sohasem fogja helyette-
s-íteni az iskola t,anítá,sáts ennélfogva szerepe csupán arra szorítkozik,
'hogy kiegészítse a tanítást olyan közlésekkel, amelyeket az nem tud nyuj-
tani. Hibáztatja tehát az angol kísérletet, amely az iskolában eszköz he-
lyett céllá tette a rádiót.

A kővetkező fejezet a te rm észe ttu d omá nyi o kta tá s n eve lő é r téke ive l

foglalkozik. A természettudományi oktatás nem kizárólagosan az empi-
rikus igazságkeresés iskolája, amely részben teleologikus, másrészről pedig
kauzális irányhan neveli a tanuló gondolkodását, hanem bőséges alkalmat
ad a spekulatív tevékenységre és bevezeti a gyermeket a megértés tény-
kedés-ébe is. "Nagy hiba volna .azonban .- állapítja meg a szerző -, ha
azt hinnők, hogy csak igazság után való kutatás dinamikus folyamata kép-
visel a nevelés szempontjából maradandó értéket. Nem, ezen túlmenőleg
a természeti ismeretek birtoklásának statikus állapota is lehet és kell"
hogy legyel} értékes lelki tulajdonságok forrása. A természeti ismeretek
az általános műveltséget oly árnyalatokkal gazdagítják, amelyek amazok-
nak kiváltságos Iolyománvai." A természettudományi iskolázobtság tárgyi-
lagosságra, önbizalomra, mások állásfoglalásának tiszteletbentartására s
-egyben alázatra is nevel. A természettudomány nevelő értékének mérlege-
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lése szempontjaból igen fontos az is, hogya természeti törvények nem-
csak az értelmen át, hanem színgazdagságukkal és Iormakincsűkkel az esz-
tétikai megérzésert át is utat találnak a gyermek lelkéhez. A nevelés fel-
adata azonban nemcsak az, hogy a természet szépségeit megismertesse a
tanulóval, hanem, amint azt Loczka kifejeai, "a természetben megnyilvá-
nuló szépnek lelki tartalommá kell válnia és vesztétikai élményekkel kell
gazdagítania a gyermek érzelmi világát". A továbbiakban rámutat a szerző
arra is, hogy vannak, ak.ik a természettudományoktói - különösen etikai
szempontokból - féltik a nevelés eredményeit, holott a természettől soha-
sem ered rossz, legfeljebb csupán azoktól, akik azt félreértik vagy félre"
magyarázzák.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gye rmekta n u lmá nyo zá s é s a te rm észe ttu d omá nyi o kta tá s című feje-
zetben azokat a kutatási területeket tárj a fel az író, amelyek a rendsze-
res gyermektanulmányozásnak a természettudományi oktatás kőrében fel;
merülö kérdéseit volnának hivatva megoldani. A példák egész sorával vilá-
gít rá a vitás kérdésekre, amelyekre a megnyugtató választ kizárólag csak
szabatos gyermektanulmányi vizsgálatok adhatnak. Hogy pl. a természet-
rajzi oktatás a növény, avagy az állatvilág ismertetésével kezdödjék-e;
hogy az egészból a részek felé haladjunk-e, vagy fordítva, s más hasonló
kérdések felett csak a tanulókban megnyilvánuló érdeklődés alapján lehet
dönteni. Ugyanílyert hiányok észlelhetők oa tanulök felfogóképességére vo-
natkozó vizsgálatok terén is. Tárgyilagos gyermeklélektani kísérletek ered-
ményei.feltétlenülszámos 'anyagr.edukciór.a vagy az anyagnak más sz,em-·
pontok szerint való feldolgozására vezetne, ami a mai eléggé túlterhelt
iskolákban feltétlenül nagy könnyebséget jelentene tanulónak és tanárnak
egyaránt. Ugyancsak gyermektanulmányozási módszerrel kikutatandó lenne
az is, hogy mennyi lehet azoknak a műszavaknak és szakkifejezéseknek a
száma, amelyek valóban megmaradnak a tanuló fejében: Hasonló munka
vár továbbá a gyermeklélek búváraira a gyermek megfigyelőképessége és.
a kifáradás határainak megállapítása terén is. És ugyancsak a gyermek-
tanulmányozás fogj.a megmutatni a tantervszerkesztés és a módszeres el-
járás helyes útjait is, s ha a természettudományi oktatás' helyes eredménye
után kutatunk, ismét csak a gyermektanulmányozáshoz kell fordulnunk.

A következő fejezet a p ed a góg ia i h isé r le te zé s mód sze r e ir ő l, vagvis.
olyan kérdésről szól,' amellyel a hazai és külföldi irodalomban idáig aIig
foglalkoztak. E tanulmányban szerző - mint a munkáltató tanítás kiváló
szakembere - először' is azokat a kísér leteket ismerteti, amelyek a mun-
káltató rnódszernek a természettudományi tárgyak terén való' bevezetése.
céljából az utóbbi években kőzépiskoláinkban folynak, Tárgyalásai során
részletesen rámutat a - rnódszer alkalmazásainak hátterére és gyakorlati
mego ldásaira, s majd a .hazai és külföldi iskolákban megejtett pedagógiai
kísér letek tapasztalatainak általános alapelveit is összegezi.

A .kőnyv légtedjedelmesebb része az Ü ja bb e lvek a b io ló g ia ta n iiá -

sá b a nWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű fejezet. Ebben a szerző ,a nevelés három alapelvének (1. a ta-
nulónak az emberi társadalom szociális közösségébe való beállítása,
2. az öntevékenység és 3. a gyakorlatiasság elve) a' biológiában való al-
kalmazását teszi tüzetes és alapos tanulmányozás tárgyává. Az első elv
úgy érhető el, ha a biológlát nem magáért tanítjuk; hanem azért, hogy a
megismert biológiai jelenségekbim megszeresse a t,anuló' a természetet és
hogy a benne rej lő erőket tudj a értékesíteni egyéni, családi és társadalmi
életénekjavám. "A biológia tanítása két tényezőn épül fel - állapítja
meg Loczka -, az egyik a tanuló élete, a másik a természet élete." E két
élétet . egymással kapcsolatba kell hozni. "A tanuló életéből folyó szűkség-
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Leteket a' környezettanulmányozás deríti ki, a természet életét pedig a funk-
ció- és tipustanítás elve dombortíja ki."

MiÍnthogy a biológiában a természet életét akarjuk bemutatni, nem
anatómiát és morfo lógiát, hanern Hziológiát és ökológíát kell tanítanunk.
Nem helyes pl. a levelek alakját, részeit, állását tanítani addig, amíg a
tanuló még azt sem tudja, hogy tulajdonképen rnire való a levél. - Ne
tudományos rendszert, hanem típust tanítsunk. - Évente elegendö 35 nö-
vénynek és ugyanannyi állatnak a megismertetése, de az történjék olyan
alapossággal, hogy a jellemző bélyegeket más növényen és állaton azonnal
íelismerje a tanuló.

A tanítási anyag feldolgozásával kapcsolatban kűlőnősen az őntevé-

kenységen felépülő eljárás alkalmazását hangsúlyozza Loczka, mint amely-
lyel a Iegszebb eredményeket lehet elérni. Természetesen vannak a bíoló-
giának olyan részei is, amelyeket nem lehet az észokok alapján kikövet-
keztetni. Itt egyszerüen köző lje a kérdéses ismeretet a tanár.

A gy,akorlatiasság elvének ismertetése során főképen a modern bio-
lógiai tanítás szemléltető eszkőzeiröl és eljárásairól ad részletes ,gyakor-
lati utasításokat e fej ezet. Feltétlenül az élő természet szemleletének a
híve a szerző,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.N e m c s a k az élő növényeket, .hanem az élő állatokat is be
kell vonni a tanításba. l iA biológia tanításának - jegyz·i meg Loczka -
a tanszeripar jejlettsége szinte kárára volt. mert termékeivel kiszorította
iskoláinkbó l .a valóságot. az életet". Fejtegetéseí során kűlőn kitér az író
az iskolakert feladataira, a növendékeknek az iskolakertben való foglal-
koztatására, akirándulásokra, gyüjtésekre. gyüjteményekre. a szer tál' és
a múzeurnok látogatására, a modellek, képek, táblai rajzok, vetítések,
mozgóképek, valamint a mikroszkópium alkalmazására, s végül a biológiai
gyakorlatoknak a biológiai oktatásban való szerepére is.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A te rmésze ttu d omá nyi ta n könyvekr ő l szó ló fejezet a tankönyvírás leg-
fontosabb követelményeivel foglalkozik, a példák egész sorával mutatván
rá azokra a ,hibákra, amelyekkel a tankönyvek még ma is meglehetősen
tele vannak. E hibák egyik fő okát Loczka abban látja, hogya szerzök
néha a rokon tárgyak egész sorozatának a megírását vállalják, holott egy
ember legfeljebb egy tantárgyban rendelkezhetik olyan különleges szak-
jártassággal, hágy tankönyvet Irhasson.

A kővetkezö fejezet azt a problémát veti fel. hogy milyen legyen a

munká lta tó o kta tá s ta n könyve . A régi tankönyv a mindenben megváltozott
új iskolában már nem állja meg a .helyét, viszont a tankönyv teljes ki-
küszöbölése sem lehet megoldás. Érdekes e téren az amerikaiak elgondo-
lása, amely szerint a tanulőknak - akárcsak a tudományos kutatóknak
- több könyvből kell ősszekeresgélniők az ismereteket. Németországban
pedig azzal kísérleteznek, hogy tankönyv helyett iskolai használatra szánt
lexikonokat 'adnak a tanulök kezébe. Kísérletezések folynak. de hogy mi-
lyen is legyen hát az a könyv, amelyik az új nevelés valamennyi módszer-
tani követelményét egyesíti, arra határozott feleletet ma még senki sem
tud adni.

A csa lá d a iö vő ku lc sa cimu fejezetben a családi nevelés apostolainak
azon törekvéseit ismerteti a könyv, amelyek a családi végvár -védöíalait
megbontó kollektivizmussal szemben az integer családi életet akarják visz-
szaállítani. OA baj gyökeres orvoslása ,itt is csak a jövő, nemzedéken át
érhető el. És amennyiben a családi ház a családias mentalitás kífej leszté-
sére alkalmatlannak bizonyul, az iskolának kell ezt a feladatot is ma-
gáévá tennie.
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Ugyancsak az ifjúság erkölcsi nevelése elmélyítésének problémáival
foglalkozikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA csa lá d vá lsá g a és a n eve lé s , valamint A csa lá d i n eve lé s fe l-

a d a ta iWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű két utolsó fejezet is.

Ezt a kivételes értékekben gazdag pedagógiai munkát, mint a leg-
ú ja b b nevelési elvek tanulságos útmutatóját, a legmelegebb szeretettel
ajánlom kartársaim szíves figyelmébe.

Buda p es t. Ba r a b á s Tib o r .

Kőrös Endre: Ö r eg leg ények. Költemények. 128 lap. Kapható Kis Ti-
vadar könyvkereskedésében Pápán. Ára 2.- pengő.

Dr. Körös Endre ny. tanítóképzőintézeti igazgató, c. főigazgató leg-
újabb verseskötete 50 igen szerencsésen válogatott lírai költeményt és két
kisebb verses elbeszélést foglal magában. A kőnyv első részében a címnek
megíelelöen azokról az "Öreg legények" -röl találunk kb. 25 igen megindító
és emelkedett hangú verset, akik a világháború kemény tusáiban példás
hősiességgel vettek részt. Őket látjuk gyötrött tagokkal és gyötrő gondok
közt lepihenni mindj árt a kőtet elején a "babjáki" éjszakában, míg felettük
virraszt, mint őriző pásztoruk, a kőltő és vele

"Rejtelme's fényben fönn a csillagok."

A csillagok egy másik, idegen világnak hírmondöí, a költő pedig tá-
voli hazájának, meleg, meghitt otthonának drága képét hordja a szívében.
Ez a drága, felejthetetlen kép, az édes otthon utáni állandó sóvárgás él
szűntelenűl az öreg harcosok sz ívében is, akik hűséggel őrt állva a határo-
kon, Isten végtelen kegyelmétől csak azt kérik:

"Övék legyen sértetlen-épen,
Mi harc után nyugalmat ád:
Egyetlen álmuk: kis tanyájuk,
Egyetlen üdvűk: a család."

Az elhagyott család sorsáért való folytonos aggódás keserűsége meg-
kétszerezi az öreg harcosok Iárasztó küzdelmeit, szenvedéseit. De azért
"ha vér szegélyezi is végig az utat", bátran előre mennek, mert "Menni
kell!" Sőt olykor nótáznak is, mint pl. a "Gyuricsi hidászok" a haragos
Drina habjai felett:

"Két partról az ágyúk
Egymást köszöntgetik -
Gyuricsí hidászok
Meg nótáznak nekik."

Az öreg legények soraiban természetesen ott van és lépten-nyomon
megszólal a maga szubjektív érzéseivel, töprengéseivel a szerző is. Ilyen
egyéni vonatkozás ú költeménye többek közt a Karácsonyé], Gyermekkacaj,
Hajnal felé, vagy pl. Ha meghalok:

"Ha meghalok, jő majd új kikelet.
Arvácskák nyílnak a sírom felett.
Es akkor már i l harci vész elűl,

Es béke lesz a parton kétfelűl."

A harctéri kőlteménvek után kővetkező "Más versek és műfordítások"
cím alatt szintén igen ke'dves, mély tartalmú és változatos tárgyú kőltemé-
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nyekkel találkozunk. Egyik-másikban még ott borong a mai kor szomorú
hangulata (pl. Bánhidánál, Komárom, Az utolsó harc, Kossuth, stb.) olykor
Iel-Ielcsil lanó reménykedéssel, de igazi derűs hangulatot inkább csak a
régebbi keletű, kellemes csengésű szenettekben találunk. Ilyenek pl. az
esti pírban égő "Régi ház" és az "Otthon" című ciklusmelyben:

",Mint zsongó víznek árja Kaposon,
Derűs emlékek képe átoson."

Hasonló Iínom derű suhan át a "Seprik a pápai utcát" c. kőzísmert
népdal történetének színes aranyszálakból szőtt meséjén is, melyet a szerző
a regiment után szaladó tízenhatesztendős barna kislányról igen megkapó
és Iebilincselő költöi elbeszélésben írt meg. Szép e mellett a kurucvilág
.dicsö napjait felelevenítő és a Csergö Bálint harcos pápai diákjairól szólö
verses elbeszélés is.

Öszintén elmondhatjuk, hogy ennek a verskötetnek úgyszólván minden
egyes darabját élvezettel ,é5 gyönyörűséggel lehet olvasni. A szerző játszi
'könnyedséggel versel, sorai gördülékenyek, j ámhusai lűktetök, rímei csen-
,gők és az egyes vensekben megnyilatkozó érzelmek mindenek felett szívbe-
markolők. Szeretettel figyelmébe ajánlom a költészet minden igaz barátjának.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Buda p es t. Na gy F e r en c .ONMLKJIHGFEDCBA

B . Szűcs Ferenc: G yermeklá n c fű . E lem i isko la i d a lo k gyű jteménye .

Harrnóniumra feldolgozva. [Szerző kiadása, 1934. Debrecen.)

A 32 oldalra terjedő ,fűzet 62 dalt tartalmaz a nép iskolai énektanítás
'köréböl válogatva, s ízléses, könnyű és jól hangzó harmóniumkísérettel
ellátva. Szerzö a tanítóképző-dntézetek zenetanítási anyagául szánta e mű-
vét, de - mint arra az előszóban nagyon helyesen rnutat rá - a nép-
iskolaiénektanítámak is hasznos segítőtársa lehet. Az ízléses és szép
kiállítású kis fűzet a haladás elvének megfelelően fokozatos nehézségi sor-
rendben két-, 'hámm-, négyszólamú homofon és polifón stílusban tartal-
mazza a népiskolai dalok harmóniumra való feldolgozását. Szó lamai élnek
-és mozognak, s harmóniával igyekszik áthidaini a 'tegnap muzsdkáját, irányt
mutatva a ma zenéje felé. - Szerző értékes és kiforrott pedagógia! műkö-
-désének eredménye ezen munka, melyet tanár és növendék egyaránt öröm-
mel íogadhat cés eredményesen használhat. - AWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfü z e t ára 2.20 P.

Nyir eg yh á za . Viká r Sá ndo r .
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EG YES ÜLE T I ÉLE T.ONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z ő k ö n y v , mely felvétetett a T. 1. T. O.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE . elnökségének 1935.
február 18-án, a budapesti 1. ker. m. kir, áll. tanítóképző-intézetben -meg-

~rőL Jelen vannak Padányi-Frank Antal dr. elnöklete mellett:
Éber Rezső, Jaloveczky Péter, Lux Gyula dr., .Mesterházy Jenő, Pócza
József, Erdélyi Olga.

Elnök üdvözli a megjelenteket. az ülést megnyítja.

1. Elnök a febr. l-én megtartott kézgyűlésre visszatekintve, örömmel
állapítja meg, hogy annak lefolyása sikeres volt. Bár aggodalommal tekin-
tett a téli közgyűlés elé, ez az aggodalom szerencsere fölöslegesnek bizo-
nyult. A tagok igen szép számban jelentek meg, zsúfolt terem hallgatta
az előadásokat. Meleg kartársi érzés, együttérzés hatott át mindenkit. A
kőzgyűlés e sikere, céljaink elérése érdekében kötelez bennünket a közös.
munkásságra. Az együttműködés légkörét minden körűlmenyek között meg
kell óvnunk továbbra is. Elnök, aki az egyesület működéseért,a közösség
szelleméért elsősorr-ban felelős, kéri az elnökség minden tagját, legyenek
segítségére az összetartás, együttműködés szellemének megóvásában. elmé-
lyítésében. Az elnök minden tőle telhetőt megtesz az egyesületért, kéri
azonban a tagtársakat. ha valami elkerülné fígyelmünket, hozzák az elnök
tudomására, hogy elj árhasson a kérdéses ügyben.

2. Elnök közli a jelenlévőkkel, hogy a normálstatus megalkotásával a
12 állami intézetnek megfelelő 12 igazgatói állást a következőképen cso-
portosították fizetés szempontjából: 3 hely van az V. f. o.-ban, 7 hely a
V I . és 2 hely a V I I . f; o.-ban. A tényleges helyzet azonban a következő:
nincs betöltve 2 V. f. o.-beli állás és 3 igazgató van a VII. f. o.vban. Re-
méljük, e sérelem a legközelebbi kinevezések alkalmával rnegszűnik. Elnök
jelenti, hogy érdeklődött a helyettes és óradíj as helyettes tanárok elő-
lépése, va:Iamint az okleveles tanárok alkalmaztatása iránt, továbbá kérte,
hogy a szolgálattételre beosztott [s gyakorlóiskolai vizsgálatot tett) államí
tanítók besoroztassanak a gyakorlóiskolai tanítók rangsorába. - Ezekkel
kívánjuk jelezni azt a törekvésünket, hogy tagjaink anyagi érdekeit is
szolgáljuk.

3. Elnök eljárt a mnisztériumban abban az ügyben, hogy az idei képe-
sítövizsgálatok elnökei között még nagyobb számban legyenek képző-inté-
zeti tanárok és igazgatók. Az ügyosztályban erre nézve biztatást nyert.

4. A kialakuló érdekképviseleti rendszer kérdésében az elnökség úgy
döntött, hogy felkéri Kiss József szerkesztöt és Mesterházy Jenő főtitkárt,
hogy tájékozódjanak ebben az űgyben, s tapasztalataikról a legközelebbi
elnökségi ülésen tegyenek jelentést.

5. Elnök kívánatosnak iartj a, hogy a jövő évben taggyűléseinken
"Ügyeink" címen ez a két kérdés tárgyal tassék: 1. Külföldi ösztöndíjak;
2. tanítónövendékek segélyezése,

6. Az elnökség elhatározza, hogy küldőttségileg üdvözli Hóman Bálint.
V. K. M. urat, abból az alkalomból, hogy a Corvin-lánccal kitüntették.
Ez alkalommal arra is kérjük a miniszter urat, hogy a 8 Iöigazgatói állás'
egyikét státusunkba tartozó szakférfiúval töltse be. Státusunk megfelelő
értékelése érdekében tartjuk ezt a kérelmet szűkségesnek.

7. Föltkár jelenti. hogy egyesűletűnk taglétszáma héttel gyarapodott:
1. Dr .....§oós Paula, 2. Pödör Irén, 3. Bodorné Humrnel Irén, 4. ~ M.
Margit, 5. Wagner LajoS;-6. Undi Mária, 7. Novák M. Lukrécia.-- -------.



Egyesületi Élet.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 3 =

Jelenti továbbá, hogy a gyakorlóisk6lai tanulók által fizetett 1 pengőso
beiratási díjak ügyében beadott memorandurnunkra eluíasrtó válasz érke-
zett. Miután a gyakorlóiskolai tanítók gyermekei is élvezhetik a tanítói
internátusok kedvezményét, a minisztérium nem engedélyozhetí, hogy a
gyakorlóisko,lai tanulóktól befolyt díjak 50%-át a T. I. T.· O. E. hasz-
nálja fel.

Közli, hogyaPolg. Isk. Tanárok Egyesületétöl átirat érkezett, mely-
ben csatlakozásra szólítja fel egyesületünket a tanító-, tanárgyermekek
tandíj kedvezménye ügyében megvalósítandó mozgalomhoz. A T. I. T. O. E.
csatlakozik a mozgalomhoz, a már érvényben volt rendszer alapján. Jeles-,
jórendü tanító-, tanárgyermek legyen tandíj mentes, elégségesrendű féltandíj
kedvezményes.

Kiss Lajos és Mezei Zsigmond Apponyi-kollégíumí hallgatóktói folya-
modvány érkezett, melyben arra kérik az egyesületet, támogassa őket tan-
díj segéllyel. Az egyesület örömmel tenne eleget a kérésnek, de mostani:
nehéz anyagi helyzetében ez nem áll módjában, Egyébként elvi akadályai
is vannak a kérés teljesítésének: az alapszabályok szerint csakis tagokat
vagy azok hozzátartozóit segélyezhetjük. A főtitkár azonban utána jár,
rniért nem részesülnek az Apponyi-kol légíum hallgatói tandíjmegtér ítésben.

8. Elnök kőz li, hogy a március havi tagértekezletet a Ranolder-inté-
zetben, az áprilisit a Redernptorissáknál és a május havit Zsámbékon
tartjuk.

Örömmel jelenti, hogy a jászberényi tanítóképző 150.- P-t küldött
a házalapra. Az elnökség köszönettel tudomásul veszi.

9. Pénztáros jelenti, hogy Jancsurák Gusztáv, aki az egyesület házá-
ban lakik, bérrnérséklést kér. Az .elnökség nem szavazta meg a hérenged-
mérryt.

10. A székesfehérvári róm. kat. képző világi tanáraitói megvontak a
vasúti arckép es igazolványt, s e rniatt nem tudnak oly gyakran jönni a
gyülésekre, mint szeretnének.

Az igazolvány megvonása a MáN. félreértésén alapszik. Pócza József
pénztáros intézkedni fog, ho.gy a székesfehérvári képző tanárai is hozzá-
juthassanak a félárú vasúti jegyhez.

Több tágy nem lévén az elnök az ülést bezárta. K. m. f . Padányi-Frank
Antal dr. s. k. elnök, Erdélyi Olga s. k. titkár.

Taggyülés. A T. I. T. O. Egyesülete f. évi február 18-án, az 1. ker ..
áll. tanítóképző-intézetben taggyülést tartott. Jelen voltak Padánvi-Fr-ank
Antal dr. elnöklete mellett: Vágó M. Reliridis [Kiskuníélegvháza] , Piros R.
Gabriella, Kelemen M. Lauriana, Takáts M. Frida, Nagy M. Evelin nővérek,
dr. Krizsanecné Németh Edit, B. Braun Angéla, Ibererné Popovits Olga,
dr. Szakál János, dr. Lux Gyula, Molnár Oszkár, Schmidt Nóra, Müll-
mann M. Benigna (Zsámbék), Kishontí Barna, Szabó Béla, dr. Bálint Sán-
dor (Szeged). Vincze Sándor, Nagy Ferenc, Frigyes Béla, Mesterházy Jenő.
Jaloveczky Péter, dr. Tóth Antal, Éber Rezső, Barabás Tibor, Adarnovits
Jenőné, Gyúrjács András, Csikai Pál [Nagykőrős], Németh Sándor.

Dr. Prochaska Ferenc: "Földrajztanítási problémák IL" címen foly-
tatta január havi taggyülésen megkezdett előadását.

Előadása után Padányi-Frank Antal dr. mondott köszönetet. Hozzá-
szólásában kijelentette, hogy azzal, amit az előadó idehozott. felrázta lel-
künket és arra késztet, hogy nézzük meg állandóan a Iorrásokat. Ne bízzuk
magunkat egy-egy könyvre, járjunk utána adatainak. A Neuber-féle könyv-
rész is megdöbbentő hatású volt. Ha van is erő és kultúra bennük, de ne
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fessük azt értékén felül. Növendékeinket neveljük rá, miféle teendők vár-
nak rá pl. a tisztaság stb. [körömvizsgálat) terén. - Előadását azok is
megnyugvással, gyarapodással hallgatták, akik nem íöldrajz-szakosok. Al-
kalmas volt ez az előadás érdeklődés keltésére, a nyáron elkövetkezendő
szakértekezletre, mely becsületes fáradozással készül.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H R ONMLKJIHGFEDCBAE K _

F in á c z y E r n ő t. Négy évvel nyugalomba vonulása után, évek
óta tartó nehéz testi szenvedésben .íebruár hó 26-án, 75 éves korában
meghalt IelsövisóijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF in á czy E r nő dr., a budapesti tudományegyetem
volt pedagógia tanára. M. kir. udvari tanácsos, 'a II. osztályú Magyar
Érdemkereszt, a Lipót-rend, a Ill. osztályú Vaskorona-rend lovagja,
a .II. osztályú po lgé ri hadi érdemkereszt tulajdonosa, a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagj,a, a II. osztály titkára, az O. K. Ta-
nács másodelnöke. a Magyar Paedagogiai Társaság tiszteletbeli
elnöke, egyesíiletünk tiszteletbelí tagja volt. És még sok más tudo-
máriyos társaságnak volt- tag'ja. De mindezeken felül több, mint há-
.rorn évtizeden át a magyar nevelésügy hivatott irányitója 'Volt, aki-
nek emléket tudományos munkák és .iskoleügyi alkotások jelölik,

1860-ban született, 1881-ben már kőzépiskolai tanár, 1885-től
pedig - elöbb mint berendelt tanárés igazgató, majd rniniszteri
osz tá lyí anácsos, egyik Iegföbb munkása volt a kőzépiskolákról szóló
1883. évi XXX. t.-c. végrehajtásának.

Nagy tudását, pontos és szabatos munkáját munkatársai példa-
képen emlegették. Németországban rés Franciaországban hivatalos ki-
küldetésben hosszú ideig tanulmányozta a közoktatásügyet. Megírta
A francia középiskolák mult ja és jelene című könyvét (1890.). A ma-
gyar középiskolák ügyével való állandó kapcsolata szinte kénysze-
rítő erővel késztette a magyar kőzépiskolák történetének (1896.) és
a magyar közoktatás legfontosabb idejének, az 1. Ratio kora törté-
netének megírására (I. k. 1889., II. k. 1902.). A budapesti tudomány-
egyetem 1901-ben hívta mega pedagógiai tanszékre, melyet nyuga-
Iombavonulásáig, 30 éven át töltött be. Ebben a rendkívü li fontos
állásban rnint ember, tanár és kutatótudós rendkívü li érdemeket
.szerzett.

Mint embe r a pontosság, lelkiismeretesség mintaképe volt. Szi-
gorúságával és jószívével, tökéletesen becsületes életével és fínom
lelkével példaként szolgált a leendő tanároknak. Mint ta n á r a
kötelességteljesítés megszemélyesítöje volt, aki teljesen kidolgozott
-előadásaival, logikailag és esztétikailag mesteri dialektikájával, mód-
szertanilag is felépített tanításaival mutatta meg a jó tanár élő min-
táját, A tu d ó s Fináczy kiváló neveléstörténeti munkáiban is tanár
maradt: érezzük kőnyvein, hogy tanítani akar. "Valamennyi Ioglal-
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kozás közül, melyek tudományos alkotással vannak összekapcsolva,
a tudomány tanitójáé az, mely külső és belső okokból egyarántWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t

legalkalmasabb erre. A kutatás a tanító tanár hivatása." (Ostwald:
Nagy ernberek.] Fináczy tudományos Iejlödése mutatja, hogyan lesz:
a jó tanár alkotó tudóssá. Egymásután írta meg neveléstörténeti
munkáit, melyek mind hosszú ideig tartó, rendkivüli elmélyedő mun-
kának eredményei. Ezekben az eredeti forrásmunkak teljes ismeretén
kívül az alapelvek szemléletes kihámozása, a filozófiai megokolások.
elemzése és a kor lelkének a megérzése a legjellemzőbb. Annyira
elevenen tudja az ismertetett író t és munkáját a történelmi korban
és körnvezetben elhelyezni, hogy ebből a szempontból mindegyik
könyve a legmodernebb szellemtörténeti bírálatot is kiállja. Neve-
léstudományi elméleti álláspontja kezdetben teljesen herbarbi alapo-
kon nyugodott, de minden konzervatiwizmusa mellett sem zárkózott
el attól, hogy az ujabb pedagógiai gondolatoikból és eszrnékböl azt"
amit helyesnek tartott, el ne fogadja. Felfogása legközelebb áll
Willmannéhoz: a pedagógia részben normatív, részben leíró tudo-
mány, melynek alapjait az etika és a lélektan adja. Az etika a neve-
lés célját határozza meg, a lélektan a célhoz vezető utakat.

Fináczy minden rnunkáját a legnagyobb gondossággal, szinte
féltő szeretettel írta. Minden szava a legpontosabban a helyén van.
nem mond többet, sem kevesebbet, mint amit akar. Nála nincse-
nek a pedagógiai irodalomban - sajnos - gyakoriböbbértelmű ki-
Iejezesek és rnondatok, gondolat nélküli üres kőrűlírások. Írásai
nemcsak tartalmi, hanem nyelvi szempontból is kifogástalanok. Olva-
sásukat és megszeretésűket ez nagyon elősegíti. Nem írt túlságosan
sokat, mert csak tölkéletest akart műhelyéböl kibocsátani. Műveinek
jegyzékét a Magyar Paedagogia Fináczy-emléklüzetében (1930.}
Nagy J. Béla összeállította. Az ókori nevelés története 1908-ban (II.
kiadás, 1922.), A középkori nevelés története 1914-ben (II. kiadás
1926.), A renaissance-kori nevelés története 1919-ben, Az újkori
nevelés története 1927-nen, A neveléselméletek a XIX. században pe-
dig 1934-ben jelent meg. A Világnézet és nevelés 1925-ben, Herbart
élete és pedagógiája 1932-ben. És igen sok más tanulmány. M,ind-
egyik munkája értékes, kornoly mű és a magyar neveléstudomány-
nak örökértékű kincse. Munkál'kodását élete utolsó percéig Iolytatta,
Halála előtt egy ...•k>ét órával még 'a m o s t megjelenendő Didaktika
nyomdai kiállításáról beszélgetett, ,a Magyar Paedagogia loővetkezö
száma hozza a Fináczy által készített iskolai íelűgyeletröl szó ló
törvény tervezetét. Megható, amikor valaki élete végéig így teljesíti
kőtelességét.

A magyar tanítóképzésnek Fináczy Er:nő őszinte megbecsűlöje
és értékelője volt. Hosszú éveken átelnöke volt az Országos Tanító-
képző-intézeti Tanárvizsgáló Bizottságnak. Ezen ,a réven és mint
tanár is kapcsolatba jutott a magyar tanítóképzés majdnem minden
munkásával. Igen megszerette és becsülte a tanítóképző-intézeti
tanárságot. Résztvett egyesűletűnknek a tanítóképzés reformját elő-
készítő mozgalmában, Az 1912-ben Kiskursíélegyházán tartott kőz-
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.gyűlésü.n1k<önnagyszabású elöadásában! leszögezte álláspontját. hat-
évfolyamú tanítóképző szükséges, melyben a közműveltségi és szak-
tárgyak a 4 alsó és 2 felsö tagozaton szétvá lasztandók. Ezt az állás-
pontját késöbb is megtartotta. s megmaradt e mellett akkor is, mikor
1922-ben a minisztérium rendeletére a Magyar Paedagogiai T ársaság-
.nak a hatévfolyamú tanítóképzésröl véleményt kellett mondania. 2

Fináczy Ernő tanári és tudományos működése a magyar neve-
lésügyre olyan hatást g)'lakorolt, melynek kővetkezrnénye, az intéz-
ményeken lés <tanítványokon keresztül, hosszú időkig érezhető lesz.
.Különősen a tanítóképzö-intézetekben, melyek elméleti Je},fogására és
neveléstörténeti tanítására Fináczy gondolkodása döntő jelentőségű
volt. Tőle való búcsúzásunkat nem dejezhetjűk be méltóbban, mintha
.idézern néhány héttel ezelőtt hozzárn intézett levelének néhány sorát.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. " J ólesett a bírélaton át meglátnom. hogy szerény tanításaimból és
,gyarló példámból találtak kedves tanítványaim követésre méltót is:
.az igazságra való törekvést, a fenntartás nélküli őszinteséget és a
.szeretetet." Fináczy életeés tudományos müködése teljes egészében
kővetésre méltó.

Temetése február 28-án volt a Magyar Tudományos Akadémia
-elöcsarnokából. Koporsójára egyesűletűnk is letette kegyelete és
hálája jeléűl koszorúját.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss J ó zse f:ONMLKJIHGFEDCBA

W e s z e ly ö d ö n é s fe le s é g e t. Még meg sem szikkadt Fináczy
Ernő sírján 'a hant, .újra temettünk, temettük Wesze ly ödön d r .- t, a
budapesti Pázmány P.éter Tudományegyetemen a pedagógia tanárát
-és Feleségét Ba la jth y Ilo n a nyugalmazott tanítónöképzö-intézeti igaz-
gatót, a szabadkai állami tanítónöképző-intézetnek volt igazgatóját.
Van a tkettőljűk elmúlásában .a gÖlfög tragédiák mcgrendítő voltából
valami. Weszely öcLönelérte a magyar pedagógus által elérhető leg-
magasabb polcot: néhány hét előtt a budapesti tudományegyetem
pedagógia tanárává neveztetett ki. Pécsröl Budapestre kőltözött.
Nagy buzgalommal s friss energiával kívánt az új állásával reárótt
'kötelességének eleget tenni. Február 25-én tartott megnyitó előadá-
sában igen széles perspektíváj ú programmot fejtett ki. Ezt az elő-
adást már betegen, túlzott lcőtelességérzésböl tartotta meg. A 68 éves
tudós betegsége a korai felkelés kővetkeztében súlyosbodott, tűdö-
__gyulladást kapott. Felesége őndelá ldozóan ápolta, s kőzben maga is
megkapta férje betegségét, amely alig másfél nap után, március
4..,én végzett vele. Felesége balajti Balajthy Ilona, volt szabadkai
tanítónöképzö-intézeti igazgatónő; az egyfk legrégibb magyar nemest
család sarja. Nagyatyja, Balajthy Vendel, a híres jászkún kapitány
volt. Balajthy Ilona kiváló tanítóképző-intézeti tanár volt, a sza-

1 Ma gya r Ta n ító kép ző 1912. évi XXVII. évfolyam 254-262. 1.: Ta n ító -

kép zé sü nk jö vő je .

2 Ma gya r P a ed a gog ia 1922. évi XXXI. évfolyam, 14-19. 1.: A ta n ító -

kép ző -in té ze tek ú j sze r u eze te .
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badkai m. kir. állami tanítónöképzö-intézetnek 1900-tól 1905-ig volt
igazgatója. Ekkor férjhez menvén nyugalomba vonult.

A Weszely-iház1aspár mintaszerű családi életet élt, a feleség
megértő sorstársa volt férjének, s úgyszólván együtt haltak meg, mert
felesége halála után másfél nappal, március ő-án délben Weszely
ödön is meghalt. Temetésük egyűttesen történt március 9-én, szorn-
baton délután ,fél 4 órakor a Kerepesi-úti temető halottasházábó l,

Weszely ödön jó tanár, kiváló neveléstudományi író volt. 1867-
ben született, 1890-t,ől 1906-ig több budapesti kőzépiskolában taní-
tott, 1906-1911-ig az Eötvös J ózseí báró reáliskola igazgató] a,
1911-től fővárosi középiskolai főigazgató, 1918-tól a pozsonyi (később
pécsi) tudományegyetemen a neveléstudomány nyilvános r-endes
tanára lett. Elméleti tudása gyakor Iati készségekkel és sze,rvezőerő-
vel párosult. A döváros kőzoktatásügyének, szakíelügyeletének meg-
szervezése, a fővárosi Pedagógiai Szemináriumnak felállítása az ő
rnunkáj a következtében tőrtént. Elnöke volt a Magyar Gyermekta-
nulmányi és a Gyakorlati Lélektani Társaságnak, társelnöke a Ma-
gyar Paedagogiai Társaságnak, melynek fo lyóir atát 1907-től 1912-ig
szerkesztette, egyesületünknek régtől Ifogva tiszteletbeli tagj a volt.
A mult század végén és a jelen század elején éveken át tanította
a neveléstudományokat a budapesti Ranolder-intézet tanttónöképzö-
intézetében. Innen ered a tanítóképző-intézeti pedagóg-iával való kap-
csolata. A neveléstudományi irodalom majdnem minden ágával
foglalkozott. Több unint 20 nagyobb munkát és igen sok kisebb
tanulmányt írt. Ezek közűl sokban teljesen úttörő; munkái közül sok
a tanítóképző-intézetekben is használt ,és sokat olvasott kőnyv.
Jelentősebb kőtetei a következök:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA mode r n p ed a góg ia ú tja in . (2 .

kiadás 1917-ben.) - Na gy p ed a gógu sok. (2. kiadás 1925-ben.) --
P ed a góg ia . (Tud. Zsebkönyvtar. 2. kiadás 1932.) - Beveze té s a
n eve lé s tu d omá nyb a . (2. ,kiadás 1932.) - Lefordította C la p a r éd e

Gyerrnekpszichológiáj át (1915.) és P a yo t Az akarat nevelését. (1921.)
Kisebb tanulmányai közül A gye rmekta n u lmá ny je len tő ség e és p r o b -

lémá i, továbbá A sze llem i kép e sség ek fe jle sz té se a Magyar Tanító-
képző 1931. :és 1932. évfolyamában jelent meg. Az 1900-as évek ele-
jén egyesületűnknek és a Magy-ar Tanítóképzőnek szorgalrnas
munkatársa volt. T,öibb előadást tartott, és résztvett az új (1903. évi)
tanítóképző-intézeti tanterv és utasítás elkészítésében és megvitatá-
sában. A Magyal' Tanítóképzőben ezidőben megjelent nagyobb tanul-
mányai a következök. A pedagógia tanításának módszere. (1900.) -
A tanítóképző-intézeti tanterv magyarnyelvi része. (1900.) - A
tanítóképzés szfnvonala. (1901.) -- A magyar nyelv tanítása. (1901.)

Weszely pedagógiai gondolkodás ának alapj a az értékelméleti
idealizmus, az ernber összes tehetségeinek erkölcsi alapon való fej-
lesztése. Enn~kaz erkölcsi alepon álló embernek maga is ideális
típusa volt. Jól jellemzi őt a Magyar Gyermektanulmányi és Gya-
korlati Lélektani Társaság gyászjelentése. liA magyar nevelésügy
eleven és fáradhatatlan lelkű tanítója s munkása, örökbecsű gyakor-
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lati és elméleti alkotások megteremtője. az újítás, a tökéletes szűk-
ségére ,fínoman és érzékenyen megrezdülő lélek költözött el vele
örökre ,közülünk." "A fínom tapintatú, közvetlen magyar urat, a má-
sokért mindenkor szószó ló pártfogót, a bölcs irányítót és az atyai
és testvér! jóbarátot siratjuk benne." ,

Mikor 1922-ben a hatévíolyamos tanítóképzés tantervét a mi-
nisztérium véleményezésére a Magyar Paedagogiai Társaságnak le-
küldte, a társaság Weszely Odőnt bízta meg a jelentés elkészítésével.
Weszely ebhen a jelentésben a hat évfolyam tervét és tantervét igen
szigorű birálatban részesítette, melyben - ha volt is igazság - maga
a kiindulási alap - a polgárWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Iskolai tanárképzéssel való koordiná-
ció - téves volt.' Weszely ödön a tanítóképző-intézeti tanarsággal
mindíg szor os baráti kapcsolatot tartott denn és a tanítóképző-inté-
zeti nevelést és tamítást igen nagyra becsülte. A tanítóképző-intézeti
tanárság pedig értékelte Weszely munkásságát, kőnyveiböl sokat
tanult és azokat szívesen adta a jövő tanítónemzedék kezébe is. EI-
multát egyesűletűnk is mély szornorúsággal gyászolja.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kiss J ó zse f.

Hóman Bálint dr. a bolognai egyetem díszdoktora. H óma n Bá lin t d r .

vallás- és közoktatásügyi miniszter urat a bolognai egyetem díszdoktorává
választotta. Az erről szóló diplomát február 23-án ünnepélyes keretek kö-
zött nyujtotta át neki Bolognában az egyetemi tanács élén az egyetem
rektora.

Hóman Bálint dr. pápai kitüntetése. XI. Pius pápa ŐSzentsége
H óma n Bá lin t d r . vallás- és közoktatásügyí miniszter urat római tartóz-
kodása alkalmával február 22-én magánkihallgatáson fogadta és a Szent
Gergely Rend nagykereszt jével tűntette ki.

Petri Pál dr. államtitkár kitüntetése. P e tr i P á l d r . állam titkárt a Kor-
mányzó Úr ŐFőméltósága az 1. osztályú magyar érdemkereszttel tűntette
ki. Petri Pál dr. a tanítóképző-intézeti tanarságnak mindenkor igaz, őszinte
barátja és értékelöje volt. Legmagasabb kitűntetéséhez a tanítóképző-inté-
zeti tanárság őszinte sz ívböl kíván szerencsét.

Tasnádi Nagy András dr. a vallás- és kíízoktatásíígyí minisztérium ú;
államtitkára. P e tr i P á l d r . lemondásával megűresedett politikai államtitkári
székbe a Kormányzó Úr ŐFőméltósága d r . Ta sn á d i Na gy And r á s t. az igaz-
ságügyi minisztérium helyettes államtitkárát nevezte ki. Március 7-én búcsú-
zott el a kultuszminisztérium tisztviselői kara P e tr i P á ltó l, aki tizenhárom
évig volt a minisztérium államtitkárja és ugyanakkor üdvözölte To sn á d i

Na gy And r á s t, az új államtitkárt. H óma n Bá lin t közoktatásügyi miniszter,
aki a távozó és új államtitkárral együtt jelent meg a tisztviselői kar előtt,
meleg hangon mondott Petri Pálnak köszönetet munkásságáért, aki Szily

Ká lmá n államtitkár üdvözlő szavaira megilletődött hangon kőszőnte meg a
tisztviselői kar támogatását. - Szily államtitkár ezután Ta sn á d i Na gy

And r á s államtitkárt üdvözöl te, aki válaszában örömének adott kifej ezést,
hogy azt a munkát, amelyet a hit kimélyítése tekintetében éddig egyházi

1 Wesze ly ödőn : A ta n ító kép ző -in té ze tek új ta n te r u e , A Magyar Pae-
dagogia 1922. évi XXXI. évf. 1-14. 1.
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téren végzett, a minisztériurnban folytathatja tovább. Bár ragaszkodik refor-
mátus hitéhez, csak ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb éke és meg é r té s sze lleméb en tu d ja az egyh á za k mű -

köd é sé t e lkép ze ln i. Minden egyház célja és kötelessége közös: a nemzet
tagjainak lelki és erkölcsi értékét emelni. A kultuszminisztérium államtit-
kárának legnemesebb tevékenysége, hogy a tiszta erkölcsi élet emelkedését
elősegítse az iskolák és egyházak útján.

Az új államtitkár úrWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ Méltóságát a tanítóképző-intézeti tanárság
mély tisztelettel és szerétettel köszönti.

Diákcserék. Németország elhatározta, hogy a középiskolák tanulóit
a nyári szünidö alatt - melyet e végett e,gy hónappal meghosszabbítanak
-egymás közt kicserélik. Ezzel akarj ák elérni, hogyanémet diák, mire
középiskolai tanulmányait beíejezi, ismerje hazája földjét, népét .. Hasonló
eljárás Olaszországban is van már 10 éve. Minden nemzeti állam törekszik
arra, hogy oa nemzet tagjai minél jobban megirsmerjékegymást és minél
jobban összeforrjanak. Ennek oa szép gondolatnak megvalósítása a ma-
gyar tanítójelöltek számára is hasznos és szűkséges lenne.

Előadások a testnevelésről. A Magyar Paedagogiai Társaságban feb-
ruár l ő-án három előadás hangzott el A mind enn a p i isko la i te s tn eve lé s

je len tő ség e az embe r n eve lé sb en címen. Előadók voltak: 1. D emény Ká r o ly:

A kérdés általános vizsgálata. 2. Szuková th y Im r e : A mindennapi testne-
velés orvosi szempontból. 3. J á vo r Alb e r t tanítóképző-intézeti tanár, a
Testnevelési Főiskola tanára: A mindennapi testnevelés pedagógiai értéke.

A budapesti 1. ker. áll. tanítóképző-íntézet cserkészünnepe. Február
l-én az 1. ker. állami tanítóképző az intézet tornatermében jól sikerült
müsoros csérkész-estét rendezett.

A budapesti VII. ker. áll. tanítónőképző-íntézet Segítő Egyesületének
műsoros estje. Január 31-én a VII. ker. áll. tanítónöképző-intézet ifj. Se-
gitő Eg1::esülete a budapesti Move disztermében műsoros estét tartott. A
műsor keretében d r . H e ig l Lá szlo , ,a kíváló magyar hegedűművész hegedult.

A Fővárosí Pedagógiai Szeminárium új igazgatója. D r . O zo r a i F r ig ye s ,

a szeminárium hosszú időn át volt igazgatója nyugalomba vonult. Buda-
pest székesfőváros polgárrnester e d r . H a lten b e r g e r M ih á ly egyetemi ny.
r endkívűli, műegyetemi. magántanárt bízta meg az igazgatássaL

Irodalmi szemle, D r . Ková c s J á n o s : Nyolcosztályos polgári iskolánk
kérdéséhez. (Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1935. feb-
ruári szám.] - P a d á nyi-F r a n k An ta l d r .: Szü lő fö ld ta n u lmá ny. [Néptanítók
Lapja, 1935. február 15-iki szárn.] - Wa gne r J á n o s d r .: A tintahal Iestéke.
(A Természet, 1935. februári száma.) - Végh J ó zse f: A magyar kisded-
óvónőképzés mult ja és jelene. Ill. [Kisdednevelés, 1935. 3. szárn.] - Kö -

ve sku ti J en ő : A hit- és erkölcstan a népmüvelés keretében. [Pestvármegyei
Népművelés, 1935. március.) - F eke te J ó zse f: A falusi néprnűvelés irány-
elvei. (U. ott.) - Ta ká c s Bé la : Olvassuk el Móra Ferencnek "Kincskereső
kis ködmön" című művét! (U. ott.]

A nyiregyházi kartársak munkálkodása. Ar a dvá r i Bé la Szabolcs vm.
tanfelügyelője által f . év febr. 14-én rendezett pedagógiai szemináriumon
"Az író portréja a népiskolában" címen előadást tartott. U. e, a szemina-
riumon H o r vá th J á no s a gyak. isk. növendékeivel bemutatta a beszéd- és
értelemgyakorlatok félévi eredményét. - Bá nh id i Ö dön márc. 2-án ren-
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dezett Tanító-Bál hangversenvén az intézeti zenekar élén Toselli: Serenád-
ját vezenyelte. -jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKo lta i [ Szá n ie l] Is tvá n a Szabolcsi Tanító jan.-febr.
számában liA családi és iskolai nevelés viszonya" (Gyermektanulmányi
alapon] címen cikket írt. - H o r vá th J á no s (U. 0..) "Az új rendszerü írás-
módról" írt cikket és hozzászól "A közmondások a nevelésben" címü
cikkhez.

Örömmel látjuk nyiregyházi kartársaink buzgó munkáját.

Madách-emlékünnep. A II. kerületi Csalogány-utcai állami tanítónő-

képző-intézet f. évi március hó l-én és 2-án d, u. 6 órakor az intézet dísz-
termében igen szép Madách-emlékünnepet rendezett.

Díjnyertes tanítóképző-intézeti tanár. lr tzin g F e r en c , a győri áll. ta-
nítónöképzö-intézet tanára az or szágos Brunswík Teréz dalpályázaton két
műdalával 100 pengős díjat nyert, gyermekkari kompozíciójáért pedig mi-
niszteri dícséretben részesűlt.

Irtzing Ferenc hangversenye. lr tzin g F e r en c a győri evangélikus ternp-
lomban jótékonycélú, önálló orgonahangversenyt rendezett, melyen Bach
J. S., Andriessen 1. és Reger M. műveiből adott elő.

Rádió-előadás. Meste r h á zy J enő "VQ.It egyszer egy szegényember ... "
(Híres emberek pályafutása.) címen március 12-én előadást tartott a
rádióban.

A kőszegi áll. tanítóképző-intézet részvétele a népművelésben. Zo ltá n

G éza tanítóképző-intézeti igazgató, iparostanonciskolai Ielügyelö-bizottsági

elnök kezdeményezésére a köszegi iparosság számára rendezett népműve-
lési munkálatokba belekapcsolódott az áll. tanítóképző-intézet tanári tes-
tülete és ifjúsága is. Február 24-én Bogná r G yu la tanár "Az iparosság
szerepe a magyar irodalomban" című előadással. az énekkar három dal elő-
adásával,Árvay Is tvá n és Sza la i J ó zse f növendékek pedig szavalatokkal
szerepeltek. Az énekkar dalainak betanítása Sá r o s i Is tvá n tanár érdeme.

Nyugtázás. Tagdíjat fizetett 1931-re: Mayer R. 1932. 1. felére:
Mayer R. - 1933-ra: Lovass L., J.-né Czinkovszky K., Vajda E. -
1934-re: B. Braun A., J.-né Cainkovszky K., .Ialoveczky P., Urhegyi A,
Sornbart A, B.-né Draskóczy V., Nagy F., Pödön B., Reményik L., Zoltán
G. - 1935. 1. felére: Nagy F. - 1935-re: Öllős S., Novák M. L., Cser
M, M., Oszwald J., Horváth M. E., Karadva M., Hrobáts M. A., Vágó
M. B., Mouillon M. A., Magó M. F., Gaál M. P., Wagner Lajos, Slajchó
M., Roda M., Medgyesi Zs. - Elöfizetett a íolyóiratra: Zsámbék rk. tnőkp.
(1935), Páp a rk. tnökp, (1931), Debrecen rk. tnőkp. (1934), Baja áll. tkp.
(1935), Tanárképző gyak. isk. Szeged (1934), Polg. és Ielsömezögazd. isk.
Gyöngvös (1935), .Iankovíts M. dr. (1935. L). - Adomány a Tanárok Há-
zára: Jászberény áll. tkp.: 150 P.

Bpest, 1935. márc. 12. P ócza J ó zse f, pénztáros.
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