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A némef akadém iai tan ítóképzés.

- Otődík közlemény -

A Har ma d i k Bir o dalom t an í t ó k é p-i é s e. A
Pedagógiai Akadémiálc helyzete, alig néhány esztendei műkődés

után, a második és harmadik évtized fordulój án válság os lett.
Szervezőjük,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABecker C. H. és az egész ném et pedagógus-társada-
lom nagyon sokat várt tőlük. Nem kevesebbet, mint az akkorí
szellemi művelödés krízis ének megoldását. S hogy ez nem sikerült
nekik, kegyvesztettek lettek. Annak a néhány védelmezőnek halk
szavát, aki a kedvezőtlen közviszonyokra próbált hivatkozni és a
nagy feladatokkal arányban nem álló rövid idővel igyekezett az
eredménytelenséget magyarázni, elnyomta az ellenzők egyre erős-
bödő hangja. "El a forradalom és az infláció életképtelen alkotá-
sával" - hallatszott Poroszországban mindenfelől. Csak olaj volt
a tűzre, hogy az állástalan tanítók száma évről-évre gyarapodott.71

Többen, így pl. Mayer F., egyenesen az akadérniáknak tulajdonít-
ják ezt az egészségtelen állapotot. Elég helytelenül, mert azokban
a ném et államokban is nőtt az elhelyezetlen tanítók száma, ahol
kitartottak a szemináriumi rendszer mellett (Bajorország, Würt-
temberg), vagy beveztték az egyetemi tanítóképzést.

Alig ültek el a tanítóképzés ügyében a világháború után fel-
vert hatalmas hullámok, az elégedetlenség ismét mozgásba hozta
azokat. A tanítóképzés reformja ismét időszerűvé vált. Az újjáren-
dezéshez a negatívumot az akadémiák bírálata jelentette. A pozi-
tívumot azok a javaslatok alkották, amelyek a szemináriumi kép-
zéshez való visszatérést, az akadémiák átszervezését, vagy pedig az
egyetemi tanítóképzéshez való áttérést ajánlotfák.

Becker alkotása a bírálatok pergőtüzébe került. Az elméleti
megalapozást és a gyakorlati kivételt egyaránt érték súlyos vádak.
Volt közöttük komoly érvekkel alátámasztott. de volt szép szám-
mal elhirtelenkedett ítélet is. Illetékesek szakavatott véleménye
mellett bőven tálálunk bírálatokat. amelyekről könnyen megálla-
pítható, hogyalkotóiknak a Pedagógiai Akadémia csak ürügy volt
bíráló kedvük kiélésére. A komoly bírálatok közé tartozik Ra e-

der scheidé, akinek véleménye szerint a legjobb tanítóképzés ott

711929-ben 11.301 tanító volt állás nélkül Poroszország ban.
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van, ahol minden akadémiai fok ellenére sem veszti el a kapcso-
latot az egyszerű, komplikálatlan népréteggel. hanem épen ellen-
kezőleg, azt a tartalm on, a munkamódon és az élményeken keresz-
tül tudatosan ápolja, és egy pozitív állami, népi, egyházi életbe
bevezet. Ebből a szempontból nézve a Pedagógiai Akadémiák nagy
hibát követtek el: a néppel való kapcsolatot nem ápoltak komo-
Iyan.?"

A vád igaz. A szépen kigondolt elmélet szerint az akadémiák-
nak foglalkozniok kellett volna mindazzal, ami népi, .a gyakorlat-
ban azonban megfeledkeztek róla. Már az elhelyezésük sem engedte
meg, mint fentebb láttuk, hogy hallgatóságuk közelebbi érintkezésbe
kerüljön a néppel. Az - akadémiák' tartalmában volt ugyan abból,
amit népreirányulásnak hívunk, de a gyakorlati kivitelben elveszett.
A szociális hivatásethosz kifej lesztése háttérbe szorult. így végered-
ményben a Pedagógiai Akadémiák nem néptanítókat. hanem városi
tanítókat képeztek, akiket hiába küldtek falura, idegeneknek érez-
ték ott magukat, a nép szellemi vezetői sohasem lettek, mert nem
értették meg azt.

Nemzetnevelési szempontból kifogást emeltek az akadémiák
vallásfelekezeti jellege miatt. A bírálók nem tagadják ugyan, hogy
az akadémiák ilyen alapokon nyugvó szervezetük mellett világné-
zeti egységben, zártságban tudtak hallgatóikra hatni, ami nagy
előnyt jelentett a nevelés ere drnényessége tekintetében. A hiba
csak ott van,' véleményük szerint, hogy a vallásfelekezeti rendezés-
seI elejtették a népkőzösségi gondolatot, és a nemzeti egységre való
nevelés helyett a felekezetek szerinti széthúzásnak adtak tápot. Na-
gyon helytelenül a nemzeti érzűletkőzősség fölé ahitfelekezeti ér-
zűletközösséget állították. S különben is túlbecsülték a vallásfele-
kezéti világnézetnek az akadémiai ifjúság összefogására irányuló
erejét - írjanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEckha rdt A.,73 mert a tanítói pályára előkészülő diák-
ságot csak a hivatásgondolatból kinövő munkaközösség tartja össze.

A Becker-féle elgondolással kűlőnben a hitfelekezetek sem ér-
tettek teljesen egyet. Az evangélikusok egyik képviselője, Gr iin-

uieller A.74 nyíltan szemére veti Beckernek, hogy a kultúrának
olyan fogalmazását adja, amelyből hiányzik az Isten, mint mínden-
nek alfája és ornegája. Ilyen szabad kultúrával tanítókat nevelni,
akik a pappal együtt a népet a túlvilági boldogság felé akarják és
tudják vezetni, nem lehet.

Jogosan vádolják a Pedagógiai Akadémiákat azok, akik azt ál-
Iítják, hogy a gyakorlati kivitelben elvesztették a lényeget a sze-
mük elől. A helyett, hogyelőkészítették volna a leendő tanítót élet-

7 2 L. a 65. sz. alatt i. m.-nek az akadémiai tanitóképzésre vonatkozó
cikkeit.

73 L. a 4. sz. alatt i. m. 46 1.
74 A Grünweller: Kultusminister D r . Becker und die P iida gogische

Aka demie im Lichi e der hr itischen Vemumft und der chr ietllch-eoa ngeli-

schen Welta nscha ung. Barmen, 1927.
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A koblenzi Tanilónőképző Főiskola

hivatására, a gyakorlattal karöltve haladva megadták volna neki
azt a tudományos alapot, amellyel eljárását magasabb szempontból
megítélni tudja, versenyre keltek az egyetemekkel. Egyre jobban
elvesztették lábuk alól a talajt, a gyakorlati vonatkozást, s halad-
tak feltartóztathatatlanul az absztrakt, öncélú, tudományos kikép-
zés felé. Keskenyvágányú, amolyan fiók-egyetemek lettek tudóskép-
zési célkitűzéssel, a nélkül azonban, hogy az egyetemet elérték
volna. Ahhoz sem az idő nem volt elegendő, sem a felszerelésük,
sem pedig a tanárok felkészültsége. Végeredményben tehát sem tu-
dóst nem képeztek, sem tanítót nem neveltek. Iránytűt vesztve há-
nyódtak a nyilt tengeren a két kikötő között. A Pedagógiai Akadé-
miák iskolapéldáját adták annak, írjanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa rgheer E.,75 hogy egy ta-
nítóképzés miként eshetik szét, ha minden egyes tagjában nem él
elevenen a határozott cél. Szétesettség, túlterheltség, terv- és cél-
nélküliség. üzemszerűség intenziv munka helyett, felületesség ala-
posság helyett jellemezte az akadémiálc munkáját.

A Pedagógiai Akadémiákon az elméleti kiképzés elnyomta a
gyakorlatit. A gyakorlati kivitelben minden tanítóképzési problé-
mát az elmélet nyujtásával elintézettnek vélték. A helyett, hogy a
tudományos elméleti kiképzést a tanítónevelés egyik részének tekin-
tették volna, amelyre csak annyiból van szűkség, amennyire a gya-
kerlatot alátámasztja és a tanítót a felmerülő kérdésekben eliga-
zítja, a teljes figyelmet reáfordították. Csak az elméletre gondol-

75 E. Bargheer: Deufsche Lehr erbildung a ls Ausga ngspunki der

Schulr elorm. Rechenschaft und. Ausblick. Osterwieck, 1936. 34 1.
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tak, de a belőle kihámozható gyakorlati útmutatásokra nem. Ilyen
beállítottság mellett nem voltak eredményesek a városi és 'a fal usi
iskolákban -tartott gyakorlatok sem, mert elszigetelten álltak az el-
mélettől. Ür volt az elmélet és a gyakorlat között, amit a hallgatók
nem tudtak áthidalni, mert nem tudták az elméleti ismereteket apró-
pénzre váltani. Ezért írjanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP rőve H.,76 hogy az akadémiát végzett
tanítónak még nagyobb szűksége van a továbbképzésre, mint akár-
melyik elődjének.

Az elmélet és a gyakorlat közé ütött résre érdekes magyará-

zatot találunk Schwa r cz H. miniszteri tanácsosnál;" Nagy hibát kö-
vettek el, írja, amikor az elméleti pedagógiát csonkán iktattak az
.akadémia tanulmányi rendjébe. Ennek egyik, a népiskola szem-
pontjaból igen lényeges fejeztét: a részletes tanítástant. vagvis mód-
szertant, mellőzték. Részletes tárgyalását a népiskolai anyag több
tipikus részletén bemutatott és ebből leszűrt néhány módszertani elv
ismertetésével helyettesítették. Ezzel az eljárással azonban nemcsak
csorbát ejtettek az elméleti pedagógia teljességén, hanem ékei ver-
tek az elmélet és gyakorlat kőzé, mert az elmélet magasabb régiói-
hól a módszertan vezet le a gyakorlat talajára, s így kapocs az el-
mélet és gyakorlat között. Hiányában a szakadásnak a kiképzés két
szervesen összetartozó része között be kellett következnie.
" Vád érte a Pedagógiai Akadémiákat, hogy tanárságuk nem töre-
kedett komolyan a hallgatóság pedagógiai gondolkodásának fejlesz-
tésére. -A beckeri elgondolástói eltérően a szaktanárok nem mond-
tak le szaktárgyaik öncélúságáról, s nem tekintették a dolgokat,
mint kellett volna, "more paedagogico", Kr ieck E. ezt azzal a rnen-
talitással magyarázza, amit az akadémiai 'tanárság, a középiskolai
tanarsággal együtt, az egyetemről hozott magával. Ott, írja egyik
művében;" a scientifizmus elnyomta a pedagogizrnust. Az egyete-
men már régóta minden, ami pedagógiai, másod-, sőt őtödrangú

üggyé süllyedt. A középiskolai tanárjelölteket csak szaktárgyaik
érdeklik, és professzoraik tanítására esküdve, tudományuk módsze-
rét egyúttal a legjobb tanítási és nevelési módszernek is tartják. A
neveléstudomány semmit sem mond nekik, nem akarnak tőle ta-
nulni. Ez a gondolkodásmód az akadémiák tanáraira már közép-
iskolai tanárjelölt korukban ráragadt és azóta is ott van. Ilyen fel-

, Iogásban jártak el a pedagógia hivatott főiskoláján, a Pedagógiai
Akadémián is.

Sokan panaszkodtak, az akadémiai rendszerű képzésre, hogy
nem nyujtott lehetőséget az elméleti pedagógiai ismereteket meg-
előző tanítási gyakorlatokra. Az angol "pupil-teacher system"-nek
valamilyen formában történő megvalósitását kívánták, mint aho-
gyan azt némely német állam, pl. Szászország, Hamburg, már meg-

76 H. Pröve: Die Vor tbildung der J unglehr er , Der Deutsche Volks-
erzÍeher c. folyóirat. 4. évf. 576-584. 1.

77 1. a 2. sz. alatt i. cikket.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7 8 E. Krieck:, Na tiona lpolitische Er ziehung. Leipzig, 1932. 177 1.
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l1ette. Ilyen előzetes -
tapasztalat - gyüjtés
:nélkül az elméleti -,
.pedagógia levegőben
lógó .és tanítása
-dogmatikus. Az is-
meretek deduktív

.rnódon jutnak a je-

.Iőltek birtokába,

.arnikor pedig a 10-

.gikai ismeretszer-

zésben a dedukció
.a középen van, két
-tapasztalati pont kő-
.zőtt. Az elméleti
fejtegetéseket meg-
<előző tapasztalás
felveti a problémát,
.a rendszeres pe da -
gógia tárgyalása
'megfejti azt, az is-
.meret világossá vá-
.Iik, és az utána kő-
vetkező gyakorlat-
'ban tudatos alkal-
.mazást nyer. Az
előzetes gyakorlás
nélkül a logikai
lánc csonka, az

-egyik legfontosabb
.szem hiányzik belőle.

A Pedagógiai Akadémiák ellenzői közül sokan márcsak azért
.sern bíztak a porosz megoldásban, mert alkotójuk,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABecker C. H.
.sem volt teljesen meggyőződve a különálló akadémiák létesítésének
feltétlen szűkségességéröl, Azok az érvek, amelyeket az egykori
kultuszminiszter nevezetes művében?" felsorakoztatott, elvesztik
::meggyőző erejüket azáltal, hogy Becker maga is egyízben a kűlön-
álló főiskolák ellen foglalt állást. Egyik régebben írt munkájában'"
.sajnálkozik anémet kőzoktatásűgy szétesettségén, és a legfőbb ide-
jét látja az összefogásnak. A szellemi élet egységét, írja, a rohanó
'specializálódás darabokra tépi. Ez a törekvés "felette végzetes for-
.mában" a Technikai Főiskolának az egyetemtél való elkülönítésé-
'ben jutott kifejezésre, Az "universitas". mindig szimboluma volt a'
-tudomány egységének. De erről önszántából lemondott, és vele
.együtt elvesztett egy fontos művelödési területet, csak azért, mert

A jenai Tanítóképző Főiskola ideiglenes otthonaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 9 L. a 19. sz. ala~~ i. m..
8 0 C. H. Becker ; Geda nken iiber H ochschulr eform. 1919.



322 Koltai István:

rangján alulinak tartotta a "technikai"-val való foglalkozást. "Mér-
hetetlen hiba volt a Technikai Főiskoláknak az elkülönítése." S.
épen az, aki ezeket a szavakat írja, emeli a "Sonderhochschulé"-k
számát eggyel, a Pedagógiai Akadémiával, mégpedig olyan terüle-
ten, ahol a szellemi egység megteremtése nemzeti létérdek.

Heves bírálat érte a Pedagógiai Akadémiakat az akadémiai ta-
nárság és a tanítóság részéről. A tanárság magasabb rangot szere-
tett volna az akadémiáknak biztositani, amelyek szervezetüknél
fogva nem főiskolák, hanem csak "álcázott főiskolák" voltak. A_
Porosz Akadérniák Szövetsége az 1929. április 18 és 19-én tartott,
gyűlésén81 kifejezésre juttatja, hogy miként a többi főiskolák szer-
vezetűkben hasonlítanak az egyetemhez. úgy a Pedagógiai Aka--
démiák tanártestületének is meg kell adni a messzemenő autonó-
miát. Az igazgató útján való vezetés csak kezdetben vált be, a rek--
tori intézmény bevezetésére van szűkség, A javaslati, a promóciós
és habilitációs jogot, mint a főiskola jellegzetes vonását, - ha a.
tanulmányi időnek 6 szemeszterre történő kiterjesztése árán is, --
nem szabad megvonni az akadémiáktól. E nélkül legfeljebb csak
"de jure" lehetnek főiskolák, de nem "de Iacto".

A porosz tanítóság kezdettől fogva nem értett egyet az álla--
;mában meghonosított tanítóképzéssel. Vonakodott is annak idej én
beleegyezését adni. Egyesülete útján kifejezésre juttatta.s" hogy
csak abban az esetben hajlandó a Pedagógiai Akadémiakat a tanító--
képzés alkalmas intézményeiként elismerni: 1. ha olyan városokban
Ilétesítik őket, ahol főiskola van, s ennek testülete és kűlöníéle-
'szervei a tanítóképzés rendelkezésére állanak; 2. ha minden vonat-
kozásban, de különösen a tanári testületet illetőleg a többi főisko--
lával egyenrangúak; 3. ha nem szervezik őket vallásfelekezeti ala--
pon. Mivel kikötései kőzűl valój ában _egyet s_em vettek figyelembe,
a tanítóság mindvégig esküdt ellensége maradt az akadémiáknak..
Ahol csak tehette, ütött egyet rajtuk. -

A porosz akadémiai tanítóképzés válságának éveiben nemcsak
bírálatok hangzottak el, hanemnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja va sla tok és ter vek is születtek. E
kettő német felfogás szerint összetartozik. Akinek ereje van a hi--
bák feltárásához, annak gondolata is legyen a javításhoz. A jóhi-
szemű javaslatok egész raja látott napvilágot. de lényegileg új
alig található közöttük. A íókérdés megint csak az lett: .kűlönálló-
akadérniákon, vagy pedig az egyetemen történjék-e a tanítóképzés.

És itt abban a formában, amely több német államban már megvaló--
sult, vagy pedig más alakban. Akadt olyan pedagógiai író is, aki
legfőbb idejét látta annak, hogy felhagyva az akadémiai tanítókép-
zés sikertelen kísérletével, térjenek vissza az évszázados kitaposott
útra: a szemináriumi képzéshez. Ezek közé tartozik ~a yer - F.S3 A

81 P reuliische Lehr er zeiiung. Berlin, 1929. 53. -sz.
82 Neugesia ltung der Lehr erbildung. Denkschrift des Geschiiftsführen--

den Ausschusses des Preu13ischen Lehrervereins. Magdeburg, 1924.
83 L. a 3. sz. alatt í. m.



ne' nem vált aka-
-démiák helyére, a
-többi középiskolák
mintájára 9 osztá-
lyos, kéttagozatú
szemináriumok lé-
tesítését ajánlja.
A felső tagozat
érettségivel zá-
rulna. Erre épülne

·az 1-2 éves Pe-
dagógium, amely
sokkal jobb mun-
kát tudna végezni,
·rnint az előkészítő
.iskolájától elsza-
·kított Pedagógiai
.Akadémia.

Az akadémiai
rendszer egy~k leg-
lelkesebb hívenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARie-

kel A., egyetemi
tanár.v' Az akadé-
rniákon történő ta-
nítóképzés nagy
előnyét a szemi-
náriumi képzéssel
szemben főleg ab-
ban látja, hogy ott
.a 'tanár és a hall-
gatóság munkakö-
zösséggé alakulva közösen dolgoznak a probléma Ielál lításán és
.megfejtésén, A szemináriumi tanár dogmákat állított fel, amit
a növendékeknek el kellett hinniők, az akadémiákon ellenben
.közös kritikai munkában kikutatjak az igazságot. Azt tették,
amit a munkaközősségi iskolák atyja, P a u/sen F. kívánt: nem
tanítottak a régi .értelemben, hanem megmunkálták az anyagot.
Az akadémia tanítási módszerét nem az egvetemtöl leste el,
hanem a népiskolait építette tovább. Ez a módszer az egyetemek
szemináriumaiban dívó eljárástói is kűlönbözik, Ott még mindíg
rendíthetelenül azt hiszik, hogy az akadémiai szabadsággal őssze
nem egyeztethető dolog a hallgatók jellemére hatni, őket nevelni.
Az akadémiai -tanítóképzés Riehel szerint jó, a baj csak ott van,
.hogy a Pedagógiai Akadémiá.k a gyakorlati kivitelben eltértek az
.eredeti célkitüzéstől. Ezért kiadja a jelszót: vissza az alapokhoz.

Az akadémiákon történő tanítóképzés barátai közé tartozik

A nérriet akadémiai tanítóképzés. 323

A jenai Pedagógiai Intézet

84 L. a 6. sz. alatt i. m.
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W eid el K. is. Művében85 arra az eredményre jut, hogy a tanítókép--
zés számára kűlőnál ló intézmények kellenek: pedagógiai föiskolák,
Főiskolák azért, mert csak ezek tudják a tanítónak megadni azt az;
átíogó tekintetet. amely nélkül legfeljebb mesterember, rutinem--

.ber lehet, aki a részletek felett nem látja meg az egészet, a sok.
lényegtelen közt a lényeget. Pedagógiaiaknak kell a főiskoláknak
lenniök, mert csak a neveléstudományon és a hozzákapcsolódó gya··
korlaton keresztül válik a tanító szakemberré. Minden tudomány-
nyal kell az akadémiának foglalkoznia, amely a pedagógiával kap--
csolatos, és így valóságos "Universitas Litterarum Paedagogica-
rum"-má kell fejlődnie. Ez azonban csak úgy lehetséges, írja Wei-

del: 1. ha a kiképzési időt 3 esztendőre e~elik fel, hogya kikép-
zés jobban elmélyülhessen és a hallgatók egyéni hajlamait jobban.
számításba lehessen venni: 2. ha az akadémiáknak is megadják a.
doktorráavatási jogot, és 3. ha a tanári utánpótlást az asszisztens--
rendszer útj án biztosítj ák.

Akadtak neves pedagógiai írók, akik az akadémiai és az egye-
temi tanítóképzés előnyeinek megtartásával és a hibák kiküszöbö-
lésével akarták a képzés válságát megoldani. Így Vol kelt H. egye-
temi tanár, a szász tanítóképzés egyik vezéregyénisége. A lipcsei.
Pedagógiai Intézet ünnepi ülésén tartott beszédében'" a különállo-
akadémiákon történő tanítóképzés előnyét a kiképzés zártságában.
és abban a hármas kőzösségben látja, amely a tanárok, a ha llgatók..
valamint a tanárok és hallgatók között kialakult. Hibájául rója Iel..
hogy az állam legmagasabb iskolájával, az egyetemmel való kap--
csolat hiányzik. E nélkül az akadémiai hallgató nem tudja a gyer-
mek és a német nép lelkére irányított munkáját úgy megalapozni..
ahogyan azt az egyetemen tehetné. Az egyetemre vitt tanítóképzés.

hibáját a szétesettségben, az egyetem és a tulajdonképeni tanító-
képző, a Pedagógiai Intézet közti belső kapcsolat hiányában jel ölVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

meg. Az egyetemi képzés során nem alakulhat ki igazi munkakö-
zősség, sein felfogásbeli egység az elméletben és a gyakorlatban. Az
egyetem nincs' tekintettel a tanítóképzés követelményeire, a leg--
több professzor nem is ismeri azokat. Mindent figyelembe véve ja-o
vasolja: hozzák kapcsolatba a Német Birodalom összes tanítókép-
zőjét az egyetemmel és olvasszák össze olyan egységgé, amely a.
népi tanítóképzés igényeit figyelembe veszi és azoknak megfelel..
Az egységet elősegítené: 1. a tanítóképzésben résztvevő tanárok
szemeszterenkénti gyűlésezésej 2. az egyetem és a Pedagógiai Inté--
zet tanárainak kölcsönös óralátogatása. 3. az egy szakcsoportbeli
tanárok havonkénti megbeszélése, és 4. kűlönleges munközösségek.
létesítése a vitás kérdések kritikai megvizsgálására.

Azok a tervek, amelyek a tanítóképzést az egyetemre akarják
vinni, szinte kiv'étel nélkül megegyeznek abban, hogy főérvük az:
egész oktatói rend egységes, egy helyen történő pedagógiai kíkép-

85 K . Weidel: Die neue Lehr erbildung in P r eullen, Erfurt, 1928.
8 G L. a 49. sz. alatt i. m.
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.zésének. biztosítása. Felelevenítették azt a Németországban már ré-
:.gebben felmerült gondolatot, amely szerint a kisdedóvók nevelőitől
föl a kőzépiskolák tanáraiig, beleértve a különféle tanítókat és
.:minden rendű és rangú szaktanárt, egyforma pedagógiai kiképzést
kell adni. Hogya régi álom "Ein Volk - eine deutsche Schule -

-ein Erzieherstand" és ezen keresztűl "Ein Reich" végre betelje-
.sedjék,

Ezen a téren említésre méltó a porosz tanítóság terve, amely
.kezdettől fogva az egyetemi tanítóképzésért küzdött, mert egyedül
az egyetemben látta az egységes nevelői rend kiképzésére al-
.kalrnas intézményt.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEmlékir a tá ba n87 a megvalósításra nézve 3 lehe-
-tőséget említ: ~. az összes tanerők együttes pedagógiai kiképzése a
.íöiskolai rangra emelt Pedagógiai Akadémián, a szakképzés (a taní-
tók kiképzése a szabadon választott szakból] az egyetemen; 2. mind-
két kiképzés az egyetemen; 3. a teljes kiképzés az egyetemen, de
úgy, hogy a Pedagógiai Akadémia az egyetem fakultása legyen és
-őnál lósága, mint pedagógiai kutató- és tanintézet csorbítatlanul
.rnegmaradj on.

Kr ieck E. egyetemi tanár a szűkségessé vált középiskolai ta-
nárképzési reformmal kapcsolatban kívánja a tanítóképzés pr obl é-
.máját megoldani. Neves művében'" azt írja, hogy a bölcsészeti fa-
kultás jelenlegi formájában nem felel meg a reáháramló feladatok-
nak. A jövőben kettős hivatásának megfelelően 2 önálló íöiskolává
kell alakulnia: tudományfőiskolává és pedagógiai Iöiskolává. A tu .•
dományföiskolák, ellentétben a művészeti főiskolákkal, amelyek a
művészetekkel foglalkoznak, a tudományokat fogj ák a legmagasabb
fokon művelni. A pedagógiai főiskoláknak (Bildnerhochschule) az

-ő sszes tanerők, a tanítók, a tanárok, a szakiskolai tanárok egyön-
tetű kiképzése lesz a feladata. Rendeltetésüknek mgfelelő en hármas
.munkakört, feladatkört ölelnek fel. Először is biztosítják a jelöltek
-elméleti pedagógiai kiképzését, amelynek középpontjában a népi
'valóságra és feladatokra irányított nevelői gondolat áll. Ezt a Iilo-
.z ófia, a nevelés filozófia- és neveléstörténet, az államr ól, a kultúrá-
ról és a társadalomról szóló ismeretek segítségével alakitják ki. Az
ilyen sok tudományágból összekovácsolt neveléstudomány [viel-
_gliedrige Gesamterziehungswissenschaft), mint a kiképzés magva
köré a második munkakörben a nyelvi-kultúrtudományi-történeti,
a matematikai-természettudományi, a technikai-művészi, a test-
nevelési, stb. szakosztályok csoportosulnak, úgy, amint azt a jelöl-
'tek szakkiképzése kívánja, A harmadik feladatkörben a különféle
fajtájú tanítók (tanárok) hivatásgyakorlati kiképzéséről gondoskod-
nak a rendelkezésükre álló iskol ákon, gyakorló-intézményeken ke-
.resztűl. Ilyen alapon sokszortagolt lesz a pedagógiai főiskola mun-

87 Die Zukunft der P iida gogischen Aka demien. Denkschrift
.schaftsfűhrenden Ausschusses des Preu/3ischen Lehrervereins.
.burg, 1930.

8B L. a 78. sz. alatt i. m.

des Ge-
Magde-



326zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKoltai István:

kája, irjanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKr ieck, de eggyéfűzi azt a gondolat kőzössége. A tudo--
mányos szakosztályok sem művelnek űres régiókban lebegő tudo-
mányt, tudományt ő magáért, mert mindent a népi nevelés gondo--
latának jegyében tesznek, a népi-politikai nevelés feladataival, a.
valóság élő egységévei szoros kapcsolatban.

Eckha rdt A. többször idézett művében'" egy újonnan létesítendő-
egyetemi fakultás ban, az 1919-20-as évek harcaiból jólismert pe-
dagógiai fakultás ban látja a német oktatói kar jövő képzőintézetét.
Siemére veti az egyetemnek, hogy jelen alakjában bitorolja az "uni-
versitas litterarum" elnevezést. Ez csak akkor illetné meg jogosan.
ha munkarendjében a neveléstudományt is arra a polera emelné,..
ahová a többi tudományt helyezte; ha a pedagógiának is külön
fakultást Iétesítene. Erre a kűlönál ló fakultásra az évek múlásával.
egyre nagyobb szűkség van, mert egyedül tőle remélhető a nevelés--
seI és oktatással foglalkozó összes egyének egységes· pedagógiai ki--
képzése. Ilyen egységes bázisnak nagy nemzeti jelentősége van..
mert csak az innen kinőtt belső összetartó erő képesíti a német ok-
tatói kart az egységes Német Birodalom megteremtésére. Ha az
egységes pedagógiai kiképzés után a szaktanulmányok során a je-
löltek útjai el is válnak egymástól, az együttanulás élményei, a.
kialakult közös gondolat, a közős cél, a megerősödött kőzősségi
érzés: örök munkatársakká fogja őket összefüzni. Nem lesz kőztűk
ellentét sem a felfogásban, sem a kivitelben. Kartársak lesznek,
akik egymás munkáját nem lerombolni, hanem hathatósan és ered-·
ményesen támogatni fogják.

Az egyetemre kívánkozik a nép iskolai tanítóképzés, vélekedik:
Eckha rdt, a szabadon választott szaktárgy (Walfach) eredményes
tanítása érdekében is. Mert csak ott vannak meg hozzá a kedvező
feltételek, mint azt néhány akadémián bevezetett sikertelen kísérlet
is mutatta. A szabadon választható szaktárgy rendszerének beveze--
tésére szűkség van, mert egy szaktudománynak kedv és hajlam sze-
rinti választása az egyedüli mód a tanítói enciklopédizmus leküz--
désére. És itt P eier s U. kieli akadémiai igazgatóra, P eter sen P. jé-
nai és Seyfer t R. lipcsei egyetemi tanárra hivatkozik, akik szintén
üdvősnek tartják, hogy a tanító a pedagógia mellett egy szaktárgy-
gyal is foglalkozzék tüzetesebben. P eter e szerint a "Walfach"-nakVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa
tanítóképzésben didaktikai : jellege van. A jelölt a pedagógián és
filozóíián keresztül elsajátíthatja ugyan a tudományos gondolko--
dást, a kutatást, de e két tárgy egyedül túlságosan "geistbetonte·
Bildung'{-ot ad, a pedagógiával és pszichológiával való kizárólagos

foglalkozás tárgyéhséget ébreszt, vágyat a megfogható dolgok
iránt .. P eter sen egy szaktárgy tanulásának célszerűségét három
pontban látja. 1. Kívánatos magának a pedagógiának érdekében"
mert olyan tudományok révén, amelyeknek struktúrája, problema-
tikája, metodikája az övétől eltér, kiegészül, elmélyül, mint aho--
gyan a filozófia is egy szaktudomány által nyer alátámasztást.,

89 L. a 4. sz. ala+t i. m.
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2 Egyedül a tudományosan képzett egyén képes arra, hogy lénye-
,get keressen és lásson, mivel tekintete iskolázott. Csak az ilyen
'tanító tud szerenesés kézzel az olyan kutatási területekhez nyúlni
-és azokból a jót kiválogatni, amelyekhez kevésbbé ért. Minden nép-
iskolai tárgvat tudományosan egyetlen tanító sem bírhatja. Ez épen
olyan lehetetlenség, mint amilyen dőreség lenne a népiskolában a
szaktanítói rendszert bevezetni. 3. Fontos a szabadon választott
szaktárgy az ifjú tanító kifejlődésének szempontjából is. A kedv

.és hajlam szerint választott tudomány müvelésén keresztül el jut a
tanító a számára elérhető legmagasabb fejlettségi fokra. És az e
pontra jutott egyén összes szellemi értékeit, beleértve a formálisa -
'kat is, hivatása egész területén kamatoztatni fogja. Így az iskola is
csak hasznát látja müvelt tanítójának.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASeyler t R. elismeri, hogy a
'népiskola nem tanít tudományt, de tudományelleneset sem taníthat,
épen azért állandó érintkezésben kell lennie vele. Még a népies
gondolkodás is, amelyet az iskolának ápolnia kell, a tudománytól
.termékenyűl meg tartósan.

Ecka rdt A. a továbbiakban megvédi tervét azokkal a véleke-
-désekkel szemben, amelyek az egyetemet alkalmatlannak tartják a
-tanítók gyakorlati kiképzésére. Az nem komoly érv, írja Ecka rdt,

amit egyesek hangoztatnak. hogy t. i. az egyetemek a középiskolai
tanároknak sem tudták megadni a gyákorlati műveltséget, még
kevésbbé tudnák azt a népiskolai tanítók számára biztosítani. Hogy
az egyetemek igenis alkalmasak ennek a műveltségnek a nyujtá-
.sára, azt az orvosok, mérnökök, kémikusok, közgazdászok, stb. pél-
dája mutatja. A kőzépiskolai tanárok hiányos felkészültsége nem
annyira az alkalmatlanságra, mint inkább évszázados mulasztásra
'vet fényt. Ahol komolyan akarták, ott nem maradt el az eredmény.
Ezt látjuk Hamburg, Szászország, Braunschweig, Hessen és Thü-
ringia egyetemre vitt tanítóképzésében. Az egyetemi tanítóképzés
nemcsak eredményes tudott lenni, hanem új. színezetet is adott a
gyakorlati kiképzésnek. A tanítási gyakorlatok elsőrendű célja nem
a tanítástechnikai készség, a rutin kifej lesztése volt. A főiskolai ok-
tatás módszerének egyik legfontosabb mozzanatát alkották. A tudo-
mányos-elméleti ismeretekhez szemléleti alapot adtak, problémá-
kat nyujtottak és ezeken keresztül felébresztették a tanulási, kuta-
+ási vágyat. Ilyen értelmezés és kivitel mellett a gyakorlati tanítá-
sok nem estek ki a tanítóképzés munkarendjéből, mint. pl. az aka-
dérniákon, hanem szervesen összefonódva az elmélettel elősegítet-
fék a jelöltekben a pedagógiai ethosz, a nevelői szellem, a lélekki-
bontakozástatási szándék kialakítását. Kűl őnősen Szászországban
törekedtek a pragmatikus oktatóeljárás rendszeres alkalmazására.
Mint Seyl er t R. egyik munkájában írja, ott a "tanulás és tanítás
a cselekvésen keresztűl" elvet átvitték az orvosképzés területéről a
pedagógia területére. Az orvosképzés már régóta alkalmazza ezt a
módot a klinikai előadásokon 'és gyakorlatokon. Egyedűl a prag-
-matikus tanítási eljárásnak köszönheti, hogy az egyetemről kike-
.rűlt orvos ténykedését tudományosan át tudja gondolni.·A nevelő-

327



328zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKoltai István: A német akadémiai tanítóképz és.

nek is erre a fokra kell eljutnia, mert különben nem lesz több ru-
tinembernél, mesterembernél.

A pedagógiai fakultás létesítéséért száll síkra a mind erősebbé-
váló nemzeti szocialista gondolat egyik előharcosa,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASta rk J. egye-
temi tanár is. Müvébenv? többek közt azt írja, hogy a nemzeti szo--
ciálizmus is azt akarja, amit a' német tanítóság. emelni a tanító-
képzést. Olyan műveltséget kíván a tanítóságnak nyujtani, mint,
amilyen a német nép többi szellemi vezetőjének van. Kifejezett:
szándéka, hogy a "tanító-óvódák"-nak nevezhető Pedagógiai Aka-~
démiák és az egyetemekhez, főiskolákhoz kapcsolt "fűggelék-fakul-~
tások" helyébe anémet tanítósághoz méltó kiképzési intézményt lé-
tesítsen: pedagógiai fakultást, amely a többi egyetemi fakultássar
mindenben és mindenkor egyenrangú lesz. Az egyetemi tanítókép-~
zés szűkségességét 3 érvvel igyekszik támogatni: 1. Szűkséges az
egyetemi képzés nemzeti szempontból. A népiskola legfőbb célja
a nemzeti öntudat és a szociális érzület kifejlesztése. Ez azonban'
csak akkor sikerül, ha az iskola vezetőjében ezek a tulajdonságok
megvannak. A német nép szellemi irányítóit az egyetem formálja ki"
öntudatos, szociális lelkületűekké. A tanító szellemi irányító, ki--
képzésének helye tehát a többi vezetőkkel együtt az egyetemen van.
2. Szűkséges az egyetemi képzés a tanítói hivatás szempontj ából..
A hivatásbeli kiképzésnek a tudományos szellemből kell kiindulnia
és a tudományos kutatással kell szorosabb kapcsolatban lennie ..
Mindkettő csakis az egyetemen fejlődött ki hosszú évszázadok-
alatt. A Pedagógiai Akadémiálc nem főiskolák és nem lehetnek azok
soha, mert hiányzanak szervezetükből az igaz és mély tudományos-
ság, a szabadság, a sokoldalúság feltétel ei, amelyek nélkül pedig
nincs akadémia. 3. Szűkséges az egyetemi tanítóképzés társadalmi
szempontból is. A nemzeti szocializmus felfogása szerint a nép-
iskolai oktatás a nemzeti egység és a német nép gazdasági, vala--
mint kultúrális íejlödése terén alapvető jelentőségű. Ezért a ta--
nítónak a legmagasabb kiképzést fogja adni és ezen keresztül ki"
fogja emelni az egész rendet abból az évszázados lenézettségböl.,
ahová őnhibáján kívül jutott. Olyan társadalmi helyzetet, megbe-
csülést, tiszteletet, nevelői befolyást fog számára az iskolában és-

azon kívül biztosítani, amilyet a nemzeti életben betöltendő feladata.
révén megérdemel.

Maga a német egyetemi ifjúság is szűkségét látta egy peda-
gógiai fakultá's létesítés ének. S mert törekvéseit nem kísérte sze-
rencse, az új "Studentenrecht" keretén belül a berlini egyetemen'
1933-ban "Piidagogische Fachschaft"-ot létesített, hogy ezen ke-~
resztül megvalósítsa azt, ami a német kőzoktatásűgyi kormányzat-
nak eddig nem sikerűlt: az oktatói kar egységét. Ez a szakosztály a.
Nemzeti Szocialista Tanítószövetség ösztönzésére jött létre, amely
hasonló eszméért küzd: minden rendű és rangú tanítónak, tanárnak
egy táborba való tömörítéséért.

90VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ , Stark: Na tiona lsozia lismus und Lehr erbildung, München, 1931.
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A porosz akadémiai tanítóképzés válsága 1932 húsvétján érte
el tetőfokát. A Pedagógiai Akadémiálc sorsa megpecsételődött. Az
egyre ijesztöbbé váló tanítói túltermelés, az akadémiai rendszer el-
len irányuló heves támadás és a zavaros belpolitikai helyzet követ-
keztében egymásután zártálc be kapuikat. A megszűntettek közt volt
Breslau, Erfurt, Hannover, Altona, az Odera melletti Frankfurt,
Kottbus, Kassel és Stettin akadémiaja. A még fennálló 15 akadé-
mián pedig egyelőre beszűntették a felvételt. A kibontakozás út-
ját senki sem tudta. Mindenki várt. Várta annak a politikai harc-
nak a végét, amit a rohamosan erősödő "Nationalsozialístische
Deutsche Arbeitspartei" (NSDAP) vívott, élén vezérével,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHitler

Adolffal a korrnányhatalom átvételeért. Hogya bekövetkező állam-
fordulat változást hoz a tanítóképzés történetében is, abban az, aki
anémet, de kűlönösen a porosz tanítóképzés multját ismerte, nem
kételkedett. Hitt abban a történeti igazságban, amely szerint,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ín t

fentebb láttuk, a némettanítóképzés mindíg nyomon kővette a poli-
tikai vagy azok nyomán beállott gazdasági fordulatokat.

K olta i 1sivá n.

C le p e re d e SRQPONMLKJIHGFEDCBAE de.

Az újszerű neveléstudományt szept. 29-én nehezen pótolható veszte-
ség érte: 67 éves korában meghalt Claparede Edc, a genfi egyetem világ-
szerte ismert tanára.

A neveléstudomány elmélete és gyakorlata a mult század utolsó évei-
től kezdve lényegesen megváltozott. Addig a művelődési anyag és a mód-
szer volt a ped. elmélkedés legfőbb tárgya. A mult század végén a nevelési
aktus harmadik tényezője, a gyermek felé fordult az elmélkedők érdek-
lődése. Meggyőződéssel kezdték hirdetni, hogy a tanítás anyagát és mód-

ját nem lehet a gyermektől függetlenül megállapítani, hanem ellenkezőleg
it gyermekhez, az ő testi és szellemi alkatahoz kell azokat alkalmazni.
Hogy hozzá alkalmazhassuk, lehető tudományos módon meg kell ismer-

"nűnk. Ki kell derítenünk testi és lelki alkatát s fejlődésének törvényeit.
Minthogv ezzel a gyermektanulmány foglalkozik, ez a studium Iett az
újszerű neveléstudomány legfőbb alapja. Ilyen elgondolással új nevelési
rendszereket dolgoztak ki, ú js z e rű intézmények keletkeztek s élénk iro-
dalmi tevékenység indult meg.

Az újszerű nevelésnek kb. négy évtized óta egyik legtermékenyebb
elméleti és gyakorlati középpontja Genf. Hogy milyen sok forrásból táp-
lálkozó, gazdag élet folyt és folyik ma is ott, arról közvetlen tapaszta-
lat alapján eleven képet Kenyer es Elemér festett.': Magam is két nyarat
töltöttem a genfi egyetem szűnidei tanfolyamain. Már megvolt az egye-
tem kísérle ti lélektani laboratóriuma, a nyári tanfolyamokon elhangzott
elŐadásokból már kiéreződött az újítás friss szelleme, de az ú js z e rű ne-
velés még' nem' volt olyan intézményszerűen megalapozva, mint kőzvet-
lenül a világháború' előtt és a húszas évek után. Az ú js z e rű oktatói 1 lel-

1 Dr. Kenyeres Elemér: Genfi peda gógusok, peda gógia i tör ekvések és

intézmények. Magyar Tanítóképző, 41. évf. 12-30; 69-74 1.
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kűletet Iorrnáló és újszerű ped. ismereteket nyujtó genfÍ környezetben egy
egész évet eltölteni, ez életemnek olyan vágya volt, amelyet a világháború
közbejötte miatt nem tudtam megvalósi+ani. Becsvágyó, haladni akaró
pedagógusnak aligha lehet Genfnél jobb helyet ajánlani. Ott magába sziv-
hatja a tevékeny kutatás módszerét és a haladószellemű pedagógiát.

Hogy Genf az újszerű nevelési törekvéseknek irányító kőzéppontja
lett, az legfőképpen Claparede érdeme.

Claparéde 1873-ban született.? Régi prot. család sarja. Ősei a XVII.
században a nantesi ediktum . visszavonása idején Dél-Franciaországból
jöttek át Svájcba. Atyja is protestáns lelkész volt. Hasonlónevű nagy-
bátyja neves természettudós. Sándor bátyja a genfi egyetem. tcol. fakul-
tásának volt a tanára, magyar nőt vett feleségül s egy látogatása aikal-
mával Budapesten halt meg.

. Claparede Ede a középískolát a genfi kol légiumban végezte. Nagyon
szerette a természetet s természettudós akart lenni. Mire azonban az
egyetemre került, a természettudománnyal rokon orvos tudományt válasz-
totta. Orvosi tanulmányait a lipcsei egyetemen kezdte, Párizsban foly-
tatta s Genfben végezte. Orvosi gyakorlatot azonban soha sem folytatott.
Ennek az a magyarázata, hogy egészen fiatal korától kezdve pedagógus
lelkületű ember volt. A nevelés és az iskola kérdései elsődl egesen érde-
kelték. Bizonyítja ezt az az irat is, melyet 19 éves korában a genfi

'kollégiumról írt. Ez azért is nevezetes, mert benne olyan gondolatot pen-
dít meg, amely aztán egész későbbi ped. elgondolásának alapja maradt.
Azt mondja ugyanis, hogy az iskolával kapcsolatos ujitások alkalmával
a tanulókat is figyelembe kell venni, mert csak az olyanVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú jí tá s lehet jó,
amely a tanulők szűkségl eteit kielégíti, az ő testi és lelki alkatukhoz al-
kalmazkodik. Ebben már benne van a gyermek és a tanuló megismeré-
sének szükségessége, mert ugyan hogyan alakíttassanak az oktatási újí-
tások a gyermek és a tanuló természetének és szűkséglcteinek megfelelően,
ha ezek ismeretlenek. Az is világos, hogy ez a megismerés csak kisebb
részéhen irányul a fizikumra, s nagyobb részében pszichológiai természetű,

Ennek világos felismerése indította az orvosnak készülő fiatal Cla-
parédet arra, hogy minden erejét a pszichológia tanulmányozásának, majd
művelésének szentelje. Pszichológussá alakulását a külsö körüimények is.
előmozdították. Lipcsében megismerkedett Wundt Vílmossal és a kísérleti
pszichológiával. Mikor pedig Genfbe visszatért, hogy orvosi tanulmányait
befejezze, a genfi egyetemennmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF lournoy Tódor; a kísérlcti pszichológia meg-
győződéses híve volt a filozófia tanára. Ilyen hatások alatt már doktori
értekezése is pszichológiai tárgyú volt; az izomér zefekről szólt (1897).
1899-ben a fiziológiai pszichológiából magántanári képesítést szerzett és
átvette a Flournoy által alapított egyetemi lélektani laboratór ium vezeté-
sét. 1901-ben pedig Flournoy tanárral társulva a kísérleti pszichológia
művelésére indította az Archives de P sychologie c. folyóíratot. 1908-ban
rendkívűli, 1915-ben rendes egyetemi tanár lett.

Miután megtalálta sajátos munkaterületét, gyors egymásutánban adta
ki kisebb-nagyobb pszichológiai dolgozatait, majd önálló könyveit. Első
nagyobb munkája '1903-ban a képzettá r sítá s problémájával foglalkozik.
1905-ben egy dolgozatában az álom biológiai magyarázatát' keresi. Erre
a kedves témájára többször is visszatér. Az állatpszichológia is élénken
foglalkoztatja. Az volt ugyanis a meggyőződése, hogy az állatlélektan
eredményei az ember lelki életének kezdetére is világot vethetnek. Így

2 E. Pittard: Edua rd C la pa r éde. Journal de Geneve, 1940. No. 245.
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tehát az állatlélektan nem önmagáért érdekli Claparédet, hanem inkább
azokért a szolgálatokért, amiket a gyermekpszichológiának tehet. Mert
Claparede most már egész figyelmével a gyermekpszichológia és annak
pedagógiai vonatkozásai felé fordult. Napilapokban ilyen tartalmú cikk-
sorozatot kezdett s azt 1905-ben könyvalakban is kiadta. Így született megnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gyermekpszichológia és hisér leti peda gógia című, igen elterjedt rnunká-
jának első kiadása. A kőnyv, vagy ahogy ő maga nevezi, Iűzct néhány
hónap alatt elfogyott. Valósággal szétkapkodták. A siker arra sarkalta,
hogy új kiadást készítsen belőle. Második, lényegesen bővitett kiadása
1909-ben elkészült. A 80 oldalból 282 oldal lett. Néhány oldalt kitevő be-
vezetés en kívűl, mely a pszichológia és a pedagógia viszonyáról szól, az
új könyvnek öt fejezete van. Az első adja a gyermekpszichológia, vagy
ahogy több helyen mondja, a pedagógiai pszichológia történetét, a máso-
dik a problémáit, a harmadik a módszereit. A negyedik fejezete a szel-
lemi fejlődésről, s az ötödik, legterjedelmesebb fejezete a szellemi fárad-
ságról szól. A két utolsó fejezet a többlet; ez nem volt meg az első
kiadásban. A könyv címe így jobban is fedi a benne foglalt tartalmat.
A három első fejezet kifejezetten gyermektanulmányi, a két utolsó pedig
kísérleti pedagógiai anyag ot tartalmaz. Külőnösen gazdag a gyermekta-
nulmányi mozgalmak történeti áttekintése és nagyon jó a módszerek is-
mertetése. A problémákról szóló fejezet is Claparéde éles judieiumáról.
kivételes megkülönböztető és összefogó erej éröl tanúskodik. Altalában azt
kell mondanunk, hogy ez a munkája mindenkor a pedológiai irodalom
klasszikus kötetei közé fog tartozni. Értékét az is bizonyítja, hogy eddig
már tíz nyelvre Ielor dították."

Claparédenek ebben a munkájában gyakran felkelti figyelmünket erős
valóságérzéke. Kerüli a ködös, tapasztalati alapot nélkülöző elméleteket.
Az elméleti előzményekből nem mulasztj a el levonni a gyakorlatilag fel'-
h'asználható következtetéseket. Ebben a munkájában is lépten-nyomon
találunk a kísérl eti lélektanból és a gyermektanulmányból levont gya-
korlati pedagógiai ·konzekvenciákat. Claparede az iskola mindennapi kér-
déseit újszerű módon akarja megoldani. .Lehető exaktságo! akar megho-
nosítani az ·iskolai élet sok mozzanatában. Az iskolában elért eredmé-
nyek, a tudás, az értelmesség, a lelki alkat, a szellemi színvonal megje-
lölésére, a tanítási módszer~k értékelésére mérték-skálák után kutat. Gya-
korlati akar lenni, mert jól tudja, hogy nem hangzat os jelszókkal. nem
sejtelmes irányj elölésekkel lehet az iskola gyakorlati kérdéseit megoldani.
Ilyen szellemű munkáj a A mér tékr e sza bott iskola címü, 1920-ban meg-
jelent remekbeírt dolgozata. Legtudományosabb formát azonban ez az
exaktságra törekvése abban a munkáj ában ölt, melyet Gustave le Bon

felszólítására 1927-ben Hogya n á lla pitha t juh meg) a z iskolá sgyermekek

képességeit? címen adott ki. Ez a könyve az alkalmazott gyermektanul-
mánynak (pedotechníkának) mindenkor kiemelkedő, reprezentatív műve lesz.

Claparéde pedagógiai felfogása is erős valóságérzékéből következik.
Pedagógiai álláspontját maga úgy jelölte meg, hogy ő a funkcioná lis ne-

velés híve. A nevelés lényegét abban látja, amiben Roussea u. Mindketten
azt hirdetik, hogy a nevelésnek a gyermek testi és lelki szükségleteit kell
kielégítenie. A ]levelés célja tehát nem az ismeretek átszárrnaztatása. Az
ismeretnek csak eszköz-jellege van. Az ismeret csak arra való, hogy vele
szellemi szűkséglet et elégítsűnk ki. Az élet nagy törvénye, hogy az em-
ber szükségletből (érdekből) cselekszik. A gyermektől is csak olyan.

3 Magyarra a 4. kiadás után Weszely Ödön ültette át 1915-ben.
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munkát kívánhatunk, amely valamely benső szükségletének megfelel. Az
így értelmezett nevelést nevezi Claparéde funkcionáIisnak. A funkcioná-
lis nevelés szabályainak tehát a gyermek a meghatározója; a funkcionális
pedagógiának a gyermektanulmány az alapja.

Claparéde nem elégedett meg azzal, hogy egyetemesebb megállapí-
tásait rnindíg tényekből vonja le. Azt is szükségesnek tartotta, hogy a
levont megáll ap ításokat gyakorlatilag kipróbálja. Erre acelranmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABovet tanár
közreműködésével 1912 őszén, Rousseau születésének 200; évfordulóján
egy neveléstudományi főiskolát létesített. Elnevezték Rousseau-Intézetnek.
Ez a főiskola Genf városának is egyik érdekessége. A világ minden :tá-
járól oda vonza a leendő és a már működő oktatókat. Céljául az alapítók
egyformán' tűzték ki az eljárások kipróbál ását, az elért eredmények el-
terjesztését és a búvárkodást, Tehát feladata nemcsak az, hogy hallgatói-
nak kísér leti lélektani és gyermektanulmányi ismereteit elmélyítse, hanem
az is, hogy ezeket a tudományokat tud. módszerek alkalmazásával előbbre
vigye és gyarapítsa. Ezeknek a céloknak a megvalósitására vannak esz-
közökkel fel szerelt helyiségei, van kísérleti iskolája és a' hallgatók között
kapcsolatok fenntartására van lapja. Ezenkívül a főiskola céljait szol-
gálja egy kiadványsorozat. amely, mint címe is jelzi, a kisérleti peda-
gógia s a gyermektanulmány körébe tartozó időszerű munkák kiadásával
kívánj a szolgálni a tanítást és a tudományművelést egyaránt.

Claparéde Ede élete szakadatlan munkában telt el. Megjelent kőny-
veinek és dolgozatainak száma 351. Tekintélye a tudós világban fokról-
fokra emelkedett. Az Institut de France levelező tagj ává választotta, az
Angol Pszichológiai Társaság pedig t.iszteleti tagságg'al tűntette ki. Kűl-

földi egy'etemek (Athén, Szófia, Coirnba] tiszteleti doktorátussal tisztelték
meg: Állandóan az idegenből jött hallgatók és tanítványok sokasága vette
körül. 'Személyes ismerőseinek se szeri, se száma. A világ minden jelen-
tősebb pszichológusát és pedológusát személyesen ismerte. Rokonszenves
személyét mindenki szerette és tisztelte. A nemzetközi lélektani nagygyű-
léseknek évtizedeken keresztül ő volt a főtitkára. Én is a VI. nemzetközi
lélektani kongresszuson láttam ,először. Sokoldalú érdeklődését bizonyítja,
hogy a svájci tud. társaságok legtöbbjének munkájában is részt vett. Dol-

~gozott a Svájci Orvosszövetségben, a Történeti Társulatban. Elnöke volt
a Svájci Természettud. Társulatnak. a Fizikai Társaságnak.

Munkás életének viszonylag korán vetett véget a halál. Még nagy
útat volt hivatva megfutni. Még tervei voltak. Még több értékes munkája
jelenhetett volna, meg. Halálával sokat veszített az új irányú "neveléstu-
domány lVIolná r O szká r .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K IS E B B K Ö Z L E M É N Y SRQPONMLKJIHGFEDCBAE K .

Gyakorló isko la i tanterm ek alakja , m érete .

Minden intézetben mód lesz az akadémiai osztályok beveze-
tésével kapcsolatban szűkséges termek építésekor egy majdnem
általános hiba javítására. Az építkezések előtt e hibát szóváte-
szem. A gyak. iskolai helyiségek is olyanok, mint a rendes osztály-
termek. A szokásos 6-6.5 m szélesség mellett legfeljebb az osz-
tálytermek 9-10 m hosszúságánál hosszabbak. Ilyenek e termek
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még azokban a tanítóképzőkben is, ahol az építési terv szerint a
terem e célra épült.

.Ió-e ez az alak és méret? A szokásos' elrendezés benne a
következő. A tanterem elülső 2/3 része elemi iskolai, s hátsó
1/3 részében vannak a megfigyelő tanítónővendékek. A megfigyelők
tehát jól látják a gyak. isk. tanítót, nem látják a gyermekek arcát.
Ezen elhelyezés mellett azzal érvelnek, hogy ez azért helyes, mert
a gyak. iskolai tanulők megfeledkeznek róla, hogy figyelés alatt
állanak, tehát megnyilatkozásaik természetesek. Én nem hiszem,
hogy erről bármilyen nagy csend esetén is megfeledkeznek! Inkább
az a tapasztalatom, hogya gyak. isk. tanuló más, mint valamely
népiskolai tanuló. Neki mindegy, akárhányan figyelik. Megszokta.

A megfigyelés szempontjából kétségtelenül jobb elhelyezés az,
hogy a megfigyelő növendékek mind a gyak. isk. tanító, mind a
gyermekek arcát jól lássák. Ez csak akkor történhetik meg, 'ha a
megfigyelők oldalt ülnek. A normál szélességű tantermekben erre
hely nincs. Félmegoldás kettő van. Egy kisebb nö vendégsereg ül-
het egy oldalsorban s így legalább időnkint rákerülhet minden
növendékre az a szerencse, hogy jól figyelhet. Ebben az esetben
a gyak. isk. tanulok, feltevés em szerint, a szokásos három oszlop-
ban, párosával ülnek. Másik megoldás az, hogy a gyakorlósok két
padoszlopban ülnének, így lesz hely a tanítónövendékeknek, de
viszont hátrány os az, hogy a hátulsó gyermekek messze. esnek a
tanítótóI. Arról az esetről, hogy a tanító mőgőtt ülnek a megfigye-
lők, nem is beszélek. Hisz a tanító arcát a megfigyelőknek feltét-
lenül látniok kell. .

Magától adódik a helyes megoldás. Mivel a cél az, hogy nor-
.mális elemi iskolai viszonyok szolgáltassanak mintát, viszont a meg-
figyelés -oldalról történhetik: a normál elemi iskolai tanteremnek
oldalirányú bővítésével juthatunk ideális gyak. isk. teremhez. A
rendes el. isk. tanterem szélességenél legalább 2 m-rel szélesebb;
tehát 8-9 m széles terem jó gyak. iskolai tanteremnek. Vagyis a
szokott 6Xl0 m? helyett 8X8, vagy 9X9 m", A jó gyak. iskolai tan-
terem alakja tehát nem téglalap, hanem inkább négyzet.

Alakitással ilyen terem a szokásos intézeti term ekből nem igen
létesíthető, mert a szokott teljes épületszélesség 10 m, és ebből
szükség van az átjárást biztosító folyosó levágására. Az épület-
végeken lehetne alakítani, de ott is nagy gond a folyosófal kivál-
tása, mert az szerkezeti fal. Az építészek mintha fáznának az
ilyen széles termektől, hiszen sok helyen mégVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa dísztermek is 6-7
m szélességűek. Épülettoldás esetéri a folytatandó épületrészre leg-
okosabb keresztben, T-alakban építtetni 9X9 méretű gyak. isk.'
tantermet, vagy tantermeket. A régieket pedig át kell engedni osz-
tálytermeknek, • mondjuk az akadémiai osztályok számára. Mind-
nyájunk szemefénye, a gyermek, kerüljön újba, ragyogóbal A gyak.
iskola legyen a tanítóképzőben az, ami a kórházban a műtö j . in-
dokolt. hogy az kerűljön legtöbbe!

Annál inkább kívánom ennek szóvátételét, mert a mai taní-
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tási irányzat nem a régi, nem a közlő. Mind nagyobb egy óra akti-
vitásában a gyermek szerepe. Ha tehát a mai tanítást figyeltetjük,
ne régimódon, csak ·tanítót figyeltessünk, hanem a másik nagyon
Iontos aktív részest, a gyermeket is!nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Csekő Arpá d.

AKI KEL M E H TEK.

Ligárt Mihály 1863.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj umus 19-éll.
született Csíz kőzségben, Gömör megyé-
ben. Hamván Tompa Mihály ref. lelki-
pásztor, a nagy költő keresztelte meg.
Nyolc éves korában vesztette el édes-
anyját, aki nagy gonddal, szeretettel
nevelte. Ettől kezdve édesapj a volt ápo-
lój a, nevelője, kenyérkeresője, arníg a
saját lábára nem állt.

Szülőfaluja el. iskolájának elvég-
zése után Losoncon és Rimaszombatban
végezte el a középiskola négy osztályát.
Majd újra Losoncon, az áll. tanítóképző-
intézetben szerezte meg a tanítói ok le-:
velet. A tanítóképző-intézet akkori nagy-
nevű igazgatója, Szooá thy Lajos oly nagy
hatással volt reá, hogy az ő nevelői ha-
tása lett életének iránytűj e.

1886-tól 1899-ig agyomai ref. eL
iskolában mükődött rnint tanító. Istenadta, veleszületett tanítói rátermett-
ségével, hivatásszeretetével rövid idő alatt sikerült tanítványai szeretetét,
a szűl ők nagyrabecsűlését és bizalmát megszereznie. Hűséges, becsületes.
és értékes munkájával kivívta az egész község tiszteletét és megbecsülé-
sét. Munkájának nagyraértékelését mutatta, hogy rövidesen járási fa-
iskolai, maj d selyemtenyésztési felügyelővé nevezték ki, a polgári község
képviselőtestületi taggá, egyházközsége presbíterré, a két kaszinó pedig
titkáráva választotta. Értékes pedagógiai munkája sokáig nyomot hagyott
a község éle+ében.

Gyomán alapított családot. 23 éves kor ától élete végéig élt öröm-
ben, de bánatban is 'egyaránt gazdag, szép és boldog családi életet. Há-
zasságát négy gyermekkel áldotta meg az Isten. Házasságának derűlt egén~
két ízben is borult fekete felhő, mikor szeretett leányát, Lenkét és büsz-
keségét, Pista fiát magához szól ította az Úro Az ö szomorú emlékűk élete
végéig bánattal töltötte el. Szeretete ezután annál teljesebben áradt két
élő lányára, Idára és Olgára, akik nagy szeretetükkel életének még utolsó
idej ét is megaranyozták. Szerető hitvesének féltő gondoskodása, bátorító
szava, hűséges munkája, örömben-bánatban való osztozása egyaránt. hoz-
zájárult ahhoz, hogy nyugodt lélekkel, megelégedéssel róhatta az életútat,
melyet az Úr szabott ki neki.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

L igárt M ihály .

1863-1940.
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.Életében fordulópont volt az 1898-ik esztendő. Értékes munkája alap-
Jan a közoktatásügvi miniszter az épülö pápai állami tképzö-intézethez
nevezte ki gyakorlóiskolai tanítóvá. Ezt az állását 1899.-ben foglalta el. A
nagy felelősséggel járó' új munkakört nagy lelkesedéssel és felelősséger-
.zcttel kezdte meg és töltötte be élete végéig. Tudta, hogy a növendékek
a hazának olyan tanítói lesznek, amilyenekké őket a tképző műhelyében,
a gyakorlóiskolában ő formálja. Szívügve volt a tanítóképzés. Életcélul
tűzte maga elé a tanítóképzésnek új, helyesebb, modern mederbe való
terelését. Szeretettel, örömmel és megelégedéssel végezte ezt az élethiva-
tását mind Pápán, mind pedig később Budapesten. Hogy ez mennyire
.sikerűlt neki, tanúj a annak az a sokszáz tanító és más, ma vezető peda-
gógus, kik szerte a hazában az általa mutatott útakon jártakés járnak
ma is. S hogy ma a magyar tanítóképzés és a tanítóság. európai szem-
szögből nézve is, oly magas színvonalat ért el, abban Ligárt Mihálynak
-oroszlánr észe volt. Kiemelkedő szálfa volt az ~rdőben... Mint kiforrott
-egyéniség nem utánozta a divatos jelszavakat, felkapott modorokat. Isten-
.adta tehetségével önállóVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ta t járt.

Kiváló munkásságát felettes hatóságal is méltányolták. 1901-ben
tképző-intézeti tanárrá nevezte ki a köz okt. miniszter. Pápán érte az a
kitüntetés, hogy az Orsz. Pestalozzi Társaság tagjáva választotta. Innen
küldte ki a kőz okt. miniszter Csáktornyára, Koloisvárra tanítói tovább-
Képző tanfolyamok vezetésére még a világháború előtt. A földmív. mi-
niszter megbízásából 1911. é~ 1912-ben méhészeti tanfolyamot veze-
tett Pápán.

1914. őszén a bpesti áll. tanítóképző-intézethez helyezte át a köz okt.
rniniszter, ahol nyugdíjba, vonul ásáig, 1924-ig működött. A haza érdeké-
ben tett szolgálatai elismeréseül 1917-ben a király a II. osztályú polgári
hadi érdemrenddel tűntette ki.

Határozott egyéniségének példás próbaköve volt a komrnunizmus'
ideje. Életének egyik büszkesége volt, hogy állomáshelyén csaknem ma-
gára maradva, annak szelgálatot még fenyegetésekre sem tett. A proletár-
-diktatúra semmiféle mozgalrnában sem aktív, sem passzív szerepet nem
"Vállalt.

1927-ben ismét Pápára költözött, hogy megérdemelt nyugdíjának 'bé-
kés éveit ott élje le. De még akkor sem tétlenkedett. 1929-ben a ref. egy-
ház pénztárosává választotta, majd az egyház iskolaszékének lett tagja.
Ebbeli meghizatásait is hűséggel és nagy szorgalommal végezte.

A pedagógiai mozgalrnakat élete végéig figyelemmel kísér te. A taní-
tói és szemináriumi gyűléseken mindig megjelent és, egyéni meggyőződése
szerint, a divatossá vált "káros újításokkal szemben" tiltakozó szavát
sokszor felemeHe.

Külön kell megemlékeznűnk irodalmi munkásságáról. Csak aki ismeri
a gyakorlóiskola vezetésével járó nagy elfoglaltságot, az tudja igázán
kellően értékelni azt az úttörő, mélyenszántó irodalmi munkásságot, melyet
Ligárt Mihály végzett. .

Altalános pedagógiai, módszeres elméleti és gyakorlati s más kőzér-

-dekü cikkei anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATaniigy, Magya r P eda gógia i Szemle, Ta nítók Sza va , Nép-

ta nítók La pja , T~nítók La pja , Békésmegvei Közlöny, P á pa i U jsá g c. la-
pokban és a TITOE folyóiratában, a Magyar Tanítóképzőben jelentek meg.

Nagyobb önálló munkái: Vezérkönyv az elemi iskola i ma gya r nyelvi

okta tá shoz (1904). 1912-ben a Dunántúli Ref. Egyházkerület tankönyvpá-
lyázatán Vezérkönyv a beszéd- és ér t elemgva kor la t ta nit á sá ho z, Olvasó-
könyvek az el. isk. II-VI. osztálya és az ismétlő iskolák számára, ÁBC
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és az ehhez írtnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAútmuta tó, Természetta n és Számta nok az I-VI. osztály
számára c. munkákkal pályadíjat nyert. E könyveit az Egyházkerület is-
koláiban 1926-ig használ ~ák.

1924-25-ben a Magyarországi Egyetemes Konvent által hirdetett pá-
lyázaton a következő munkáival nyert pályadíjat: Vezérkönyu a magya r

nyele, számta n és mér ta n, beszéd- és ér telemgya kor la tok ta nítá sá hoz. ÁBC

és Olva sókönyvek a II-VI. o. és ismétlö iskolák; nyelvtan a II-VI. o.,
számtan az I-VI. o. számára. Ezeket 1926. óta az összes magyarországi
ref. el iskolákban használták. 1929-ben pedig az Egyetemes Konvent az
osztatlan ref. el. iskolák számára írt olvasó- és számtankönyveit fogadta
el és használ+ák 1930-~ól 1939-ig.

Élete alkonyán írta: "ha visszatekint ek a hátam mőgőtt levő hosszú
útra, fölemelt fővel állok meg az emberek előtt. Úgy érzem, hogy kőte-
lességern Isten, haza, nemzet, egyház am és az emberek iránt csekély
erőmhöz mérten igyekeztem elvégezni, s .ha a jóságos Isten elhozza utolsó
órámat, lelkem nyugodtan állhat a legfőbb bíró elé. Az elviselt szenvedé-
sekért és az elvett jókért is szálljon a mennyei Atyára dícséret, dicső-
ség mos+ és mindörökké."

Ligárt Mihály értékes, derék munkása volt a magyar tanítónevelés-
nek. Adjon fáradt testének a Mindenható békés nyugalmat, lelkének örök
boldogságot l Élete, munkája .követésre méltó példaként fog állni előttü"nk.

Gergely F er enc,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Csiky István .

1872-1940.

Fiatalos mozgású, egyenes tartású
ember volt, csak a haja kezdett fehé-
redni. Senki nem gondolta volna, hogy
már 68 éves. Augusztus elején agyvér-
zést kapott és egy hét múlva már el-
költözött tőlünk.

Több, mint négy évtizedig munkál-
kodott a tanári pályán. Székelykereszt-
úron kezdte, de működött Modorban,
Máramarosszigeten, Nyir egyházán és utol-
jára Pápán. Ahol csak működött,
őszinte jóbarátok és hálás tanítvá-
nyok emlegetik.

Legfőbb jellemvonása volt a szelíd-
ség és csendesség. Örömét, vagy szer e-
tetét nem hangos kitörésekkel muta tta,
de nem hallottunk tőle haragos kifaka-
dást sem. Lelke nyugalmát meg tudta
őrizni jóban és rosszban egyaránt.

Pedig az ő életében is voltak nehéz pillanatok. Elég csak a világ-
háborúra és az utána következő szomorú korszakra gondoln1. Nyugodt ter-
mészetével mégis mindig megtalálta az adott viszonyokhoz képest leg-
helyesebb útat, és még arra is jutott ereje, hogy másokat bátorítson és
segítsen.

Munkáj ában pontos és lelkiismeretes volt. Nem tartotta unalmasnak
a legaprólékosabb munkát sem, mert ő már magában a munkában örömét

#
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lelte, nemcsak az eredmény ben. Nagyon sokra becsülte a rendet. és a
csínossagct. Ezeknek kedvéért hajlandó volt kétszeres rnunkát is végezni.
Arra nevelte tanítványait is, hogy munkájukban a hasznos mellett a szé-
pet is igyekezzenek megvalósítani. Valamikor, a világháború elötti idő-
ben a művészetben is munkálkodott, Különösen kedves és hangulatos-
pasztell-képeket festett. Kár, hogy később már nem folytatta. A galamb-
falvi és egyéb küküllőmenti színes tájak és népviseletek után már a többi
vidék nem serkentette művészi munkára.

Megvolt az a képessége, hogy meglássa a komoly dolgoknak vidám
oldalát is. Csendes székely humora sokszor felderítette kartársait.

Kissé zárkózottnak látszó természete igazi jó sz ívet és baráti hű-
séget takart: Mindíg kész volt a segítségre, ha arra szűkség volt.

Mértékletes, munkás élete őrizte meg egészségét és fiatalos rugal-
masságát, minden szép és nemes dolog iránti érdeklődése tette összhang-
zatossá életét.

Számrtgatta az utóbbi időben, hogy mikor mehet haza szülőfőldjére,
a bérces-völgyes szép Erdélybe. A Gondviselés nem engedte, hogy meg-
érje ezt az emberi számítás szerint nem messze levő felszabadulást. A
leghatalmasabb király hívta el öt seregébe. Elköltözött a legszebb és leg-
boldogabb hazába, ahol a testvéreket nem választj ák el egymástól ország-
határok, nincsenek ellenségek, nincs háború.

A Seregek Ura adjon neki csendes nyugodalmat.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Za la Istvá n.

I R O D A SRQPONMLKJIHGFEDCBALO M .

Dr. Boda István: Az ér telem. Funkcionális és minöségi lényeges szer-
kezete, kísérleti vizsgálata. Debrecen, 1939. Külö';lenyomat' a Mihovics
Gyula tudományos működésének 50. évfordulója alkalmából kiadott em-
lékkönyvböl. Új Élet Felé Tanulmánysorozat 5. sz. "Studium" főhizo-
mánya. Budapest, 54 \.

Az "értelmi" lelki tevékenységek vizsgálata középponti helyet fog-
lal el a Jél ektanban. E téren az eddigi vizsgálódások nem elegendők, szűk-
séges az emberi értelem szerkezetének vizsgálata, az ér telmiségvizsgá-

latok alapelveinek megadása, a kísérleti eljárás ismertetése és ezek ered-
ményeinek összefoglalása.

A kritikai rész c. fejezetben szerz őnk visszatér azon régebbi kifeje-
zés használatára: értelmiség. az értelmesség helyett megfelelőbbnek, a
fogalmat pontosabban adónak véli, bár gyakorlati szempontból az utóbbi
használata ellen sem emel kifogást. Az értelmi képesség különbözik 'az
emlékezóképességt öl, de az "érzéklések"-től is jól elválaszthatók, bÚ
ezen utóbbiban valami primitív elsödleges értelmi jegy rejlik. De az asz~
szociációs és fantázia· működésektől is szorosan elhatárolandó az értel-
miség. Az asszociáció előfeltétele az értelmi munkának, maga azonban
nem az. Viszont az értelmiség valamely foka nélkül nincs fantázia-tevé-
kenység. Az értelmi jelenségkörök úiraátgondolását szükségessé teszik:
az ítéletek problematikája, az invenció problémája, a speciális (pl. mate-
matikai) értelmi képességeknek az általánostol nagy mértékben való
függetlensége, különös en pedig az "intelligencia" -Iogalom és vizsgálódá-
sok területe. Az intell igeneia- fogalmak pontosan nem r ögaíthetök, igen
különbözők és íogyatékosak is. Az alkalmazkodásban, amit e ,definiciók
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legtöbbször középpontba ál\ítanak, más is van, mint értelmi belátás. A
szokásos "intelligencia vizsgálat ok" épígy magukon hordják az intalli-
gencia-fogalom előbbi elégtelenségének bélyegét. Ezért vezette be a
szerző az intelligencia-fogalom helyébe az "értelem" fogalmát. Az intel-
ligencia egyes kutatók szerint lehet elméleti, gyakorlati, technikai stb.,
ezzel szemben az értelem lényege szerint mindíg egy és ugyanaz.

A In. részben az értelem szó jelentésének vizsgál atából indul ki,
majd J. Monnin egyik dolgozatát említi meg, mely tipikus példája az in-
telligencia-vizsgálatok egyik Iegjellegz etcsebb hibájának: a néha szinte
kizáról agos gyakorlati beállítódásnak. Ezen csodálkoznunk nem kel\, hi-
szen Binet-Simon rendszere is gyakorlati szükségszerüség és nem elmé-
leti alapvetés következménye volt. A gyakorlatiasság rnindig bizonyos
gyorsasá.got követel és ez nem engedte meg az intallig encia-vizsgálatok
elméletének kellö kifejlődését. E téren uralkodó szemléletek felszínesek,
mert az értelmi tényező működését nem keresik. Bármint ál\jon is a do-
log, a kérdés mindig ugyanaz: rni az értelmesség és melyek a specifikusan
értelmi jegyek? .

Ha az elméleti megalapozás hiányos, akkor a reá épített gyakorlati
eljárás is az.

Ilyenek általában a mai intelligencia-vizsgálatok. E téren az arner r-
kaiak sem kivételek, sőt náluk az elméleti megalapozás még fogyatéko-
sabb. Speciálisabb természetű vizsgálat terén hazánkban (Ranschburg,
Cser, Várkonyi, Brandenstein, Schil\er P.) és másutt is kedvezőbb a
helyz et..

Az értelmi munka igazi lényegébe O. Selz, Fr. Scola, A. Wenzl vizs-
gálatai engednek bepillantani. E kutatók intelligencia-fogalmának igen
gondos és mélyreható elemzése után bizonyítja be szerzőnk, hogy még
Wenzl nagyszerű kísérlete sem elegendő arra, hogy "a végső értelmi
jegyek és képességek legfontosabb egymásközti szerkezeti viszonyait
tisztázza. "

Az értelmi munka lényege szilárd gondolatelemeknek egymáshoz
kapcsolása. Az értelmesség min öségi értékjellegét: 1. az igazság, 2. lo-
gikai helyesség, 3. célszerűség adja meg. Az értelmi tevékenység fajai:
1. recepció, 2. reprodukáló, 3. következtető értelmi munka, 4. invenció, 5.
összetettebb feldolgozó tevékenységek, 6. bizonyos alkalmazo, adaptáló

munka. Az értelmi tevékenység tudatos, mintegy technikai eszköze a lo-
gikus gondolkozás.

Az értelmi funkció rendeltetése értelmes, a problémát megoldáshoz
segítő elmebeli kapcsolások létesítése. Ebből következik, hogy a kísér-

leteket oly irányban kell továbbfej leszteni, hogy "bár inkább egyszerü, de
a 'rnegoldásmenetekben több egyéni szabadságot és nagyobb kapcsolásvál-
tozatosságot és főleg magasabbrendű (elméleti és gyakorlati) elmemunkát
kívánó feladatokat adjunk kísérleti személyeinknek és pedig. olyanokat,
amelyeknek lehető különböző megoldásai pontosan meghatározható más-
más értékfokkal is bírjanak." Emellett a szubjektív vallomások is gon-
dosan ellenőrizendők és kiegész.ítendök.

Értelmes kapcsolások csak azok, amelyek bizonyos értékkritériumok-
nak is megfelelnek. Az értelmi elmemunka két lényeges fu;'kciója elkülö-
níthető egymástól. Ezek: ,,1. az igaz belátás és megértés, 2. a helyes gon-
dolkodás." Ez egyénenként is különbözik aszerint, hogy az egyes értelmi
képességek milyen értékűek (elvonó, differenciáló, egybefogó, matematikai
stb. érzék). E specifikus értelmi jegyek más lelki tényezőkre vissza nem
vezethetők.
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Az értelmi képességek két alcsoportra különíthetők: az általános és

különös értelmi képességek csoportjára . Ezeken kívül még heterogén be-

folyásoló tényezők is vannak. Az általános értelmi képességek leglénye-
gesebbjei: a lényegmegragadás, az elmélyülés és a magasrendű szintetikus

egységbevonásnak képessége. Ezek egymással szor os kapcsolatban" van-

nak. Így a zsenik, mint pszichésen legfeljettebb emberi egyének, értelmi

megnyilvánulásai is megmagyarázhatók. Összevág eznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa ra nya i E. azon meg-

állapításával is, hogy a magasabbrendű értelmesség jellemzője minöségi és

nem mennyiségi jegy.

Az értelmi magasrendűség az értelem tényleges fejlődésmenetéveI össz-

hangban van. A magasrendű értelmiség jellemző jegye bizonyos morális

emelkedettség is.

A gyakorlati élet szempontjából lényeges, hogy a tényleges értelmi

munka a "megértést logikus következetességgel alkalmazza bizonyos gya-

korlati kérdések megoldására". Az elméleti és gyakorlati munka egymás-

hoz való lényeges viszonyulásának kérdését is alaposan tisztázza.

Az értelem fogalma és az értelmi szerkezet ismerete alapján könnyen

adható oly próbasorozat, amely a fentieknek minden tekintetben eleget

is tesz. Szerző ajánlott már ilyent Tervezet az ér ettségi vizsgá la thoz ka p-

csolódó vá loga tó ér telmességvizsgá la t és sz emélyi megfigyelő na pló tá r -

gyá ba n c. cikkében. A próbasorozat felépítésének alapelvét is megadja.

Igen tanulságos és egyben bármily próbasorozat szerkesztésénél igen jól

hasznosítható elveket nyerünk a szerzötől e helyen.

Majd többszöri tömegvizsgálataiból egy példát említ, mely meggyőzte

tesztjeinek megbízhatóságaról is. Az 1936-37. tanév végén tartott közép-

iskolai tanulmányi versenyen a budapesti ev. gimnázium rendkívüli siker-

rel szerepelt, öt növendék első díjat nyert és többen helyezést értek el.

Az egész osztályt a szerző az előző iskolai év közepén vizsgálta meg és

eredménye minden tekintetben megfelelt a kővetkezményeknek is.

Az elvi tisztaság biztosítására, továbbá a teljesebb el emzés lehetősé-

gének kedvéért szerzőnkVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAle g ú j abb próbasorozatán újabb módosításokat

végzett. Az új próbasorozat feladatcsoportjai: 1. Lényegérzék (meghatáro-

zások, "névadási próbák, közmondások elemzése, lényeges adatok kiválasz-
tása); II. Elmélyülés és rendezés (kérdések mélyebb okok után, cselekvési

motívumok iránt, rendező elvek után); Ill. Egybefogás és rendezés (a logi-

kai felső fogalom próbái, szemléletes, érzékletes próbák, helyzetkép elem-

zése); IV. Kiegészítő próbák (elvonás, következtetés, math. érzék, ana-

lógiai-próbák, hiányos szöveg kiegészítése, szórend-próbák, abszurd mon-

datok megítélése, fantázia és találékonysági, emlékezés- és megfigyelés-

próbák). Első pillanatra szembetűnik a próbák nagy száma (max. 80),

ebből azonban el lehet hagyni és a sorrend nem a fenti és végül a fel-

adatok úgy hagyhatók el, hogy meghatározott korú egyének vizsgálatára

legyenek alkalmasak. Előny: így egy próbasorozat van. Ez azonban hát-

rány is, mert a kísérletvezető belátására van bízva, mit tart meg, ami

. esetleg az egyöntetű értékelést nehezítheti meg.

A szerző új elméleti megalapoz.ással , a tőle megszokott mély filozófiai-

logikai felépítéssel új magyar próbasorozatot ad, melyet figyelembe aján-

lunk. Próbasorozata igen használhatónak látszik és a tanítóképző-intézeti
tanárság ál~al való kipr óbálásra is vár. Dr . Ga r a i J ózsef.

Makkos Lajos: A magya l' nyelvta n ta nítá sá na k problémá i. Üjpest,

1940. 109 1 1 'p .

A könyv értékes munka. Útmutatásokat ad arra nézve, hogyan ido-
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míthatjuk a nyelvtantanítást a modern követelményekhez és miként vihet-
jük .közelebb a gyermeklélekhez.

1. Korunk a cselekedtető. módszerrel való tanítást sürgeti. A szerző
előbb áttekintést ad a régebbi nyelvtantanítási módszerekről; látjuk a hi-
bákat és a szélsőségeket, de a cselekedtető módszer hibás értelmezését is;
Végül megvilágítja. mit jelent a helyesen értelmezett cselekedtető mód-
szer: a szabály tanítás teljes mellőzését, a nyelvi ténynek külső, belső
szemléltctését s azt, hogy a nyelvi jelenségeket nem készen nyujt juk, hanem
a tanulóval együtt fedezzük fel. A szabályszerűségeket együtt -állapttjuk
meg, tehát a tanulók állandó szellemi tevékenységet fejtenek ki. A mo-
dern eljárást, a külső és belső szemléltetés módját tanítási egységeken
be is mutatj a a szerző.

2. A nyelvtant és .az olvasmánytanítást el kell kűlőníteni. Némelyik
nyelvtankönyvben a szabályokat a példamondatok egész sora, vagy olvas-
mány előzi meg. Céljuk a nyelvtani szabály vagy nyelvi jelenség szemlel-
tetése. Az író szerint feleslegesek. A régebben tárgyalt költemények vagy
szépprózai müvek részletei elég szemléltetésre alkalmas példát nyujtanak.
Velük annak a követelménynek is eleget tehetünk, hogyapéldamondatok
remekek legyenek. Utánuk a tanulök rögtönzött, sokszor esetlen példa-
mondatait is tárgyaljuk, mert azokon könnyebben értenek m~g egy-egy
nyelvtényt. A szép minták nyomán viszont igyekeznek majd választékosab-
ban kifejezni magukat.

Szembeszáll a szerző azzal a felfogással is, amely szerint nyelvtant
csak a helyesírás miatt kell tanítani. Igaza van, amikor azt hirdeti, hogy
a nyelvtan nélkül nem lehet megérteni a nyelv törvényeit és a helyes be-
széd egyes eseteit sem lehet tudatosítani.

3. Az 1927. évben kiadott Utasítások szerint a nyelvtankönyvből Iec-
kéket feladni nem kell. A szerző szerint a nyelvtankönyvnek csak a ta-
riulók munkafüzetébe kerülő óravázlatokat kellene tartalrriaznia. A mu-
lasztó tanulók innen pótolhatnak az an yagot.

Az óravázlatok tehát most a könyv helyett a tanulók munkafüzeté-
ben vannak lerögzítve. A munkafüzet csak akkor jó, ha segítségével az
évvégi összefoglalás is eszközölhető. A szabályt benne ne definició alakjá-
ban Iogalmazzuk meg, csak soroljuk fel a megfigyelés eredményeit.

Szerzönk szűkségesnek tartja a nyelvtani anyagnak sokféle rnódosí-
tását, ha azt akarjuk elérni, hogy a nyelvtan tiszta képet adjon nyelvünk
mai állásáról. Pl. néhány nyelvtörténeti jelenség felvételére kelle~e sort
keríteni, nevezetesen azokéra, amelyek a nyelv életét, változásait, Iejlö-,
dését, avulását szemléltetik. A polgári iskolák L, II. osztályának tantervi
anyagát írónk az új szempontok szerinti átrendezésben be is mutatja, még-
pedig nemcsak egysz erűen az óraegységek vagy tárgykörök címeinek fel-
sorolásával, hanem a tanítások gondolatmenetének vázolásával. Rámutat
azokra a helyekre is, ahol az új szempontok kapcsolhatok vagy kidombo-
r íthatók. Azonkívül felhívja a figyelni et arra, ami jobban megtárgyalandó,
megmondja, mit kell kihagyni, mi kőnnyítVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi meg sok helyt a rnunkát, a
megértést, mikor milyen ismeretet kapcsoljunk.

Szó esik a mondattani alapon való tanításról is. Ez azt jelenti, hogy
a nyelvi ismeretek kőz lését a mondat ismertetésével kezdjűk és minden
nyelvi jelenséget lehetőleg mondat keretében mutassunk be.

Az is problémája a modern nyelvtantanításnak, hogy hol tárgyaljuk
a hangtant. Mivel a hangtannak a nyelvtanban alapműveleti jellege van,
tehát a szó- és mondattan előtt tárgyaljuk.

A nyelvtantanításnak egyik legfőbb hibája a nyelvtani műszókkal való

. • .
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visszaélés. Kerüljük tehát a műszók halmozását. A müszavak sokszor nem
is fedik azt a nyelvtani .jelenséget, amit megneveznek, - mondja, a szerző._.
Sok műszóra új elnevezést is ajánl. így a "kemény" és "lágy" mással-
hangzónak, az "alany"-nak és "áIWmány"-nak, valamint a "tárgy"-nak
elnevezése rosszul sikerűlt nyelvtani műszó. Az igemód helyett a cse-
lekvés módjáról kellene beszélni. (Ügy véljük" ez az elnevezés sem volna
jó, hisz a cselekvésnek sjncs jelentő, feltételes vagy felszólító módja. Csak
az állításnak van. Akkor már jobb, ha megmaradunk a régi elnevezés
mllett. )

A tanulmány utolsó fejezete néhány óra anyagának módszeres fel-
dolgozását nyujtja. Egy-egy órai anyag két íöegységre tagozódik: 1. a
tanár vázlata, tanítástervezete, 2. a táblai vázlat az óra végén, ami meg-
egyezik a tanulők munkafüzetébe írt váz lattal. Tömör, talpraesett, a lé-
nyeget valóban jól szemléltető váz lat ok ezek.

Az író tisztán látja a modern nyelvtantanítás problémáit. Az idevágó
módszertani irodalom alap os tanulmányozása után, széleskörű tudással,
a vérbeli magyar tanár rátermettségévei. tapasztalatok révén szerzett meg-
figyelései alapj án adj a a problémák megoldását. Könyvét haszonnal for-
gathatja minden nyelvtantanító tanár, hiszen az idővel mindnyájunknak ha-
ladnunk kell.

Dr. Künkel, Fritz:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA közösség. A kőzősséglélektan alapfogalmai. For-
dította: dr. Vető Lajos. Scholtz Testvérek kiadása, Budapest, 1940. 143 1.

EVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű szerzője a mai orvos-pszichológusok egyik legkiválóbbja. Ere-
detileg az Adler-féle individuálpszichológia képviselője volt és mestere
azon felfogását is magáévá tette, hogy mindig az egész egyént, az indi-
viduumot kell vizsgálat tárgyává tenni és nem annak részmegnyilvánulá-
sait. Az individuum pedig a kőzősségben é!. így került e probléma Künkel
vízsgálódási körébe. E téren mesterén túlnőtt és művének sok 'helye a né-
met nemzeti szocializmus lélektanát adja.

Az Előszó szer int- a közösséglélektan a' többi lélektani irányok mel-
lett lelhető fel, mint egy és ugyanazon tárgy különböző szemléletmódja.
Mint ilyen rászorul arra, hogy más szemléletmódok kiegészítsék. Szerinte
a közösséglélektan a pszichoterápiából keletkezett, de megállapításaí nem-
csak az abnormitásokra érvényesek. "Alkalmazási területe az egyes em-
ber, amennyiben része valamely csoportnak (vagy pedig amennyiben nél-
külözi a benne való helyetfoglalást) és a csoport, amennyiben az egyes
emberben él (vagy pedig elhal benne.)"

1. Ősközösség. A kőzősséghez való tartozás tudatossága előtt már
fennáll hat az ahhoz való tényleges tartozás is. A közősségre való ébredés
folyamata kétféleképpen magyarázható: a) az egyes ember fedezi fel a
kőzösséghez való tartozást, b) a közösség éled fel az egyén lelki életé-
ben. A közösségretalálás mindíg önmagunkra való találás, "A kőzősség

életrekelése többnyire válság képében rnegy végbe, mely az ember jel-
lemét alapjaiban ~endíti meg." A közösségátélés legegyszerűbb alakja az
anya és a gyermeke közötti viszony. E helyen igen jó megfigyeléseket ad.
Majd a közösségélmény fogalmát így állapítja meg: "A kőzösségélmény
az a (tudatos vagy tudattalan) belső folyamat, mely valamely külsöleg
egybegyűlt embercsoporto+ lelki egységgé alakít át."

Az ösközösséggel már az ősi kultúrában is találkozunk. Ilyen a
"férfi és a nő szerelmi egymásralelése is." Ezen a helyen célszerű let! volna
az ősközösségeknek egymástól való pontosabb elhatárolása és a nemiség

<kérdésének tisztázása is. A közösségi élmény sokszor a szervezetre is
előnyös en hat. Orvosi szempontból is igen tanulságos példákat említ. Az
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ünneplő, felvonuló tömeg tagjai nem fáznak meg, és ha ez mégi's meg-
történik, nem volt igazi a lelkesedés. Eszerint a lelkesedés fokát a meg-
fázással is lehetne mérni? így könnyen szofizmába keveredünk.

Amint a gyermek nő, úgy lesz az ösközősségböl "növekvő közösség":
Itt különösen sok nevelési lehetőség adódik az iskolában és a családi
otthonban. A fejlődés folyamán pedig az anya-gyermek ősközösség fel-
bomlik és a gyermekben kifejlődik a társadalmi .rend alapja. "A kőzős-

ségi ember bízik Istenben; az önző pedig mind íg megpróbálja, nem állít-
h~tná-e én-jét az Isten helyére."

II. Az "én". A közösségbomlás a gyakorlatban elkerülhetetlen. Okai:
a kultúra és az emberi jellem kűlőnbőzösége. Az egészséges fejlődésnek
pedig az az útja, hogy az öntudatlan és tagolatlan ösközösségbö! az át-
menet meglegyen a tudatos es "sokszorosan tagolt 'érlelődő közösség felé."
Az alany, amint fejlődik, úgy viselkedik, rnintha nem volna a kőzösség

egy része, hanem maga az egész. A probléma: a közösség felbomlása után
miképen szokott "az újonnan keletkezett én a felbomlott közösség többi
részeihez, tehát másokhoz viszonyulni". Kb. az iskolábajárás kezdetén, de
legkésőbb a serdülőkor elején az önző alapmagatartásnak négy sz igorúan
körűlhatárolt típusát lehet megkülönböztetni. Ezek: a hamupipőke, a sztár .
a néró, a fajankó. Ezek kialakulásának okai: "A környezet a gyermek
hajlamaihoz képest vagy túl szigorú vagy túl engedékeny, és hogy 2. a
g)'ermek elevensége a környezet életerej éhez képest vagy túl erősnek, vagy
túl gyengének bizonyul." Mínd a négy tipus! igen találóan jellemezve jut
el azon megállapításhoz, hogy krízisen kell átrnennűnk, önmagunkat kell
rnegtalálnunk, ez egyúttal a közösségretalálás is.

Ill. Érlelődő közösség. Az alkotóerő nem magántulajdon, avval sá-
fárkodni kell. Isten a kőzősségben adja meg az embernek ezt a csodálatos
erőt. Ebből következik, hogy kapcsolatunk, Istennel csakis a közösség se-
gítségével lehetséges. A közösség ezért nem embercsoport, hanem belső kap-
csolat. A kultúra fejlődésével mind nagyobb szerephez jut az egyén, de
még a személyiségben is nagy mértékben megvannak a közösségi jegyek.
A szernélyíség a 'közösség végrehajtó szerve és megvalósítója. Minden
közösségben rangsor alakul ki. Ideális akkor volna a közösség, ha senki
sem tanulna többet, mint amennyit feldolgozni képes, de viszont "min-
denkinek annyit kellene tanulnia, amennyin cselekvőkészsége révén ural-
kodni tud." A közösség erkölcstana szerint pedig "minden értéknek, melyre
törekszünk a hordozója többé nem az én, hanem a kőzösség.' Az érlelődő
közösségí lelkület magát tudatosan, feláldozza a közösségért. E fokon fel-
adatok: 1. az egész személviségnek a közösség szol gálatába való állítása,
2. türelem, lemondás, önmegtagadás' ott is, . "ahol a közősség fontos ér-
tékei vesznek el reánk nézve." így jutunk el a valláshoz, mely minden
ilyen vizsgálódás végé~ jel en+i.

A szerző több megállapítása, különösen az erkölcsi természetűek,
vitathatók. A közösségi érzés fej lődését igen jól .kidomborttja. Olvasása
közben önkénytelenűl is érezzük magyar közősségi életünk nem egy fo-'
gyatékosságát. Fordítója nehéz feladat előtt állott nyelvi és tárgyi szem-
pontból egyaránt. Feladatát alapjában jól oldotta meg, amiben előnyére
vált e téren való nagy gyak~rlata.· Csupán mondatszerkesz tései helyen-
ként nem elég világosak. Reméljük, hogy e munka sokak gondolkodását
fogja a magyar kőzősségi élet hasonló vizsgálatára irányítani.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, Dr . Ga r a i J ózsef.

Schleich Lajos dr.e A győr i kir . ka t. ta nítóképző-intézet mult ja . (A
tanfolyamok kora, 1778-79; Az önálló tanítóképző-intézet első éve, 1847
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-48.) Györegyházmegyei Alap nyomdája, Györ, 1937. 17 1. és 1938. 30 1.
Szerző ebben a két füzetben ismerteti a győri kir. kath. tanítóképző-

intézet muItját. Az egyikben a tanfolyamok korát, a másikban az önálló
tanítóképző-intézet első évét. Mindkét füzet nagyon tanulságos azoknak,
akik a Ratio Educationis és a helytartótanács tanugyi politikájának szel-
lemét egy iskola történetének, még pedig mondhatjuk, küzdelmes történe-
tének tükrében meg akarják ismerni. Itt is azt látjuk, hogy iskoláink
nemzeti szellemét a nagy germanizáló nyomással csak ideig-óráig lehetett
háttérbe szorítani. Közli szerző az 1778-:-79-ben tartott tanfolyamok tan-
anyagát és hallgatóinak névsorát is. N. V.

Magyar Diákkalauz. Összeállította a Magyar és Idegen Diákinformá-
ciós Iroda (MID!). Kiadja a MEFOSz. Budapest, 1940. 141 1. Ára 1 pengő.

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Orsz. Szövetsége 'nagy
szelgálatot tett e könyvecske kiadásával a diákságnak. Kalauzát haszon-
nal forgathatják a köz épkofú iskolák tanulói is, de kivált a íöiskolákra
és egyetemekre menő ifjúság talál. benne értékes útbaigazításokat. Sok
kellemetlenségtől és költségtöl mentesül. Szülök és diákok számára ha-
sonló tájék oztatók itt-ott már megjelentek, de ilyen részletes tájékoztató
még nem látott napvilágot.

Első fejezete az egyetemekkel foglalkozik. Az egyetemekre törekvő
diák megtalál benne minden tudnivalót a felvételtől kezdve az egyetemi
élet minden részletéig. Beiratkozás, tandíj, r eridkívűli és vendéghallga-
tók, hit-, jog-, orvos-, bölcsészet-, gyógyszerésztan-, közgazdászhallgatók,
közigazgatási, mezögazdasági, bánya-, kohó- és erdőmérnök-hallgatók,
műegyeterni közgazd. tanfolyami, társadalombiztosítási szaktanfolyami
hallgatók, a visszacsatolt felvidéki hallgatók, mind megtalálják benne a
szükségcs tudnivalókat.

Ugyanolyan részletességgel tárgyalja a II. fejezet a főiskolákat a
következő rendben: hittud. főiskolák, jogakadémiák., tanárképző főiskolák,
gazdasági akadérniák, kereskedelmi főiskola, honvéd tisztképző akadémiák,
művészeti főiskolák. A tanárképző főiskolák keretében ismerteti a taní-
tóképzőintézeti tanárjelöltek Apponyi Kellégiurnát is. Szól a felvétel-
röl, a kérvények beadásáról és mellékleteikről, a képzés idejéről, a vá-
lasztható szakcsoportokról, az elméleti és gyakorlati kiképzés helyéről,
a köteles óraszámról, a kollokviumokról, a tan- és egyéb díjakról, a je-
löltek internátusi ellátásáról, menzn-kedvezrnényeir öl, a tanárvizsgálatr ól,
ok levé lröl. Ugyanilyen aprólékos részletességgel szól a Kalauz a többi
Iöískoláról.

A következő fejezet a szak iskolákkal foglalkozik. Aki közigazgatási,
községi orvosi, diaetásnőképző, laboratóriumi asszisztensnőképző, köz-

egészségügyi ápolónöi, csecsemővédőnői stb., stb. tanfolyamot, bábaképzö-
intézetet, székesfőv. ped. szemináriumot, katonai nevelőintézetet, áll.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t -

mesteri iskolát, ipari középiskolát, textilipari szakiskolát, stb-t akar vé-
gezni, a könyvben bőséges és megbízható felvilágosítást talál. A tanító-
és tanítónőképzőintézetekről is ebben a fejezetben kapunk áttekintést.
A Ranolder-intézet ipari és háztartási leányközépiskolájáról is itt ol-
vashat az érdeklődő.

Hasonlóképen igen hasznos útbaigazítást ad, főképen egyetemi és
főiskolai hallgatóknak, a Kalauz IV. fej ezete, mely az internátusokat és
a különböző menzákat, fiú- és leányotthonokat, diákszállókat ismerteti.
Könnyebb áttekinthetőség céljából ez az ismertetés a városok betűrend-
jében történik.

A diákegyesületek, közhasznú intézmények és tárgymutató zárják be
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a hasznos könyvecskét. Az ilyen útmutatók sohasem lehetnek teljesek és
hibátlanek. Fogyatkozások ebben is vannak. A kiadó diákszövetség en-
nek tudatában van s a következő kiadást egyrészt a vissza csatolt erdélyi
részek adataival kibővíteni, másrészt ~ használat folytán beigazolt hibák-
tói mentesít eni kívánja, hogy Kalauza minél szélesebb körben elterjedjen
és hasznára lehessen szülöknek és diákoknak egyarán!.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M .

Bene Lajos:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagya r ta nítók évkönyve. 1940~41. Dante könyvkiadó,
Bpest, 1940. 297 1. Ára vászonkőtésben 6 pengő.

Az általánosan elterj edt Évkönyv új tanévi kiadása gazdag tarta-
lommal jelent meg. A névnapok jegyzéke, az érvényben levő postai díj-
szabás és bélyegilleték mindenkire nézve hasznos tájékoztató. Majd rész-
letes határidőnapló követkzeik, amely kivált a kezdő tanítónak az ügy-
vitel ben lényeges segítségére lehet. Azután a közokt. minisztérium egész
alkatáról, munka- és személyzeti beosztásáról ad pontos tájékoztatót az
Évkönyv. Majd sorra veszi a tanker. .kir. főigazgatóságokat, tanfelűgyelö-
ségeket. vármegyénkint a körzeti iskola felügyelőket, országos jellegű tan-
ügyi egyesületeket. A magyar tanűgyi lapok ismertetésébe nehány hiba is
becsúszott. A Magya r P a eda gogia címe hibásan van nyomva, a Kisded-

nevelés mellől hiányzik a szerkesztő neve, a szegedi N eoelésiigyi Szemle

szerkesztője Tettamsitz (Tettamanti helyett), az Orsz, Középisk. Taná r -

egyesületi Közlönyt az Évkönyv szerint még mindig dr. Nagy P. szerkeszti,
a polg. isk. kartársak közlönyét meg Siklaki István. Még kirívóbb, hogy a
P rot. Ta nügyi Szemlét még mindig az évekkel ezelőtt elhunyt Szelényi
Odőn szerkeszti. Igaz, hogy a szerkesztők gyakran változnak, de egy kis
gondossággal az ilyen elírás okat el lehet kerülni.

Az Évkönyvnek a tanítóság szempontj ából fontosabb része e be-
vezetőnek· nevezhető rész után következik. Az itt következő fejezetek az
iskolaszervezés, tanítói állások betöltése, a Iiz. kiegészítő államsegély ké-
Tése ügyében adnak útbaigazítást, majd feltárják a népiskola tanügyigaz-
gatásának összes fontos mozzanatait. Sokat fogják forgatni az Évkönyv
olvasói a tanítói illetményekről és személyi ügyekről szóló fejezeteket.
Az illetményekről szóló kímutatások, örömmel állapíthatjuk meg, már
meghaladottaknak tekinthetők, de összehasonlítgatási alapul továbbra is
használhatok. Ugyancsak használható a lakáspénzekről szóló táblázat és
a helységeknek lakbérosztályokba való beosztása. Sokat ér az OTBA szol-
gáltatásokról és a nyugdíjjal kapcsolatos ügyekről szóló gondos tájé-
koztatás. Az Évkönyvet végül a hazai tanítók névjegyzéke zárja be. E;;;
az Évkönyvnek több mint a felét tölti ki és az ország összes tanítóit szol-
gálati helyük szerint tünteti fel.

Az Évkönyv ezen futólagos ta~almi áttekintése képet ad a benne
foglalt anyag gazdagságáról. De bizonysága a szerkesztő gyakorlati érzé-
kének, aki több év tapasztalatai alapj án szerencsés kézzel válogatta össze
mindazt, ami a tanítóságot érdekli, s amire az útbaigazítást kereső taní-
tónak szűksége lehet. M.
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Szolgálattételre beosztás. A közokt. miniszternmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP oór Gyulá né Sze-

derhényi Magda okI. ttóképzö-int. ének- és zenetanárt óraadó helyettes ta-
nári illetménnyel 1940. okt. ő-töl kezdődően további intézkedésig a cinkotai
áll. leánylíceum és tanítónőképző-intézethez osztotta be.

Áthelyezés. - A közokt. miniszter Lányi-Lindner Marianna testne-
velési tanárnak a német birodalmi iskolához történt áthelyezése folytán
a II. ker. áll. tanítónőképző-Ieánylíceumban megüresedett testnevelési tan-
szék ellátására Viga ssyné Ba r ta lits Mária testnevelési tanárt helyezte áto

Tanárváltozás a hitfelekezeti intézetekben. - A budapesti Ranolder-
intézet Ieányl íceumában az egyházi főhatóság az 1940-41. isk. évtől
kezdve óraadói minőségben dr. P a ula y Laura latin-francia szakos okI.
közép isk. tanárt alkalmazta. - A II. ker. rk. tanítónöképzöben az illeté-
kes egyházi hatóság Ehrenhofer Ada magyar-ném et-francia szakos okI.
középisk. tanárt óraadói minöségben alkalmazta. ,M. Sza la y Eugénia filo-
zófia-pedagógia és S. Schmitz Catharina mennyiség-természettan szakos okI.
tanítóképző-int. tanárok, szerzetesnővérek áthelyezés folytán kerültek az
intézethez. - A IV. ker. rk. tanítóképző-intézetben óraadói minőségben
újonnan alkalmazott tanár Tscherne Márta Mária német-francia szakos
-okl. középisk. tanár. Ugyanott tanári szolgálatát most kezdi J eszenkovits

Terézia nővér. mennyiség-terrnészettan szakos okI. ttóképzö-int, tanár.
Személyi hírek. - A közokt. miniszter B. Bra un Augéla c. igazga-

tónak az 1938: XlII. t.-c. végrehajtásával kapcsolatos munkálatok elvég-
zésében való buzgó és eredményes részvételéért az Orsz. Közokt. Tanács
elnöksége útján köszönetét és elismerését fejezte ki. - Mesterhá zy Jenő
áll. tképzö-int. igazgató A Sza ba dsá g-tér és szobr a i címen tartott rádió-
-előadást okt. ő-án. - Dr. Hor tobá gyi Tibor a Magyar Természettudományi
Társulat növénytani szakosztályának okt. 10-iki ülésén Úja bb a da tok a

Tisza "Na gyfa " holtá ga phytopla nktonjá na k qua lita tív ismer etéhez címen
olvasott fel. - Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága a bpestí
tanker. kir. főigazgatósággal egyetértésben szabadegyetem-jellegű tanfo-
lyamsorozatot [Szűl ök Iskolája) rendez. Ennek keretében a pesti oldalon
A serdülő leá ny lelkivilá ga címen Va rghá né Erdélyi O lga , a budai oldalon
Hogya n kell gyermekeinket nevelnünk, hogy boldogok legyenek? címen
P a dá nyi-F r a nk Antal tartanak 5-5 előadást tartalmazó előadássorozatot.
- A Magyar Rajztanárok Orsz. Egyesületének Ped. Bizottsága az iskola-
típusoknak megfelelően albizottságokat szervezett. A tanítóképzői albi-
zottság tagj ai lettek: vitéz K ómá rnoky Gyula, M eskóné Veverka Edit és
Undi Mária. -

Irodalmi szemle, - Mesterházy Jenő: Edinburgh - 'a z észa ki Athén

(A Földgömb, XI. évf., 10. sz.) - Padányi-Frank Antal dr.: Legyünk

méltók a z újból megna gyobbodott Magya ror szá ghoz (Nép tanítók Lapja, 73.
-évf. 19. és 20. sz.) - Droz dy Gyula: A magya r beszédr e va ló ta nítá s főbb

elvei (U. o.) - Dr. Tóth B. Zoltán: A leventeokta tá s módszer ének ir á ny-

elvei (Levente, XVIII. évf., 10. sz.] - Dr. Garai József: A já ték egy

úja bb nevelési r endszerben (Evangélikus Népiskcla] . Bognár Gyula:
Nyiró J ózsef és «Tamá si Aron műuei a népiskola szolgá la tá ba n (Néptan.
Lapja, 73. évf. '20. sz.). - Galló Pál: Ka rdda l és la ntta l a magya r ha zá ér t

(Magyar Lélek, II. évf. 10. sz.) - Németh Sándor: Népművelési segéd-

eszhiiz (U. o.] - .Iankovits Miklós dr.: F iná czy Ernő. 1860-1935. (Ne-
velés, XI. évf. 2. sz.] - Szemes Gábor: Az á lla tta ni okta tófilmek mád-

szer es felha szná lá sá ról (Oktatófilm Közlemények, V. évf. 10. sz.).
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Intézeti hírek. A Rádió "Ifjúsági Énekkarok" sorozatában okt.
23-án a bpesti Ranolder Intézet ric ttónőképzőjének énekkara adott elő
Bach-, Schubert-, Kodály-műveket és erdélyi népdalokat Csorda Romana
zenetanárnő kitűnő vezényléséveI. .- Okt. 30-án a Rádióban közvetített
Prot. Irodalmi és Művészi Est keretében a nagykörösi reL tanítóképző
énekkara ének darabokat adott elő, kőztűknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAViká r Sándor nyiregyházai ze-
netanár egy népbal ladáj át.

KuItúresték a bpesti áll. tanítóképző-intézetben és líceumban. - A
székesfővárosi népművelés keretében az L ker. áll. tanítóképző ebben az
iskolai évben is megrendezi hagyományos kultúrest-sorozatát. A kultúr-

estek rendezője és vezetője ezúttal dr. Wagner Ferenc tanár. Az első
kultúrest okt. 16-án volt. Bá rdos Lajos, a zeneművészeti főiskola tanára
tartott értékes és formás előadást A székely népzene zenei műveltségünk

a la pja címen a Cecilia-Kórus kamaraegyüttesének és Anda Géza zongora-
művésznek a közreműködésével. Az est sikerét bizonyítja, hogy ötszáznál
többen tapsoltak a kivá ló előadónak és a közreműködők művészi teljesit-
ményének. A további kultúrestek a lehetőség szerint minden hó második
hétfőjén lesznek. Tárgykörűle Erdély mindenoldalú megvilágítása. A mű-
vészi kísérőszámok is ehhez fognak igazodni. Erdély irodalmi és zenei
életének legszebb szemelvényeit fogják, köztük országosan ismert, zene-
művészek,' bemutatni. A kultúresték középponti részét alkotó előadások
rendje a következő: novemberben dr. Or tuta y Gyula egyetemi rn. tanár:
Erdély magya r népe; decemberben dr. Wagner Ferenc: Erdély nemzetiségi

viszonya i; januárban Tana i Antal: Erdély szellemi élele; februárban dr.
Kelemen József: Erdély ir oda lma ; márciusban Mesterhá zy Jenő: Erdély

műemlékei.

X. Egyetemes Tanítógyűlés. - A Magyar Tanítóegyesületek Egye-
temes Szővetsége a Szövetség fennállásának 50, évfordulója alkalmából
nov. 16-án a pesti Vigadó nagytermében, Berkényi Károly einöklete mel-
lett tartja a X, Egyetemes Tanítógyűlést. A gyűlésen Hóman Bálint kőz-
okt. miniszter is felszólal. A gyűlés munkarendj én a következő előadások
szerepelnek: 1. Visszapillantás ötven esztendőre; 2, A IX, Egyetemes
Tanítógyűlés óta alkotott népoktatási vonatkozású törvények; 3, A nép-
oktatás továbbfejlesztésére és a tanítóság erkölcsi feleinelésére irányuló-
javasalatok; 4. A tanítóság életkérdései. A két első előadás történeti jel-
legű, a 3. és 4. a népoktatás, és a szélesebbkörű népműveltség, és a
tanítói rend előbbrevitelére irányuló gondolatokat és kívánságokat tar-
talmaz, Ilyenek: nagyarányú iskolaépítési akció megindítása; a levente-
oktatás bízassék a tanítókra; minden vármegyei központban legyen nép--
főiskola; progresszív kultúradó bevezetése; a gondnokság és iskolaszék
megszűntetendő: az iskola felügyelőket mentsék fel az osztályvezetés kő-

.fclezettsége alól; a vármegyei általános tanítóegyesületnek jellegkülönb-
ség nélkül minden tanító tagja legyen; a tanítóság továbbképzését (sze-
mináriumok, tanfolyamok) útalják vissza a vármegyei tanltóegyesületek

hatáskörébe. A tanítói érdekeket szolgáló kívánságok közt vannak: az
illetménycsökkentő rendeletek visszavonása és a rendkívüli viszonyokra
tekintettel drágaság] pótlék kiutalása; 30 évi szolgálat után minden tanító'
a VII. Iiz. osztályba jusson; tanyai tanítók részére tanyai. pótlék; a ter-
mészetbeli lakás feleljen meg a tanító állásának és Iiz. osztályának; az
igazgatók nyugdíjba beszámítható magasabb díjazásban részesűljenek; a
családi pótlék emeltessék; az OTBA szolgáltatások kibővítendők; a vasúti
arcképes igazolványt minden tanító 1 pengőért kapja,

Neveléstudományi előadások egyetemeinken a z 1940-41, ta név első
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J elében. - 1. Abu d ap est i egyetem rk. hittudományi' karán: Kiihá r

F'lór is: Neveléstan (2); a bölcsészeti karon: P rohá szka Lajos: Bevezetés a
pedagógiaba (2), A nevelés története a XVII. századtól (2), Pedagógiai
szerninárium: gyakorlatok az esztetikai nevelés irodalmából (2), Pedagó-
giai proszeminárium, F a r a gó Lász ló vezetésével (1); Noszlopi László: A
gyermeklélektani kutatás módszerei (1); H. Schiller Pál: Lélektani kísér-

letek (1); Schwa r tz Elemér: A középiskolai tanár német nyelvtana (1);
Domanovszky' Sándor: A magyar oktatásügy fejlődése, I. r. (4); Lá sy-

Schmidt Ede: A reális tudományok térfoglalása hazaiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf őiskoláinkon (1);
Alszeghy Zsolt: Arany János a gimnáziumban (2); Kempelen Attila: Be-
vezetés az ifjúságtanulmányba: a serdülő és felserdült kor gyakorlati lé-
lektana, 1. r. (2); Sta ud János: Gyakorlati pedagógiai kérdések (2); Te-

mesy Győző: A cserkészet ismertetése (1). - 2. A m ű egyet eme n
Lmre Sándor: Neveléstan (2), Neveléstörténet, lcgújabb kor (2), Nevelés ..
ügyi megbeszélések, gyakorlati szeminárium (2), Széchenyi nevelői gon-
-dolkodása, szeminárium (2), A tanári pálya: a tanári hivatás, a kőzép-
iskolai tanárság kialakulása, feladatai, nehézségei (1); Vincze Frigyes: A
kőzépfokú szakoktatás multj a és jelene (2); Sza ká ll Zsigmond: Az' álta-'

'lános gazdasági földrajz didaktik áj a (1); Nagy Sándor: Műszaki felső-
oktatásunk kialakulása (2). - 3. A d e b r e c eni egyetem ref. hittudo-
mányi karán a kinevezendő tanár: Valláspedagógia (2); bölcsészettudo-
mányi karán Mitrooics Gyula: Az értelem nevelése (3), A rómaiak neve-
lése (2); Szemináriumi gyakorlatok (2); Ka rá csony Sándor: A magyar
.kőz épiskola szervezete (2); Bodná r János: A kémia tanítása a kőzépis-
kolában (1). - 4. A p é esi egyetem ev. hittudományi '.karán J únosy

'Lajos: Katechetika (3), Katechetikai gyakorlatok (1); br. P odmaniczky

Pál: Keresztyén neveléstudomány, 1. r. (3); a bölcsészeti karon Bogná r

'Cecil: Didaktika (3), A pedagógia története (2), Pedagógiai szeminárium
(1), Az iskolai nevelés és oktatás (2); Ba ronka y Lajos: A magyar kőz-
oktatás története a kiegyez éstől (2), Nemzeti elem a magyar didaktika-
ban (1); Sza bo P á l Zoltán: Az államföldrajz a középiskol ában (2).
5. Asz ege d i egyetemen Mcster János: Nevelői etika (2); Ujszá szi

Kálmán: Faluisineret és falunevelés (2); Vá rkonyi Hildebrand.. Módszer-
tan (2), Neveléslélektani kérdések (1); Neveléstörténet a XX, században
{2), Pedagógiai-lélektani gyakorlatok (2); Ba ra nya i Erzsébet: Tanulás mint
szokásformálás és emlékezetbevésés (2); M észöly Gedeon: Leíró magyar
nyelvtan és tanítás módja (2); Sik Sáridor: A magyar irodalom az isko-
lában (1); Sz. Nagy Gyula: Térmértan és tanításmódja (2); Lőr incz Fe-
renc: Iskolai egészségtan (1).

Neveléstudományi pályatételek a buda pesti egyetemen: 1. XI. Pius
nevelési enciklikája és a legújabbkori nevelési irányzatok, 2. Az iskolai
énekkarok a nemzeti kultúra szolgálatában: a debr eceni egyetemen: 1. Az
iskolai val lástanítás és a gyermek- és ifj úsá gi missz ió összefüggései, 2.
Sajátos pszichológiai szempontok a nőnevelésben, 3. Volt-e és milyen ha-
tással volt Debrecen és kol légiumának szelleme és mult ja az ifjú Arany
lelkületére? A szegedi egyetemen: A nemzetnevelés, az állampolgári ne-
velés és a hazafias nevelés elméletei.

Halálozás. ~ Id. Kr iek Jenő ny. áll. tanítóképző-intézeti igazgató
szept. 26-án hosszú szenvedés után élete 80. évében elhúnyt. Szept. 28-án
nagyon sokan kísért ék utolsó útjára a lévai kőz+cmetóbe. A nyitott sír
fölött dr. Tóth Antal líceumi igazga'ó mondott búcsúbeszédet. A megboldo-
gult utoljára a lévai áll. tanítóképzőnek volt köz szeretetb en s meubecsűlés-

ben élő tanára. A cseh megszállás után a magyarság egyik lelki ébren-
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tartója, A lévai kultúrintézményeket (városi múzeumot és. könyvtárt) év-
tizedeken keresztül ő gondozta és mentctte meg az elkallódástól. Minden
magyar ügynek szívós és lelkes harcosa volt. A Mindenható jóvoltából még
megérhette kedves városának felszabadulását, áldozatosan gondozott in-
hzményeinek további szabad virágzását. A tképző tanársúg hálás szere-
tettel gondol reá, a keze alól kikerült tanítók százai áldják emlékét! -nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sta ub Margit, a VII. ker. áll. tanitónőképző-intézet óraadó tanára okt.
5-én a korareggelVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi órákban autóbaleset következtében elhúnyt. Okt. 7-én
temették a csömöri rk. templomban történt beszentelés után az ottani te-
metőben. A sírnál Molná r Oszkár igazgató mondott a tanári testület ne-
vében búcsúbeszédet, Dé zsi Magdolna V. éves növendék pedig az ifjúság
nevében búcsúz ott. Kedves lényének emléke élni fog a tanártársak és nö-
vendékek lelkében! - Rákos István, a Magyar Tanítóegyesületek Egye-
temes Szővetségének érdemes volt elnöke okt. 5-én meghalt és 8-án te-
mették el nagy részvéttel a Kerepesi-úti temetőben. A magyar tanítóság
hálás szívvel sokáig fogja őrizni emlékét I .

Nyugtázás. - Tagdíjat, ílletőleg előfizetési díjat fizettek: az .1938.,
1939. és 1940. év 1. és II. felére a katolikus középiskolai főigazgatóság,
az 1935. év II. felére Kalmárné Kostyál !Iona, az 1937. év II. felére
Grynaeus Ida, Kádár Ilona és Vaj da Erzsébet, az 1938. év 1. és II. felére'
Osváth Ferenc és dr. Kőrős Endre, az 1938. év II. felére Lechnitzky Gyula,
az 1938. év II. és az 1939. év I. felére Skersil Mária, az 1939. év 1. és
II. felére, az 1940. év !. felére özv. dr. Gerencsér Istvánné, az 1940. év

II. felére Szabó Károly, az 1940. év 1. és II. felére Barkáts Mária, Bellasz
János, Csurgovich György, vitéz Komjáthyné Iza Margit, EmmernéMa-
russánics Erzsébet, Szabó Magdolna, Tormássy Lász ló, Szuchy Lász ló,
Zádor Dezső és Keresztury Mária. Bpest, 1940. okt. 20. - Frigyes Béla
pénztáros.

Lapzá r ta minden hóna p 15-én. Később érkező kézir a tok csa k a kő-

vetkező számba n leendő kőzlés szempontjá ból vehetők figyelembe. Lehe-

tőleg ír ógépen ír t kézir a toka t kérünk. Kiilonlenvoma tolz a sz er zbt ter helik

s a zok ügyében a szer zőnek a nyomdá va l kell tá r gya lnia . Kézir a toka t nem

adunk vissza . - C ímvá ltozá st F r igye s Béla pénztá r os úrhoz kell

jelenteni. A szét küldés . minden ügyes-ba jos dolgá ba n őhozzá kell for dulni.
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