
Pedagógiai Lexikon

C S E H S Z L O V Á K I A I ,  M A G Y A R  É S  M Á S  K Ü L F Ö L D I  P E D A G Ó G U S O K
K Ö Z R E M Ű K Ö D É S É V E L
S Z E R K E S Z T E T T É K

F I N Á C Z Y  E R N Ő  K O R N I S  G Y U L A
É S

K E M É N Y  F E R E N C

I. R É S Z :  A B Á D I  — J U V E N T U S
R É V A I  I R O D A L M I  I N T É Z E T  K I A D Á S A



Copyright by Révai Testvérek írod.
Budapest, 1936.

Int. R. T.

41457. R É V A I  I R O D A L M I  I N T É Z E T  N Y O M D Á J A



E L Ő S Z Ó

Az a rohamos fejlődés, amely az utolsó évtizedekben a közművelődés minden 
terén, a nevelés tudományában is mutatkozik, az ismereteknek olyan meg
növekedésével járt, hogy a haladás, az eredmények szemmeltartása mind nehe
zebbé válik. Ehhez járul az a fokozottabb érdeklődés, amely a nevelés és oktatás 
ügye iránt napjainkban ismét megnyilatkozik. Mindez, úgy véljük, szükségessé 
és megokolttá tette egy pedagógiai lexikon kiadását, amelynek hivatása, hogy a 
szakembereknek és a művelt közönségnek megkönnyítse az eligazodást a műve
lődésnek e fontos területén.

A magyar pedagógiai irodalom ugyan eddig sem volt híján idevágó régibb 
munkáknak (Molnár Aladár, Verédy, Körösi-Szabó), ámde ezek vagy különleges 
célokat szolgáltak, vagy csonkák maradtak, kivétel nélkül pedig elavultak, úgy
hogy egy új, a tudomány mai színtájának megfelelő lexikon mind sürgősebbé 
vált. Ez a meggyőződés bírta rá e mű szerkesztőjét arra, hogy olyan munka ki
adására vállalkozzék, amely a magyar értelmiségnek, elsősorban azoknak, akik 
a nevelés elméletével és gyakorlatával hivatásszerűen foglalkoznak, régóta érzett 
hiányt pótló, megbízható segítőeszközt igyekszik nyújtani.

Neveléstörténeti szempontból érdekes és értékes a következő feljegyzés, 
amelyre Brunszvik Teréz grófnő naplójában (1816—17) akadtunk:

„Lexicon der Erziehungslcunst alphabetisch, nebst der Erklärung jener griechischen 
Wörter, welche das Bürgerrecht in der gelehrten Welt erhalten haben als Anhang . . .  Alle 
Wissenschaften haben bereits ein solches Lexicon. Das Zweckmässigste für den Gebrauch, 
vielleicht die beste Form vielerley zu sagen aus den Gebieten alles Wissens, welches wie 
natürlich in dieser Kunst zusammenströmt.“

Újabban Fináczy Ernő sürgetett ilyen munkát a Magyar Pedagógiai Tár
saság 1903. évi nagygyűlésén „Pedagógiai irodalmunk némely hiányairól“ c. 
elnöki megnyitó beszédében. Miután rámutatott arra, hogy nincsen a tudomány 
mai színvonalán álló elméleti pedagógiánk, egy kimerítő pedagógiai enciklopédia 
hiányáról a következő szavakkal emlékezett meg:

„Itt is találkozunk érdemes úttörőkkel, de ma már tágabb kört és nagyobb részlete
ket kellene egy pedagógiai enciklopédiának felölelnie. Mindenekelőtt itt is filozófiával 
kellene szoros kapcsolatba lépnie a neveléstudománynak, oly értelemben, hogy nem is 
pusztán pedagógiai, hanem filozófiai és pedagógiai enciklopédia készítésével tekinthetnők 
csak megoldottnak a feladatot. Szerény viszonyaink közt egyelőre a szótári alakban való 
feldolgozás is nagy szolgálatot tehetne. E szerint a mű betűrendes alakban felölelné az 
egész filozófiának és történetének, nemkülönben a pedagógiának és történetének köreit. 
S ami e munkát nekünk különösen becsessé tehetné, az a hazai nevelésügy összes mozzana
tainak lelkiismeretes tekintetbe vétele lehetne.“

Ebben a munkában a magyar és a külföldi neveléstudománynak múltját és 
jelenét igyekeztünk egybefoglalni, amennyire az aránylag szűkén kimért ter
jedelem lehetővé tette. Ennek az egész nemzet közművelődésére kiható feladat
nak érdekében sorompóba szólítottuk az elméleti és gyakorlati pedagógia leg- 
hivatottabb magyar képviselőit, akiknek gárdájához néhány kiváló külföldi 
szaktekintély csatlakozott. Nem rajtunk múlt, hogy munkatársaink sorából egy
némely jeles magyar tanférfiú neve kimaradt. E Lexikon, amint már címe is 
jelzi, elsősorban magyar óhajt lenni: magyaroknak szól s ezért különös tekin
tettel van magyar viszonyokra és vonatkozásokra, a hazai nevelés- és oktatásügy
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múltjára és jelenére. Ennek ellenére nem tagadja meg egyetemes, nemzetközi 
jellegét sem, amely szempont ma jogosultabb, mint valaha.

Nem csekély gondot okozott a személyi vonatkozások kényes kérdésének 
kielégítő megoldása: a bel- és külföldi, elhunyt vagy élő pedagógusok életrajza, 
ami minden hasonló munkának legsebezhetőbb oldala. Egy nagy külföldi lexikon 
e nehézség elől azzal tért ki, hogy egy szerűen mellőzte a még élő pe dagógusok 
életrajzait. Ezt a kényelmes eljárást mi nem követhettük, már azért sem, mert 
az ilyen gyűjteményes munkának egyik s nem utolsó feladatát abban látjuk, 
hogy az olvasót kortársairól, az élő pedagógusokról is tájékoztassa. Ez a körül
mény, igaz, az életrajzoknak bizonyos túltengését okozta és terjedelem dolgában 
sem sikerült, legjobb igyekezetünk ellenére, a helyes arányt megtartani. Álta
lában a legfontosabb személyi adatok és pedagógiai müvek felsorolására szorít
koztunk, mert a teljes bibliográfiát a műnek már említett térbeli korlátái eleve 
kizárták. A címszavak tárgyalására nézve általában a tudományos szempont volt 
irányadó, jóllehet egyes kérdések feldolgozása a népszerű előadást is lehetővé 
és megokolttá tette. A névjelzéssel ellátott cikkek tartalmáért szerzőjük, a 
többiekért a szerkesztő felel. Ugyanő állította össze j i  Repertóriumot, amely nem 
teljes ugyan, mert elsősorban a Magyar Pedagógia és a Magyar Középiskola 

> eddigi és a Néptanítók Lapja s az Országos Középiskolai Tanáregyesület vonat
kozó évfolyamaiban megjelent cikkeket öleli fel. (Valamennyi magyar tanügyi 
öíyóifat re’pertóríumahak elkészítése a jövő feladata.)

Köszönettel tartozom Klebelsberg Kunó grófnak, aki támogatásával lehetővé 
tette e munka megjelenését; Fináczy Ernőnek és Kornis Gyulának, akik tudo
mányosságuk legjavával mindvégig önzetlenül voltak a Lexikon szellemi vezetői 
és megalapozói; Várkonyi Hildebrand és Nagy József Béla főmunkatársaknak 
és Prohászka Lajos segédszerkesztőnek, akik legnagyobb odaadással siettek 
segítségemre. De őszinte köszönet illeti lelkes és lelkiismeretes közreműködéséért 
a kiváló munkatársak mindegyikét. Hálával kell megemlékeznem több külföldi 
állam követségének hathatós támogatásáról és a következő külföldi szaktekin
télyekről, akik értékes közleményekkel gyarapították lexikonunkat: Emmerich 
Qzermak (Bécs), Eduard Snranaer (Berlin), Küpper (Zürich), r Lochner 
(bTűrnberg), Lohrer (Mannheim), Schlemmer (Béflm)7'-Köszönetet kell mon
danom végül az áldozatkész kiadóvállalatnak és a Fővárosi Pedagógiai Könyv
tár vezetőségének, amely lehetővé tette, hogy e mintaszerű intézmény gazdag és 
értékes anyagát szabadon felhasználhassam.

A tárgyilagos kritikának a következő önvallomással tartozom. E munka 
messze elmaradt azon eszmény mögött, amelyet eleve magunk elé tűztünk, ámde 
külföldi példák is kézzelfoghatóan igazolták, hogy gyűjteményes munkák: 
lexikonok, szótárak stb. a dolog természeténél fogva nem lehetnek sem teljesek, 
sem tökéletesek. A  szerkesztő mégis azt tartja, hogy közös fáradozással sikerült 
a magyar pedagógiai irodalmat olyan munkával gyarapítanunk, amely javára 
lesz a hazai nevelés- és oktatásügynek és munkásainak, egyszersmind pedig 
alapul szolgálhat majdan egy teljesebb és tökéletesebb Magyar Pedagógiai 
Lexikon megteremtéséhez.

Budapest, 1932 nyarán. Kemény Ferenc.
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ALBRECHT K IR . HERCEG  
AUER GYÖRGY 
ASZTALOS JÓZSEF

BABARCZY ISTVÁN br. 
BAKONYI KÁLMÁN  
BALANYI GYÖRGY 
BALASSA BRÚNÓ (B. B.) 
BALÁZS ANDOR, Kolozsvár 
BALLAI KÁROLY  
BARANKAY LAJOS 
BÁRCZI GUSZTÁV 
BENISCH ARTÚR  
BERNOLÁK KÁLMÁN  
BERWALDSZKY KÁLMÁN t  
BE X H EFT ÁRM IN (B xt.) 

B ITT ER  IL LÉ S  
BOGNÁR CECIL 
BUDAI GERGELY 
M. BUDAY JÚLIA

CSEKEY ISTVÁN, Szeged  
CSIKESZ SÁNDOR, Debrecen 

CSECH ARNOLD 
CSUPPAY LAJOS, Sopron 
CZEKE MARIANNE  
CZERMAK IM RE, Bécs

DÉKÁNY ISTVÁN  
DÓCZI IMRE, Debrecen t  
DOMANOVSZKY SÁNDOR  
DROZDY GYULA

ÉLTES MÁTYÁS 
EM BER ISTVÁN  
ERÖDI-HARRACH BÉLA, if j.

FARKAS GYULA, Berlin  
FEST ALADÁR  
FINÄCZY ERNŐ (F.)
FITZ JÓZSEF, Pécs 
FODOR FERENC  
FODOR OSZKÁR 
FR A N K  ANTAL (Fr.)
FKIM L ALADÁR

GÁL KELEMEN, K olozsvár  
GERÉB JÓZSEF t 
GESZTI JÓZSEF

M U N K A T Á R S A K

GIGANTE SILVINO,
F ium e (G.)

GOMBOCZ ENDRE  
GOMBOS ALBIN  
GRESZLER JENŐ  
GYÖRGY LAJOS, K olozsvár  
GYÖRGYI DÉNES (Gy. D.) 
GYULAI ÁGOST (Gy.) 
GYULAI ALADÁR

'• 'í V j;
HAMAR PÁL  
HAVAS ISTVÁN  
HEGEDŰS LAJOS 
H E K L E R  ANTAL  
H EL LER  BERNÁT  
H ERO DEK  KÁROLY 
HOLLÓ KÁROLY 
HORN JÓZSEF 
HORVÁTH BARNA, Szeged 
HORVÁTH KÁROLY  
H USZTI JÓZSEF, Szeged

IST E N E S KÁROLY

JABLONKAY GÁBOR,
K alocsa (J. G.) t  

JÁMBOR GYÖRGY 
JÁNOSSY DÉNES  
JIR K A  ALAJOS

K E L L E R  LAJOS 
KEM ÉNY ISTVÁN (k. i.) 
K ENYERES ELEMÉR (K. E.) 
K ISP A R T I JÁNOS 
KLANICZAY GYULA 
KO RNIS GYULA 
KOSZÓ JÁNOS 
KOVÁCS REZSŐ 
KÖRÖSI H ENRIK  t  
KRESZNERICS KÁROLY  
K Ü P PE R  J„ Zürich

LECHNITZKY GYULA 
LEPO LD ANTAL, Esztergom  
L IB E R  END RE  
LOBMAYER GÉZA 
LOCHNER, Nürnberg 
LOCZKA ALAJOS (L.)

LUKÁCS GYÖRGY 
LOHRER, Mannheim 
LUX GYULA

MÁDAY ISTVÁN  
MADZSAK IMRE 
MAGYARY ZOLTÁN 
HARGITAI JÓZSEF 
MAURITZ BÉLA  
MÉSZÁROS KÁROLY 
MEZŐ FER EN C  
MICHELS FÜLÖP  
MISÁNGYI VILMOS 
MITROVICS GYULA, Debrecen 
MOLNÁR ANDOR  
MOLNÁR OSZKÁR 
V. MOÓR GYULA 
MOSDÓSSY IMRE 
MUZSNAI DÉN ES, G yöngyös

V. NAGY IVÁN  
NAGY JÓZSEF, Pécs (N. J .) 
NAGY J. BÉ LA  (N. J. B.) 
NAGY LÁSZLÓ f  
NAGY PÁL  
NAGY ZSIGMOND 
NÉGYESY LÁSZLÓ 
NEM ÉNYI IMRE  
NEM ESNÉ M. MÁRTA 
NEVELŐS GYULA 
NÓGRÁDY LÁSZLÓ

OLGYAY BERTALAN  
OSLAY FER EN C  t

PÉCH ALADÁR (P. A.) 
PECHÄNY ADOLF  
PERÉNY I JÓZSEF f 
PE T R I PÁL  
PETRICH  BÉ LA  
PETRÓCZI ISTVÁN  
PIN TÉ R  JENŐ  
PKAHÁCS MARGIT 
PROHÄSZKA LAJOS (P.)

RÁCZ LAJOS, Sárospatak 
RADÁK OLGA
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BAKOS ISTVÁN  
RÉPAY D Á N IEL  
H . RÉVÉSZ MAEGIT

SCHACK BÉ LA  
SCHILLER KÁROLY  
SCHNELL JÁNOS 
SCHLEMMER H „ Berlin  
SCHREINER FERENC  
SEBESTYÉN KÁROLY  
SEBESTYÉNNÉ ST. ILONA t  
SÍK  SÁNDOR, Szeged  
SOMOGYI JÓZSEF, Szeged 
SÓS ERNŐ
SPRANGER EDUARD, Berlin  
SUPPAN VILMOS 
S. SZABÓ JÓZSEF, Cegléd

SZELÉNYI ÖDÖN (Sz. ö .)  t  

SZEMERE SAMU 
SZENES ADOLF, Szeged  

SZERECZ IMRE, K eszthely  

SZILÁDY ZOLTÁN 

SZOKOLA LEÓ 
SZOMBATFALVY GYÖRGY 

SZONDI LIPÓT  

SZTANKŐ BÉLA

TAKÁCS MENYHÉRT, 
Jászóvár

TETTAM ANTI BÉLA, Szeged 

TÓTH GÉZA 
TÓTH ZOLTÁN 

TUSZKAI ÖDÖN

V A JK A I JÚLIA ÉVA  
VARGA SÁNDOR  
VÁRKONYI H IL D EB R A N D , 

Szeged (V. H.)
VÍG ALBERT
V IR ÁNYI ELEMÉR, Szeged
VUCSKICS JENŐ, M iskolc

W AGNER JÓZSEF  
W A LT H ER  BÉLA  
W EÖRES GYULA,

H elsink i (W.)
WESZELY ÖDÖN, Pécs 
W LASSICS GYULA, ifj. br.

ZIMÁNYI GYULA (Z.) 
ZSARKÓ PÁL

R Ö V I D Í T É S E K :

áll.: állami magy.: magyar
Bp.: Budapest min.: minisztérium
bp.: budapesti M. T. Ak.: Magyar Tudományos Akadémia

egy.: egyetemi mtr.: magántanár
ig.: igazgató 

isk.: iskolai 0. K. Tanács: Országos Közoktatási Tanács.

ism.: ismertetve rend.: rendelet
1. o.: lásd ott tr.: tanár

M.: irodalmi működés, müvek vk.: vallás- és közoktatásügyi

Felhasznált munkák, folyóiratok és rövidítéseik.

Fináczy I—IV«: Fináczy Ernő: Az ókori M. K.: Magyar Középiskola.
(1906, 19222), a középkori (1914, 19262), 
a renaissancekori (1919), az újkori ne- M. M.: Magyar Minerva 1930—31
velés (1927) története. (1932).

Komis Eszmények I., II.: Kornis Gyula: 
A magyar közművelődés eszményei 
1777—1848 (2 köt. 1927).

Kornis Közoktatásügy: Kornis Gyula: 
Magyarország közoktatásügye a világ
háború után (1927).

Körösi—Szabó: Körösi H.—Szabó L.: Az 
elemi népoktatás enciklopédiája (3 köt., 
1911—15).

Molnár Ismerettár: Molnár Aladár: Nép
tanítók Ismerettára (I. köt., 1873).

Molnár XVIII. század: Molnár Aladár: 
A közoktatás története Magyarországon 
a XVIII. században (I. köt., 1881).

M. P.: Magyar Paedagogia.

N. L: Néptanítók Lapja.
O. K. T. K.: Országos Középiskolai Tanár

egyesületi Közlöny.
Orbók: Pedagógiai Plutarch (2 köt., 1887—

88) .

Päd. Mag.: Pädagogisches Magazin (Lan
gensalza) .

St. Y. B.: Statesman’s Year Book for 1931 
(London, 1931).

Verédy: Pedagógiai Enciklopédia (1884).



A
Abádi Benedek (XVI. század), ref. tanító, 

pap és nyomdász. 1534. a krakkói egyet, 
hallgatója. Valószínű, hogy ő nyomatta 
ki Dévai Bíró Mátyásnak, az első magy. 
reformátornak Orthographia Ungarica-ját 
(Krakkó 1534), amelyhez előszót is írt. 
154ä. Wittenbergában teológiát tanult, 
1545. Szegeden ref. pap és tanító, 1552. 
a hajdúk onnan elűzték.

Abakusz (lat.) a görögöknél és a rómaiak
nál a számoló táblának egy neme, amelyet 
az iskolába;* s a háztartásban is használ
tak. A számtani alapműveleteket a táblák 
rovátkáin ide-oda tologatott kövecskékkel 
(calculi) végezték. Pl. kivonásnál annyi 
calculust vettek el az A. illető vonalairól, 
amennyit a kivonandó mutatott stb. A 
középkorban A.-on aritmétikát is értettek.

F.
Abbotsholme. New School Abbotsholme 

a neve annak a reformiskolának, amelyet 
1889. Reddie Cecil alapított Rochester 
közelében és amely csakhamar európai 
hírnévre tett szert. Ebben az intemátus- 
középiskolában a reális és a humánus 
tantárgyakat egyenlő gonddal tanítják 
s a fősúly a testi és a lelki erők harmonikus 
fejlesztésére esik. Nagy szerep jut a kon
centrációnak, az egyéniség érvényesülésé
nek és az ifjúság állandó foglalkoztatásá
nak. A sportok nem annyira az izomerő fej
lesztésére, mint a férfias önfegyelmezésre, 
bátorságra és kitartásra való nevelésre 
szolgálnak. A kézimunka tanításának célja 
a szociális ellentétek kiegyenlítése és az 
önállóság fejlesztése. Nagy gondot fordí
tanak a valláserkölcsi nevelésre is. A 
fegyelmezés elsőrendű s emlékeztet a régi 
magyar kollégiumi életre (egy nagyobb 
diák a prefektus, aki a rendre felügyel, 
a kisebbek takarítanak, az asztalnál fel
szolgálnak, stb.). A közügyek iránti érdek
lődés felkeltésére szolgálnak a hetenként 
megtartott összejövetelek (meetingek). Az 
intézetbe legfeljebb 60 növendéket vesznek 
fel, akik az ellátásért elég magas díjat 
fizetnek. Az A.nevelőintózet kiinduló 
pontja lett a modern reformiskoláknak, 
amelyekkel "Nemét- és Franciaországban, 
továbbá Ausztriában mind sűrűbben talál
kozunk. „(Budapesten is yan néhány, de 
eddig még nem középiskolai fokon.)

I r o d . Readie (I.: Abbotsholme 1889—1899 or ten 
years work in an educational laboratory (London 1900). 
Lietz H .: Emlohstobba. Roman oder Wirklichkeit. Feje» 
A .:  Pedag. képek egy modern középiskola életéből: 
New School Abbotsholme (M. P. 1900). Weszely Ö. : TJj 
reformiskolák (Mod. pedagógia útjain. 1910. 410—40 1.). 
L. még École des Roches és Landeserziehungsheime.

Äbc. A magyar Á.sor a következő 40 
betűből áll : a á b c cs d dzs dz e é f g gy 
h i  i  j  k I ly  m n ny o ó ö ö p r s s z t t y u  
ti ü ű v z zs. Ezeken kívül használjuk még 
az idegen eh-1, y-t, x-et és qu-t. Régen, 
amikor olvasni tanítottak, a betűket Á. 
sorrendben ismertették s ezeknek nevét 
mondatták ki a tanulókkal. Ma már a 
sorrendet a kimondás könnyebbsége s az 
írott betű egyszerűsége szabja meg, s az 
olvasás-írás tanításakor az A. betűinek 
nem a nevét, hanem a hangját ismertetik. 
A betűk nevének s az Á. sorrendjének 
megtanítására csak a kis betűkkel való 
olvasás és írás megtanítása után kerül a 
sor. Az Á. betűit felsorolásoknál sorszámok 
helyett is használjuk. D.

Ábc-és könyvek. A mai Á. k. ősének a 
Luther-Melanchton-féle „Fibel“-eket te 
kinthetjük, amelyeknek egyedüli céljuk 
az volt, hogy a híveket a biblia olvasására 
megtanítsák. Éppen azért ezek csak bibliai 
történeteket tartalmaztak. Nálunk a XVI. 
sz. legelején készültek hasonló Á. k., 
amelyekről csak annyit tudunk, hogy egy
ben nyelvtani könyvek is voltak. Később, 
1538. Qálszécsi István „Elemi hittan“-ja 
s ugyanabban az évben Székely István 
„Hittani káté“-ja elé írt ábc-ét. Ezekből 
az Á. k.-ből egyetlen példány sem maradt 
ránk. Legrégibb példányunk Dévai Bíró 
Mátyás „Orthographia Ungaricá“-ja 
(1549), amelyet, mert Krakkóban nyomták, 
„Krakkói ábc“ -nek nevezünk. Ez a könyv 
a betűztető vagy sillabizáló eljárást követi 
s valószínű, hogz belőle a tanítás teljesen 
gépiesen történt. Módszerjavító törekvést 
nem is találunk egészen Comenius „Orbis 
Pietus“ -ának megjelenéséig (1657). C.-nak 
ebben a könyvében minden megismerte
tendő betű mellett olyan kép van, amely 
annak hangjára emlékeztet. Habár C. 
még a sillabizáló módszert használta, 
értékes gondolatával mégis nagyban elő
segítette az olvasás tanítását. A tanítással 
foglalkozók azonban érezhették a sillabi
záló eljárás nehézségét. Erre mutat, hogy 
az 1681. megjelent „Debreceni ábc“ isme
retlen szerzője már sejteti, hogy a hangoz
tatás után kutat. Szőnyi Nagy István 1690 
körül megjelent „Magyar Oskola“ c. 
könyvében már egyenesen kárhoztatja a 
sillabizálást ; kívánja először, hogy ami
kor olvasni tanítunk, ne a betű nevét, 
hanem a hangját mondassuk ki a tanuló
val úgy, amint azt a beszédben kimondjuk. 
(Ezt először a Port-Royal tanárai hirdet-
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ték és követelték tanítványaiktól.) Hogy 
az Á. k. szerzői sem C'.-nak, sem Sz. N.
2.-nak értékes gondolatát sokáig nem 
vették tudomásul, mutatja az, hogy az 
1831. Budán megjelent „Betűfoglaló köny
vecske“, valamint az 1839. Gyurián J. és 
Bagó M. betűivel nyomott „Budai ábc“ 
még mindig D. B. M . „Krakkói ábc“-jé- 
nek nyomán készült. Ezekben a 300- 
éves módszeres fejlődés csupán annyi, hogy 
a betűk sorrendjében mutatnak bizonyos 
tervszerűséget, a tartalomban pedig, a 
vallásos elem mellett, a polgári ismeretek 
elemei is helyet kapnak. Fejlettebb mód
szert csupán a „Pataki új ábc“-ben (1803) 
találunk, amely az előzőkkel szemben a 
betűknek szavakká való összekapcsolásá
nál már értelmes szavakat használ. Ebben 
a személy- és tárgynevek piros betűkkel 
vannak nyomatva s a szerző az olvasást 
földrajzi olvasmányokon, példabeszéde
ken, erkölcs- és kedélyképző történeteken 
is gyakoroltatja. Érdekes, hogy az ősi Á.k 
csak a nyomatott betű és szöveg olvasá
sára tanítottak. Az írás tanítására alig 
találunk bennük kísérleteket. Még Sz. N. I. 
is feleslegesnek tartja az írás tanítását, 
mert, mint fenti munkájában írja : „írás 
nélkül is meg lehet tanulni a biblia olva
sását. Miért kell hát a tanulók munkáját 
szaporítani felesleges tanulni valókkal ?“ 
Az írás és olvasás egyszerre való tanításá
nak gondolatát hazánkban először Simon 
Antal győregyházmegyei pap, váci siket- 
néma-intézeti igazgatónak „Igaz mester, 
ki tanítványait igen rövid idő alatt minden 
unalom nélkül egyszerre írni és olvasni 
tanítja“ (1804) c. munkájában találjuk, 
így  őt tekinthetjük az írva-olvastató mód
szer megalapítójának. Némelyek ezt is, 
mint a hangoztatást, egy bajor iskola
tanácsosnak, Graser Jánosnak, tulajdonít
ják. Pedig az ő könyve, amelyben az írva- 
olvastatást hangoztatja, 1814-ben, tehát 
hat évvel később jelent meg, mint Simoné. 
1837-ben jelent meg Varga János „Kézi 
ábc“-je, amelyet a hozzáírt vezérkönyvvel 
együtt, a M. T. Társaság a Marczibányi- 
díjjal tüntetett ki. Ezt a könyvet fél
századon át használták Magyarországon. 
Ezzel egyidőben három évtizeden át volt 
használatban Erdélyi Indali Péternek 1853. 
megjelent ábc-je, amelyet a gyermek 
leikéhez alkalmazkodó képek díszítettek. 
A múlt század utolsó évtizedeiben különö
sen három ábc-és könyv volt iskoláinkban 
elterjedve. Az áll. és községi iskolákban 
Qönczy Pál, a róm. kát. iskolákban 
Bárány Ignác, a protestánsoknál pedig 
Arvay József ábc-jét használták. Ezek, 
s ebben az időben még megjelent igen 
sok ábc-és könyv, mind az írva-olvastató 
módszer szerint készültek. Ennek a mód
szernek Tomcsányiné Czukrász Róza fono- 
mimikai eljárása (1. o.) üzent hadat
1900. megjelent „A magyar gyermek első

könyve“ c. ábc-és, s a hozzá írt vezér- 
könyvvel. Ennek az eljárásnak egyszerre 
annyi híve lett, hogy a könyv néhány év 
alatt több mint 20 kiadást ért el. T. Cz. 
jfí.-nak tisztán fonomimikai eljárását ké
sőbb többen a jelképes s az írva-olvastató 
módszerrel kapcsolták össze s ma már 
csakis ilyen irányú Á. k. varrnak haszná
latban. Az újabban engedélyezett Á. k.-nek 
nemcsak kialakult módszere van, hanem 
tartalmuk is alkalmazkodik a hatéves 
gyermek értelmi, érzelmi, akarat- és kedély- 
világához. Külső kiállításukban is örven
detes fejlődés indult. Betűtípusaik a gyer
mek olvasási készségének megfelelő foko
zatosságot követnek s a képek nagyrésze 
színezett nyomású. V. ö. Kenyeres E. : 
Az olvasás tanítása és az ábécéskönyvek.

Drozdy.
Ábel Jenő (1858— 1889) filológus és műve

lődéstörténeti kutafe4_~A  ̂M. T. Ak. meg
bízásából kritikailag átvizsgálta az Abdul 
Hamid szultán által a bp. egyetem
nek visszaajándékozott Korvin-kódexeket, 
majd pedig a magyarországi humanizmus 
történetére vonatkozó kéziratokat. M. : 
Scholia Recentia in Pindari Epinicia, 
Scholia Vetera in Nicandri Alexipharmaca, 
Egyetemeink a középkorban (1881). Ma
gyarországi humanisták és a dunai tudós 
társaság (1880). Adalékok a humanizmus 
történetéhez Magyarországon (1880). Ma
gyarországi tanulók külföldön I. köt. 
(1890) : 1. M. t. a jénai egyetemen. 2. M. t. 
a jénai egyetemen. 3. A krakkói magy. ta
nulók háza lakóinak jegyzéke (1493— 1558). 
4. A bécsi egyetem magy. nemzetének 
anyakönyve (1453— 1630). A M. T. Ak. 
kiadványai. A Litterarísche Berichte aus 
Ungam-ban 1878 : Die class. Philologie 
in Ungarn. Die Bibliothek des Königs 
Mathias Corvinus. 1880: Die gelehrte 
Donaugesellschaft des Conrad Celtes in 
Ungarn. Az Ungarische Revue-ben 1881 : 
Die ung. Universitäten im Mittelalter. 
Die Handschriften der Bpester Universi
tätsbibliothek. V. ö. Hegedűs I. emlék
beszédét Á. J.-ről (1900).

Abnormis, abnormitás, abnormis gyer
mekek. I. Az abnormitás mindig bizonyos 
eltérést jelent a normától, a normálistól; 
ezért az abnormitás fogalmi meghatáro
zása attól függ, mit értünk normálison. 
Általában nem fogadják el az antropo
lógiában azt a régebbi nézetet (pl. Hilde- 
brandt), amely az eszményi tökéletes 
ember gondolatát tisztán fogalmilag szer
kesztette meg s ezt tekintette normának; 
ennek ugyanis nem felel meg a valóság. 
A valóságot követő meghatározási kísér
letek az emberi normalitást vagy abban 
látják, ami a leggyakrabban előforduló 
ismertető vagy konstruktív jegyekből te
vődik össze (empirikus meghatározás), 
vagy pedig azokban a mozzanatokban, 
amelyek az egyed vagy faj fenntartására
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alkalmasak (célszerűségi meghatározás). E 
két meghatározás azonban nem fedi egy
mást, de áthidalható. Zavarja e meghatá
rozásokat a betegség, a torzvonások (mon- 
struózitások), a rendellenességek (ano
máliák) s végül az öröklékenység fogalmai. 
Claparéde szerint mindezek főfogalma az 
anormalitás, amelyben két nagy csoport 
foglal helyet : 1. az anomáliák s torzala
kulatok (az emberben vagy ennek egyes 
részeiben, tulajdonságaiban) ; 2. a beteg
ségek, amelyek vagy sérülések (léziók), 
vagy felbomlások (désintegrations). Má
sok így osztályoznak : vannak 1. nor
mális egyének (vagy tulajdonságok) : 
ezek a faj típustól nem térnek e l ; 2. nem 
normálisak, amelyek feltűnően eltérnek 
a fajtípustól. A nem-normális egyén a j ab
normis, ha az eltérés a fajtípus átlagától 
nem ártalmas és vagy öröklődik, vagy nem ; 
b) elfajult (degenerált), ha eltérése ártal
mas és öröklékeny ; c) beteg, ha a normától 
eltér s az eltérés ártalmas, de szerzett és 
nem öröklékeny. II. Az ahnormis gyermekek 
pedagógiájában a következő szempontok 
irányadók : 1. El kell dönteni, mire vonat
kozik az abnormitás (intelligencia, jellem, 
a befogadó vagy mozgási pszichofizikai 
rendszer stb.) s mi az abnormitás természete 
(pl. elégtelenség, deviáció, funkcionális 
kiesések, perverziók stb.). 2. Mi az ab
normitás oka és eredete (aetiológiája) ?
3. A diagnosztika után következik a 
prognosztika, vagyis az abnormitás (be
tegség) valószínű lefolyásának megállapí
tása s végül 4. a kezelés. Az abnormitások 
meghatározásából kitűnik, hogy vannak 
olyanok, amelyeket gyógyítani nem szo
kás, pl. a túlságosan fejlett zenei tehetség, 
viszont mások, pl. a fejlődésben hátra
maradt, gyengeelméjű stb. gyermekek 
nevelése rendszerint külön intézetekben 
történik.

Í r o d .  Ley: L’arriération mentale (1904). Beller : 
Grundriss der Heilpädagogik (1912). Decroly: Classi
fication des enfants anormaux (1905). Walion : J/enfant 
turbulent (1925). Ranschburg: A gyermeki elme ép és 
rendellenes működése. (1908). Szondi: A fogyatékos 
értelem. (1925). V . H .

Abod Mihály (ajtai; 1704—-1776), az 
enyedi iskolában tanította a keleti nyelve
ket, régiségtant és történelmet. Az intézet 
számára hatalmas könyvtárt szerzett és 
ezt gazdag éremgyüjtöménnyel is ellátta. 
Latin nyelvtanát az erdélyi iskolák egész 
sora használta ; kéziratban maradt munkái 
között legértékesebb a latin nyelven írt 
görög régiségtan.

Ábrái Lajos (1852) előbb kö^pisk. tr., 
majd az aradi felső keresk. isksbig. Jelen- 

) M v tös szerepe volt a magy. kerősk. okta-
-̂----fásnak fejlesztésében. M .: Jelentések a

. németországi és svájci tanu lm ányú iró l. ’ 
H ogyarr• HZórvézzűlTa kereskedelm i ískölSt 
f  J'898)';—— 1 1 —  ■ ■ ——

**•=.....Abszolutórium : 1. Bizonyítvány.

Absztinencia : Önmegtartóztatás, pl. a 
szeszes italoktól (1. Antialkoholizmus), a 
dohányzástól (1. o.), a nemi élettől, stb. 
Egyházi értelemben : böjt.

Ábrázoló és rajzoló geometria. 1. A taní
tás feladata és célja. E tantárgy az elemi 
népiskoláktól kezdve egészen az egyetemig 
csaknem minden iskolatípusban a kötelező 
tantárgyak között foglal helyet ; egyesek
ben ugyan nem mint különálló tantárgy, 
hanem a mennyiségtannal kapcsolatban. 
Feladata a geometriai alakzatok leírása, 
keletkezésük és tulajdonságaik vizsgálása, 
ábrázolásuk, valamint olyan feladatok 
megoldása, amelyek a geometriai alakzatok 
viszonylagos helyzetéből előállnak. E fel
adatból folyik egyúttal tanításának célja : 
a legfontosabb geometriai fogalmak és alap
igazságok ismerete és alkalmazása kon
struktív rajz alapján ; a térszemlélet rend
szeres fejlesztése, a téridomoknak síkbeli 
ábrázolása és képeikből való rekonstruk
ciója alapján. 2. A tanítás pedagógiai jelen
tősége és értéke. A tanítás és nevelés álta
lános feladatának megoldásában tantár
gyunknak is fontos és értékes szerepe van, 
mert segítségével a) a tanuló készségre 
tesz szert oly rajzok előállítására, amilye
nek a gyakorlati életben gyakran előfor
dulnak és képességet sajátít el ilyen kész 
rajzok megértésére. Új kifejezési móddal 
ismerkedik meg, a technikus nyelvével. 
b) Az Á. a többi tantárgyaknak fontos 
segédeszköze, főként a mennyiségtannak, 
földrajznak, természettudománynak, ana
tómiának és általában mindazoknak, ame
lyekben rajzoknak, grafikonoknak szem
léleti megértése szerepel. Minthogy az Á. 
összefoglalja mindazokat a szükséges isme
reteket, amelyeket a különféle tantárgyak
ban különben szétszórtan tárgyalni kellene, 
ezért a gazdaságos tanítás elvének is ja
vára szolgál, c) Az értelmi erők kifejlesz
tésében szintén közreműködik, mert a 
tanítás figyelmes követése, valamint a 
kész rajzok szemlélése több rendbeli elme
munkát kíván. Legnagyobb jelentősége 
azonban az eleven és biztos térszemlélet ki- 
fejlesztésében van. d) A szépérzéket 
fejleszti, mert a tanulókat arra készteti, 
hogy az egyes ábrák elhelyezésénél és 
méreteinek megválasztásánál esztétikai 
szabályokat is figyelembe vegyenek, e) A t. 
akaratot fejleszti, amennyiben lelkiisme
retességre és nagyfokú gondosságra nevel. 
Nagy jelentősége van az önnevelés szem
pontjából is, mert a tanuló önmaga tudja 
munkájának értékét és sikerét pontossági 
próbákkal ellenőrizni, f) Nevelő értéke 
végül abban is megnyilatkozik, hogy a 
feladatok megoldásával önállóságra és a 
folytonos rajzoltatással munkára szoktat.
3. A tanítás anyaga és óraszáma. A rajzoló 
mértan tanítása már az elemi népiskolában 

'kezdődik, ahol a számtanba van beolvaszt
va. Óraszáma nincs külön megállapítva.

1«
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Anyaga : egyszerű mérések (1. o.), a négyzet 
ismertetése és a mértani alapfogalmak (II.
o.), téglalap területmérése (III. o.), kocka, 
hasáb, térfogat-számítás (IV. o.), a kör, 
kerülete és területe, egyszerű szerkeszté
sek (V. o.), háromszögek, köbtartalom- 
számítások (VI. o.). A következő három
éves továbbképző (ismétlő) iskola az elemi 
iskolában tanultakat állandósítja és ki
egészíti. Itt mértant csak a fiúk tanulnak 
minden osztályban. A polgári fiú- és leány
iskolákban az anyag lényegében ugyanaz. 
Itt sem különálló tantárgy a mértan. 
Az I. o.-ban heti 4 óra közül 2/5 rész esik 
geometriára ; anyaga : a síkmértan alap
elemei. A II. o.-ban heti 4 órából 1/3 rész 
jut a geometriai tananyagra : a térmértan 
elemei, testek klinogonális axonometriái 
rajzolása és egyszerű testminták készítése. 
A III. o.-ban heti 4 órából 1/3 idő fordí
tandó mértanra : síkmértani szerkeszté
sek, mérések a szabadban; hasáb, gúla 
és forgási testek ortogonális ábrázolása, 
a szokásos háromnézet készítése. A IV. 
osztály anyaga a következő : az első három 
osztályban szerzett geometriai ismeretek
nek, különösen a terület, felszín és köbtar
talom kiszámításának összefoglalása, a 
térelemek ábrázolása két képsíkon és köl
csönös helyzetükre vonatkozó feladatok, 
távolságok, szögek és síkidomok valódi 
nagyságának meghatározása, egyszerű épí
tészeti és ipari tárgyak ortogonális és 
axonometrikus ábrázolása. Jellemző met
szetek készítése. A reáliskolában e tan
tárgynak nagyobb szerep ju t : a rajz. geo
metria a 4 alsó oszt.-ban, az ábr. geometria 
a 4 felsőben 2—2 heti órával van képviselve 
(a tananyagot 1. a tantervben). A gimná
ziumban és a reálgimnáziumban a rajz. 
geometria nem önálló tantárgy, hanem a 
mennyiségtanba van beolvasztva. Az ábr. 
geometria pedig nem kötelező tantárgy. 
E két iskolatípusban a rajz. geometria 
anyaga az I—III. oszt.-ban lényegében 
ugyanaz, mint a reáliskola I—II. osztályáé. 
A IV. oszt.-ban kezdődik a rendszeres 
geometria tanítása és a geometriai szer
kesztések ezzel kapcsolatban tárgyaltai
nak. A leányközépiskolák (gimn., liceum) 
és a leánykollégium mértani anyaga lénye
gében ugyanaz, mint a fiúgimnáziumé. 
A mértan kötelező tantárgy a gazdasági 
iskolákban, a szőlészeti és borászati szak
intézetben. Mindkettőben a tananyag a 
sík-és térmértan elemei. Az ábr. geometriát 
a kertészeti tanintézet I. évfolyamában, 
az első félévben, heti 2 órában tanítják. 
A tananyag: testek ábrázolása három 
nézetben, testek és egyenesek metszése, 
kerti építmények ábrázolása. A felső 
mezőgazdasági iskolában az I. és II. 
oszt.-ban heti 3—3 órát fordítanak az ábr. 
geometriára, amelynek tananyaga meg
haladja a reáliskoláét, mert a testek át
hatása és az axonometria rendszeres tár

gyalása is kötelező. A gazdasági akadémiá
ban csak annyi rajzoló mértani anyag 
szerepel, amennyi a II. évben, heti 1 órá
ban előírt földmértannal kapcsolatban 
szükséges. A bányamémöki és erdőmérnöki 
főiskolában az ábr. geometriának fontos 
szerep jut. Mind a négy szakosztályon az
I. évfolyamban, az első félévben 7 óra 
előadás és 6 óra gyakorlat, a 2. félévben 
4 óra előadás és 4 óra gyakorlat van elő
írva. A reáliskola anyagán kívül itt még 
a kottázott projekció, csavarvonal, csa
varfelületek, áthatások, ortogonális és 
klinogonális axonometria is szerepel. Az 
ipari szakoktatás terén, az iparostanonc- 
iskolákban, ipari szakiskolákban, felső 
ipariskolákban, de különösen felső építő 
ipariskolában vetnek nagy súlyt az ábr. 
és rajz. geometria tanítására. A Ludovika 
Akadémián is a reáliskolai tananyagot 
meghaladó mértékben tanítanak ábr. mér
tant katonai vonatkozásokkal átszőve. 
Az ábr. és rajz. geometria legmagasabb 
oktatása a bp. József-műegyetemen tör
ténik. Tudományegyetemeink közül csak 
a szegedin van ábr. geometriai tanszék.
4. A tananyag módszeres feldolgozása. A tan
anyag módszeres beosztására és feldolgo
zására a tantervekkel kapcsolatban ki
bocsátott utasítások adnak útbaigazítást. 
Bár az utasításoknak irányító szerepük 
van, mégsem kívánják megbénítani a tanár 
egyéni felfogását és elegendő lehetőséget 
adnak didaktikai rátermettségének érvé
nyesülésére. Legfontosabb céljuk az, hogy 
a tanárokat szaktárgyaiknak didaktikai 
és metodikai szempontból való tanulmá
nyozására serkentsék, a rokonszakokkal 
való kapcsolatok felkutatására alkalmat 
adjanak és ébren tartsák azt a tudatot, 
hogy csak az elvi alapon álló, részleteiben 
is átgondolt módszeres oktatásnak van 
sikere. A rajz. geometria tanításában két 
fokozatot különböztetünk meg. Az elsőn 
az alaktan, a másodikon a szerkesztések 
szerepelnek. Az alaktan megismertet a 
sík és téralakzatokkal és alapfogalmakkal. 
Benne a szemléltetés és az elemzés uralko
dik s a rajzolás alig egyéb, mint a látottak
nak vonalzóval és körzővel való másolása. 
A második fokon már tételekbe foglaljuk 
az idomok tulajdonságait, e tételeket 
bizonyításokkal egymással kapcsolatba 
hozzuk; végül e tételekből adódó geo
metriai helyeket felhasználjuk a geometriai 
szerkesztésekre. A tételek mindig vala
mely gyakorlati feladat megoldásánál lép
jenek fel. így  a tanuló érzi a tétel szüksé
gességét és levezetése iránt kezd érdek
lődni. Kezdetben megelégszünk a tételek 
kísérleti igazolásával. Ennek eszközei a 
becslés, az összehasonlítás, az egymásra 
fektetés, a mérés stb. Miután ily módon 
a tanuló érdeklődését felébresztettük, át
térhetünk arra, hogy következtetésekkel 
bizonyítsunk be újabb tételeket, olyanok
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felhasználásával, melyeket közvetlen lá
tással nyertünk. Végre bizonyításainkban 
felhasználunk olyan tételeket is, amelyeket 
csak következtetésekkel nyerünk. Mutas
suk meg azt is, hogyan kell matematikai 
jelekkel a bizonyítás gondolatmenetét rö
viden írásba foglalni, de a tanulót szok
tassuk arra is, hogy a gondolatmenetet 
jelek nélkül, szavakkal tudja kifejezni. 
Tanításunk másik célja a tanult tételek 
alkalmazása geometriai szerkesztésekben. 
A szerkesztések a tanuló megfigyelő és 
kombináló képességét jelentékenyen fej
lesztik. Azért valahányszor egy-egy tétel 
valamely geometriai szerkesztésre képesít, 
ragadj uk meg ezt az alkalmat a szerkesztés 
végrehajtására. A tanításban tehát tétel 
és szerkesztés váltakozik. A szerkesztést 
a következő szempontok szerint végezzük :
1. kész ábra tulajdonságainak elemzése ;
2. a szerkesztés tényleges keresztülvitele ;
3. a bizonyítás ; 4. taglalás, vagyis meg
vizsgálása annak, hogy a feladatnak hány 
megoldása van. A második fokon már meg
engedhető a geometriának rendszeresebb 
felépítése. Kiindulunk a pontból. Ennek 
mozgásából kapjuk a vonalat. Ezután az 
egyenes főbb tulajdonságait ismertetjük. 
Majd áttérünk a távolság, szög és a sok
szögek fogalmára. Végül a kört és a kúp
szeleteket tárgyaljuk. A felső fokon a 
rajz. geometria szerepét az ábr. geometria 
tölti be. A tanítást a legszükségesebb 
sztereometriai tételeknek tisztán szemléleti 
alapon való megbeszélésén kezdjük. Né
hány térbeli szerkesztés gondolatmeneté
nek elvégzése után rámutatunk arra, hogy 
a téralakzatokat síkbeliekkel kell helyet
tesítenünk, mert a térben közvetlenül 
rajzolni nem tudunk. Első dolgunk tehát 
a vetítést ismertetni, amellyel a téralak
zatok képét nyerjük. Erről áttérünk a 
merőleges projekcióra. Egy kép nem hatá
rozza meg a téralakzatot, ezért alkalmaz
zuk a két képsíkból álló rendszert, amelyben 
a térelemeket ábrázoljuk. Megoldjuk az 
összekötési és metszési feladatokat. Ezután 
megtanítjuk a három fontos módszert: 
a transzformációt, a síkleforgatást és a 
forgatást. Végül a testek ábrázolásával és 
a kapcsolatos feladatok megoldásával 
befejezzük az ábr. geometria elemeit.
5. A tanítás segédeszközei. A rajz. és ábr. 
geometria tanításában a főszerep a szem
léltetésnek és a mérésnek jut. Az előbbihez 
legtöbb esetben kész modelleket haszná
lunk. Egyszerű esetekben a szükséges 
szemléltető eszközt a tanítás folyamán, a 
kezünk ügyébe eső dolgokból állítjuk elő, 
másokat pedig kemény papírból a tanulók
kal készíttetünk el. A fődolog, hogy e 
modellek minél egyszerűbbek és elég 
nagyok legyenek, hogy világosan, mindenki 
által észrevehetően állítsák szemeink elé 
a szemléltetendő dolgot. Komplikált mo
dellek alkalmazása nem célszerű. Főképen

kemény papírból kivágott síkidomokat, 
drótból, fából, illetőleg kemény papírból 
készült téralakzatokat használjunk szem
léltetésre. A méréshez mérőlécet, amelyet 
sokszor a háromszög vagy a fejesvonalzó 
helyettesít, mérővesszőt (Zollstock) vagy 
mérőszalagot (szabómérték), továbbá szög
mérőt használunk. Az oktatással karöltve 
történik a rajzolás. Jó szolgálatot tesznek 
a rajzteremben kifüggesztett kész rajzok 
is, amelyek elsősorban arra valók, hogy 
a tanulót pontos, szép munkára serkentsék, 
a rajzlap helyes beosztásáról fogalmat 
nyújtsanak és annak technikai részét 
szemléltessék. Végül fontos segédeszközei 
a tanításnak a világosan megírt és sok 
szemléltető ábrával ellátott tankönyvek. 
Ezek nem megtanulásra valók, hanem 
főképpen az ismeretek kiegészítésére és 
elmélyítésére szolgálnak. Fontos, hogy 
módszeresen összeállított példatárakat tar
talmazzanak. 6. Módszer. A rajz. geometria 
elsősorban a rendszeres geometriai tanítás
nak az előkészítője. Ez a jellege szabja 
meg tanítási módszerét. Eszerint a tanítás 
nem veheti rendre a geometriai tételeket 
a tudományos rendszer követelte egymás
utánban és nem törekedhetik arra, hogy 
helyességüket következtetésen alapuló bi
zonyításokkal kimutassa. Céljának akkor 
felel meg, ha elsősorban megtanítja a 
tanulót geometriailag látni, azaz fogé
konnyá teszi őt az alak- és helyzetbeli 
különbségek helyes felfogására, továbbá 
megsejteti vele, hogy a tárgyalt geometriai 
alakok között törvényes összefüggés van s 
végül fölkelti benne a vágyat és érdeklődést 
a kapcsolatok tudományos módon való be
bizonyítása iránt. A mondottakból követ
kezik, hogy a rajz. geometria tanításában 
nem járhatunk el úgy, mint a rendszeres 
geometriában, azaz : nem a tudományosan 
egyszerűből indulunk ki, hanem abból, 
amit a tanuló legjobban ismer, vagyis a 
környezetében levő tárgyakból és minden
napi tapasztalataiból. Tanításunknak há
rom főeszköze van : a szemléltetés, a mérés 
és a rajzolás. A  szemléltetéssel megtanítjuk 
a tanulót a geometriai alakzatok felisme
résére és ezzel nyújtunk képzeteket azok
ról az alakzatokról, amelyekből a geo
metriai fogalmak kialakulnak. A szemlélet 
tárgyai a geometriai alakzatok. Ezeket 
megtaláljuk a környezetben levő tárgya
kon vagy a modelleken. Ezért a tanítás 
a tárgyak vagy geometriai testek elemzé
séből indul ki. Ez az elemzés szolgáltatja 
a tanítandó geometriai alak képzetét, 
amelyet ezután rajzolás által elkülönítünk 
attól a tárgytól, amelyen előfordul. A ta
nítás második főeszköze a mérés, amely 
nélkül nem végezhetünk jól megalapozott 
mértani oktatást. Az alsó fokon hosszúság-, 
terület- és köbtartalommérést kell végezni. 
Olyan feladatokat dolgoztassunk ki, ame
lyekben mérések fordulnak elő. Mérések
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révén szerzi meg a tanuló azokat az egy
szerű tapasztalatokat, amelyek minden 
tudományos absztrakció alapját teszik. 
Mérést kezdetben lépésekkel, később mérő- 
vesszővel vagy mérőszalaggal végeztes
sünk. A rajz. geometria tanításának har
madik főeszköze a rajzolás. Ennek segít
ségével képesek vagyunk az alakokat ke
letkezésük útján a tanulókkal elöállíttatni 
s ezzel képzetüket világosabbá és tartó- 
sabbá tenni. A rajzolással egyúttal fejleszt
jük a tanuló megfigyelő tehetségét és kéz
ügyességét. A füzetben való rajzolás min
dig a tanítással kapcsolatban történjék. 
Ennek gondos vezetését állandóan figye
lemmel kísérjük, mert a rajzlapokon ké
szítendő rajzoknak alapja az e füzetben 
gyűjtött anyag. Az ábr. geometria, mint 
a térbeli konstrukciók tere, a rajz. geo
metriának természetes folytatása. Tanítási 
módszere szorosan alkalmazkodjék a ta
nulók szellemi fejlettségéhez. Jól megválo
gatott kérdésekkel és feleletekkel vezessük 
a tanulót azokhoz a képzetekhez, amelyek 
feladatunk megoldásához szükségesek. Tö
rekedjünk arra, hogy a tanuló lelkében az 
alakzatoknak térbeli helyzetéről mara
dandó képzetek támadjanak. A tanítás 
legyen mindig figyelemmel a térbeli szer
kesztésekre. Győződjék meg a tanuló arról, 
hogy amit papírlapon szerkeszt, az egy 
képzelt térbeli konstrukciót pótol. Evégből 
különösen kezdetben, szükséges, hogy két, 
kemény papírból készült, egymásba tolható 
és összehajlítható lapot használjunk, amely 
a két képsíkot helyettesíti. Kezdetben 
minden térbeli konstrukciót ezen derék
szög alatt elhelyezett két lap között vé
gezzünk. Minden tanulónak is legyen ilyen 
képsíkrendszere és végezze gondolatban a 
térbeli szerkesztést a helyén. A térbeli 
szerkesztés végeztével megbeszéljük annak 
átvitelét a képsíkokra és csak miután meg
győződtünk, hogy az elmondottakat a ta 
nulók megértették, fogjunk a rajzbeli 
ábrázoláshoz. A rekonstrukciót, vagyis a 
térbeli alakzatnak a képből való előállítását 
mindig gyakoroltassuk. Ez szükséges a 
térszemlélet fejlesztéséhez. Végül foglal
juk össze az eljárást és mondassuk el. 
Az ábr. geometriai modellek használata 
sok esetben hasznos segédeszközül szol
gál a térszemlélet fejlesztésére. A tér
beli szerkesztések emlékezetbe vésésére 
jók az úgynevezett magyarázó ábrák 
is, amelyeket parallel vetítésben rajzo
lunk le.

í r o d .  Hornié : Magyarország közoktatásügye a világ
háború óta (1927). Beke M . és Mikola S . : A közép
iskolai matematikai tanítás reformja (1909). P. Zühlke : 
Der Unterricht im Linearzeichnen und in der dar
stellenden Geometrie an den deutschen Itealanstalten. 
Leipzig, (1911). A. Adler : Der Unterricht in der dar
stellenden Geometrie an den Realschulen und Real
gymnasien (1911). E. Müller : Der Unterricht in der 
darstellenden Geometrie an den technischen Hoch
schulen (1911). ü . a. : Lehrbuch der darstell. Geometrie 
(I. 1920s, II. 1923s). W. Lietzmann : Stoff und Methode 
im mathematischen Unterricht der norddeutschen höhe

ren Schulen (1909). J. Jarosch : Methodik des Unter
richtes in der darstellenden Geometrie und im geometri
schen Zeichnen (1913). W. Lietzmann : Methodik des 
mathematischen Unterrichts (1916). A. Hofier : Didaktik 
des mathematischen Unterrichts (1910). M. Simon: 
Didaktik und Methodik des Rechnens und der Mathe
matik (1908). T. Schmid: Darstellende Geometrie (I. 
1922s, II. 1923s). M. Orossmann: Darstellende Geo
metrie (1927). Bognár C .: A rajz. geom. tanításáról a 
középiskolában (M.H. 1910). jKrcszncrics.

Absztrakció (abs-tractum =  elvont): a 
szemlélet nélküli tartalmakra irányuló 
tudataktus, amely a fogalmi gondolkodás 
feltétele. Az A.t mindenkor három vo
nás jellemzi : az időtlenség, az általános
ság és a vonatkoztathatóság. A szemléleti 
ismerettartalmakat mindig időben ragad
juk meg („átéljük“ őket), ezzel szemben 
az A.nál a figyelem mintegy kiemeli a 
tartalmakat időbeli adottságukból és tisz
tán érvényességükben, jelentésükben te
kinti őket. S hasonlóképpen : a szemléleti 
tartalom mindig individuális és egyszeri, 
amivel szemben az A. általános, vagyis a 
járulékos jegyek mellőzésével a lényegre 
utal. Végül a szemléleti ismerettartalmak 
időbeli és individuális adottságukban min
dig zártak, önállóak, bizonyos értelemben 
teljesek ( =  szemléleti totalitás, v. ö. 
konkrétum), amivel szemben az A. útján 
nyert ismerettartalmak általános érvé
nyessége mindig az egyes esetek sokasá
gára vonatkoztatható és e vonatkoztatás 
alapján ismerjük fel éppen ezek hasonló
ságát (vagyis általuk ismerjük meg őket 
„lényegükben“). Az A. képessége mindig 
az értelmi fejlettség fokát jelzi. Normális 
gyermekeknél már aránylag elég korán 
(a pubertás előtt) jelentkezik és általában 
a nyelvi készség fejlődésével tart lépést ; 
fejlődése további folyamán azután főként 
az jellemzi, hogy mindinkább kiszélesedik 
érvényességben, általánosságban és vo- 
natkoztathatóságban. Az oktatásban az 
A. jelentősége a művelődési anyag termé
szete és az anyag feldolgozásának módja 
szerint változik. Egyes tárgyak (pl. gram
matika, matematika) már alsóbb fokon is 
az A. bizonyos készségét kívánják a tanuló
tól, mindenesetre azonban előmozdítják 
ennek kifejlődését. Itt már a kiindulás is 
gyakran valamilyen A.bói történik. Más 
tárgyakban viszont (pl. irodalom, törté
nelem, természetrajz), ha kezdetben ki
váltképpen szemléletes tárgyalást alkal
mazunk is, ez csak arra szolgálhat, hogy 
előkészítse az A.t, amelyre az oktatásnak 
felsőbb fokon törekednie kell, mert csakis 
az A. biztosítja a megértés szerves egységét, 
ez teszi lehetővé, hogy az egyes (szemléleti) 
tartalmak nem maradnak a tudatban 
összefüggéstelenül. Minthogy általában 
minden megismerés és megértés csakis az 
általánosból, tehát A. segítségével történ
het, azért minden didaktikai tevékenység
nek is lényegében az A. képességének ki- 
fejlesztésére kell irányulnia. Mindenesetre 
azonban óvakodni kell az oktatásban az
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A.k túlkorai vagy helyén nem való hasz
nálatától, mert ez könnyen verbalizmusra 
(1. o.) vezethet. L. még : Definíció, Deter
mináció, Fogalom, Analitikus és Szintétikus 
módszer.

í r o d .  Fauler Á . : logika (1925, 130 sk. 11). Karnis 
G y.: A lelki élet. III. (1919). Engst: Abstrakte Begriffe 
im Sprechen und Denken des Kindes (1914). Wülmann : 
Didaktik als Bildungslehre (1903s, 356 sk. 11).

Prohászka.
Abt Antal (1828— 1902) a kolozsvári 

egy. r. tr., 1883—4. rektora. M.: számos 
természettud. értekezés bel- és külföldi 
folyóiratokban, kísérleti fizikai tanköny
vek.

Abulia : 1. Akaratgyengeség.
Academia Istropolitana latin neve a rö

vid életű pozsonyi egyetemnek, amelyet 
I. Mátyás támogatásával Vitéz János érsek 
1467. alapított. V. ö. Császár Mih. : Mátyás 
kir. pozsonyi egyeteme (1914. : ism. M. P. 
1915, 102 ; 1916).

Academia militaris : Katonai akadémia.
Académie: 1. Akadémia és Francia- 

ország közoktatásügye.
A eh, Narziss (1871-—) pszichológus, 

előbb königsbergi, majd göttingeni egy. 
tr., főleg az akaratra vonatkozó kísérleti 
vizsgálódásaival vált ismertté. Kimutatta 
a célképzeteknek a tudat alatt működő és 
a lelki folyamatok egészét determináló ha
tását. M. : Über die Willenstätigkeit u. 
das Denken (1905). Willensakt u. Tempe
rament (1909). Über den Willen (1910). 
Über die Begriffsbildung (1921). Beiträge 
z. Lehre von der Perseveration (1926).

Acsav 1. Antal (1861— 1918) pedagógus 
éS" író. A kegyes tanítórend tagja, előbb 
főgimn., majd papnevelő- és tanárképző 
főisk. (Kalazantinum) tr. és egyet. mtr. 
Különböző lapokban és folyóiratokban 
közölt tanulmányain kívül önállóan jelen
tek meg : A magyarországi kegyes tanító- 
rend befolyása 18. századbeli tanügyünk 
fejlődésére 1750— 1800 (1887) ; A huma
nisták és a scholastikusok küzdelme a 
16. sz. elején (1895) ; Lubrich Ágost emlé
kezete (1905); A renaissance Itáliában 
(1905). Ezenkívül lefordította Aeneas Syl- 
viusnak A gyermeknevelés c. munkáját 
(1908). — 2. Ferenc (1^54—1912) a Sz. 
Benedekrend'györi gimriflg^ M. : A prózai 
műfajok elmélete (1889) ’• liossuet beszé
deinek fordítása (2 köt. : 1895 és 1902); 
A győri kath. gimn. története (1901); 
Rónay Jácint János élete (1906), stb. — 
3. István (1869— ) tank. főig. M.: tanügyi 

’cíkküETotyűiratokban, tankönyvek a ma
gyar és latin nyelv és irodalom tanításához,

Acta Eruditornmy-'HZ érso'hómet tudo
mányos folyóirat, amely Méneké Ottó tr. 
szerkesztésében 1682. indult meg. A szer
kesztést később fia, majd unokája vette 
át (Nova A . E .). Százéves fennállás után 
1782. a lap megszűnt.

Adalbcrtinum. Nagyszombati konviktus 
volt, kezdetben világi ifjak és növendék

papok nevelésére, 1761 után csak világiak 
részére. Ma e néven kát. főiskolai hall
gatók részére Bpesten menza. B. B.

Adams, John Sir (1857—) angol peda
gógus, a londoni egyet, kiérdemesült tr. 
M .: Herbartian psychology applied to 
education (1897). Primer on teaching 
(1903). (Magy. ford. Hamvai E. 1913.) 
Exposition and illustration in teaching 
(1909). The evolution of educational theory 
(1912). The new teaching (1918). Modem 
developments in educ. practice (1922). 
Errors in school: their causes and treat
ment (1927). P.

Addison, Joseph (1672—1719) angol 
költő és essayista, mint a „Tatler“ és a 
„Spectator“ munkatársa számos cikket 
írt a nevelésről, amelyeken főleg Locke 
hatása mutatkozik. Az ő szeme előtt is a 
gentleman nevelése lebeg és ő is a nevelés 
természetszerűségót, a gyermeki adott
ságok figyelembevételét, az anyanyelvi 
oktatás fontosságát, a gyakorlati és a jö
vendő hivatás szempontjából hasznosít
ható ismeretek közlését hangoztatja. A 
klasszikus nyelvi tanulmány nála is hát
térbe szorul a modern nyelvekkel szemben 
s ezek elsajátítására ő is a direkt módszert 
ajánlja. A test ápolására és edzésére, nem 
kevésbbé a kézimunkára is kiváló gondot 
fordít. A. jelentősége főleg abban áll, 
hogy a gentleman eszményét a vagyoni- 
lag és befolyásban folyton erősbödő pol
gárság nevelési eszményévé tette és ezzel 
egyszersmind útját egyengette az általá
nos népnevelés gondolatának. M. : EssayB 
ed. Aitken (1898).

í r o d .  Göricke: Das Bildungsideal von Addison und 
Steele <1921). B. Dressier: Gesch. d. englischen Er
ziehung (1928, 134 sk. 11.). P .

Adelung Johann Christoph (1732— 1806) 
az első rendszeresen dolgozó német nyel
vész. Számos iskolakönyve mellett jelentős 
m űvei: Grammatisch-kritisches Wörter
buch der hochdeutschen Mundart (1793— 
1802, 4 k.). Umständliches Lehrgebäude 
der deutschen Sprache (1782, 2 k.). stb. 
V. ö. Velledits L. : Egy fejezet a magyar- 
országi nyelvtanítás történetéből (M. P. 
1911, részletesen szól A. hatásáról nyelv
tanainkra).

Adenoid vegetációk az orr-garatüreg
felsőhátsó falán fejlődő növedékek, ame
lyek, ha elhatalmasodnak, a hátsó orr
nyílásokat eltömhetik és így a rendes 
orrlélekzést megakadályozzák, sőt eltöm
hetik a fülkürt nyílását is, ami nagyot- 
hallást eredményezhet. Majer dán orvos- 
tanár figyelmeztetett 1874. első ízben arra, 
hogy az A. aránylag gyakran (átlag 
7— 10%-ban) fordulnak elő gyermekeknél, 
akik e baj miatt szájukat állandóan nyitva 
tartják, nyugtalanul alusznak, az iskolá
ban figyelmetlenek, szellemileg, sőt nem 
ritkán testileg is elmaradnak, és fáradt,
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álmos arckifejezésükkel tűnnek ki. A bajt, 
ha a gyermekkor végén visszafejlődés nem 
áll be, az A. eltávolításával kell orvosolni, 
amely után az értelmi fejlődésben is lénye
ges javulás következik be. Az A. körül az 
iskolaorvosra fontos hivatás vár.

í r o d .  Káhrmann R .: Schuluntersuchungen der kind
lichen Nasen- und Rachenräume (1890). M. Bresgen: 
Die hauptsächlichsten kindlichen Erkrankungen der 
Nasenhöhlen, der Rachenhöhle und der Ohren etc. 
(Halle a. S., Marhold).

Adler 1. Alfréd (1870—) idegorvos, a 
béesiPact. Institut tr., az ú. n. individuál- 
pszichológia megalapítója. A pszichoneu- 
rózisokat Freuddal ellentétben kevésbbó 
az elfojtott szexuális komplexumok re
akciójára, mint inkább az egyéni érvénye
sülési törekvés és az ennek meg nem felelő 
életkörülmények közti konfliktusra (in
feriority complex) vezeti vissza. Bécsben 
ő állította fel az első nyilv. nevelési tanács
adó intézetet individuálpszichológiai ala
pon, amely mintául szolgált számos más 
ország hasonló intézményének. M. : Studie 
üb. die Minderwertigkeit von Organen 
(1907).Überdie nervösen Charaktere (19 2 74). 
Heilen u. Bilden (K. Furtmüllerrel és O. 
E. Wexberggel együtt) (19222). Praxis u. 
Theorie der Individualpsychologie (19273), 
Menschenkenntnis (19272). Die Technik d. 
Individualpsychologie I.( 1928). Individual
psychologie in der Schule (1929). Az In
ternationale Zeitschr. f. Individualpsycho
logie szerk. -— 2. Simon (1861—) gyógy- 
pedagógus. Azűjj^jsiketnema-intézet tr., 
maja a Wéc'i'selrnann-féle vakok intéze
tének i£. Eredményesen foglalkozik a vak 
és siketnéma gyermekek oktatásával; 
idevágó cikkei sűrűn jelennek meg bel- és 
külföldi lapokban. Jelentős müve A vaksi- 
ketnémák tanítása (1911) ; ezenkívül lefor
dította Bonetnek ,,A betűknek elemeikre 
való felosztása és a némák beszédre való 
tanításának művészete“ c. munkáját.

Adminisztráció (tanügyi) : 1. Tanügyi 
közigazgatás.

Ad usum Delphini. Az antik auktorok
nak Bossuet és Huet által XIV. Lajos 
megbízásából a dauphin (trónörökös) szá
mára kiadott szövegei, amelyekből az er
kölcsi szempontból kifogásolható, vagy a 
fejedelmi méltóságot sértő helyeket kihagy
ták. A kifejezést innen átvéve általában 
alkalmazni szokták minden olyan szövegre, 
amelyen erkölcsi szempontból megtisztítást 
(expurgatio, castigatio) végeztek. Ilyenek 
voltak a jezsuiták iskoláiban használt latin 
és görög klasszikus kiadások is. P.

Ady Lajos (1881— ) tank. főig., író. 
Hírlapokban és folyóiratokban megjelent 

J  cikkein kívül M. : Magyar stilisztika Arany. 
J. Toldija alapján (1913). Retorika (1914),/ 
e kettő Endrei Ákossal. Ady Endre/ 
(1923).. Öt évig szerk. az Orsz. Középisk.

JIAnáEck&^Űj ^ özlüiiy i.—
Aegidius Rofflaims"de Colonna : 1. Go- 

lonna.

Aemulatio : 1. Versengés.
Aeneas Sylvius : 1. Enea Silvio.
Acsopus (Aisopos). A tanítómese meg

teremtőjének alakját mondák veszik kö
rül, amelyek őt a Kr. e. hatodik század
ban ólt hót görög bölcs gondolatvilágába 
emelik. Apró elbeszéléseket tulajdonítot
tak neki, allegorikus erkölcsi jelleggel s a 
főszerepvivők benne állatok. Ezért ne
vezték e kis müveket meséknek. Aesopus 
a hagyomány szerint frígiai eredetű rab
szolga volt, akit gazdája felszabadított, 
s a jókedvű, púpos kis ember sok hányódás 
után Kroisos udvarába került. Herodotos 
róla már mint általánosan ismert emberről 
emlékszik meg (II. 134), de az az életadat, 
hogy Kroisos Delphibe küldte jóslatért, s 
hogy itt a papok megölték, alaptalan ko
holmány. Prózában írt meséinek gyűjte
ménye Athénben már az ötödik század
ban közkézen forgott. Ez a tény jelzi, 
hogy a görög hagyomány a józan erköl
csök szellemes tanítóját abba a korba he
lyezi, amikor a próza lassanként kialakult. 
Egyszerű stílusa igen népszerűvé tette, s 
Platon tanúsága szerint (Phaedon, p. 60. 
C—D) Sokrates börtönében egynéhány 
aesopusi mesét versekbe szedett. Ugyanezt 
tette később Phaedrus, Augustus felszaba
dított rabszolgája, latin nyelven, és Kr. u. 
a III. században Babrios görög nyelven ; 
de ő már olyan meséket is szedett choliam- 
busi versekbe, amelyek nem Aesopustól 
valók, mert később minden állatmesét 
neki tulajdonítottak, bár sok közülök szá
raz és nincsen irodalmi jelentőségük. Aeso
pus meséit már az ókorban olvasták az 
athéni iskolákban, mert az egyszerű kis 
történetekben rejlő erkölcsi tanulságok a 
fiúkat gondolkodásra serkentik és a tanul
ságok levonására ösztönzik. A. meséi kiasz 
szikus mintákká váltak s ezért eíőkelö 
és költői utánzókra találtak Lafontaineben 
és Lessingben, nálunk Fáy Andrásban és 
Greguss Ágostban, s a sok évszázados 
didaktikai tapasztalat ezeket bevette az 
iskolai olvasmányokba, főleg a kezdő idegen 
nyelvi tanításba. A görög nyelvet nálunk 
a gimnáziumi ötödik osztályban kezdik ; 
ezen a fokon tehát nyelvileg alkalmasabb 
szöveget nem igen találni, mint az aesopusi 
meséket, habár kétségtelen, hogy tartalmuk 
már nagyobb fiúk szellemi fejlettségének 
nem felel meg. Ép ezer inkább a latin nyelvi 
tanítás foglalta le a maga számára. Prózai 
fordításuk már a gimnáziumi első és máso
dik osztályban szerepel a tantervekben ; 
phaedrusi verses formában pedig a har
madik osztálynak szolgálnak olvasmányul. 
A mesék nyelvének egyszerűsége és elő
adásuk közvetlensége az alsó fokon meg
könnyíti az olvasást és alkalmat ad a 
nyelv szerkezetébe való elmélyedésre.

í r o d .  Boros O .: Háromszáz Ezópus-mese (1923’). 
Ezópus legszebb meséi, stb.

Geréb.
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Aesthesiometer : 1. Eszteziometer.
Afázia : 1. Beszédhibák.
Affektus : 1. Indulat.
Afrika közoktatásügye. Fontosabb orszá

gok. Algeria (1926 : 6,064.000 lak .; köztük 
833.400 európai) Algír városban egyetem 
1720 hallgatóval (1927). Keresk., művé
szeti, vízépítési és mezőgazd. szakisk. ; 541 
mohamedán isk. : 519 fiú-isk. 44.500, 22 
leányisk. 3300 tanulóval; 3 felső moh. isk. ; i 
17 középisk. 9135 (6626 fiú +  2509 leány) 
tanulóval ; 1300 elemi isk. és óvoda 114.250 
(59.011 fiú -+- 55.239 leány) tanulóval ; 2 
tanítóképző 27 trral és 238 hallgatóval, 3 
tanítónőképző 16 trral és 221 hallgatóval. 
DélafriTca (1921 : 1,519.488 európ. és
5,409.092 bennszülött =  6,928.580 lak.). 
Egyesített belügyi, közegészségügyi és köz- 
okt. minisztériummal. 1927-ben : 10 egye
tem 219 trral, 463 előadóval és asszisztens
sel, 6460 hallgatóval. Állami és áll. segé
lyezett elemi, polg. és középisk. : 4665 
európ. és 3501 bennsz., 337.000 európ. és 
305.000 bennsz. tanulóval és 23.121 tanerő
elv. Magánisk. : 268 európ. 18.839 tanuló
val, 421 bennsz. 19.455 tanulóval, 1691 tan
erő. Elemi isk. : 4571, továbbá 18 tanító
képző, 15 szakiskola. Délnyugat-Afrika 
(1926: 24.115 európai és 234.790 bennszülött 
lak.). Európ. isk : 50 korm. isk. 3058 tanuló
val és 38 magánisk. 1041 tanulóval; 20 
korm. és 18 magán tanyai isk. Bennszülött 
isk. : a missziók felügyelete alatt, kormány- 
támogatással (1928) : 55 segélyezett és 12 
nem-segélyezett missziós-isk., amazokban 
3246 tanuló. 1922 óta tanítóképző benn
szülöttek részére 18 hallgatóval, 1924-ben 
még egy 23 hallgatóval. Tunisz (1926 : 
173.281 európ. és 1,986.427 bennsz. =  
2,159.708 lak.). 1928 : 441 nyilv. isk. (köz
tük 8 lycée és college) és 32 magánisk., 
68.150 tanuló (41.158 fiú) : 14.514 francia, 
28.871 mohamedán, 11.267 izr., 9528 olasz. 
Mohám, egyetem a tuniszi nagy mosóban.
A városban 88, az egész tartományban 
1219 moh. elemi isk. és 24 moh. tanoncisk. 
Újabban sok új magánisk. keletkezett. Az 
olasz kormány és társadalom is több 
iskolát tart fenn. Kompatában, az angol 
protektorátus alatt álló Uganda fővárosá
ban, 1929. nyílt meg az első afrikai néger
egyetem 300 hallgatóval. Az előadásokat 
angol egyet, mtr.ok tarcják a benszülöt- 
tek szuahéli nyelvén.

í r o d .  Rother: Afrika lernt (1929). Papp K. : A 
délafrikai egyetemek (1931.) Áf. Y. B.

Ágner Lajos (1878—jda*>-és író, főleg japán 
és kínai közművelődési kérdésekkel foglal
kozik. M. : A gimnáziumi művészeti okta
tás (1904)"f~Kfnai~hevel§s" (T9Ö7), stb.
'Ágoston ( szen tje  "Augustinus Aurelius 

(354—430), hippói püspök, a nyugati egy
ház legnagyobb teológusa és gondolkodója, 
aki a keresztény vallás sarkalatos tanait 
bölcseleti alapra helyezte. Műveltsége 
a klasszikus tudományban gyökerezett,

amelynek anyagát két főmunkájában vette 
bírálat alá keresztény szempontból : az 
egyik a De ordine, a másik a De doctrina 
Christiana. Mindkettő elsősorban didaktikai 
érdekű (az anyagkiszemelés keresztény 
elmélete). A módszerbe vág a De catechi- 
sandis rudibus című értekezés, az első hit- 
elemzéstan. Egyéb művei közül a nevelőt 
különösen érdekelhetik a Vallomások (ford.

I Vass József, 19252), a legkitűnőbb intro
spektiv lélekrajzok egyike, egy ifjú lélek 
vívódásainak és megigazulásának mesteri 
jellemzése; az „Isten országa“ ; az első 
nagykeretü történetbölcselet az emberiség 
erkölcsösödésének örök problémájáról; a 
De magistro, a gyakorlati tanítás kérdéseiről 
való elmélkedések. A. pedagógiája túlnyo
móan voluntarisztikus, ami összefügg az ál
tala liirdetett kegyelmi tannal. Munkássága 
a papnevelés terén is korszakalkotó.

í r o d .  Eggersdorjer: Der hl. A. als Pädagog und 
seine Bedeutung für die Geschichte der Bildung (1907). 
Dorner : Augustinus (Unsere religiösen Erzieher) (1908). 
Qerg : Die Erziehung des Menschen nach den Schriften 
des hl. A. (1909). Riss Albin : Szent Ágoston De civitate 
Dei müvének méltatása (1930). Mausbach : Die Ethik des 
hl. A. (2 köt. 1929:). IÄppay I..: Küzdelmekben az igazság 
felé. Szt. Ág:bölcseleté (1930). Papini: Szt. Ág. (1930). 
Bognár C.: Szt. Á g. pedagógiája (M. K. 1930). Pedagógiá
jának forrásszerű tárgyalása Eináczynál II. 58—90 1. Jt\

Agráfia az írástudás hiánya. Kétféle 
irányú lehet és aszerint, hogy az egyes 
betűkre is kiterjed-e, avagy csupán a szó
alkotás hiányában jelentkezik-e, megkülön
böztetünk literális és verbális A.t. L. még 
Crafaszténia.

Agrammatizmus, lelki betegségen ala
puló beszédzavar. Legsúlyosabb fokozatá
ban a beteg kizárólag egyes szavakat hasz
nál gondolatai kifejezésére és még egyszerű 
mondat alkotására is képtelen. Enyhébb 
formájával szellemileg visszamaradt gyer
mekeknél gyakran találkozunk : ezek ösz- 
szefüggően beszélnek ugyan, de ragozásuk, 
mondatszerkezetük hibás. Gyógyításánál 
nem vezet célhoz a nyelvtan erőszakolt 
tanítása ; a lelki élet zavarait kell előbb 
kiküszöbölni. A baj elhárítására gyakran 
igen alkalmasak a szemléltető képek, vala
mint egészen könnyű olvasási és beszéd- 
gyakorlatok.

Agricola, Rudolf (Roelef Huysman) (1443— 
85), a németországi humanizmusnak meg
indítója. Tíz évig tartózkodott Olaszország
ban s onnan hozta magával azt az újféle 
műveltséget, amely azután mind szélesebb 
köröket ragadott meg német földön. Élte 
utolsó éveit Heidelbergben töltötte, ahol, 
bár tanári állást nem vállalt, nagy hatással 
terjesztette a klasszikusokból táplálkozó 

- h u m a n i z m u s t  ; főleg ennek a hatásnak 
tulajdonítható a németalföldi és észak- 
nyugati német iskolák oktatásának huma
nista irányban való átalakulása. Pedagógiai 
érdekű müve : A tanulmányozás módjáról 
(De formando studio, 1484), amely a tanu
lási anyag kiszemeléséről és módszeréről 
szól. V. ö. Fináczy III. 177.1. f. F. — Mikael
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(1508— 12— 1557) püspök, Finnország refor
mátora, bibliafordító. Az első finn tan
könyv írója, Abc-kirja 1542 (Abc-könyv).

W.
Ahlqvist, Ágost Engelbrecht (1826—89), 

finn nyelvész és költő, a M. T. Ak. tagja, 
áld 1862. Magyarországon is járt, hogy 
nyelvünkkel megismerkedjék s ennek alap
ján tanulmányt írt a finn-magyar nyelv- 
rokonságról. V. ö. Hunfalvy P. : Nyelvtud. 
Közi. III. Szinnyei J . : Az ezer tó országa.

Ahn, Johann Franz (1796—1865) német 
pedagógus. Nevét A francia nyelv gyors és 
könnyű megtanulására vezető gyakorlati 
tanfolyam c. munkájával alapította meg ; 
módszere példákból indul ki és csak ezután 
tér át a szabályokra. Angol, olasz és 
holland nyelvtant is írt. A. módszere 
annak idejében nálunk is nagyon el volt 
terjedve (pl. Ahn-Toepler: Ungarische 
Sprache).

Ájtatosság. A vallásos lélek érzelme, 
amelynek a vallásos világnézet igazságába 
vetett mély meggyőződés és Isten való
ságos jelenlétének közvetlen és erős át
élése a forrása. Az őszinte vallásosság ter
mészetes kísérője tehát. Fejlesztése és 
ápolása éppen ezért az egész nevelő okta
tásnak (Isten nyomai a természetben, 
vallásos irodalom, a Gondviselés a történet
ben), de főként a vallásoktatásnak fontos 
feladata. A mai szóhasználat a liturgia 
mellett szokásos vallásos gyakorlatokat 
nevezi áj tatosságoknak és általában az 
aszkézis (l.o.) ápolására alakított egyesü
leteket. Az aszkézissel egyetemben az 
iskolák ifjúságának vallásos ájtatosságai 
is koronkint más és más színben tükrözik 
a vallásos világnézet irányait. V. ö. Mi- 
hályji Ákos : Nyilv. istentisztelet (1923. 
III. fej.). B.

Akadémia. Legelőször Platón iskoláját 
nevezték A.nak, még pedig az Athén tő- 
szomszédságában fekvő Akadómos hérosz
nak szentelt berekről, ahol Platón elő
adásait tartotta. Ez az A. tulajdonképpen 
vallásos egyesülés (íHaoog) volt legfőkép 
a közös kutatás (ov/MpiXoaoiptTv) céljá
ból ; mindenesetre azonban oktatás is folyt 
benne. Élén mindenkor egy scholarchus 
állt (kezdetben Platon személyes tanít
ványai közül), aki az A. birtokjogait 
gyakorolta és a tanulmányokra felügyelt. 
Egész a középkor elejéig (529.) fennállott 
s bár fejlődésében több szakaszt (régibb, 
középső, újabb A.) különböztetünk meg, 
alapjában mindvégig a platoni tradíciókat 
ápolta s az ókor többi filozófiai iskoláinak 
vált mintájává. Ezzel a szervezetével a 
platoni A. a történeti élet folyamán az 
A.nak kettős típusát szolgáltatta. így  
ennek a platoni A.nak örököse egyfelől, 
bár nem szervezetében vágj' keletkezésé
nek indítékaiban, de mindenesetre szelle
mében, a középkori egyetem is. Ezért nem 
véletlen, hogy amikor a klasszikus tanul

mányok feléledésekor az A. elnevezése is 
újból meghonosodott, akkor ezt részben 
átvitték az egyetemre is, ami néhol (pl. 
Németországban) máig fenntartotta magát. 
Innen van, hogy sok esetben a felsőbb 
tanintézeteket is, amelyek magasabb tudo
mányos vagy művészi szakképzést nyújta
nak, A.nak nevezik. Ilyenek pl. Angliában 
a Naval Academy (Portsmouth), vagy a 
Royal military A. (Woolwich) ; Német
országban az A. der Arbeit (Frankfurt a/M. 
1921), A. des Bauwesens (Berlin 1880), A. 
für kommunale Verwaltung (Düsseldorf 
1911), A. der Künste (Berlin, 3 szekció
val : a képzőművészetek, a zene és 1926 
óta a költészet számára) ; A. für prakt- 
Medizin (Köln, 1906, beleolvadt az egye. 
tembe, Düsseldorf 1907, Drezda 1924), 
A. für Sozialhygiene (Charlottenburg, Düs
seldorf, Breslau 1920), A. für d. Wissen
schaft d. Judentums (Berlin, 1918). Ilyenek 
nálunk a jogakadémiák, továbbá a gazda
sági, kereskedelmi, bányászati, erdészeti, 
zene, színművészeti, képzőművészeti és 
katonai A.k. Ezek az A.k azonban tudo- 
mányosan nem graduáhiak, mint az egye
temek s rendszerint csak bizonyos irányú 
szakképzést adnak. A XVII. és XVIII. 
sz.ban Németországban keletkezett lovag
akadémiák (Tübingen, Halle, Erlangen, 
Wolfenbüttel, Berlin, Braunschweig, Bécs 
stb.) a kornak megfelelő magasabb társa
dalmi műveltség elsajátítására szolgáltak 
s utóbb gimnáziumokká alakultak át. 
Angliában és Északamerikában gyakran az 
ilyen középfokú intézeteket is A.nak neve
zik. Franciaországban az A. szó taninté
zetekre nem használatos ; itt a tankerületek 
megjelölésére alkalmazzák. — Az A.nak 
egy másik típusát a tudós társaságok szol
gáltatják. Eredetben ezek is a platoni A.ra 
mennek vissza, igazi ősük azonban az 
Alexandriában II. Ptolemaeus által alapí
tott Museion, amely valóban a tudósoknak 
olyan egyesülése volt, ahol az oktatás 
kötelezettsége nélkül, tisztán a kutatásnak 
szentelhették életüket. A középkorban 
Nagy Károly és Alkuin (1. o.) A.ja elszige
telt jelenség. A renaissance idején alakultak 
az első A.szerü tudós társaságok az akkori 
udvarokban ; így Medici Cosimo platoni 
A.ja Firenzében, az V. Alfonz alapította 
A. Nápolyban, Pomponius Laetus A.ja 
Rómában stb. Mindezek azonban nem  
bizonyultak hosszúóletűeknek. Francia- 
országban Richelieu alapította (1635) az 
A . Frangaise-t, Németországban Leibniz 
sürgette s az ő tervei szerint alapította I. 
Frigyes porosz király a berlini A.t (1700). 
Ezt követték a göttingeni (1742), az 
erfurti (1758) és a müncheni (1759). A  
Magyar Tud. A. régibb tervezések vagy 
kezdeményezések után (Bőd Péter, Besse
nyei György', Révai M.) 1825. alakult meg. 
A bécsi A. csak 1846. létesült. Angliá
ban a tudós társaságokat nem A.nak, ha-
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nem society-nek hívják, így a Royal Society 
Londonban (1662) vagy Edinburghban 
(1783). Lásd : Minerva Jahrbuch d. gelehr
ten Welt (1891 óta. 30. évf. 1930). Végül 
pedagógiai A.knak hívják Poroszországban 
1925 óta a tanítóképzőintézeteket (1. pl. 
Mitteilungen d. pädag. Akademien in 
Preussen, I. köt. 1926). Prohászka.

Akaratgyengeség-gel (hypobulia) akkor 
állunk szemben, amikor az egyénnél külső 
vagy belső ingerekre akaratbeli reakciók 
fogyatékosán vagy egyáltalában nem je
lentkeznek. A. keletkezhetik az önbizalom 
megcsappanásából vagy hiányából, lelki 
gátlásból, az asszociációk zavaraiból, hipo- 
chondriás érzetekből stb. Degenerált, ideg- 
gyenge, gyengeelméjű és idegbajos egyé
neknél fordul elő. Jellemző tünetei : le- 
hangoltság, gátoltság vagy lobbanékony
ság, kóros befolyásolhatóság, állhatatlan- 
ság. A hypobuliás egyén pl. nem tud egy 
tervnél kitartóan megmaradni, a legkisebb 
ellenkező befolyásra azt rögtön megváltoz
tatja, életmódja fegyelmezetlen, egyéni
sége megbízhatatlan. Az akaratbeli meg
nyilvánulások teljes hiánya az akarathiány 
(abulia), amely súlyos elmebetegség tü
nete. A kóros akaratgyengeséggel ellentét
ben áll a fokozott akarás (hyperbulia), 
amely a szellemi működések emelkedett
ségével, fokozott önérzettel és bizonyos 
kísérő mozgási műveletekkel jár. Az aka
ratbeli elváltozások súlyosabb fokai, ame
lyek csak elmebetegeknél lépnek fel, ki
záróan elmeorvosi kezelést igényelnek. 
Miután az enyhébb akaratbeh elvál
tozások az önbizalom hiányából, de
fektusok túlértékeléséből, hipochondriás 
érzetekből stb. származhatnak, továbbá 
mivel befolyásolhatóságuk következté
ben antiszociális cselekmények elköve
tésére is felhasználhatók, a lelki élet 
minden területére kiterjeszkedő orvospszi
chológiai vizsgálatra épített pszichote
rápiás eljárások mellett, mielőbb rend
szeres gyógypedagógiai kezelésben is része- 
sítendők.

í r o d .  Ach : Über den Wlllensakt und das Tempera
ment (1910). Moravcsik: Elmekór- és gyógytan (1913). 
Lewandowsky: Die Hysterie (Hb. d. Neurologie, 1914). 
Lindworsky: Der Wille (1921). Ziehen: Vorträge zur 
Willenspsychologie (1927). Schnell.

Akarat nevelése. 1. Az akaratnevelés és 
a jellemnevelés fogalmai egymással szo
rosan összefüggnek. E két fogalom közül 
terjedelmesebb s többet felölel a jellem
nevelés ; azonban ennek gerincét az akarat 
nevelése adja meg. Mind a jellem, mind 
az akarat nevelésének közös végső célja 
van: a fejlődő embert erkölcsi szabadságra 
kell vezetni, ez az egész nevelői működés 
végső célja. 2. Az akarat nevelésének 
eszközei logikusan megállapíthatók az aka
rás pszichológiai folyamatának elemzésé
ből. E helyütt csak azokat a mozzanato
kat emeljük ki az akarás mechanizmusából,

amelyeknek ismerete az akaratnevelés 
eszközeinek megállapításához nélkülöz
hetetlen. Természetünk tudatos és tudat
talan viselkedése egyaránt az inger, a re
akció és a tendencia szkémája szerint folyik 
le : meghatározott ingerekre meghatá
rozott válaszokat ad pszichofizikai szerve
zetünk s ezt az állandó diszpozícióját ne
vezzük tendenciának. Bizonyos fényinge
rekre a látás, másokra a hallás érzeteivel 
felelni ép oly tendenciánk van, mint ahogy 
a tárgyak jósága szükségképpen vágyakat 
s törekvéseket kelt bennünk elérésükre. 
Az akarás elemi jelentkezése abban áll, 
hogy a tárgyakat megismerve, alkalmas
ságuk, jóságuk törekvést kelt bennünk 
irántuk. Az emberben az ily ismeret után 
azonban a törekvéseknek egész csoportja 
keletkezhetik. A megismerés után közvet
lenül jelentkező — első —- törekvés tel
jesen kényszerű pszichikai mechanizmus
sal jön létre : bármely dolog ugyanis, 
amelyet egy adott pillanatban „jónak“ 
ismertünk meg, pszichikai kényszerrel 
kelt bennünk törekvést maga után. A do
lognak e megismert jóságát indítóoknak 
(motívumnak) nevezzük. Ezen első törek
vés azonban nem végződik mindig cselek
vésben, vagyis a megismert tárgy megszer
zésében s élvezésében, hanem gátlás állhat 
be. Tudatunkban ugyanis egyidejűleg 
egyéb hasonló vagy ellentétes javak (mo
tívumok) is felmerülhetnek s ezek is létre
hozhatják a maguk (kényszerű) törek
véseit. Tudatunkban ilyenkor az a jelenség 
játszódik le, amelyet „a motívumok harcá
nak“ nevezünk : harc ez az „ész“ és az 
„érzékiség“ vagy a „jobb“ és „gyarlóbb 
énünk“ között. Ha az így felmerült s 
egyaránt tettre ösztönző törekvések kö
zül egyet kiragadunk, a többitől pedig 
elfordulunk (gátlás) és egyúttal megfelelő 
cselekvést is kívánunk vele összekapcsolni, 
akkor történik az, amit elhatározásnak és 
választásnak mondunk. E választásban egy 
motívumnak értékítéletben való uralomra- 
juttatása a döntő. A tudatos (öntudatos) 
akarás tehát valamely tettre ösztönző tö
rekvésnek (motívumnak) választását je
lenti. 3. Hűvel az akarásban a választást 
értékítéletünk vezeti, az akarás nevelésé
nek egyik főeszköze a helyes értékítéletek 
meggyökereztetésében áll. Az értelmi be
látást nagy távolság választja el ugyan a 
helyes cselekvéstől, de mégis tagadhatat
lan, hogy az eszméknek, ha erős érzelmek 
kísérik őket, megvan az akaratra ható 
nagy erejük és hatalmuk („idées-forces“ : 
Fouillée, „le pouvoir magique des mots“ : 
Claparéde; túlzó alakja ennek a szó- 
szuggesztiónak az ú. n. „couéizmus“). 
Ha az eszmék, tételek cselekvésünk vezé
reivé válnak, erkölcsi alapelveknek (maxi- 
máknak) nevezzük őket. Ilyeneket főleg 
a (vallási) erkölcstan tartalmaz, amely 
egyúttal abszolút kötelező erejüket is ki
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domborítja ; az erkölcsi belátás, az erkölcsi 
(isteni) törvénynek és alkalmazásának 
gyakorlati ismerete erős érzelemkeltő ha
tásuknál fogva az akaratnevelés egyik leg
főbb eszköze, anélkül, hogy kényszerítő 
hatásuk volna ( „Inclinant, non necessi- 
tant“ : Leibniz). A vallásos erkölcstan ez 
alapelvekhez a kegyelmi eszközök haszná
latát kapcsolja, mint az akaratnevelés 
második s legfontosabb eszközét. Rend
kívül nagyhatású pedagógiai eszköz to
vábbá a szoktatás. Ennek hatása az, hogy 
bennünk új, második természet keletkez
hetik : az ember „szokások kötege“ (W. 
James) lesz (természetesen az erkölcsi 
törvénnyel megegyező szokások meggyöke
reztetéséről van szó). Lélektani törvény, 
hagy valamely cseíekvésterületen meg
gyökerezett szokás (habitude) más terü
leteken is megkönnyíti ilyen szokások 
keletkezését. Ezért fontosak a nevelésben 
az ú. n. „formális“ akarásgyakorlások is, 
(1. alaki képzés) vagyis azok, amelyek a 
puszta akarati erőfeszítés (akaratgimnasz- 
tika) gyakorlására mennek végbe, meg
határozott tartalom nélkül ; még hatéko
nyabbak azonban a hasznos tartalmú 
akaratgyakorlatok (tanulás, játék stb.) ; 
leghasznosabbak pedig a pogány és keresz
tény bölcsektől és aszkétáktól egyaránt 
nagyon ajánlott önmegtagadási, önlegyő- 
zési, valamely jellemhiba (pl. hanyagság, 
hazugság, nemi bűnök) kiküszöbölésére 
vagy az önuralomra vezető akaratgyakor
latok. E körülmény különben az akarás 
fentebb leírt mechanikájából is jól kikövet
keztethető. A motívumok harca ugyanis 
annyit jelent, hogy bármelyik motívumot 
választjuk, a választás mindig csak ön
magunkon való erőszaktétellel jöhet létre, 
mert bármelyikhez csatlakozunk, tulajdon
képpen mindig önmagunk állásfoglalása 
ellen választunk. Kevesebb nehézségbe 
kerül természetesen, ha az erősebb motí
vum mellé állunk ; viszont, mivel rend
szerint az érzéki (tehát kevesebb értékű) 
javak mutatkoznak tudatunk előtt na
gyobb vonzóerővel, azért az erkölcsi sza
badság érdekében szükséges a gyengébb 
motívumoknak (az értelem, a „jobb én“ 
motívumainak) nevelés és önnevelés út
ján történő erősítése és megszilárdítása.

í r o d .  Payot: L'éducation de la volonté (1894) magy.: 
Az akarat nevelése, ford. Weszely ö . (1912’). Geöcze S . : 
Az akarat nevelése (1901). G. Kerschensteiner: Charak
terbegriff und Charaktererziehung (1912). A. Fischer: 
Problem der Willenserziehung (Deutsche Schule, 1912 
71—86 11.). A. Eymieu : Le gouvernement de soi-méme. 
Les grandes lois (191010). E. Meumann : Intelligenz und 
Wille (1913’). Weszely: A modem pedag. útjain, 115 1. f. 
(1910’). Baumann / . :  Wille u. Charakter. Über 
Willens- u. Charakterbildung (1897). Buchenau : Über 
die Bildung des Willens nach dem Prinzip d. Sozpäd. 
(1913). Hergel: Willensstärke u. Urteilskraft (1905). 
Knowlson : The education of the will (1910). L evy: Die 
natürliche Willensbildung (1910*). Dewey: Interest in 
relation to training of the will (1903). Dewey: Az 
érdeklődés és az erőfeszítés az akaratnevelésben, ford. 
Kenyeres (1927). Siske : Willens- und Charakterbildung 
bei J. L. Vives (Päd. Mag. 1911). Lindworsky : Willens

schule (1927. Handbuch der Erziehungswiss.) Sall- 
würk : Schule des Willens (1915). Sz. Solymosi B . : Az 
akarat nevelése az iskolában (N. L. 1931 : 5. sz.)

V. E .
Akarat szabadsága. Az A. annyit jelent, 

hogy az ember szabadon választhat a 
cselekedetek közül, s minden külső és belső 
tényezőtől függetlenül dönthet a felett, 
vájjon valamit megtesz-e, vagy nem? Az 
A. ilyen felfogását indeterminizmusnak 
nevezik. Ezzel szemben az a filozófiai irány, 
amelyet determinizmusnak neveznek, azt 
tanítja, hogy nincs szabad akarat, az aka
rat meg van határozva, azaz szükségszerü- 
leg jön létre, mint eredménye azoknak a 
tényezőknek, amelyek általában a termé
szeti folyamatokat meghatározzák, mert 
hiszen az akarat is alá van vetve az okság 
törvényének, s az ember nőm emelkedhetik 
a világ folyamatában uralkodó törvény 
fölé. E kétféle irány szemben áll egymással, 
s nagyon sok vitára ad alkalmat. A pro
bléma azonban nagyon sokágú, s a sokféle 
szempont összezavarása okozza a vitákat 
és nehezíti meg a kérdés helyes megoldását. 
A kérdésre, hogy szabad-e az akarat? — 
nem lehet egyszerű igennel, vagy nemmel 
felelni, hanem tisztázni kell a fogalmakat, 
tehát azt, hogy mit értünk akaraton, mit 
szabadságon, s mit az akarat szabadságán ? 
Az akarat szabadságát nem szabad azono
sítani a cselekvés szabadságával, a fizikai 
okságot a pszichikai oksággal, az akarat - 
szabadság kérdését, mint pszichológiai 
problémát, annak metafizikai kérdésével. 
Az akarat szabadságának sokféle fokozata 
van. Az indeterminizmus sem mondja, 
hogy az akaratot nem befolyásolja s nem 
korlátozza semmi, sőt elismeri, hogy a 
velünkszü letett lelki alkat, továbbá a 
természeti és faji tényezők bizonyos mér
tékig megkötik és így nevelhetőségének is 
határt szabnak. A determinizmus pedig 
nem képes az akaratot belekényszeríteni a 
mechanikai okság törvényébe, mert mindig 
marad valami, a mechanikai okokon felül, 
ami kifürkészhetetlen, kimeríthetetlen s 
ami éppen az egyéniség sajátos lelki alkatá
ban gyökerezik. A szabadság szubjektív 
tudatának (a választás szabadságának) 
kérdése tehát tisztára pszichológiai kérdés, 
de az akarat objektív szabadságának 
problémája metafizikai természetű s hogy 
ezt hogyan fogjuk fel, az általában világ
nézetünktől függ. Nagyon helyesen mutat 
rá Komis Gy., hogy „amint valakinek 
egész világnézete, akként az akaratszabad
ság kérdésére vonatkozó álláspontja is lelki 
alkatának mélységeiben gyökerezik“ és 
„éppen ezért a kérdés fő megoldási típusa, 
a determinizmus és az indeterminizmus, kü
lönféle árnyalatban mindaddig megmarad, 
míg csak a világfelfogások között különb
ségek lesznek“.

í r o d .  Kornis G y.: A lelki élet (1913, III. k. 374— 
392 1.) Gutberiet: Die Willensfreiheit und ihre Gegner 
(1909). A. Messer: Das Problem der Willensfreiheit
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(1922*). W. Windelband : Über Willensfreiheit (19234). 
Fr. Medicus: Die Dreiheit d. Willens u. ihre Grenzen 
(1926). Fejes Á. : Az akaratszabadság problémája (ism. 
M. P. 1912, 175). Determinizmus és nevelés (M. P. 
1910, 176). Weszely.

Akció, aktivizmus. Akció, tevékenység : 
ez a fogalom filozófiai világképünk törzs
fogalmai (kategóriái) közé tartozik. Akti- 
vizmus névvel jelezzük mindazokat a világ
nézeti, bölcseleti, kultúrfilozófiai és peda
gógiai állásfoglalásokat, amelyek a tevés, 
kenységnek s (ha emberről van szó) a 
cselekvésnek elsőbbségét hangsúlyozzák a 
nyugalmi állapottal (quietizmus, intellek- 
tualizmus, racionalizmus, 1. ott), vagy a 
puszta megismeréssel szemben. A közép
kori bölcseletben a voluntarizmus (Duns 
Scotus), a renaissance-korban a tudásnak 
mint hatalomnak felfogása a mai aktiviz
mus előfutárai. Goethe szerint : „gondol
kozni könnyű, cselekedni nehéz s a leg
nehezebb a világon az észszerű cselekvés“. 
Comte jelszava : savoir pour prévoir pour 
pouvoir“. Keyserling, O. Braun (Philoso
phie des Schaffens) a pragmatisták, Eucken, 
nálunk Prohászka O. (Az intellektualizmus 
túlhajtásai) ilyen aktivista életfilozófusok. 
A lélektani aktivizmus a lélek spontaneitá
sát, a tudat teremtő szintézisét vagy álta
lában azon természetét hangsúlyozza, hogy 
nem csupán külső benyomások befogadá
sára és megőrzésére, hanem önálló tartal
mak alkotására s a benyomásokat túl
szárnyaló összetevésekre képes. (Bergson, 
Wundt, Joel, Driesch stb.) A lélektani 
aktivizmus mindig a lélek oly jelenségeire 
és erőire alapítja elméletét, amelyeket az 
akarat, az ösztön, a tendenciák, a habitude 
stb. nevein szoktunk összefoglalni. A lélek
tani aktivizmus egyik alakja Pierre Janet 
viselkedéstana is, amelyben a tevékenység 
fogalmából magyarázza a lelki élet törvé
nyeit (v. ö. behaviorizmus). Mindez irányok
hoz csatlakozik a pedagógiai aktivizmus, 
mely szembe helyezkedve az elmélet túl- 
tengéseivel, első sorban cselekedtetéssel (a 
Fleury-féle fairé agir-ral) akarja a növen
déket értékes személyiséggé kiformálni 
(education to do).

í r o d .  M. Blcmdel: L’action (1893). Keyserling: 
Schöpferische Erkenntnis (1922). Joel: Der freie Wille 
(1908). Päd. Mag. 1039, 1072, 1173. Várkonyi.

Akin Károly (1830—93), természettudós, 
a M. T. Ak. lev. tagja (1868), 1870 óta 
Bécsben tartózkodott, ő  találta fel a 
levelezőlapot (N. Wiener Tagblatt 1898 
jan. 8). Fiúméban öngyilkos lett. M .: ter- 
mészettani értekezések magy., német és 
angol folyóiratokban. — Ideen zur Reform 
des höheren Unterrichtswesens. Denkschrift 
gerichtet an den kgl. ung. Minister für 
Cultus u. Unterricht (Pesth, 1868, 47 1.). 
Ebben a báró Eötvös-Jéssefhez felterjesz
tett emlékiratban a szerző külföldi-tapasz
talatai ^alapján behatóan foglalkozik a 
magy. egyetemekkel, a magy. tudományos
ság előbbrevitelének eszközeivel és egy a

M. T. Ak. által kiadandó tud. folyóirattal, 
amelynek tervét is közli.

Ákos (Scherer) István (1861— ) gyógy - 
pédagŐgns.'Tíikotnémaintézeti tr., maja a 
gyúgypedv'ínt. hely. ig. M .; A siketnémák 
tárgyi és alaki nyelvoktatása. Első fok 
(Berinzu J.-sal 1892). A siketnémaoktatás 
és nevelés kézikönyve f ] 8951. Az_L§9£-iki 
nemzetközi-̂ gyermej^ye^SEengresszus- im p- 

— J^äT~(~n?ü(jyrSzerE. a „Kalauz a siketnémák 
okfatasa és nevelése terén“ c. folyóiratot 
(1886— 1899). A gyógypedagógiai oktatás tr, .
illető törvényes rendelkezések a külfölden'KA -■*-
(MagyTT'fyrTgypBfTTTOOOj” ------ "

Akroamatikus vagy előadó tanalak (áxgo- 
áou i =  meghallgatok) az oktatásnak az a 
módja, amelyben a tanár folyamatosan fejti 
ki a közlendő ismeretanyagot, maga a tanuló 
pedig kizárólag figyel és esetleg jegyez.
Mivel az oktatásnak ez a formája a tanuló
tól mindenkor szándékos figyelmet követel, 
amelynek hosszabb ideig tartó igénybe
vétele kifáraszthatja, másfelől pedig, mivel 
itt magának a tanárnak sem áll oly köny- 
nyen módjában, hogy a figyelem ingado
zásait ellenőrizze és ellensúlyozza, azért az 
A. inkább csak az oktatás magasabb fokén 
alkalmazható, amikor a tanuló szándékos 
figyelmével már számolni lehet. Összefüggő 
gondolatsorok tárgyalásakor (pl. a mate
matika vagy a történelem tanításában) az 
A. alkalmazása sokszor mellőzhetetlen. 
Ilyenkor is célszerű azonban, ha a tanár 
közbevetett kérdésekkel vagy ismétlések
kel és összefoglalásokkal gátat vet a figye
lem esetleges ellankadásának, amely két
ségkívül az ismertetett anyag megértését 
kockáztatná és ennek következtében héza
gokat idézhet elő a tanuló tudásában. A  
világosság, áttekinthetőség és tagoltság, 
továbbá a kifejezésmód válogatottsága is 
(amint erre már Niemeyer rámutatott) 
nagy mértékben elősegítheti a folyamatos 
előadásnak figyelmes követését. Az A. 
tiszta és következetes alkalmazásának igazi 
területe azonban természetesen mindenkor 
az egyetemi oktatás lesz, minthogy a 
problémák rendszeres kifejtése, a tudomá
nyos kutatás módszereinek megismertetése 
csak összefüggő tárgyalás alapján lehet
séges. Prohászka.

Aktivizmus : 1. Akció.
Aktuspszichológia. A X IX . század máso

dik felének természettudományi gondol
kodása a lelki életben is puszta folyamato
kat, tehát alapjában passzív történést 
látott és a pszichológia feladatát abban 
jelölte meg, hogy ezeket a folyamatokat a 
maguk elemeire vezesse vissza. Legjellem
zőbb megnyilvánulása ennek a felfogásnak 
az ú. n. asszociációs pszichológia (1. o.), 
amely az egész lelki életet asszociációs 
mechanizmusokból akarta megismerni. E z
zel szemben a XX. század elejétől kezdve 
mindjobban érvényesül az a felfogás, hogy
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a lelki élet minden ízében teljesen aktív 
jellegű, valóban élő organizmus, amely fel
dolgozza a külvilágból eredő hatásokat és 
visszahat a külvüágra, s ebben a maga
tartásában mindenkor a rendező (organi
záló), összekapcsoló és szétválasztó tevé
kenységeknek egész komplexumát mutatja 
fel. Ezeket a spontán tevékenységeket 
nevezték aktusoknak. Eszerint a lelki élet
ben nincs passzív vagy mechanikus ; az 
elemi lelki jelenségekben is az egész lélek 
aktivitása nyilvánul, minden aktus foly
vást összefüződik másokkal és egyazon 
alapcél szolgálatában áll. Az A. alapjában 
Aristoteles entelechia ( =  ő sxei év éamtp 
tö xíkog. fogalmát eleveníti fel. Innen, hogy 
megalapítója éppen a skolasztikus művelt
ségű F. Brentano (Psych, v. empir. Stand
punkt 1874), aki a lelki jelenségekre jel
lemző tárgyi vonatkozás alapján (inten
tionale Inexistenz des Gegenstandes) meg
különbözteti azok tartalmát az aktustól 
(pl. a képzetnél azt, amit benne magam elé 
állítok, magától a tevékenységtől, amellyel 
ezt a tartalmat magam elé állítom). Bren
tano hatása alatt állanak Al. Meinong, Ant. 
Marty, St. Witasek, Al. Höfler, részben 
C. Stumpf (ld. funkcionális pszichológia). 
Ugyancsak az egész fenomenológiai irány 
Brentanonak ezt az alapkiindulását fej
leszti tovább. Wundt appercepciós pszicho
lógiája (1. o.) szintén rokonságot mutat az 
A.-val, teljességgel ebben az irányban mű
ködnek azonban tanítványai, elsősorban 
Külpe (a gondolkodás pszichológiai vizs
gálatával). Münsterberg ú. n. aktivitási 
teóriája is az A. álláspontját teszi magáévá. 
Viszont más oldalról közeledik az A. felé 
Dilthey, áld főleg a lelki aktusok össze
függését, teleológikus szerkezetét és a 
bennük nyilvánuló jelentést vizsgálja (az 
ő nyomán Spranger, Häberlin, Erismann 
és bizonyos mértékig Scheler is, akit más
felől Brentano-Husserl is befolyásolt). A 
biológiai pszichológusok (James, Baldwin, 
Bergson, Fouillée) a lélek dinamikus és 
mótorikus oldalának hangsúlyozásával 
szintén az A. irányában állanak. Ezért az 
A. ma már úgyszólván gyűjtőfogalomnak 
tekinthető, amennyiben nemcsak a Bren- 
tano-féle irányt jelzi, hanem a lelki élet 
természetéről általában uralkodóvá vélt 
felfogást, amelyet a legkülönbözőbb pszi
chológiai iskolák egyformán kiindulásul 
vesznek és csupán más-más oldalról fej
lesztenek ki.

í r o d .  A. Messer: Binf. in d . Psych, d. Gegenwart 
(1927). / / .  Henning: Psych, d. Gegenwart (1926). Vár- 
km yi:  A lélektan mai állása (1929). Prohászka.

Akvárium. A négy üvegfal közé zárt 
vízi élet világa, a íaboratórium víztartó 
medencéje, az A. kiválóan alkalmas arra, 
hogy vele a tanulót vízinövények és külö
nösen állatok megfigyelésébe bevezessük. 
A víztartó maga lehet akármilyen átlátszó, 
egy darabból álló üvegkád vagy fémkeretbe

foglalt és vastag üveglapokkal körülzárt 
medence. Fenekét tiszta homokkal bélel
jük. Külön cserepekben, vagy a homok
réteg alatti talajban vízinövényeket ülte
tünk s aztán a vizet lehetőleg olyan álla
tokkal népesítjük be, amelyek egymásban 
nem tesznek kárt. Táplálásukról, to
vábbá a világításról, kellő hőmérsékletről, 
szellőzésről és tisztogatásról is megfelelő 
módon gondoskodnunk kell. Az iskolai 
használatra célszerűbb egy nagy együttes 
medence mellett számos kis víztartót alkal
mazni akként, hogy mindegyikben 2—3 
különböző állatfaj legyen ; megfelelő föl
írásokkal maguk a tanulók lássák el. Az 
iskolai kirándulások, különösen a tavaszi 
hónapokban, alkalmat adhatnak az A. 
megfelelő benépesítésére. A tengervizes A. 
berendezése nagyobb költséggel jár. Ilyent 
a tanuló a bp.-i állatkertben vagy tanul
mányutak alkalmából Fiúméban, Nápoly
ban, Bécsben, Berlinben láthat. Az A.ok- 
ról magyarul Behyna Miklós, a fővá
rosi tanszerkészítő laboratórium ig. írt 
könyvet. (Az A. berendezése és gondozása, 
1931). A külföldi irodalomról és az ezzel 
kapcsolatos, külföldön már sportszerűen 
is kedvelt és igen tanulságos akvárista 
foglalatosságról a Blätter für Aquarien- 
und Terrarienkunde értesít. Szilády.

Alaki fokozatok. A.nak nevezik a tanítás 
menetének oly fokozatos elrendezését, 
amely szerint valamely tárgyi egységet a 
tanító feldolgoz. Ezek azért formális (alaki) 
fokozatok, mert. nem vonatkoznak a tanítás 
tárgyára, hanem csak a földolgozás alak
jára. Ez az elmélet a tanulás folyamatának 
elemzéséből indul ki, s azt találja, hogy a 
tanulás világos szemléletek és világos 
fogalmak szerzéséből áll. A szemléletek 
szerzése appercepció (felfogás) útján tör
ténik, (1. o.) a fogalmakat pedig absztrakció 
(elvonás) útján alakítjuk a szemléletekből. 
Hogy az appercepció munkája lehetséges 
legyen, elő kell készíteni a tanuló lelkét, 
azaz ki kell szemelni, s előtérbe kell hívni 
azokat a képzeteket, amelyekhez az új 
anyagot fűzni akarjuk. Ez az előkészítés 
munkája, amely nem egyéb, mint a meg
levő képzet-anyag elemzése, s ezért ana
lízisnek is nevezhető. Ez az első lépés. A 
második lépés az új anyagnak közlése. Itt 
gondoskodunk arról, hogy a tanuló kellő 
konkrét anyagot kapjon a fogalmak szá
mára. Szóval ez a szemlélet és a képzet- 
szerzés foka. Minthogy itt a régi képzetek
hez újat adunk hozzá, ez a fok szintézis
nek is nevezhető. A harmadik lépés a rokon 
elemek összefűzése, vagy asszociáció. A 
negyedik a közös elemek kiválasztása s 
összefoglalása, más szóval : a fogalom meg
alkotása. Ez az összefoglalás. Ezzel a foga
lom-alkotás munkája be van fejezve, s 
most már csak a fogalom megerősítése és 
begyakorlása van hátra. Az ötödik lépés 
erről a begyakorlásról gondoskodik, hogy
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a fogalom bármikor rendelkezésére álljon 
a tanulónak. Minthogy ez a begyakorlás 
főkép abban áll, hogy a fogalmat konkrét 
esetekre alkalmazzuk, azért ezt a fokot 
alkalmazásnak lehet nevezni. Eszerint 
minden módszeres egység tanításánál ezt 
az öt lépést kell megtenni : 1. előkészítés, 
2. anyag-közlés, 3. kapcsolás, 4. össze
foglalás, 5. alkalmazás. A módszeres egység 
tárgyalása a cél kitűzésével kezdődik. 
Ennek az a feladata, hogy a tanuló gondol
kozásának megadja az irányt, s várakozást 
keltsen benne. Fontos, hogy a tanuló tudja, 
mire kell törekednie. Ekkor maga is akarni 
fogja a célt, s közreműködik annak elérésé
ben. A cél kitűzése után az egység fel
dolgozása az említett öt fokozatban tör
ténik. A formális fokok elméletét Herbart 
alapította meg (1. o.), amely azonban nála 
más jelentőségű, mint követőinél. Az ő pe
dagógiai rendszerében a tanítástan uralkodó 
fogalma az érdeklődés. A formális fokokat is 
az érdeklődés fogalmából vezeti le, tehát 
nem a tanulás lélektani elemzéséből. Her- 
bartnál a tanítás célja az érdeklődés sokol
dalúsága. Hogy a tanuló sokoldalúlag ér
deklődjék, sokfélébe kell elmélyednie. De 
hogy e sokfélében is meg legyen az egység, 
azt össze kell foglalnia, át kell gondolnia. Az 
elmélyedés az újban való továbbhaladást 
jelenti, az elmélkedés az adottnál való 
nyugodt időzést. Ez tehát két fok. Az 
egyik a világosság foka, a másik a kap
csolatok foka. De a gondolkodás nem álla- 
podhatik meg egy egyednél, ugyanazt el
végzi az összetartozók egész rendszerén. 
Itt is előbb el kell mélyednünk s azután 
elmélkedünk. Ez ismét két fok. Az egyiket 
a rendszer, a másikat a módszer fokának 
nevezi Herbart. Így keletkezik a négy 
fokozat : 1. Világosság : az egyes dolgok 
világos megismerése. 2. Asszociáció : az 
összetartozó egyedek fölkeresése (tehát 
nem a képzettársítás). 3. Rendszer (szisz
téma) : megismert egyedek közötti vonat
kozások megállapítása és rendezése. 4. Mód
szer (methodus) : annak keresése, hogyan 
lehet az így megismert vonatkozásokat 
egyes esetekre alkalmazni, azaz : gondol- 
kodtatás új vonatkozások létrehozásán. 
Herbart követője, Ziller (1. o.) már változ
tatott e fokozatokon. Az elsőt, a világosság 
fokát, kettéválasztotta az analízis és szin
tézis fokéra, s így öt fokozatot teremtett, 
s azonkívül az egyes fokozatoknak más 
tartalmat és jelentőséget adott. Ziller nem 
az érdeklődést és figyelmet, hanem a tanu
lás lélektani elemzését veszi alapul. A 
Ziller-féle öt fokozatot tovább módosította 
Rein. Az öt fokozattól eltér Dörpfeldnek 
(1. o.) módszeres menete. Szerinte három 
fokozatot kell szem előtt tartani. 1. A 
szemlélés. Minden ismeret alapja az érze
tekben van, s ahhoz, hogy fogalmat alkot
hassunk, mindenekelőtt minél több szem
léletre van szükség. 2. A gondolkodás. A

nyert szemléletekből lehet gondolkodás 
útján fogalmakat alkotni. 3. Az alkalma
zás. A fogalmak nem biztosak, ha alkal
mazásukat be nem gyakoroljuk, s így 
szükség van arra, hogy az új fogalmat új 
esetekben begyakoroljuk. A különböző 
szerzők (így Sallwürk, Seyffert) a formális 
fokok tárgyalásában különbözőképpen jár
nak el, de valamennyien visszamennek az 
itt említettek egyikére, vagy másikára.

í r o d .  Molnár 0 . :  A tanítási módszer történet i 
fejlődése <1926). Weszely : A modern pedagógia útjain 
(1917'). Wiget: Die formalen Stufen des Unterrichts 
(1908). Waldapfel J . : A formális fokozatok elméleté
nek története (M. P. 1892). Haase: Die ursprüngliche 
Lehre von den Stufen des Unterrichts (ism. M. P. 
1910, 574). E. Sallwürk: Die didaktischen Normal
formen (1920s). Weszely.

Alaki képzés. Hagyományos értelemben 
jelenti az egyéni képességek kiművelését, 
a lelki tevékenységek gyakorlását avégből, 
hogy az így keletkezett állandósult kész
ség az egyént nemcsak az ismerés (v. cse
lekvés) bizonyos meghatározott területén, 
hanem ettől függetlenül is, ahol feladatok 
elé állítják, ezek megoldására képessé 
tegye. Az A., vagy formális képzés elneve
zése a XVIII. sz. racionalizmusának 
eszmekörében született (tudvalevőleg Kant 
a megismerő szubjektum egységesítő, ren
dező funkcióit formáknak nevezi, éppen 
mert minden lehető tapasztalásra aprioriku- 
san érvényesek), maga a gondolat azonban 
sokkal régebbi múltra néz vissza. Azt le
hetne mondani, hogy minden idők raciona
lizmusa az iskolai gyakorlatban az A.nek 
kedvezett az enciklopédikus irányú mate
riális képzéssel (1. o.) szemben. Már Herak - 
leitos mondta, hogy a soktudás nem képezi 
a szellemet (nolvfia.'d'ír) vóov ob őióáoxei 
Diels 2 I. 68.). Mind a görög, mind a római 
nevelés eszménye az A. jegyében állott 
és az antik elmélkedők is ennek szószólói. 
A középkorban az enciklopédikus hajlam 
jut ugyan túlsúlyba, az ismeretanyag 
birtokbavételének öröme úgyszólván meg
köti azokat a hatásokat, amelyek ettől 
az anyagtól várhatók, mindamellett ekkor 
sem szunnyad az A. gondolata (pl. Johan
nes Saresberiensis) és a fejlett középkor 
szellemi életének legjelentékenyebb ter
méke, a skolasztika, ép ennek az alaki 
készségnek erőpróbája. A humanizmus a 
kalokagathia eszményének felélesztésével 
természetszerűleg ismét az A.t helyezi 
előtérbe. Nem a tudásra, hanem a lelki 
magatartásra való nevelés válik jelszóvá. 
Montaignetől kezdve Rousseauig az ön- 
tevékenység elvének hangoztatói mind 
A.t kívántak. Pestalozzi az ő „elemi 
pontjai“-val szintén az A.t akarja elő
mozdítani s teljességgel ezt tűzi ki célul 
a neohumanizmus pedagógiája, amely 
kiváltképpen logikai iskolázottságot ért 
rajta és evégből a nyelvi (főleg klasszikus 
nyelvi) és matematikai tanulmány képző 
erejére utal. Herbart és iskolája elvileg;
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az A.sel szemben foglal állást : az oktatás 
feladata nem az anyagtól független erő
kifejlesztés, hanem a tudatban levő kép
zetanyag kapcsolatainak milyensége és 
megmunkálásuk módja. Mindamellett a 
herbarti nevelő-oktatás eszméje, főleg 
pedig sajátos érdeklődéstana lényegében 
szintén az A. szellemét idézi és a herbar- 
tiánusok éles kritikája tulajdonképpen 
nem annyira az A.t, mint inkább annak 
elfajulását, a formalizmust (1. alább) 
illette. A modem irányzatok legtöbbje 
ismét az A. jogaiért száll síkra. E tekintet
ben naturalisták, kísérleti pedagógusok 
(pl. Meumann, Stem), a munkaiskola vagy 
az ú. n. harmadik humanizmus híveinek 
felfogása közt teljes egyértelműség mutat
kozik. Kétségtelen, hogy minden igazi 
nevelő oktatás annyiban formális, ameny- 
nyiben erőket ébreszt és kifejtésre segít. 
A hajlamnak, a képességnek már a fogal
mában benne rejlik, hogy formális jellegű, 
vagyis előfeltétele azoknak a tartalmak
nak, amelyekben mint hajlam, mint ké
pesség megnyilvánul. S ennek a képesség
nek fokozása, gyakorlása is csak formálisan 
lehetséges, ami ismét azt jelenti, hogy 
nincs kötve azokhoz a tartalmakhoz, ame
lyeken kifejlődött (pl. akiben a történeti 
„érzék“ kifejlődött, az a történelemnek 
előtte ismeretlen anyagában is képes lesz 
eligazodni, azt „megérteni“). Minthogy az 
igazi műveltség lényege mindig ennek az 
,,érzék“-nek fejlettségében, érettségében 
áll, azért a neohumanizmus alapjában a 
helyes úton járt, amikor minden nevelés 
és oktatás célját az alaki képzettségben 
jelölte meg. Két tévedést kell itt azonban 
kiküszöbölnünk, amely e megállapítás 
kapcsán felmerülhet. 1. Az A. soha sem 
lehet tisztán intellektuális, vagyis nem 
szorítkozhatik csak az értelem vagy az 
ítélőképesség kifejlesztésére, hanem ki 
kell terjednie az egész emberre, tehát az 
érzelemre és az akaratra is. E tekintetben 
bizonnyal a neohumanizmust is illetheti 
(legalább is iskolai gyakorlatában) az 
egyoldalú intellektualizmus vádja, amikor 
azt vélte, hogy a klasszikus nyelvi és mate
matikai tanulmánnyal a növendék olyan 
logikai iskolázottságra tesz szert, hogy 
ezzel bármely téren meg tudja állni a he
lyét. Ámde ép a hajlamoknak nagy 
egyéni különbsége miatt a nevelő-oktatás 
soha sem alapozhatja az A.t csupán egy 
vagy két tárgyra (ha ezek képzőereje még 
oly sokoldalú is). Minden tárgynak meg
van a maga túlnyomó, sajátos formális 
képzőereje és a nem-intellektuális termé
szetű lélektevékenységek A.ének is a 
maga sajátos módja. 2. A mondottakból 
következik, hogy az A. soha sem lehet az 
ismeretanyag iránt közömbös. Az A. fogal
mának gyökeres félreértése volna ezt 
pusztán az elme gimnasztikájának vélni, 
amelyre nézve teljesen lényegtelen, hogy

minő anyagon történik. Ha ez így volna, 
akkor a formális készség merőben értel
metlen anyagon is gyakorolható vohia. 
Az A. hívei ezt soha sem állították. Az A. 
nem az ismeretanyag lebecsülését jelenti, 
hanem inkább az anyag lélekművelő 
hatásának kiemelését. Áz igazi lelki ki- 
műveltség eszerint nem az anyagtól álta
lában, hanem csupán annak mennyiségétől 
független. Ebben a célmegállapításban 
rejlik az A. helyes értelme. A tanulás nem 
az ismeretelsajátításért (mint öncélért) 
folyik, de hogy az elsajátításban a növen
dék gyakorolja, képezze magát s ezáltal 
fogékonnyá váljék szellemi alkotások meg
értésére. Magától értetődik azonban, hogy 
csak azon gyakorolhatja magát valaki, 
amit elsajátított, birtokba v e t t ; egy szá
mára mindvégig közömbös, úgyszólván 
csak átmenetileg szegődtetett anyagon senki 
sem fogja képezni az erejét. Ha tehát az 
ismeretelsajátításnak pszichológiai előfel
tétele az arravaló készség (hajlam), akkor 
másfelől e készség fejlesztésének, fokozá
sának didaktikai előfeltétele ép az isme
retanyag birtoka. E kettőnek (a formális 
és materiális, vagy mondhatnók : szub
jektív és objektív oldalnak) szoros egy
másrautaltsága az ismerés lefolyásának ál
talános természetéből szükségkép folyik. 
S itt mutatkozik éppen az A.nek nagy 
előnye, amikor az anyag lélekmüvelő ha
tását hangsúlyozza. Mert a birtokba vett 
anyag feledésbe merülhet, a készség azon
ban megmarad, állandó habitussá válik. 
Az igazán kiművelt lélekre mindig ez a 
hosszas gyakorlásban szerzett készség jel
lemző, amelyet nem pótolhat bármily 
széleskörű tárgyi tudás sem, míg az auto
didaktáknál rendszerint ép ennek a for
mális kimüveltségnek a hiánya bántó. Ha 
az A.t tisztán mint az elme gyakorlását, 
kiélesítését fogjuk fel, tekintet nélkül az 
anyag tartalmi minőségére, akkor előáll 
az, amit didaktikai formalizmusnak szoktak 
nevezni. A nyugati kultúrában ez az el
tévelyedés, legalább is általánosságban és 
tartósan, csak elvétve fordult elő. Az, amit 
a XVII. sz. realistái, majd a múlt sz.-ban 
a herbartiánusok formalizmusnak bélye
geztek, voltaképpen az A.nek csak egy
oldalúan intellektuális alkalmazása, amely
ről fentebb volt szó. Az ilyen intellektualiz- 
must mindkét esetben a humanisztikus 
elvek elsekélyesedése idézte elő ; az anyag 
minősége azonban ekkor sem vált mellé
kessé, amit az is bizonyít, hogy ép bizo
nyos tárgyaknak tulajdonítottak különös 
képzőerőt. Az A. módja és hatásának mér
téke az ismerettárgyak és a lelki funkciók 
természete szerint különböző. Az előbbire 
vonatkozólag mondtuk, hogy minden 
tárgynak megvan a maga alaki képző
ereje. Mégis bizonyos tárgyaknak ép sok
oldalú lélekművelő hatásuknál fogva külö
nös formális képzőerőt szoktunk tulajdo-
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nítani. A hagyományos felfogás szerint 
ilyenek pl. a nyelvi és irodalmi tárgyak. A 
klasszikus tanulmányok kiváló képzőereje 
nem annyira e nyelvek logikus szerkezeté
ben (ezzel némely modern nyelv is dicseked
hetik), mint inkább tartalmuk minta- 
szerűségében rejlik, amely egyedül képes 
a történeti tudat — minden szellemi meg
értés e legfontosabb alaki feltételének — 
kifejlesztésére. A lelki tevékenységek sze
rint viszont megkülönböztetjük a szemlé
let, a gondolkodás, az emlékezet, a képzelet, 
az akarat és érzelem A.ét. Lelki tevékeny
ségek fejlesztése egyáltalán csak formálisan 
lehetséges. A nevelés feladata, hogy az 
illető funkciók gyakorlására megfelelő 
tartalmakat (pl. a szemléletnél) vagy célo
kat (pl. az akaratnál) jelöljön meg. A csa
ládi környezetnek és az iskolának mint 
társas közösségnek is megvan e tekintet
ben a maga szinte észrevétlen formális 
képző hatása. Az ú. n. jó modor pl. ép 
ezeknek a hatásoknak formális eredménye. 
Nem hagyható azonban soha figyelmen 
kívül, hogy a lélek mindig egységes egész, 
ezért az egyes funkciók gyakorlása sem 
történik a valóságban soha elszigetelten, 
hanem csak egymással állandó kölcsön
hatásban.

í r o d .  0 . Willmann: Didaktik als Bildungslehre 
(1903*) 57. sk. 1.). Kerschensteiner: Theorie d. Bildung 
(1926). Spränget: Lebensformen (1930s) főleg 381.sk. 
11. L itt: Geschichte u. Leben. Probleme u. Ziele kultur- 
wissenschaftlicher Bildung (1925'). Lehmensick: Theorie 
d. formalen Bildung (1926). P ro h á sz k a .

Alakpszicholégia (Gestaltpsychologie) né
ven azt az újabb német lélektani irányzatot 
ismerjük, amely Wertheimer, Köhler, 
Koffka és mások vezetése mellett a „klasz- 
szikus“ társítási lélektani felfogással 
szembeállítja a lelki életnek „egészeken“ 
és „alakokon“ nyugvó felfogását. Az A. 
kritikai éle az angol-német asszociációs 
lélektan ellen irányul, amely a lelki életet 
a következő princípiumokra építette f e l :
a)  A lelki élet egésze nem egyéb egyes 
elszigetelt lelki elemek többé-kevésbbé 
bonyolult összegénél („mozaikjánál“).
b) Az egyes lelki elemek (pl. érzetek) tel
jesen megfelelnek a külső világból eredő 
ingereknek („Reizadäquatheit“), c) Az 
egyes lelki elemek fő, vagy egyetlen össze
kötő kapcsa a társulás. Az alakpszicho
lógia szerint ez a lélektani elmélet nem 
nyújtja a lelki életnek igazi képét és szer
kezetét, mert nekünk mindig egész- és 
alak-élményeink és pszichikai folyamataink 
vannak, az elszigetelt érzetek (lelki elemek) 
csak az elvonásban léteznek. Tekintsünk 
pl. egy konkrét szemléletet : három fény
pont nemcsak három elszigetelt fény- és 
ezínérzet gyanánt merül fel tudatunkban, 
hanem úgy, hogy őket egyúttal bizonyos 
alakkal egybefoglaltan vesszük észre, pl. 
egymás mellett, vagy háromszög-alakban 
stb. Az „alak“ nem egyéb, mint az egyes 
elemek rendje és egységesítése. Hasonló

ehhez minden más élményünk is ; azok az 
elemek, amelyeket a lélektani tudomány 
a konkrét élményekből kielemez, nem 
autonómok, hanem mindig egy egésznek 
többé-kevésbbé önállótlan részei, úgy, 
hogy a konkrét alak-élménynek és folya
matnak elsőbbsége van a rész és elem fo
galmával szemben. Arra a kérdésre, hogy 
honnan származnak élményeink alak-moz
zanatai, az alakpszichológusok azzal felel
nek, hogy feltételeznek az agyban bizonyos 
összekötő fiziológiai folyamatokat, ame
lyek az egyes (elszigetelt) érzéki benyomá
sok folyamatai között kapcsolatokat léte
sítenek s így azok egész alak voltát bizto
sítják. Az alaknak az egyes elemektől kü
lönböző jellegét bizonyítja az, hogy egy 
alak (pl. egy melódia) ugyanaz maradhat, 
ha elemeit teljesen megváltoztatjuk is (ha 
a dallamot transzponáljuk). Az alakelmé- 
letnek a pedagógia is hasznát veheti pl. 
a szellemi felfogás és megértés módszeres 
kezelésében: egy idegen nyelvű mondat 
lefordítása könnyebb, ha előre megragad
tuk az egésznek értelmét s úgy haladunk 
a részek felé ; a gyermekek olvasni tanu
lása a Decroly-módszer szerint egész szavak 
és frázisok képeiből indul ki és halad a szó
tagok s betűk fölé stb. V. ö. Várkonyi H. : 
Az alaklélektan kifejlődése és jelentősége. 
(Magy. Pszichol. Szemle, I. 1928.) Jaensch 
E. u. Grünhut L. : Uber Gestaltpsychologie 
und Gestalttheorie (1929). Várkonyi.

Alalia, az artikulált hangok kiejtésére 
való képtelenség, amelyet az idegrend
szer zavara, vagy .a beszélőszervek hibája 
okoz.

Alanus ab Ingulis (fr. Alain de Lille) 
(1120— 1203) cisztercita, skolasztikus filo
zófus, tudós is  költő, akit sokoldalúsága 
miatt a doctor universalis et magnus névvel 
tiszteltek meg. Írásaiban korának tóvtanai 
ellen védelmezte a hitet, rendszerében 
Boethiusra támaszkodott. M. : De arte 
(sive de articulis) fidei catholicae, híres 
teológiai munka. De planctu naturae c. 
filozófiai költeményében az ember hibáit 
panaszolja. Antielaudianus c. költeményé
ben az akkori ismeretek enciklopédiáját 
adja. V. ö. Baumgartner: Die Philosophie 
des A. (1906).

Alapítvány: bizonyos meghatározott 
(kulturális, közoktatásügyi, tudományos, 
művészeti, jótékonysági, kegyes stb.) cél 
szolgálatára megfelelő alapítványi szer
vezetben kirendelt vagyon. Az alapító az 
alapítás által vagyonának arról a részéről, 
amelyet a meghatározott célra rendel, 
lemond és ezen alapítványi vagyon keze
lését az alapítvány szervezetében meg
határozott szervekre bízza. Jcgászok között 
régi vitakérdés, hogy ki az alapítványi 
vagyon (az „alap“) tulajdonosa? Az alapító 
már nem az. Azok, akik az alapítvány nyúj
totta előnyökben részesülnek, az általános 
felfogás szerint szintén nem tekinthetők az

M agyar P edagógiai Lexikon II. 2
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alapítványi vagyon tulajdonosainak, ha
sonlóképpen a vagyonkezelő szervek sem. 
Az általánosan elfogadott felfogás szerint 
azt a célt, amelyre az alapítványi vagyon 
szolgál, kell megszemélyesítenünk és mint 
ilyen pusztán a jog által megalkotott ú. n. 
jogi személyt a vagyon tulajdonosának te
kintenünk. Minthogy az alapítvány te vés 
általában altruista cselekedet, s minthogy 
az alapítvány célja is közérdekű cél szokott 
lenni, az alapítvány kezelését közhivatali 
funkciónak is szokták tekinteni. Bárhogyan 
álljon is ez a kérdés, annyi bizonyos, hogy 
az alapítványok tevékenysége a közigazga
tási hatóságok ellenőrzése alá tartozik, 
amely ellenőrzés a király alapítványi főfel
ügyeleti jogának a kifolyása. Sőt már magá
nak az alapítványi ügyletnek az érvényessé
géhez is kormány hatósági jóváhagyást kí
ván meg a szokás jog, legalább is a közérdekű 
alapítványoknál. Iskolai alapítványoknál 
ennek az 1883. X X X . tc.-ben tételes tör
vényi alapja is van. Alapítványok dolgában 
az amerikai Egyesült-Államok állnak első 
helyen. Hivatalos kimutatás szerint ott 
1929-ben 2.450,720.000 dollárnyi alapít
ványt tettek, amelynek túlnyomó része 
vallásos célokra esik ; ezek után következ
nek a nevelést és oktatást előmozdító ala
pítványok. — L. még : Közalapítvány, Köz
alapítványi igazgatóság. Moór.

Alapnevelő. Rapos János kisdedóvó- 
képző-intézeti ig. ajánláséra néhány évig 
(1868— 1870) az „alapnevelő“ és „alap
nevelés“ megjelöléseket használták a „kis
dedóvó“ és „kisdednevelés“helyett.

Alaposság. Valamely dolognak gyökeres 
ismeretét és valamely munkának teljes 
elvégzését jelenti. Az A.ra való nevelésnek 
vannak értelmi és erkölcsi feltételei. Ér
telmi feltétele az, hogy a növendék tisztán 
lássa azt az alapot, amelyen az új ismeret 
nyugszik, és világos legyen előtte az új 
ismeretnek minden irányban való kapcso
lata. Az alapos tudás ellentéte a felületes 
tudás, amelynek nincsen gyökere a korábbi 
tanulmányokban, amely nem betetőzője az 
előző ismeretnek. Az A. erkölcsi feltétele 
viszont abban áll, hogy a kisdedkortól 
kezdve következetesen megkívánjuk azt, 
hogy a gyermek minden munkáját pontosan 
elvégezze és soha se elégedjék meg fél
munka teljesítésével. Fr.

Alapszabályok. Minden egyesületnek A.- 
kal kell rendelkeznie, amelyek az egyesülés 
célját és szervezetét meghatározzák. A * •
magyar e g y e s ü le t i  jog szerint, mely részben 

;_áz 1922 : X I. tc.-en. legnagyobb részben 
azonban ihá is csupán miniszteri rendele
teken nyugszik, az A. láttamozás végett 
a törvényhatóság útján a belügyminiszter
nek (illetőleg esetleg a fennálló jogszabá-

• Jyok alapján a láttamozásra a belügy
miniszterrel egyetértőleg illetékes más szak- 
miniszternek) bemutatandók. Az ifjúsági 
egyesületek ügye a belügyminiszterre! való
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megállapodás értelmében a vk. miniszter 
ügykörébe tartozik, s A.aikat a tanfel
ügyelő (45.611/1914. vkm. rend.), illetőleg 
a tank.kir. főigazgató (400/1926. vkm. rend. 
68—69. §), a tanintézeten kívüli ifjúsági 
egyesületekét pedig a vk. miniszter hagyja 
jóvá. Ifjúsági egyesületek csak önmüve- 
lési, segélyezési, testedzési célokra alakul
hatnak, s rendes tagjaik csak az illető tan -! 
intézet rendes tanulói lehetnek. Közép
iskolai tanulók az intézeten kívül álló egye
sület kötelékébe nem vehetők fel (9900. 
1923. bm. rend.), nyilvános sportegyesüle
tekbe azonban beléphetnek, ha ezt közép-’ 
iskolai igazgatójuk javaslatára a KISOK 
(Középfokú Iskolák Sportköreinek Orszá
gos Központja) miniszteri biztosa meg
engedi (68.550/1928. vkm. rend.) — Minden 
egylet Á.ainak utolsó szakaszába szószerint 
felveendő a következő rendelkezés : „Azok
ban az esetekben, ha az egyesület (kör stb.) 
az alapszabályokban előírt célját és el
járását meg nem tartja, hatáskörét túllépi, 
államellenes működést fejt ki, a közbizton
ság és közrend ellen súlyos vétséget követ 
el, vagy a tagok vagyoni érdekeit veszé
lyezteti, a m. kir. belügyminiszter ellene 
vizsgálatot rendelhet el, működését fel
függesztheti és végleg fel is oszlathatja“. 
(77.000/1922. bm. rend.) Különböző célú 
egyletek csak külön-külön A.kal alakul
hatnak meg. — .Moór,

Alapvizsgálat (jogi és tanári): 1. jogi ok
tatás és középisk. tanárképzés.

Alapy János (j  1778) nagyváradi prépost- 
kanonok, dulcinói püspök. 1758. az árva
ságra jutott nemes ifjúság nevelésére 48.000 
rénes forint alapítványt tett. Egész vagyo
nának örökösévé a nagyváradi fiúnöveldét 
rendelte, amely így 85.520 forintnyi összeg
hez jutott. Ld. Molnár Ah : Ismerettár.

Albánia közoktatásügye az elmúlt év
tizedek mozgalmas eseményei ellenére 
eléggé bíztató. Az elemi oktatás mindkét 
nembeli 6— 13 éves gyermekekre kötelező. 
Az elemi iskolák 5 osztályúak, de a közel 
jövőben 7 osztályúnkká fejlesztik ki. 
Nagy gondot fordítanak a testnevelésre. 
A 495 elemi iskolát (15 intemátussal kap
csolatos) 1929-ben 28.199 tanuló látogatta 
az alsó osztályokban koedukációs alapon. 
A néptanítókat a gimnázium elvégzése 
után külön tanfolyamokban (Szkutari vagy 
Tirana) képezik ki. Van négy 8 osztályú 
gimnázium, amelyek közül kettőt az állam 
tart fenn, egyet-egyet pedig államsegéllyel 
a jezsuiták és a ferencrendi szerzetesek. 
Kositzában egy nemzeti líceum működik 
az állam által fizetett francia tanárokkal. 
Leányok számára 3 középiskola van, ezek 
közül a tiranai Kyrias-intézetben a tanítás 
angol, francia, olasz és albán nyelven fo
lyik. 1929-ben a középisk. tanulók száma 
2303 volt. Itt nincs koedukáció. A közép
isk. tanárok külföldön szerzik oklevelüket: 
ezidőszerint vagy 200 albán hallgató tanul
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német, osztrák, olasz és francia egyeteme
ken. A technikai oktatásról több szakinté
zet gondoskodik (ipari, mechanikai, mező
gazdasági). Egyetemük még nincsen, de 
tervbe vették egy pedagógiai és technikai 
főiskola felállítását. (1930:804.000 lak.)

Albertus Magnus (1193— 1280) aquinói 
sz. Tamás mestere, Párizsban és Kölnben 
tanított filozófiát. Törekvése nem annyira 
a teológiára s a rendszerezésre irányult, 
mint a filozófiára, amelyben nem alkotott 
önálló rendszert. Célja volt Aristotelest a 
„latinok“ számára lefordítani, kiegészíteni, 
magyarázni ; A. oly mélyen hatolt be az 
aristotelesi bölcselet szellemébe, hogy egész 
fejezeteket önállóan írt meg s a görög 
filozófus rendszerét szinte írói önállósággal 
stilizálta újjá. Innen nagy tekintélye a 
korabeli skolasztikában. Fő szempontjai: 
az ész és hit szerepének gondos különvá
lasztása, a megfigyelés és tapasztalás is
meretszerző értékének hangsúlyozása a 
természet jelenségeinek megismerésében 
(„experimentum solum certificat in talibus“), 
az észismeretnek az érzéki ismeretre való 
alapítása, Isten létének bizonyításában az 
ontológiai érv (1. szent Anzelm) elvetése 
s a külső világ megtapasztalásából való 
kiindulás, a világ időben történt terem
téséről szóló tétel bizonyíthatatlansága, s 
az ú. n. „tevékeny értelem“ egyénisége 
stb. Művei 21 kötetben 1651. jelentek meg, 
majd 38 kötetben 1890— 1899 Párizsban. 
Y. ő. P . Mandonnet: Siger de Brabant et 
l ’averroisme latin (1911). F. H.

Albizálás. A hazai protestánsoknál régeb
ben a szegény középisk. tanulók felkeresték 
hitfeleiket, hogy költséget gyűjtsenek kül
földön végzendő tanulmányaikra. (Kis Já
nos ev. szuperintendens is így jutott Göt- 
tingenbe és Jenába). V. ö. Kom is : Eszmé
nyek I. 333. Olatz I . : „Freymüthige Be
merkungen eines Ungars über sein Vater
land“ Teutschland. 1799, 187. 1. f.) külön 
fejezetben hosszasan nyilatkozik az A.ról.

Albrecht János (1852— 1926) tn.nk-fóiy.- 
tankonyvlrúr - Az-agyetmret- 'Bégében vé
gezte. 1874—82. nevelő gr. Széchenyi nagy
követnél, 1883. aradi, 1884. kaposvári, 
1887. pozsonyi gimn. tr, 1906. u. o. reál. 
ig., 1911. főig. A német nyelvi és irodalmi 
oktatásnak szolgáló számos tankönyvet 
írt. Isk. használatra készült kiadások: 
Lessing, Minna v. Bamhelm; Goethe, 
Hermann u. Dorothea ; Schiller, Wilhelm 
Tell.

Alcuinus : 1. Alkuin.
. Aldor Imre (1838— 1928), családi nevén 

Schmidt, középisk. tr. és író. Eredetileg 
ciszterci tr. volt, de kilépett a rendből. 
Igen nagy tevékenységet fejtett ki a poli
tikai sajtó és a történeti ismeretek nép
szerűsítése terén ; megalapította a „Nép
zászlója“ c. hetilapot, a „Történelmi 
könyvtárt“ ; két antológiát szerkesztett;

röpirataiban Kossuth korát és az emigráció 
életét tárgyalta. 1879. tanári állást vállalt 
a temesvári áll. reáliskolában : itt 7 éven 
át mint lapszerkesztő is működött; pályája 
végén több más városban is tanított.

Áldozás (szentáldozós) az Oltáriszentség 
vétele, egyesülés ( communio) Jézus Krisz
tussal. A IV. lateráni zsinat (1215) rendel
kezése szerint évenkint legalább egyszer, 
húsvét táján kötelező. Újabban mindin
kább terjed a gyakori és a mindennapi 
szentáldozás, amelynek föltételei a ke
gyelmi állapot, éhgyomor és helyes szándék.

Z.
Alexander Bemát (1850— 1927) egyet, 

tr., filozófiai lró, "a M. Y. A. és a Kisfaludy 
Társ. r. tagja, az O. K. T. előadótanácsosa, 
a Filozófiai Társaság elnöke stb. Működése 
a filozófia, esztétika, irodalomtörténet, 
pedagógia és hírlapírás közt oszlik meg.
A magy. közoktatás újabb történetében 
felmerülő elvi kérdéseknek majd mind
egyikéhez hozzászólt miniszteri értekezle
teken, ankétokon, tanügyi és tudományos 
társulatokban, hivatalos testületekben stb. 
A z  1905. kibocsátott népisk. tanterv és 
utaiutettoE^^zepiésztŐbtzgttsáFáhajn a leg— 

-.nagyobb munkát ő fejtette ki, s az Ut'asi- 
tásoB~nagy részét' 8 írta. M. r Kant élete, 
fejlődése és filozófiája (I. köt. 1881). Bá- 
nóczi J.fel együtt szerk. a Filozófiai írók  
Tárát, amelynek több kötetét maga írta, 
ill. fordította (Descartes, Kant, Diderot). 
Az akarat (hat előadás, 1904). Az olvasó
könyvről (1907). Művészet, a művészet 
értékéről, a művészeti nevelésről (1908, 
franciául is megjelent), A háború mint 
nemzetnevelő (1915), Spinoza (1923 néme
tül). Madách Imre (1923) stb. Isk. haszná
latra kiadta Az ember tragédiáját és 
Wallensteint. Egy ideig szerk. a Magyar 
Tanügyet, az Orsz. Középisk. Tanáregyesü
let Közlönyét és az Athenaeumot, továbbá 
az Egyetértés tanügyi rovatát. Összegyűj
tö tt filozófiai munkái Tanulmányok cím
mel jelentek meg 2 köt.-ben (1924). F.

Alexander de Villa Dei, másként A . de 
ViUedieu vagy A. Oallm, normandiai 
származású szerzetes (1170—1250[?]), a 
Doctrinale nevű emlékeztető versekbe sze
dett latin grammatikai tankönyv szerzője. 
A munka Priscianus alapján, állítólag 1199. 
készült s 2645 leonin hexameterben a latin 
nyelvtan egész anyagát felölelte. Minthogy 
a középkor közkeletű, élő latinságának el
sajátításához segített, a XIII. század köze
pétől Európaszerte szinte példátlan elter
jedtségre tett szert, ami bizonyítéka annak, 
hogy tényleges szükségletnek felelt meg. 
Annál súlyosabb támadások érték a klasz- 
szikus tanulmányok feléledésekor a huma
nisták (elsősorban Lorenzo Valla) részéről, 
akiknek végre sikerült kiszorítani a hasz
nálatból. Így is a XVI. századig fenntar
totta magát. Alexandrislák : a középkori

2»
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latin iskola növendékeinek neve, akik a 
Doctrinaleből tanulták a grammatikát.

í r o d .  Reichling: Das Doetrinale des A. (Mon. 
Germ. Paed. XII.). Finánczy: IIs (18S. 1. 1.). jP.

Alexandriai filozófia. A filozófiatörté
netben így nevezzük azt a filozófiát, amely 
a Kr. u. 4. és 5. században virágzott 
Alexandriában. Általános felfogás tekinte
tében a platonizmus talaján állott, de a 
metafizikai kutatás helyett inkább a mate
matikára és a természet vizsgálatára ve
tette a súlyt. Lassankint a platonizmus 
és kereszténység szintézise lett ebből a 
füozófiából, amelynek legnevezetesebb 
képviselői: Hypatia, a filozófusnő, vala
mint tanítványa : Synesios, s az emesai 
Nemesios. Nagy J . (Pécs).

Alexandriai katecheta iskola. Amikor 
az egyház tanait a pogány bölcselők és az 
eretnekek több oldalról támadták, szük
ségessé vált az evangélium hirdetése mel
lett a keresztény hit tanainak tudományos 
megalapozása és a Szentírás kritikai exegé- 
zisónek rendszeres tanítása. Ezt a feladatot 
teljesítette az alexandriai főiskola, amely
nek kezdetei homályba vesznek. Első 
tanítója Pantainos. Utódja Alexandriai 
Szent Kelemen, őt -követte a főiskola ve
zetésében Origenes (203—230), aki ezt az 
intézményt a virágzás magas fokára emelte. 
Vajjonafőiskola Origenes után fennállott-e, 
s ha igen, kik léptek örökébe, erre nézve 
csak feltevések vannak, amelyek hitelesen 
nem igazolhatók.

í r o d .  Lehmann: Die Katechetensctaile zu Alexan
dria (1896). Jt\

Alexia : 1. Legaszténia.
Alexics (Alexi, Alexici) György (1864—) 

nyug. főisk. tr., egy. mtr. M. : tankönyvek 
és szótár a román ny. és Írod. tanításához.

Alfabetum : 1. Ábécé.
Algebra : 1. Mennyiségtan.
Algorithmus vagy algoritmus, az a szá

molási eljárás, amely az arab matematiku
sok, főleg Mohammed ben Musa Alchwa- 
rizmi müveinek elterjedésével a XIII. 
század elejétől kezdve Európában uralko
dóvá vált és amely az arab számjegyek és 
a tízes számrendszeren alapuló számítási 
módszerek alkalmazásában áll. Vele foko
zatosan kiszorult az iskolákból is a nehéz
kes római kolumna-számítás. Az A. korá
nak legelterjedtebb tankönyve Sacrobosco 
(De algorithmo) kompilációja volt. Ma 
Á.on általában minden mennyiségtani 
műveletet értünk, amennyiben a szám
értékek általánosításán alapul. Innen az 
A. logikai értelme, amely azt a törekvést 
fejezi ki, hogy a logikai operációknál a 
fogalmak szimbolikusan jeleztessenek. V. 
ö. Cantor: Mathematische Beiträge z. 
Kulturleben d. Völker (1863), PafU : Gesch. 
d. naturwissensch. u. matematischen Un
terrichts (1913). Gouturat: L ’algébre de 
la logique (1905). P.

Alistali Farkas Jakab : 1. Farkas Jakab.
Alkalmazás, a tanultaké. Ismereteknek 

és ügyességeknek csak akkor van értékük, 
ha nem maradnak holt tőke, hanem az 
iskolában és az életben alkalmazni is tud
juk. Az A. a megértés próbaköve. „Nem  
elég tudni, az alkalmazáshoz is érteni kell“ 
(Goethe). Eszerint kétféle A. van: a)  a 
tanításban, amikor az A. a szerzett isme
retek tudatossá tételére szolgál (pl. a nyelv
tanításban, az írásbeli dolgozatok segítsé
gével, a matematikai oktatásban a példák 
útján, a vallásoktatásban a cselekvő h it
életben stb.), b) az életben való A., amely
nek újabban mindjobban előtérbe lépő 
szükségessége az iskolai nevelésre vonat
kozó reformtörekvésekben is érezteti ha
tását. Kevesebb szó és több cselekvés a 
jelszó, a tettre nevelés (education to do), 
mely az iskolát közelebb hozza az élethez 
(munkatanítás, munkaiskola). Non scholae, 
séd vitae discimus. V. ö. Willmann : Didak
tik 19094, (II., 332, magy. ford. Schütz .1. 
1917) és Alaki fokozatok. F.

Alkalmazkodás. Montaigne azt kívánja 
a nevelőtől, hogy tudjon leereszkedni a 
gyermek értelmi színvonalára (il se doibt 
ravaller pour s’accomoder á sa force, Essays 
I . Chap. X X V .), ezért hagyja őt cammogni 
maga előtt, hogy megismerje a jellemét 
( il est bon qu'il le face trotter devant luy, 
pour iuger de son train), mert csak így lesz 
képes őt sikerrel vezetni. Ez a sürgető 
kívánalom, amely évszázadok visszás ne
velésmódjának reakciójaként lépett fel, 
azóta elmélkedőknél és gyakorlati nevelők
nél számtalanszor ismétlődött (Locke, 
Rousseau, Pestalozzi, Herbart, filantropis- 
ták stb.), irányokat teremtett és a mai 
pedagógiának valósággal jelszavává lett. 
Az A. elvében kettős követelés jut kifeje
zésre : 1. A. a gyermeki egyéniséghez, ami 
megkívánja a gyermek eredeti adottságá
nak, megkülönböztető sajátosságának fel
ismerését és a nevelésben való figyelembe
vételét és 2. A. a gyermeki fejlődéshez, 
ami viszont feltételezi a gyermekség egyes 
szakaszainak ismeretét, megbecsülését és 
a nevelői eljárásoknak ehhez mért meg
választását. Az A. az utóbbi formájának 
helyessége ma már vitán felül á l l: felisme
rése és fokozatos megvalósítása a peda
gógiai gondolkodás döntő fordulatát jelen
tette. Mindig óvatosságot igényel azonban 
az állásfoglalás az A. elvének előbbi értel
mével szemben, amelynek a legújabb iro
dalomban egyre több szószólója támad. 
Nem említve, hogy az A. a mindenkori 
gyermeki egyéniséghez, mint metodikus 
elv már magában contradictio (minthogy 
a módszer mindig általános), de a gyakor
latban is, ahol rendesen csoportnevelés 
folyik, megvalósíthatatlan feladatok elé 
állítja a nevelőt. Ezért ajánlatos az A. 
követelményét ebben az esetben inkább 
csak negatív értelemben alkalmazni: a
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nevelőnek semmit sem szabad tennie, ami 
a rábízott növendék valamilyen kifejlesz
tésre érdemes egyéni sajátosságát elnyom
hatná. Prohászka.

Alkalmazott pedagógia : az elméleti ne
veléstudomány tételeinek, tanításainak át
vitele, érvényesítése a gyakorlatban. Míg 
az elmélet egyetemes érvényű elvekből 
indul ki, az A. a gyakorlatból nő ki, esz
közei közvetlen alkalmazhatók a nevelés 
és tanítás területein. Mindig számolnia kell 
számos tényezővel, körülménnyel. Ilye
nek a gyakorlati nevelésben : a nevelés 
helye (házi, iskolai, intézeti; magán- és 
nyiív, nevelés), a növendékek száma (egyéni 
v. tömegnevelés), a nevelés általános szer
vezete (egy v. több hatóság irányítja-e), a 
nevelést szervező (fizikai v. erkölcsi) sze
mélyek viszonyai (állam, község, egyház, 
egyesületek stb.). A tanítás gyakorlatában 
a következő szempontok érvényesülnek : 
a figyelemkeltés, megértetés és megszilár
dítás gyakorlati módjai (szemléltetés, egy
másra vonatkoztatás, begyakorlás, emlé
kezetbe vésés, alkalmazás, ismétlés) a 
művelődési anyag egyes ágaiban (speciális 
módszertan). Számonkérés. Vizsgálatok. 
Iskolai dolgozatok kezelése, javításuk és 
értékesítésük. A tanítás alakja. A tanító, 
tanár egyénisége (rátermettség, előkészület) 
a tanító és a növendék viszonya, az iskolai 
dolgozatok tárgya. A tankönyv, a tárgy
felosztás és órarend ; a felügyelet, a fegyel
mezés eszközei a leekeórában stb. L. még : 
Gyakorlati pedagógia.

í r o d .  Schiller H. : Handbuch der praktischen Päda
gogik (1904‘). Matthias A . : Praktische Pädagogik für 
höhere Lehranstalten (1908a). Jüohl-Pallat: Handbuch 
d. Pädagogik (I. 1928).

Alkalomszerű oktatás ( Gelegenheitsunter
richt )  az olyan, amely eltér a tantervtől és 
szokásos rendszertől s ismeretek és esemé
nyek köréből felöleli mindazt, ami külön
álló és véletlen ugyan, de közvetlenül kap
csolódik az élethez és jellemhez, abban a 
pillanatban leköti figyelmünket s egyben 
alkalmas arra, hogy az illető tárgykör el
mélyítését és a látókör kiszélesítését lehe
tővé tegye. Már ebből is látható, hogy ez az 
A., amely az „új pedagógiának“ az érdeklő
désre és érdekességre támaszkodó irányelvét 
követi, nem hozható mesterségesen fel
színre, hanem a kellő pillanatban és alka
lommal önmagától kell jelentkeznie. Az 
iskolai gyakorlatban ilyen szempontok, ille
tőleg élmények a következő területekről 
kínálkoznak : technika (utcai események, 
szomszédság, közlekedés), földrajz (kirán
dulások, utazások, folyó, tenger), történe
lem (híres középületek, emlékművek, jubi
leumok, város képe), vallás (közelgő bérmá
lás, egyházi ünnepek), esztétika (művészi 
kiállítások, természeti tünemények, szép 
tájak) stb. Az A., amelyet újabban (1908) 
Otto Berthold hirdetett és követett, mind 
szélesebb körökben nyer alkalmazást: kellő

mértékben ügyesen gyakorolva, pedagógiai 
tekintetben is jogosult.

í r o d .  Scharrelmann: Systematischer Unterricht u. 
Gelegenheitsunterricht (1912). Alberts : Aus dem Lehen 
der Berthold Otto-Schule: Die Lebensschule 18. füz. 
(1925). Hohnstedt: Eriebnisunterricht u. Deutschkunde 
(1927). H. I. Scheujgen: Gesamtunterricht in Land
schulen (Deutsche Landschulbücherei 10. sz., 1928). 
Schwartz: Päd. Lexikon II.)

Alkoholizmus : 1. Antialkoholizmus.
Alkotmánytan. A helyesen irányított 

nevelés az egyén és a közösség elválaszt- 
hatlan kapcsolatának megéreztetésében 
áll. A legfőbb szuverénitást képviselő, 
egyénfeletti összefüggés, az állam. Kiala
kulásának vizsgálata a történeti tanulmá
nyok feladata, életfolyamatának gyakor
lati megismerése elengedhetlen feltétele 
a jövendő állampolgár öntudatos állásfog
lalásának, tágabb értelemben vett környe
zetével szemben. Az A. mint iskolai tárgy 
az államtani ismereteknek didaktikai 
szempontok szerinti előkészítése. Feladata 
az állami szuverénitás főszerveinek a tör
vényhozó és végrehajtó hatalom egymás
hoz való viszonyának, továbbá az egyén és 
az állam belső kapcsolatának megérezte- 
tése. Az A. keretébe tartozik az állampolgári 
jogok és kötelességek rendszerezése, amely 
az egyéni szabadságjogok biztosítása mel
lett, az államhűség, engedelmesség és oda
adás etikai magaslatára emelik a tanuló 
fejlődő lelkét. Az A. önálló tárgy az elemi 
iskola V. oszt.-ban (heti 1 óra) és a tanító
képző intézetek V. évi folyamában (heti 
2 óra). A középisk. történeti tanulmányai
nak a VII. oszt.-ban befejező stúdiumát 
alkotja. A kibontakozó történeti érzék se
gítségével, tájékozódás ez a jelennel szem
ben és útmutatás az eljövendő feladatok 
megoldására. L. még : Állampolgári nevelés.

í r o d .  Stapel: Volksbürgerliche Erziehung (1928*). 
Seidenberger: Behandlung d. Eeichsverfassung in d. 
Schule (1921). Egyed: Közjogi alapismeretek (1927). 
tauringer: A magy. közintézmények tört. fejlődése 
(1922). Horn : Alkotmánytan képzők számira (1929).

Ember J.
Alkotó munkára való nevelés. A munka

iskola (1. o.) reformmozgalmával egyidőben 
felismerték az alkotó munka nevelő értékét 
is. Sokan azt hangoztatják, hogy csak az 
az igazi munkaiskola, ahol alkotva tanul
nak, ahol minden óra alkotó munka. Cél
szerű azonban az alkotó munka pedagógiá
ját a munkaiskoláétól elkülönítve tár
gyalni, mert lélektana, módszere és egy
ben jelentősége is más. Míg régebben csak 
a geniális embert tartották képesnek 
alkotásra, addig újabban mind jobban 
fölismerik, hogy összes lelki tevékenysé
geink lényegükben teremtő és alkotó ter
mészetűek. Különösen Wundt teremtő szin
tézisének és a vonatkozó analízisnek elve 
világít rá erre a tényre. A lélek minden 
szintézise nemcsak az elemek puszta 
összegét tartalmazza, de egyben valami 
egészen újat is, és az analízis nemcsak az 
alkotó elemeket sorolja fel, hanem feltárja
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az ezek között keletkező új vonatkozásokat 
is. E törvények azt mutatják, hogy lelkünk 
sajátos természeténél fogva, minden mű
ködésében új elemeket hoz felszínre s így 
bizonyos tekintetben azt mondhatjuk, 
hogy mindig teremt. A pedagógusok közül 
legelőször talán Pestalozzi ismerte föl ezt 
az igazságot, amikor azt m ondta: „Az 
ifjúság minden tanulása öntevékenység 
legyen ; önmagából merítendő szabad al
kotás ; élettel teljes teremtés.“ Világos, 
hogy a gyermeknél nem abszolút új alko
tásról van szó, hanem legtöbbször csak 
viszonylagosan újról, tehát olyanról, amely 
csak előtte új. A gyermektanulmány rá
mutatott a gyermek játékos alkotó ösztö
nére. A képzelet szabad, játékos világában 
otthonosabb a gyermek, mint ott, ahol 
pontos reprodukciókat és logikus művele
teket kívánunk tőle. Mozgási ösztöne kel
lemes kielégítést nyer a kombináló játé
kokban, az alkotó foglalkozásokban. A 
kisdedóvókban ezek a gyermek legked
vesebb foglalkozásai közé tartoznak. A 
gyermek rajza, kombinálásai s tervezései 
sokszor meglepő tanúbizonyságot tesznek 
alkotó, teremtő képességéről. A rajz és 
kózimunkatanítás újabb irányainak sikere 
ép abban van, hogy a gyermek teremtő 
képzeletének, alkotó kedvének nagyobb 
teret biztosított. A művészi nevelés újabb 
tapasztalatai mind hozzájárultak ahhoz, 
hogy az alkotó tevékenységnek megadják 
az őt megillető szerepét a nevelésben. 
Érdekesek az eredmények a tanítás köré
ben, kiváltképpen a technikai alkotások 
terén. A reáltárgyak bőséges alkalmat 
adnak a különböző készülékek, kísérleti 
berendezések előállításánál a leleményes
ség, találékonyság kiművelésére. A szellemi 
tudományok terén is lehetségesek a v i
szonylagos új alkotások. Először gondos
kodni szoktak erőteljes élményekről, ame
lyek megindítják a teremtő képzelet mű
ködését, majd a már előbb megismertetett 
tipikus alkotás mintájára itt is megpróbál - 
tatják az alkotó munkát. Legfejlettebb a 
módszer a fogalmazás terén. A szabad téma 
és a teremtő képzelet felébresztése különb 
eredményeket hozott létre mint a régi, 
előre szigorúan megszabott vezérfonal sze
rint haladó fogalmazás. Az alkotó munka 
elve természetesen a pedagógiának csak 
egyik elve. Megvan az utánzásnak, a gépies 
munkának is a maga szerepe és a régi 
kultúrórtékek megismerése sem történhetik 
mindig az alkotó tanulás értelmében, mert 
hiszen a tanuló mindent nem találhat ki. 
De azért bizonyos, hogy az alkotó munka 
elve a pedagógia és egész kultúránk leg
sajátosabb oldalát mutatja meg, hiszen a 
nevelés és oktatás és a művelődés folya
mata maga is alkotó munka. Minden gyer
mek új eredeti egyéniség és az alkotó 
szellemű nevelés eredménye az új eredeti 
személyiség. A nemzet művelődésének elő-

haladását is teremtő alkotások teszik 
lehetővé. Az alkotó munkához azonban 
alkotó lelkűiét is kell. Uj alkotó lelkidet 
nevelésére van tehát szükség, nemcsak az 
alkotó tudás terjesztésére. Az alkotó mun
kára való nevelés új, kezdeményező szel
lemű, folytonosan előre haladó, tökélete
sebbre, értékesebb életre törekvő lelkületet 
eredményez. Ez az alkotó lelkűiét a nemzet 
jobb jövőjének biztosítéka. Az előrelátó 
kultúrpolitikus tehát szükségképpen az 
alkotó munkára való nevelés hirdetője lesz 
és azon dolgozik, hogy mindenki a nemzeti 
géniusz szolgálatának szentelje életét.

í r o d .  Lechnüzky O y.: Az alkotó munkára való 
nevelés (1912, ism. M. P. 1912, 580). Gansberg: Schaf
fensfreude und produktive Arbeit (1909). Denser: 
Schaffen und Lernen. (1921). Kernchensteiner G .: Grund
fragen d. Schulorganisation (1910). Itschner B . : Unter
richtslehre (1918—20). Schaffende Arbeit u. Kunst in 
der Schule (folyóirat). Trikäl I . : A lélek teremtő tevé
kenységei. P. Oestreieh: Schöpferische Erziehung (1929). 
Feriiére A d .: A tevékeny iskola, ford. Kenyeres E. 
(M. P. 1929). L. még a munkaiskola Irodalmát.

Lechnüzky.
Alkuin, másként Alcuinns vagy Albinus 

(735[?J— 804) angolszász eredetű bencés 
szerzetes, később toursi apát, korának 
széles látókörű tudósa, akinek neve el
választhatatlan Nagy Károly tanügyi re
formjaitól. Ezirányú munkásságát aacheni 
és toursi tartózkodása két szakaszra ta
golja. Az aacheni udvarban (782—-790) mint 
a palotaiskola feje a királyi család és az 
udvari előkelőségek gyermekeit, tehát a 
birodalom jövendő vezetőit tanította a 
szabad tudományok ismeretére ; ugyancsak 
középpontja itt Nagy Károly tudós köré
nek, az akadémiának is (ahol költői tehet
ségére való tekintettel a Flaccus névvel 
illették) és mint ilyen tanítója, tanács
adója és ösztönzője a királynak. Toursi 
tartózkodása alatt (793— 804) működése 
főleg a frankhoni kolostori iskolázás meg
szervezésére irányult, abban a szellemben, 
amint az az angolszász kolostorokban már 
egy századdal előbb kialakult és ezért a 
toursi kolostor iskoláját igazi mintaisko
lává fejlesztette ki, ahol a szabad művé
szetek minden ágát tanították. Hihető 
azonban, hogy A. figyelme nemcsak a 
birodalmi hivatalnokok és a papság kor
szerű képzésére terjedt ki, hanem Nagy 
Károly népművelési törekvéseiben is ösz
tönző része volt. E kettős irányú tanítói 
és szervezői munkásságából nőttek ki azok 
a tankönyvek, amelyeket A. a trivium 
egyes tárgyai számára írt s amelyek fel
dolgozásában főleg Beda Venerábilis (1. ott) 
nyomdokait követi. Ez utóbbi leginkább 
a tankönyvek formájában nyüvánul, amely 
általában a dialógus. Interrogate sapienter 
est docere, hangzik A. egyik módszeres 
alapelve. Ahol a kolostori iskolázás a kö- 
középkorban felvirágzott, többnyire ezek a 
tankönyvek voltak használatban és számos 
utánzásra találtak. Kívülük A. még etikai 
és pszichológiai tárgyú műveket, továbbá
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ódákat, elégiákat stb. is írt. Neveléstörté
neti szempontból figyelemreméltó az a 
levelezése, amelyet a kor vezető egyéni
ségeivel, főleg Nagy Károllyal folytatott. 
A. jelentősége elsősorban abban áll, hogy 
az antik műveltség anyagának ő volt köz
vetítője, terjesztője és első rendszerezője 
Nyugat-Európában. Ezért egyesek (pl. 
Picavet) benne látják a skolasztika ősét. 
M. : Opera ed. Quercetanus (1617, ed. 
Frobenius 1777). Migne, Patrol. Lat. vol. 
100— 101. (1863). Levelek: Monum. Al- 
ouiniana ed. Wattenbach et Dümmler, 1873 
(Bibi. Rer. Germ. VI.) ; Monum. Ger
manise historica Epist. IV. (Ed. E. Dümm
ler) 1895.

í r o d .  K . Werner: A. u. sein Jahrh. (1881!.) 
Andrew Henning West: Alcuin and the rise of the 
Christian schools (1898). La Foret: Histoire d’A. (1898). 
M. Roger: L’enseign. des lettres class. d’Ausone ä A. 
Enfcrod. h l'histoire des écoles Carolingiennes (1905). E. 
M . Wümot-Buxton: A. (1921). Fináczy II. (129—40).

Állam és egyház. A magyar állam- 
hatalomnak az egyházak körül történel
mileg fejlődött jogai (jura circa sacra) 
vannak. Ezek körébe tartozik valamely 
felekezetnek bevett, vagy elismert feleke
zetié nyilvánítása (jus receptionig), a leg
főbb felügyeleti jog (jus supremae inspec- 
tionis) az egyházak vallási, iskolai és va
gyoni működése tekintetében ; az egyház- 
védelmi jog (jus advocatiae seu protecto- 
ratu8), amely azt jelenti, hogy az állam 
saját hatalmával védi és saját anyagi ere
jével támogatja az egyházak működését és 
jogaik érvényesítését; a királyi főkegyúri 
jog (jus supremi patronatus), amely mély
reható pozitív természetű befolyást jelent 
a római és görög katolikus egyházak, — 
mint régi államegyházak — belső egyház- 
szervezeti és vagyoni ügyeibe. A bevett 
felekezetié nyilvánítás a törvényhozás 
joga; az elismertté nyilvánítás a vk. mi
niszter jogkörébe tartozik. Bevett hit- 
felekezetek : a (római, görög és örmény - 
szertartású) katolikus, a görögkeleti, az 
evangélikus református, az ágostai hit
vallású evangélikus, az unitárius és az 
izraelita TutfeleLézetek. Míg a bevett fele- 
kézefekr jogállása "történelmileg fejlődött 
ki, az elismert felekezetek jogállása az 1895. 
évi 43. t. c.-ben nyert szabályozást. E tör
vény szerint azok az állampolgárok, akik 
törvényesen elismert felekezetié akarnak 
alakulni, tartoznak legalább egy egyház
község felállítását és fenntartását, továbbá 
a gyermekek iskolai hitoktatását biztosí
tani s a hitéletre vonatkozó összes rendel
kezéseket magában foglaló szervezeti sza
bályzatot a vallás- és közokt. miniszternek 
bemutatni. Ha e kellékek megvannak és az 
alakulni kívánó felekezet nem állam- vagy 
nemzetellenes irányú, az elismerést a mi
niszter csak akkor tagadhatja meg, ha a 
szervezeti szabályok a törvényekkel vagy 
a közerkölcsiséggel ellenkeznek, vagy a már 
létező bevett vagy elismert felekezeteket

sértik. Az elismert felekezet szabadon gya
korolhatja a nyilvános istentisztelet jogát, 
vallási és egyházi ügyeit önállóan intézi, 
szükségletei fedezésére igénybe veheti hívei 
anyagi hozzájárulását, vagyont szerezhet. 
Elismert felekezetek eddig : a baptisták és 
az iszlám vallás. Az iszlám vallást kivéte
lesen törvény ismerte el (1916. évi XVII. 
t. c.) anélkül, hogy az elismertetés szokásos 
feltételeinek igazolását kívánta v o ln a ; 
méltánylása volt ez annak, hogy Török
ország a világháborúban hű szövetségesünk 
volt. A bevett hitfelekezetek közül a római 
és görög katolikus egyházakkal szemben 
az állam rendes felügyeleti jogán kívül 
messzeható pozitív jogkörrel is bír az egy
házi belszervezeti, iskolai és vagyonkezelés 
ügyeket illetőleg, ami királyi főkegyúri jog
nak (jus supremi patronatus) novoztetik. 
E jog a magyar királynak, mint alkotmá
nyos államfőnek, királyi jogai közé tarto
zik. A szent koronának ezt a jogét a király 
a minisztérium útján és annak felelőssége 
mellett gyakorolja. Legfőbb kegyúri jogá
nál fogva a király nevezi ki az érsekeket, 
püspököket, kanonokokat, apátokat, pré
postokat. A király joga új püspökségek és 
érsekségek felállítása, a fennállók egyesí
tése, eltörlése, változtatása stb. Az 1920. 
évi I. t. c., amely az állami főhatalom  
gyakorlásának ideiglenes rendelkezéséről 
intézkedik, 13. §-ában kimondja, hogy a 
kormányzó a főkegyúri jogot nem gjuiko- 
rolja. Ennek gyakorlása ezidőszerint a 
római pápa és a püspökök között oszlik 
meg. A többi bevett felekezetek az állami 

Tohatalom ilymérvü közvetlen befolyásá
nak, királyi kormányzásnak és szervezés
nek nincsenek alávetve, hanem jobbára 
csak az állami ellenőrzés elvéből folyólag 
vannak megállapítva a főhatalom iránt 
való köteletzettségeik. Általában függet
lenül, autonóm szervek által intézik vallási, 
iskolai, vagyoni ügyeiket. Ami különösen a 
két protestáns egyházat illeti, azok auto
nómiáját szabatosan formulázta az 1791. 
évi XXVI. t. c., amely ma is fő jogforrás 
az állam és a két protestáns felekezet 
közötti jogviszonyt illetőleg. A vallás- 
szabadság nemcsak a hitbeli belső meg
győződés megvallásának, hanem a vallási 
nézeteknek megfelelő külső magatartásnak 
és cselekvésnek szabadsága is, a jogi rend 
korlátain belül. A vallásszabadság elisme
réséhez csak az egy vallás domináló hatása 
alól felszabadult, ú. n. interkonfesszionális 
állam jut el. Magyarországon szabadon 
választhat és követhet mindenki bármely 
hitet vagy vallást és azt az ország törvé
nyeinek, valamint a közerkölesiségnek kor
látái között külsőkép is kifejezheti és gya
korolhatja. Senkit sem szabad törvényt és 
közerkölcsöt nem sértő vallási szertartás 
gyakorlásában akadályozni avagy hitével 
nem egyező vallási cselekmény teljesítésére 
kényszeríteni. A polgári és politikai jogok
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gyakorlására való képesség a hitvallástól 
teljesen független, de viszont hite vagy 
egyházi szabályai senkit nem menthetnek 
föl törvényen alapuló kötelességei teljesí
tésétől. Egyházi fenyíték senki ellen nem 
alkalmazható azért, mert törvényben ren
delt kötelességét teljesítette vagy törvény
ben tiltott valamely cselekvést nem vitt 
végbe vagy mivel törvény által megszabott 
kötelességét szabadon gyakorolta. A vallás
szabadsághoz tartozik valamely felekezet- 
böl való kilépés, vagy áttérés. Törvényünk 
a kilépést (á t t é r é s t ) a 18. év betöltésébea- 
köti. A kilépett köteleíTegyházf-tOTfózását 
volt egyházának megfizetni, ha pedig, nem 
lép be más egyházba (felekezeten. kívül 
marad), akkor még öt éven keresztül 

'köteles- régi egyházának az egyházi járu
lékot fizetni. A gyermek vallása, ha a 
szülők nem egy vallásúak, a saját nemebeli 
szülője vallása szerint irányul; a házasulók 
azonban a házasság megkötését megelőző
leg hatóság előtt egyességre léphetnek oly 
irányban, hogy az összes gyermekek az 
egyik szülő vallását kövessék.

í r o d .  M ann: Staat u. Bildungswesen in ihrem 
Verhältnis zu einander im Lichte d. Staatswissenschaft 
«eit Wilh. v. Humboldt (1901, Päd. Mag. 160. sz.) 
Lehmann : Staat, Kirche u. Schule im Auslande. Rinte- 
Len: Die Volksschule Preussens in ihrem Verhältnisse zu 
Staat u. Kirche (1908). Kemény: Minister u. Minis- 
terien (1908). Lukács György.

Állam és iskola. Az állam és iskola vi
szonyát a különböző államcél-ehnéletek. 
alapján különbözőképpen foghatjuk fel. 
Az a szélső individualisztikus felfogás, 
amely csupán a külső biztonság és a belső 
jogrend fenntartását tekinti az állam cél
jának, s amely azt tanítja, hogy az állam 
ne sokat avatkozzék be az egyesek és a 
társadalom életébe, az állam és az iskola 
között minden kapcsolatot megszüntetne. 
Eszerint a felfogás szerint teljesen a társa
dalomra hárulna a nevelés és oktatás 
feladatainak megoldása. Szokták ezt a fel
fogást a szellemi szabadság jelszavával is 
támogatni, amely a tanításnak és a tanu
lásnak teljes szabadságát, minden állami 
beavatkozástól való mentességét köve
telné meg. Kétségtelen ezzel szemben, 
hogy az így felfogott szabadság az államot 
alapjaiban támadhatná meg, és hogy 
nemcsak az államra nézve nem közömbös 
az iskolaügy állapota, hanem a társada
lom is súlyos kárát vallaná annak, ha a 
tanítás és a tanulás teljesen szabad ma
gánügy lenne. Az individualisztikus állam
célelméletekkel ellentétes másik végletes 
felfogás az állami mindenhatóság gondo
latából indul ki s az állami beavatkozás 
kiterjesztését követeli az emberi élet min
den területére. Ez a felfogás az iskolát is 
teljesen beolvasztaná az állam gépezetébe : 
az állampolgárok nevelésének és oktatá
sának ügye az állam monopolisztikus joga 
és kötelessége volna, akárcsak Plató Poli- 
teiájában. E felfogás felé különösen a szo-

cialisztikus rendszerek hajlanak, míg az 
individualisztikus felfogás különösen az 
angol-szász népeknél talál visszhangra. Az 
élet maga nem megy elméletek után és a 
valóságban rendesen az állam és a társada
lom vállvetett közös erővel állanak az isko
láztatás feladatainak szolgálatában. Az 
állam nem tekintheti magánügynek az isko
lát, hanem épp ellenkezőleg a maga első
rangú kulturális feladatának kell tekintenie, 
hogy az államhatalom nagy anyagi eszkö
zeit az iskola rendelkezésére bocsássa, s 
nagy vonásaiban az iskola szellemi irányát 
is megszabja. Másrészt azonban nem volna 
helyes, ha az állam az iskolát felkaroló 
e magasztos tevékenységében nem látná 
szívesen a társadalom arra hivatott szer
vezeteinek a segítségét és támogatását. 
A magyar állam elvileg a tanszabadság 
álláspontján van. A tanítás szabadságát 
elismeri annyiban, amennyiben jogunk 
megengedi, hogy az állam felügyeleti 
jogának épségben tartása mellett úgy tör
vényhatóságok, községek, egyházak, egy
házközségek, mint magánosok akár saját 
erejükből, akár társulás útján szabadon 
állíthatnak fel alsó (1868. XXXVIII. t. c.), 
középső (1883. X X X . t. e.) és felső (1868. 
XX.IV. t. c. 26. §.) iskolákat, s az általuk 
fenntartott iskolák tanerőit a törvényes 
képesítéssel bírók közül maguk választ
hatják. Az ilymódon alapított tanintéze
tek a közoktatásra vonatkozó törvényes 
rendelkezések megtartása mellett az állam
nak ugyanolyan fokú tanintézeteivel 
egyenjogúak. Alapításukat vagy nyüvános 
jellegüket a miniszter csak a törvény által 
megkívánt kellékek (felszerelés, alkalmas 
tanerők stb.) hiányában tagadhatja meg, 
a szükséges és megfelelő tanintézetek fenn
tartását pedig államsegéllyel mozdítja elő. 
A tanulás szabadságát is elismeri jogunk, 
amennyiben megengedi, hogy az ifjú sza
badon tanulhat a törvényeknek megfelelő 
bármely tanintézetben, sőt az alsóbb isko
lák ismereteit otthon is megszerezheti, 
ha évenkint vizsgálatot tesz valamely 
megfelelő nyilvános tanintézetben. A  ta
nulás szabadságát némileg korlátozza alt 
192íí). XXV. és az 1928. XIV. t. c. az egye
temekre és a jogakadémiákra nézve, ahová 
az alapos kiképzés biztosíthatása céljából 
csak a vk. miniszter által megállapított 
létszám keretén belül vehetők fel hallgatók 
(1. Numerus clausus). A tanulás szabad
sága másrészt nem jelentheti azt, hogy 
valaki egyáltalán ne tanulhasson : mint
hogy a nép műveltsége az állam létfeltételei 
közé tartozik, a magyar állam is megköve
teli, hogy legalább az elemi ismereteket 
mindenki megszerezze. Az általános isko
láztatási kötelességet az 1868. XXXVIII. 
t. c. iktatta törvénybe ; újabban az 1921. 
X X X . t. c„ az 1922. XII. t. c., az 1926. 
VII. t. c., a 130.700/1922. vk., 149.500/ 
1923. vk. 5340/1924. me. rendeletek in-
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tézkednek az iskoláztatási kötelesség szi
gorításáról. Az óvodakötelezettségről az 
5891. XV. t. c., a testnevelési kötelezett
ségről az 1921. L ili .  t. c. rendelkezik.

Moór.
Államiilozófia. Az állam mibenlétének, 

keletkezésének, fejlődésének és céljának 
elmélete. Aszerint, hogy e problémák 
közül az eredet vagy a cél, az állam tény
leges mibenléte vagy pedig a helyes állam 
eszméje van előtérben, megkülönböztet
hetünk történeti (pragmatikus) és eszmei 
alapon álló Á.t. Az előbbire tipikus példa 
az az irány, amely a hatalomban látja az 
államelmélet lényegét és gyökereit (szo
fisták, Macchiavelli) ; ugyancsak ebbe a 
csoportba tartozik az ú. n. szerződési elmé
let iránya, amely az államot egyeseknek 
a társadalmon kívüli állapot megszüntetése 
céljából létrejött közmegegyezésére vezeti 
vissza (Hobbes, Rousseau) ; ide sorolható 
továbbá az organisztikus elmélet iránya 
is, amely az államot a pszichofizikai orga
nizmus mintájára fogja fel és ennek fejlő
dését és életműködését teszi vizsgálat tár
gyává (Spencer, Schäffle, Fouillée). Ezzel 
szemben az eszmei alapon álló A. lehet 
teológiai irányú (Szt. Ágoston, Szt. Tamás, 
de Maistre), amennyiben a vallásban ke
resi az állam létének és céljának igazolását, 
vagy pedig etikai irányú (Platon, Fichte, 
Hegel), amennyiben az igazságosság, a 
szabadság, a kultúra, általában valamilyen 
erkölcsi vagy jogi eszmény megvalósítá
sában állapítja meg az állam célját és értel
mét. Régebben az Á.t rendesen a jogfilo- 
zófia keretén belül, vagy vele együtt tár
gyalták ; újabban ezen a téren is mind
inkább az a törekvés érvényesül, hogy az 
Á. problematikájának kifejtése kultúr- 
filozófiai (1. o.) alapon történjék. Ennek 
a kultúrfilozófiai államelméletnek gyökerei 
a német történeti eszmetanba mélyednek 
s felfogása szerint az állam is, mint a kul
túrának egyéb ágai, csakis az egyetemes 
kultúra összefüggéséből és a részek köl
csönhatásából érthető meg eszméjében és 
történetiségében egyaránt. Ez a közös 
tárgyi összefüggés magyarázza egyúttal 
az A. és a pedagógia viszonyát. Az ú. n. 
államcélok tana, amely a helyes állam esz
méjéből kiindulva feltárja az államcélok 
fejlődési stádiumait (hatalmi állam, jog
állam, kultúráltam), szükségképpen rá 
kell, hogy mutasson arra, mikép igazodik 
bele fokozatosan ebbe a fejlődési sorba a 
nevelés tevékenysége, tehát mint válik a 
nevelés elsőrangú állami feladattá és lesz 
a kultúrállam szószoros értelemben ne
velő állammá. A kultúrpolitika ( k ö z tu 
lajdonképpen nem egyéb, mint az álíam- 
célok elméletének éppen a köznevelés útján 
való gyakorlati megvalósítása. Ezért az 
Á. mindenkor egy fejezetet fog szentelni 
a nevelés kérdésének, míg másfelől maga 
a pedagógia is, a nevelés szervezetének

elvi igazolása céljából szükségképpen az 
Á.ra támaszkodik.

í r o d .  H. Freuer: Der Staat (192a1). TI. K elsm : 
Allgem. Staatslehre (1925). O. Spann: Der wahre Staat 
(1923*). Történeti áttekintést nyújt: It. Stammler: 
Rechts- u. Staats-Theorien d. Neureit (1925*). Komis 
O y.: Ar államcélok elmélete és a kultúrpolitika (1931).

Prohászka.
Állami alkalmazottak : akik valamilyen 

minőségben az állam szolgálatában áll
nak. Ide tartoznak az állami tisztviselők, 
kezelők, díjnokok, altisztek, szolgák, az ál
lami tanintézetek tanítói, tanárai, valamint 
a karhatalomnak (katonaságnak, rendőrség
nek, csendőrségnek, folyamőrségnek, stb.) 
tagjai és az állami üzemeknek állandó jel
legű alkalmazottai. Az alkalmazás feltéte
leit az 1883. évi 1.1. c. (minősítési törvény) 
állapítja meg. Általános feltételek : magyar 
állampolgárság, önjogúság, büntetlen elő
élet, megfelelő (18—40 év közötti) életkor 
és egészségi állapot, valamint az egyes 
szolgálati ágakra előírt elméleti és gyakor
lati képzettség. Nőket az állam csak a 
szolgálati ágak egy részében alkalmaz. 
A faji, nyelvi és vallási különbségeknek 
az állami alkalmazás szempontjából nin- 
nincsen jelentősége. Az egyes szolgálati 
ágakban megkívánt elméleti képzettséget 
ugyancsak az 1883. évi I. t. c. és az ezt 
kiegészítő jogszabályok állapítják meg. 
Az alkalmazást gyakran pályázat előzi 
meg. Az alkalmazás kinevezés útján tör
ténik és egész életre szól. Az állami tiszt
viselőket a VI. és ennél magasabb fizetési 
osztályokba az államfő, a többi Á. — né
mely kivételtől eltekintve — az illetékes 
miniszter nevezi ki. Az Á. hivatali esküt 
tesznek arra, hogy kötelességüket lelki- 
ismeretesen fogják teljesíteni. A reá bízott 
feladatok lelkiismeretes elvégzésén kívül 
minden Á. kötelessége : a haza, a nemzet 
és az államfő iránti hűség, a törvények 
tisztelete, erkölcsös élet, szolgálati enge
delmesség, a hivatali titkok megőrzése és 
előzékenység a hozzá fordulókkal szemben. 
Az Á.at kötelességeik súlyosabb meg
szegése esetén fegyelmi eljárás útján von
ják felelősségre. Horn.

Állami alkalmazottak illetményei. Az
állami alkalmazottakat szabályszerű fize
tés és lakáspénz illeti meg. Ezenfelül a csa
ládos alkalmazott az eltartott családtagok 
után családi pótlékban is részesül. Hiva
talos útjai alkalmával az állami alkalma
zott útiköltségén felül napidíjat számíthat 
fel. Hivatalból történt áthelyezése esetén 
pedig áthelyezési költségre van igénye. 
Az állami alkalmazottakat az 1893. évi 
IV. t. c. 11 fizetési osztályba sorolta. E 
törvényben megszabott illetményeken felül 
az 1904. évi 1.1. c. az állami alkalmazottak 
részére fizetés természetével bíró személyi 
pótlékokat állapított meg. Amint a háború 
alatt és után a pénz értéke csökkent s az 
árak emelkedtek, az állam egyre emelkedő
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háborús és drágasági segélyeket adott 
alkalmazottainak. A pénzérték állandósí
tása után az 1924. évi IV. t. c. alapján ki
adott 7000/1925. M. E. rendelet szabá
lyozta az állami alkalmazottak illetmé
nyeit. Az egyes fizetési osztályokon belül 
az alkalmazottakat A )  és B ) fizetési cso
portba sorolta s a két csoport részére kü
lönböző illetményeket állapított meg. Ma
gasabb (A ) csoportbeli) illetményeket 
csak annyi alkalmazott élvezhet, amekkora 
létszámot a rendelet az illető státus részére 
megállapított. B ) csoportbeli alkalmazott 
csak akkor léphet elő az A )  csoportba, 
ha ott állás üresedik meg. A 9000/1927. 
M. E. sz. rendelet a 7000/1925. sz. rendelet 
intézkedéseit kiegészítette és az illetmé
nyeket 10— 15%-kal felemelte. 1927. nov. 
hó 1-től az állami rendszerű fizetési osz
tályokba tartozó tisztviselők a következő 
fizetéseket kapják :

Fizetési A hari fizeti« fisszege pengőben -
osztály fokozat AJ csoportban B) csoportban

I. — 2.640 i—
II. — 1.760 —i

III. — 1.240 —

IV. i. 970 780
2. 880 740

V. 1. 740 590
2. 650 554

VI. 1. 555 486
2. 502 434
3. 450 400

VII. 1. 400 348
2. 365 321
3. 330 295vm. 1. 290 260
2. 270 243
3. 255 225

IX. 1. 230 218
2. 215 200
3. 200 189

X. 1. 190 172
2. 180 166
3. 170 161

XI. 1. 160 150
2. 152 142
3. 144 135

Cíyakor- főiskolai minősí-
nők téshez kötött ál-

134lású ... —
Oyakor- középiskola 8 ősz-
nők tályának elvég-

zéséhez 
állású ..

kötött
115 —

A 3300/1931. M. E. sz. rendelet szerint a B fize
tési csoportba tartozó tisztviselők az A- és B-csoport 
fizetési különbözetit 1631 július 1-tól nyugdíjba is 
beszámítható személyi pótlékul kapják meg. Az 
5000/1931. M. E. sz. rendelet az összes állami alkal
mazottak fizetéséi, ideiglenesen csökkentette, m. p. az 
I—III. fizetési osztályban 15"'„-kal, a IV— VI. fiz. oszt.- 
ban 12“/,-kal, az összes egyéb tisztviselőknél és alkal
mazottaknál 10%-kal. A csökkentés 1931 sseptember 
1-től 1932 június végéig tart.

Ennek az illetményrendszernek, amelybe 
az állami alkalmazottak különböző kate
góriái tartoznak, alapja a rangsor. Azok 
az alkalmazottak ugyanis, akik ugyan
abban a szakban működnek, egy lét

számba (rangsorba) tartoznak. Az alkal
mazott rangsorbeli helyét a kinevezés 
kelte állapítja meg. Az egy napon kineve
zetteknél, amennyiben már előbb is állami 
szolgálatban voltak, a korábbi rangsorbeli 
helyzet, vagy a beszámítható hosszabb 
szolgálat s — ezek egyenlősége esetén —  
a kinevezés sorrendje állapítja meg a rang
sorbeli elsőséget.-Az alkalmazottak maga
sabb fizetési osztályba valp előlópése rend
szerint a rangsor rendjében történik. Ma
gasabb fizetési osztályba a rangsor szerint 
következő alkalmazott is csak akkor lép
het elő, ha ott egy állás megüresedik. A 
magasabb fizetési fokozatba való előlépésre 
az alkalmazottnak 3 évi várakozási idő 
elteltével van joga. Az egyes fizetési osz
tályokon belül tehát az előlépés automa
tikus. A fizetéseknek e rangsoron felépülő 
rendszerétől eltérően az állami alkalma
zottak némely kategóriái (vasutasok, bí
rák, tanítók, tanárok stb.) szolgálati idő
höz kötött (széniunaos) előléptetésben ré
szesülnek. A megszabott idő elteltével a* 
alkalmazott magasabb fokozatba lép, tekin
tet nélkül arra, hogy abban a fokozatba» 
hányán vannak. Ily automatikus előlépési 
rendszert állapított meg az 1907. évi XXVI. 
és 1913. évi XV. t. c. az elemi iskolai 
tanítók, a 6000/1923. M. E. sz. rendelet 
az egyetemi tanárok, a 9000/1927. M. E. 
sz. rendelet a középfokú iskolák tanárai 
részére. —--------
1927. évi nov. hó 1-től az állami tanítók és tanárok a köret- 

kező illetményeket kapják:
Egyetemi és műegyetemi nyilv. rendes tanárok és az állat

orvosi főiskola rendes tanárai:
Az egyetemi vagy műegyetemi nyilv. A havi fizetés 
rendes tanári minőségben eltöltött liá- összege 

nyadik évben pengőben
a 22. é v t ő l .....................................................  900
a 19., 20. és 21. évben...............................  845
a 16., 17. és 18..............................................  792
a 13., 14. és 15. „   740
a 10., 11. és 12. ,,   68«
a 7., 8. és 9..............................................  634
a 4., 5. és 6. ,,   681
az 1., 2. és 3. .................................  528

Egyetemi és műegyetemi nyilv. rendkívüli tanárok:
.  . . ., A havi fizetés

Az egyetemi vagy műegyetemi nyilv. összege 
rendkívüli tanári minőségben eltöltött pengőbe«
a 7. évtől ................................ 485
a 4. 5. és 6. évben ................. 440
az 1. 2. és 3. ......................... 395

Az állami közép iskolák, felső kereskedelmi iskolák és tantóé-
képzőintézetek tanárai:

Fiz. A rendes tanári minőség-
fok. ben eltöltött hányadik összege oszt. fok-

évben pengőben
12. a 82. é v tő l .................... . .  655 VI. 1.
11. a 29., 30. és 31. évben . . 502 VI. í .
10. a 26., 27. és 28. ,, . . 450 VI. S.
6. a 23., 24. és 25. ,, . . 400 VII. 1.
8. a 20., 21. és 22. ,, . .  3C5 VII. 2.
7. a 17., 18. és 19. ,, . . 330 VII. .3.

. 6. a 14., 15. és 16. ,, . . 290 VIII. 1.
í &• a 11., 12. és 13. ,, . .  270 VIII. 2.

4. a 8., 9. és 10. ,, . .  255 VIII. *.
8. a 7. évben................ .. . .  230 IX . 1.
2. a 4., 5. és 6. évben . . . 215 IX. 2.
i . az 1., 2. és 3. ,, . .  200 IX . s.
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Az állami polgári iskolák, gyógypedagógiai iskolák tanárai, 
0  középiskolai intemátusi tanszemélyzet tagjai, tanüő 

(nő)-képző intézetek gyakorlóiskolai tanítói:

Fiz. A rendes tanári (tanítói)
A havi

minőségben eltöltött há- összege oszt. f ok*

12. a
nyadik evben 

31. évtől ...................
pengőben 

. .  400 VII. 1.
i i . a 28., 29. és 80. évben ,,. 305 VII. 2.
10. a 25., 26. és 27. . .  330 VII. 3.
9. a 22., 23. és 24. . . 290 VIII. 1.
8. a 19., 20. és 21. ,, . . 270 VIII. 2.
7. a 16., 17. és 18. . .  255 VIII. 3.
6. a 13., 14. és 15. „ . . 230 IX. 1.
6. a 10., 11. és 12. ,, . . 215 IX. 2.
4. a 7., 8. és 9. . . 200 IX . 3.
3. a *6. ?vben .................. . . 190 X. 1.
2. a 4. és 5. év b en ........ . . 180 X. 2.
1. az 1., 2. és 3. évben . . . . 170 X . 3.

A z állami testnevelő tanárok és magasabb képesítésük 
mezőgazdasági szaktanítók:

Vív. A rendes tanári (szak- A navi
to t  tanítói, tanítói) minőségben oszt. íok-eltöltött hányadik évben pengőben

12. a S3, é v t ő l .................... . 400 VII. 1.
11. a 29., 30. 31. és 32. évhon 365 VII. 2.
10. a 26., 27. és 28. ,, . 330 VII. 3.
9. a 23., 24. és 25. . 290 VIII. 1.
8. a 20., 21. és 22. „ . 270 VIII. 2.
7. a 17., 18. és 19. ,, . 255 VIII. 3.
6. a 14., 15. és 16. „ . 230 IX . 1.
6. a 11., 12. és 13. ., . 215 IX. 2.
4. «a .8», 9. és 10. . 200 IX. 3.
3. a 7. évben .................. 190 X. 1.
2. a 4., 5. és 6. ,, . 180 X . 2.
1. az 1., 2. és 3. ,, . 170 X. 3.

A z állami elemi iskolai tanítói tanítónők, valamint
i% kisebb képesítésű gazdasági szaktanítók és szaktanítónók:

A tanító (tanítónő) és A havi
Fiz. szaktanítói (szaktanítónői) fizetés Fizetési
fok. minőségben eltöltött há- összege oszt. fok-

nyadik évben pengőben
12. a 31. évtől .................... . 290 VIII. 1.
11. a 28., 29. és 30. évben . . 270 VIII. 2.
10. a 25., 26. és 27. ,, . . 255 V ili . 3.
9. a 22., 23. és 24. ,, . 230 IX. 1.
8. a 19., 20. és 21. ,, . . 215 IX. 2.
c. a 16., 17. és 18. ,, . 200 IX. 3.
<5. a 13., 14. és 15. ,, . . 190 X. 1.
5. a 10., 11. és 12. ,, . . 180 X. 2.
4. a 7., 8. és 9, ,, . 170 X. 3.
3. a 6. évben .................... . ICO XI. 1.
2. a 4. és 5. év b en .......... . 152 XI. 2.
1. az 1., 2. és 3. évben . . . . 144 X I. 3.

Állami óvónők
A havi

Fiz. Az óvónői minőségben el- fizetés Fiz.
fok. töltött hányadik évben összege oszt. ôk*

pengőben
9. a 24. évtől ..................... . 230 IX. 1.
8. a 21., 22. és 23. évben . . 215 IX. 2.
7. a 18., 19. és 20. . 200 IX. 3.
6. a 15., 16. és 17. ,,  . . 190 X. 1.
ő. a 12., 13. és 14. ,, . . 180 X. 2.
4. a 9., 10. és 11. ,, . . 170 X. 3.
3. a 7. és 8. ,, . 160 XI. 1.
2. a 4., 5. és 6. ,, . 152 X I. 2.
1. az 1., 2. és 3. ,, . 144 XI. 3.

Az állami kezelők és kezelőnők;
A megszakítás nélkül dijnoki és ki
nevezett kezeiül (kezelőnői) minőség- A havi fizetés 

ben együttvéve eltöltött hányadik összege pengőben
évben

a 19. évtől.............................................  154
a 16., 17. és 18. év b en ......................  145
a 18., 14. és 15...................................  136
a 10., 11. és 12. „    127
a 7., 8. és 9. „    118
a 4., 5. és 6...................................  109
az 1., 2. és 8.  ...........................  100

Állami dijnokok és szakdijnokok:

A megszakítás nélkül dijnoki 
minőségben eltöltött hányadik

A havi fizetés összege 
pengőben

évben díjnokoknál díjnokokaál
a 19. év tő l.............................. 142 152
a 16., 17. és 18. évben........ 131 142
a 13., 14. és 15. ................ 120 181
a 10., 11. és 12. ,, ........ 114 120
a 7., 8. és 9....................... 109 114
a 4., 5. és 6. ................ 103 109
a 2. és 3. évben .................. 98 103
az 1. év b en ............................ 93 93

Az állami alkalmazottak lakáspénze _jl  
tisztviselő fizetési osztálya (fokozata), 
állomáshelye—és fizetéskiegészítő állam -

szerint módosul. Ä lakáspénz tekintetébe» 
ezidoszérint az 5600/1924. és 5450/1925. 
M. E. sz. rendeletek intézkedései irány
adók. A helységek I—VI. lakbérosztályba 
vannak sorolva. Minden fizetési és lakbér- 
osztályra nézve a rendelet egy nagyobb 
és egy kisebb összegű lakáspénzt állapít 
meg. nagyobb összegű lakáspénzre 
azoknak az állami alkalmazottaknak van 
igényük, akiknek három vagy több olyan 
családtagük van, aki után családipótlékot

'elveznókl (1. 05—56. hasáb:)----- ------
. -Családi pótlék az 1912. évi XXXV. t. c. 
alapján a tisztviselőt a vele közős húzta. - 
tágban élő felesége, törvényes gyermekei 
után. illeti meg. Kivételesen a sajat, illetvo 
felesége fel- és lemenő, vagy oldalági ro
konai után is részesülhetnek az állami al
kalmazottak családi pótlékban. A családi 
pótlék öaszege^gzi dősreri ukbayi 13 P fiű.l. 
Tisztviselők gyermekei után 24. életévük 
betöltéséig, egyéb alkalmazottak gyer
mekei után 16 éves korig jár családi pót
lék_N apidljat hivatalos kiküldés esetén
számíthat fel az állami alkalmazott. A napi
díj összege az alkalmazott fizetési osztá
lyához igazodik s azt ezidőszerint a 
7100/1930. M. E. sz. rendelet állapítja meg :

35 P
a II. ,, 38 ..
a III. ;; 25
a IV. \\ 22 ..

20 ..
a VI. ,, 18
a VII, \\ 16 ..
a VIII. 14 ..
a IX. ,, 12 „

11 ,,
10
8

a díjnokoknál .......................... 7

Ha az állami alkalmazottat hivatalból 
más állomáshelyre helyezik át, átkgltözéin 
illetményre van igénye. Ez áll r ój^zhlkal- 
mazottnak családi pótlékban részesülő 
tagjainak és cselédjének útiköltségéből ; 
b) bútorainak és egyéb használati tárgyai
nak szállítási költségéből és c) átköltözés 
átalányból. Az átköltözködési átalány 
összegét az 1100/1925. M. E. sz. rendelet 
állapítja meg a következő módon : (1. 57. 
hasáb).
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Kimutatás
az I.—VI. lakáspónzosztályba tartozó állomáshelyeken állomásozó és tényleges szolgálatban álló állami, vármegyei, államvasúti és 

állami vas-, acél- és gépgyári tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat megillető lakáspénzekről.

Az alkalmazottak megjelölése

Azoknál a tisztviselőknél és egyéb alkalmazottaknál, akiknek
leg

feljebb
két

három
vagy

háromnál
több

leg
feljebb

két

három
vagy

háromnál
több

leg
feljebb

két

három
vagy

háromnál
több

leg
feljebb

két

három
vagy

háromnál
több

leg
feljebb

két

három
vagy

báromnál
több

leg
feljebb

két

bárom
vagy

háromnál
több

családi pótlékuk van, bérévnegyedenként a lakáspénz összege a következő:
az I. | a II. | a III. | a IV. | az V. | a VI.

lakáspénzosztályba tartozó helyeken pengő

az
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II.
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»

fizetési
osztályba

tartozó
tiszt

viselőknél

716-25 826-50 644-50 743-75 573— 661— 501-25 578-50 429-75 495-75 358— 413-25
III. I. 661 — 716-25 595— 644-50 528-75 573— 462-75 501-25 396-50 429-75 330-50 358—
IV. II. 606— 661 — 545-25 595— 484-75 528-75 424-25 462-75 363-50 396-50 303— 330-50
V. i n . 523-25 578-50 471— 520-50 418-75 462-75 366-25 404-75 314— 347— 261-50 289-25

VI. IV. 468-25
385-50

523-25 421-50 471— 374-50 418-75 327-75 366-25 281— 314— 234— 261-50
VII. V. 440-75 347— 396-50 308-50 352-50 269-75 308-50 231-25 264-25 192-75 220-25

v m . VI. 303— 358— 272-50 322-25 242-25 286-50 212— 250-50 181-75 214-75 151-50 179—
IX. VII. 220-25 275-50 198-25 247-75 176-25 220-25 154-25 192-75 132— 165-25 110— 137-75
X. VIII. 192-75 247-75 173-50 223— 154-25 198-25 134-75 173-50

154-25
115-50 148-75 96-25 123-75

XI. IX. 165-25 220-25 148-75 198-25 132— 176-25 115-50 99— 132— 82-50 110—
az állami kezelőknél és kezelő

nőknél ......................................... 143-25 165-25 128-75 148-75 114-50 132— 100-25 115-50 85-75 99— 71-50 82-50

10*5
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Azoknál a tisztviselőknél és egyéb 
alkalmazottaknál, aldk

Fizetési osztály, nem része- három v.há-
illetőleg az alkal- sülnek csa- egy vagy romnál több 
mazásnak minő- ládi pétiék- két családi pót-

sége ban lékban ré-
R 7 p a i 'í ln p l’

IV........................ 244 P 80 f 734 P 40 f 079 P 20 f
V.......................  204 , , — ,, 612 816

VI.......................  163 „  2 0 ,, 489 ,, 60,, 652 ,, 80 „
VII.......................  136 , , — ,, 408 , , — ,, 544 , , — ,,

V III.......................  108 ,, 8 0 ,, 326 „ 40 ,, 4 3 5 , ,2 0 „
IX .......................  8 1 ,, 6 0 ,, 244 „ 80 ,, 32 6 ,, 4 0 ,,

X .......................  68 „ — ,, 204 , , — ,, 272 , , — ,,
X I....................... 5 4 ,,  4 0 ,, 163 „ 20 ,, 2 1 7 ,, 60 ,,

Kezelő (kezelőnő),
napidíjas (díjnok) 4 0 ,, 8 0 ,, 122 ,, 40 ,, 163 ,, 20„

L. még : Nyugdijak. Horn.
Állami elemi iskola : 1. Népoktatás.
Állami gyermekmenhely: 1. Gyermek- 

menhely.
Állami gyermekvédelem: 1. Gyermek- 

védelem.
Állami Gyógypedagógiai Országos Ta

nácsadó : 1. Gyógypedagógiai Orsz. Tanács
adó.

Állami iskolafelügyclet: 1. Főigazgatóság, 
Iskolafelügyelet, Szakfelügyelet, Tanfelügyelet.

Állami iskolák azok a tanintézetek, ame
lyeknek fenntartója az állam. Ezekkel az 
intézetekkel kizárólag az állam rendelke
zik : tanítószemélyzetüket kinevezi és el
lenőrzi, tanítóik és tanáraik illetményét 
folyósítja, az intézet költségvetését meg
állapítja stb. Az állami intézetek fenntar
tásával járó terhek egy részét azonban az 
állam gyakran az érdekelt községekre 
hárítja át. Új iskolák felállítása esetén az 
állam ki szokta kötni, hogy az iskola el
helyezésével járó anyagi terheket s az in
tézet dologi kiadásait — legalább részben
— az érdekelt község viselje. Az 1926. évi 
VII. t. c. 12. §. felhatalmazta a vk. minisz
tert, hogy az állami elemi iskolák dologi 
és egyéb fenntartási terheinek viselésére
— a régibb szerződések rendelkezéseitől 
eltérőleg is — a községeket kötelezhesse. 
Hasonló felhatalmazást nyert a vk. mi
niszter az 1927. évi X II. t. e. 19. §-ában 
az állami és államilag segélyezett polgári 
iskolákra nézve. Az 1927. évi XII. t. c. 
13. §-a pedig részletesen megszabja, hogy 
új polgári iskola felállítása esetén a közsé
get (várost) mily kötelezettségek terhelik.

Horn.
Állami költségvetés (budget) az áll. ház

tartásban a költségvetési év alatt előre
láthatólag felmerülő kiadásoknak és az 
ugyanezen év alatt várható bevételeknek 
rendszeres kimutatása és összefoglalása 
avégből, hogy az államháztartás vitelénél 
keretül és zsinórmértékül szolgáljon. A 
költségvetési év a magyar áll. háztartás
ban egy-egy évre terjed, amely régebben 
a naptári évvel volt azonos, 1914. júl. hó 
1-től kezdve pedig minden év júl. 1. a 
következő év jún. 30. tart. (1913. XXVI. 
t. c.) Nem teljesen pontos, de szellemes és 
igen rávilágító meghatározás szerint : Az

Á. K. kormányzati programm, számokban 
kifejezve. Az Á. K. keletkezésére és fejlő
désére nézve csak igen hézagos adataink 
vannak. A történelmi kialakulás folyamán, 
önként érthetőleg, az államháztartások 
tényleges eredményeire vonatkozó feljegy
zések vezetése és ezekből állami zárszám
adások szerkesztése megelőzte a költség- 
vetések készítését. A rendszeres államház
tartásnak és vele kapcsolatban az egész 
államháztartás bevételeit és kiadásait fel
ölelő költségvetés összeállíthatásának ter
mészetes előfeltétele volt a pénzgazdálko
dásra való átmenet, valamint a politikai 
átalakulás, t. i. a rendi államforma átala
kulása és a központi hatalom megszilár
dulása. Ezzel a fejlődéssel párhuzamos a 
folyamatos törekvés arra, hogy az Á. K.-ek 
végleges megállapítását és a zárszámadások 
jóváhagyását a törvényhozás hatáskörébe 
vonják. Nálunk már 1546-ból és 1549-ből 
elég szabatos költségelőirányzatok marad
tak fenn. Az osztr.-magy. birodalom első 
teljes költségvetése az 1766/67. évre ké
szült. Az azóta többé-kevósbbó rendszere
sen elkészített . birodalmi költségvetések 
azonban még államtitkot képeztek; első 
nyilvános költségvetésünk az 1849. évi volt. 
Az 1848. III. t. c. 37. §. rendelte el a költ
ségvetéseknek és a zárszámadásoknak 
évenként való készítését és bemutatását 
az alsótáblánál. Ezzel mi is alkalmazkod
tunk a költségvetési jog alkotmányos gya
korlásának nyugateurópai módjához, 
amelynek lényege, hogy az állam összes 
kiadásainak és bevételeinek megállapítása 
végső soron a törvényhozás hatáskörébe 
tartozik. A technikai felépítést illetőleg 
nálunk a francia-belga rendszer szolgált 
irányadóul, amely szerint az országgyű
lések az összes állami szükségleteket és az 
azok fedezésére szolgáló bevételeket éven
ként állapítják meg, míg Angliában a 
parlament évenként csak a kiadások és be
vételek egy részét állapítja meg, míg a 
többinek összegét állandó hatállyal külön 
törvényekben szabályozza ( standard-bud
get). Ehhez képest nálunk is, ha az évi 
költségvetés idejére nem jöhet létre, az 
államháztartás továbbvitelének biztosí
tásáról külön felhatalmazási törvénnyel 
kell gondoskodni ( indemnity) s ha ez sem 
biztosítható, a költségvetési törvényen 
kívüli állapot (exlex) következik be. Ex- 
lexben a kormánynak az 1867. X . t. c -bői 
folyólag adót kivetni és behajtani nem 
lehet. Azonban az állami élet zavartalan 
menetének biztosítása végett a kormány
zatnak kötelessége ily esetekben is a fel
tétlenül szükséges kiadásokat saját fele
lősségére teljesítenie és a fedezésökre szük
séges bevételi forrásokról gondoskodnia. 
Az állami költségvetés tehát, jogi termé
szetét tekintve, a kormány által kidolgo
zott és az országgyűlés által letárgyalt 
gazdasági terv, mintegy törvény alakj á-
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ban létrejött megállapodás a kormányzat 
és a törvényhozás között, amely megállapo
dás értelmében a kormányzat jogosult, 
illetve köteles a bekövetkező költségvetési 
év alatt a bevételeket beszedni és a kiadá
sokat teljesíteni. Azonban, noha a költség- 
vetés formailag törvény is, még sem tekint
hető oly anyagi értelemben vett törvénynek, 
amely harmadik személy részére önmagá
ban, kikényszeríthető jogokat állapít meg. 
Tehát pl. új állások betöltésére, magasabb 
illetmény folyósítására stb. még nem tá
masztható igény csupán azért, mert az 
ezekkel járó költségek a költségvetésbe 
felvétettek. Hasonlókép nem tekinthetők 
a költségvetési törvényben megszavazott 
kiadások (hitelek) és előirányzott bevéte
lek (fedezet) olyanoknak amelyeket a 
kormány minden körülmények között ki
adni, illetve beszedni köteles. Sok esetben 
ugyanis, a költségvetési év (kezelés) folya
mán megváltozott körülmények folytán, 
éppen magasabb állami érdekből, szüksé
ges és indokolt, hogy a kormány, természe
tesen saját felelősségére, eltérjen a költség- 
vetéstől. Ezekből a körülményekből né
mely elmélet azt a következtetést vonja le, 
hogy az állami költségvetés megalkotása 
igazgatási feladat, a törvényhozás hatás
körébe tehát nem tartozik. A parlamenta
rizmus lényege azonban megkívánja, hogy 
a népképviselet a különböző törvényekben 
megállapított közszolgáltatásokat időn
kénti külön-külön elhatározásokkal bo- 
•sássa a kormány rendelkezésére, azok 
hovafordítása iránt időnként külön hatá
rozzon s ez úton gyakoroljon a kormány
zatra befolyást és adjon az eljárása feletti 
bírálattal annak irányítást. így érthető, 
hogy az előirányzatok elkészítése a minisz
tereknek, letárgyalása pedig a törvény- 
hozásnak kimagasló feladata. Nálunk az 
elemi költségvetésekből készítik az ágaza
tok (tárcák) vezetői az egyes ágazatok 
előirányzatait s eljuttatják a pénzügy- 
miniszterhez, aki az egyes részletek össze
egyeztetésével elkészíti az egész államház
tartásra szóló előirányzatot, s azt expose 
kíséretében oly időben terjeszti a törvény - 
hozás elé, hogy ott a folyó költségvetési 
év végéig letárgyalható legyen. A költség
vetésben szereplő kiadások rendes és rend
kívüli kiadásokra különülnek aszerint, 
amint rendszeresen visszatérő, avagy egy- 
szersmindenkorra felmerülő szükségletről 
van szó. A rendes kiadások között személyi 
járandóságok és dologi kiadások különböz- 
tetendők meg, a rendkívüliek között pedig 
átmeneti kiadások és beruházások. Az állam 
ingatlan vagyonába fektetendő kiadások 
a beruházások keretében veendők számba. 
Azok az egyszersmindenkorra szóló, vagy 
legalább rendszeresen nem ismétlődő és 
többnyire dologi természetű kiadások el
lenben, melyek ingatlan-vagyonba befek
tetést nem céloznak, az átmeneti kiadások.

A bevételek körében csak rendes és rend
kívüli bevételeket különböztetnek meg,

| utóbbiak közé a rendszeresen vissza nem 
I térő bevételek tartoznak. A magyar állam- 
" háztartás 1929/30. évi költségvetésében 

a kultusztárca legfőbb adatai a követ
kezők :
I. K iadás.......................  148,275.000 P

H. Bevétel.........................  9,575.000 „
A  kiadásokból esik :

személyi járandóságokra 51,890.913 P
nyugellátásokra ............... 14,214.910 „
lelkészek és a nem állami 

tanszemélyzet járandó
ságainak állami kiegé
szítésére .........................  42,280.816 ,,

személyi járandóságokra
tehát e g y ü tt ................. 108,386.639 P

vagyis a tárca összkiadásai
nak 73%-a,

dologi és egyéb rendes, 
valamint átmeneti ki
adásokra .......................  31,958.361 ,,

vagyis a tárca összkiadásai
nak 22%-a,

végül beruházásokra . . . .  7,930.000 „
vagyis a tárca összkiadásai

nak 5%-a.
A  kultusztárca 1929/30. évi költségveté

sének belső tagozódását illetően a követ
kező érdekesebb adatok emelhetők ki :

a) a költségvetés 13.440 aktív állami al
kalmazott járandóságáról, 6387 áll. nyug
díjas ellátásáról, 2421 lelkész kongruájáról, 
13.626 nem állami aktív tanerő fizetésének, 
valamint 7.310 nem állami nyugdíjas tan
erő ellátásának kiegészítéséről, vagyis 
együtt 43.184 egyénről gondoskodik és még 
992.586 P hozzájárulást ad a bevett fele
kezetek elaggott lelkészeinek nyugellátásuk 
feljavításához ;

b) 140,345.000 P-t, illetve a 9,575.000 P 
bevétel levonása után netto maradó 
130,770.000 P-t kitevő rendes és átmeneti 
kiadásaiból fordít a tárca (nettó összegek
ben) :
óvodákra ............................  2,564.505 P (196%)
elemi iskolákra....................  36,440.476 P (27 87%)
továbbképzésre (ideértve a

szakiskolákat i s ) ..............  3,065.973 P (2 35%)
tanító- és óvóképzésre........  2,320.352 P (1-78%)
polgári iskolákra ................  6,516.250 P (4-98%)
felső kereskedelmi iskolákra 790.581 P (0'60%)
középiskolákra ....................  14,218.754 P (1087%)
testnevelésre ......................  1,744.240 P (1*33%)
egyetemekre és tanárkép

zésre ................................... 14,947.340 P (11-41%)
müv. célokra és művészeti

oktatásra..........................  4,779.270 P (3 66%)
tud. és diákjóléti célokra . 4,388.900 P (3 35%)
egyházi támogatásra és hit

oktatásra ..........................  8,231.643 P (6-30%)
központi és külső igazgatásra 3,717.630 P (2’84%)
nyugellátásokra és nyugdíj-

kiegészítésre ....................  27,044.086 P (20-70%)
Mészáros.

Állami népoktatás : 1. Népoktatás.
' ámtTamték Omágos^iPSSIete'1896. 

akütt- az- -áll, -népoktataiugy és az áll.
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tanítóság egyetemes érdekeinek szolgála
tára. Alapszabályait 1898. hagyták jóvá 
és ekkor kezdte meg céltudatos, intenzív 
működését, amely — leszámítva a háború 
végével bekövetkezett zűrzavaros időket 
!— mindmáig zavartalanul folyt. Munkás
tógát az egyesület évenkint egy rendes 

^Közgyűlésben és négy választmányi ülés
ben fejti ki. 1925-től kezdve a „Magyar 
Népiskola“ c. hivatalos kozlünyt-adj» kir-  
amely -havunkká jeierrrk-rneg Ö3H. tagokat 
tagsági díjaik ellenében megilleti. Ezidő- 
sze-rint , M929.) 3200 rendes tagja van; 
székhelye Budapest. Tisztikarát és választ- 
JHSnyát háromevSnkint választja. Az el- 
nolfség mellett (1 elnök, 3 alelnökj a fő
titkár, 4 titkár, 5 jegyző, a lap szerkesztője 
és egy 60 tagú választmány intézi az egye
sület ügyeit. Rákos.

Állampolgári nevelés. Az Á. célja az 
egyénnek a társadalom öntudatosan és 
felelősségérzéssel cselekvő tagjává alakí
tása. Előfeltétele az egyén és az állam 
egymáshoz való viszonyából származó jo
gok és kötelességek ismerete, azzal a céllal, 
hogy az egyént saját magának és az állam
nak érdekében e jogok és kötelességek mi
nél teljesebb érvényesítésére bírja. Az Á. 
mint a polgári jogok és kötelességek is
mertetése már évtizedek óta benne van a 
magy. népiskolák tantervében (V. oszt. 
heti 1 óra) és alkalmasan kapcsolható össze 
megfelelő olvasmányokkal. Legcélszerűbb 
a községi élet mindennapi eseményeinek 
megbeszélésével kezdeni. Lépésről-lépósre 
haladva, megismertetni a községi élet 
szervezetét ; innen áttérni a járásra, a vár
megyére, az államra és különös súlyt vetni 
a haza fogalmának megértésére és mélyíté
sére. A középiskolai történettanítás kez
dettől fogva a jövendő állampolgár kialakí
tását tartja szem előtt, amidőn az egyén 
és a társadalom kapcsolatának megérezte- 
tését tekinti egyik legfőbb feladatának.
A legújabb utasítások különös súlyt vetnek 
a felsőbb osztályokban az állami élet jelen
ségeinek kidomborítására, amelyet a világ- 
történeti tanulmányok befejezésével, a 
megszerzett államtani ismereteknek rend
szerezése, elméleti és gyakorlati megvilá
gítása követ. Újabban kivált Németország
ban vett erős lendületet az Á. Érdekében 
külön egyesület is alakult: Vereinigung 
für staatsbürgerliche Bildung und E r
ziehung, amely tanfolyamokat rendez és 
folyóiratokat ad ki, ezzel az alcímmel : 
Zeitschrift für den Geschichtsunterricht und 
staatsbürgerliche Erziehung in allen Schul
gattungen. Természetesen itt is akadtak 
túlzók, akik az Á. külön tantárgyként 
akarták a tantervbe beilleszteni. Az Á. 
legkiválóbb elméleti pedagógusa, Ker- 
schensteiner, ez ellen tiltakozik és azt han
goztatja, hogy az Á. eszméjének az oktatás 
egész szellemét kell áthatnia s lehetőleg 
minden tantárgyban érvényesülnie. B.

Seidenberger Staatsbürgerliche Erziehung in* 
Geschichtsunterricht der höheren Schulen 
(1912.) c. művében a történelemi anyagot 
az Á. szempontjainak különös figyelembe
vételével dolgozza fel. Viszont bizonyos az 
is, hogy pusztán a történelmi fejlődés, az 
alkotmány és a közjog ismerete még nem 
biztosítja a jó állampolgár típusát. Ehhez 
tettek vagy legalább tettek szemléltetése 
is Szükséges. Ezért kívánj a Kerschensteiner, 
hogy már az iskolában gyakoroljuk azokat 
az erényeket, amelyek a jó állampolgár 
elengedhetetlen erényei, hogy a tanuló az 
iskolában is lássa : a munkafelosztással 
járó közös munkát, az egyén munkájának 
beolvasztását egy szerves egészbe, végül 
az önkormányzást, az egyéni érdekek 
összeegyeztetését mások jogos érdekeivel 
és a köz által elismert tekintély alá való 
rendelését. Németország mellett az Á.re 
főleg az Egyesült-Államokban és Francia- 
országban vetnek nagy súlyt (civics, en- 
seignement civique). Az Á. számos nyomára 
akadunk a magy. közoktatásügy történe
tében (1. Komis : Eszmények I, II). íg y  
Niczky Kristóf gr. 1769. a magyarországi 
gimnáziumok szabályozására vonatkozó 
emlékiratában (először közölte egész ter
jedelmében Fináczy, Mária Terézia I. 
401—422) kifejti, hogy a tanulmányok 
megállapítása szoros kapcsolatban áll az 
állam általános igazgatásával, tehát a 
„mostani tudományok mellett olyanokat 
is be kell vezetni és tanítani, amelyek az 
ifjúságot helyes és hasznos államcélok 
elérésére alkalmassá teszik“. Evógből 
Niczky az állampolgári kötelességek tanát 
külön tantárggyá akarja emelni s az ide
vágó tankönyv tervezetét is megszerkeszti: 
De officiis hominis et cívis. A  Ratio is a hű, 
hasznos és engedelmes állampolgárban 
látja a nevelés legfőbb célját, eszményét. 
Ezért az Á.nek a latin iskolában még kü
lön rendkívüli tárgyat is biztosít, amely 
megismerteti a jó polgár kötelességeit, az 
ország főbb törvényeit és szokásjogait. 
Mária Terézia kormányának felvilágosult 
abszolutizmusa inkább hasznos állampol
gárokat, mint tudósokat akar nevelni. II . 
József császár „a hasznos állampolgárt“ 
már reális ismeretekkel is akarja felszerelni. 
A Martinovics-féle összeesküvés hatása 
alatt Sándor Lipót nádor 1795. Ferenc 
királyhoz intézett memorandumában 
hangsúlyozza, hogy a jövendő állampolgá
rok nevelésétől függ az állam boldogsága 
vagy boldogtalansága. Utódja, József ná
dor, is rámutat arra, hogy az állam jóléte 
a jól nevelt polgároktól függ. A X IX . szá
zad első harmadában Br. Wesselényi Miklós 
„Balítéletekről“ c. munkájában (1831—33) 
már megtaláljuk a mai modem Á. elméle
tének alapelveit. Ezek szempontjából éle
sen bírálja kora földrajzi és történelmi 
oktatását: „Eltanítják a tanulónak az okos 
és oktalan állatokhoz, bogarakhoz, s még
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angyalokhoz tartozó kötelességeit is : de 
hogy a haza iránti kötelességek melyek? 
s vannak-e? ritka hall csak említést is 
egész iskolai életében.“ Mednyánszky br. 
utóda a tanügyi bizottság elnöki széké
ben, Szögyény László, 1845. beszédében 
a magy. tanárság elé a politikai nevelés 
irányelveit is kitűzi : hangsúlyozza, hogy 
az „ábrándos reformtervekkel“ szemben 
szükséges, „hogy a tanító kezei közül ki
lépő növendékek nemcsak elegendő tudo
mánnyal s tanodái jártassággal, de kivált 
a legjózanabb politikai gondolkozással s 
a legtisztább jellemmel bírjanak“.
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Államsegély nem állami iskolák részére.
A nem állami iskolákat, kellő előfeltételek 
fennforgása esetén, az állam segélyezheti. A 
segély, célja szerint, lehet építési, felszere
lési és fizetéskiegószítő államsegély. A nem 
állami népiskolák építését az állam az 
Országos Népiskolai Építési Alapból, a 
nem állami polgári iskolák építését a Pol
gári Iskolai Építési Alapból segélyezi. A 
nem állami népiskolák tanítóinak fizetés
kiegészítő államsegélyére nézve az 1907. 
évi XXVII. t. c. intézkedik. A nem állami 
tanítóképző-intézetek fizetéskiegészítő sza
bályzatát az 1909. évi 46.447. sz. vkm. r., 
a nem állami polgári iskolákét az 1912. évi 
85.400. sz. vkm. r., a nem állami közép
iskolákét az 1906. évi 95.333. és az 1917. 
évi 192.000. sz. vkm. r., a nem állami felső 
kereskedelmi iskolákét az 1911. évi 125.000. 
sz. vkm. r. tartalmazza. A nem állami 
középfokú iskolák (polgári, középiskolák, 
tanítóképzők és felső kereskedelmi iskolák) 
tanszemélyzetének fizetéskiegészítő állam
segélyére vonatkozó szabályokat a mai

helyzetnek megfelelően az 1927. évi 96.717. 
sz. vkm. rendelet egészíti ki. Horn.

Államtudományok : mindazok a tudo
mányok, amelyek az állami életet vizsgál
ják. Minthogy az állam életében igen fontos 
az államnak az a tevékenysége, amellyel , 
nevelési, oktatási és általában kulturális 
feladatait megoldja, azért a pedagógus 
számára is igen jelentősek az államtudo
mányok közül azok, amelyek a kulturális 
közigazgatással, a kultúrpolitikával és a 
kulturális (morális) statisztikával foglal
koznak, vagyis kiváltképpen a ki ' yazgatáai 
jog, a politika és a statisztika tudománya.

M.
Államvallás az a vallás, amelyet az 

állam kizárólagosan v. különösebben támo
gat. (Spanyolországban eddig a kát., Ang
liában az anglikán, Romániában a gör. kel. 
vallás). Ezzel szemben a paritásos állam 
több (bevett) vallást egyformán támogat 
(Magyarország az 1848. X X . t. c. óta), 
míg a szeparációs állam magánjellegű 
társulatként kezeli az egyházat, és pedig 
vagy úgy, hogy messzemenően támogatja 
(Brazília, Belgium), vagy a „szabad egy
ház a szabad államban“ elvnek álláspont
ján áll (Egyes. Államok), vagy pedig ön
kényes rendszabályoknak veti alá (Mexikó, 
Franciaország). Z.

Államvasüti iskolák. A világháború előtt 
az ú. n. Á.at a kereskedelemügyi minisz
térium tartotta fenn s a vk. miniszter 
hozzájárulásával a tanítókat is a keresk. 
miniszter nevezte ki. Az iskola gondnok
ságának tagjai állam vasúti tisztviselők 
voltak. Az állam pénzügyi helyzetének 
szanálása óta az Á. állami iskolákká ala
kultak át, azzal a különbséggel, hogy a 
dologi kiadások és az iskolaépület karban
tartási költségei nem a kultusztárcát vagy 
a községeket, hanem a MÁV.-ot, illetőleg 
a keresk. minisztériumot terhelik. A tanító- 
Irat, a vk. minisztérium nevezi.ki. A gond
nokság megalakításánál mindenkor figye
lembe végzik a MÁV igazgatóságának a

M^WHfi3ZtvifeÍől? a tagjai (lelkészek és 
tanítók kivételével); * Körösi.

Államvizsgálat (jogtudományi és állam- 
tudományi) : 1. Jogi oktatás.

Állandó menedékház egyik faja a kisded- 
óvó-intézeteknek. A 3—5 éves gyermekeket 
óvja, gondozza, szoktatja, neveli, de nem 
olyan tervszerűen, mint az óvoda. Az Á.t 
vezető dajkák kiképzése hat hónapig 
tartó tanfolyamon történik, amelyet csak 
szükség esetén rendeznek. A tanfolyamra 
felvehetők oly egészséges, ép, zenei hallású 
és jó énekhangú 18—40 éves nők, akik az 
elemi isk. 6. osztályát elvégezték, v. leg
alább tudnak írni, olvasni és számtani alap
műveleteket végezni. A tanfolyam felöleli : 
1. a gyermekekkel való bánásmód és a me
nedékházi foglalkozások gyakorlását ; 2. a 
testi ápolás főbb szabályait; 3. az éneklést;
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4. a menedékházak vezetésére vonatkozó 
törvényes intézkedések ismertetését és a 
menedékház ügykezelését. Á.-t vezető 
dajkákat képesítő vizsgálatra azok jelent
kezhetnek, akik az elsorolt feltételeknek 
megfelelnek, azonkívül egy évig valamely 
kisdedóvóban segédkező dajka teendőket 
végeztek. A képesítő vizsgán a jelölt a gyer
mekeket legalább egy testgyakorlatban, 
egy játékban és egy munkaszerű foglalko
zásban vezeti, beszéd- és értelemgyakorla
tokat tart, szemléltet, mesél, vagy elbeszé
lést mond, felsorolja az általa ismert gyer
mekdalokat *s ezekből kettőt elénekel, s 
végre felel a menedékház felszereléséről, a 
gyermekek egészségügyi felügyeletéről és 
a menházak vezetésére vonatkozó törvé
nyes intézkedésekről. Az Á. felállításával, 
vezetésével, a vezető dajkák képesítésével 
stb. az 1891. XV. t. c., végrehajtása tárgyá
ban az 1892. a vk. min. által kiadott 44.000. 
sz. Utasítások foglalkoznak kimerítően.

Kenyeres.
Állandó tanmenet: 1. Módszeres tan

menet.
Állatkert. Kiválóan tanulságos szemlél

tető eszköz minden korú ifjúság számára. 
A bp. Á. a stellingeni mintájára, természe
tes elhelyezésre törekszik s így az állatok 
egy részét a szabadban való életének meg
felelő környezetben mutatja be. Különösen 
figyelemreméltó a hazai madárvilág gyüj - 
teménye, amelyet Cerva Frigyes nagy szak
értelemmel gyarapít. Az Á. látogatására 
a tanulócsapatoknak leginkább a kora őszi 
derült napok ajánlhatók. Külföldön a lon
doni A. a leggazdagabb. Miután a prémes 
állatok és egyes, állatkertekben keresett 
fajok tenyésztése jelentékeny haszonnal 
jár, kisebb Á.ek fölállítása vidéki váro
sainkban is megvalósítható volna. Erre az 
iskolák természetrajztanárai vállalkozhat
nának szép eredménnyel. Szilády.

Állatorvosi főiskola (m. kir.). Ennek az 
egyetlen magy. állatorvosi szakiskolának 
alapját II. József 1782. rendelete vetette 
meg, amellyel abp. tud. egyet, orvosi kara 
mellé állatgyógyintézetet állított fel s oda 
1787— 88. rk. tanári tanszéket szervezett. 
A tárgy hallgatására egyidejűleg kötelezték 
az orvos- és sebésznövendékeket. Külön 
állatorvosok képzése csak 1799. indult meg 
nyolchavi, majd egyéves tanfolyammal. 
1851. az intézet különvált az egyetemtől, 
3 tr.ral rendelkezett és a helytartóság fenn
hatósága alá került. 1857. a tanfolyam 
hároméves lett, 1875. az egyetemtől külön
választva Állatorvosi tanintézet, 1880. 
Állatorvosi akadémia címet nyert, ugyan
akkor 4 évfolyamra bővült s a Rottenbiller- 
utcai új otthonba költözött; végül 1899. 
mint Állatorvosi Főiskola a földmív. min. 
fennhatósága alatt egyetemi színvonalra 
emelkedett. Tanárai 1924. az illetmények 
tekintetében is egy sorba kerültek az egyet.

M agyar P edagógiai Lexikon I.

tr.okkal; ugyanakkor a főiskola minden
kori rektora kormányzói kézirattal a 
„Rector magnificus“ címet nyerte. A fő
iskola működését az 1916. szervezeti sza
bályzat és az 1917. „Tanulmányi, szigor
lati és ügyviteli szabályok“, valamint a 
kapcsolatos min. rendeletek szabják meg. 
A tanterv annyiban módosult, hogy 1923 — 
24 óta az újonnan felavatott állatorvosok 
oklevelük kiszolgáltatása előtt valamely 
állami birtokon még egy gyakorlati félévet 
tartoznak végezni. 1928— 9-ben 51 állat
orvosi oklevelet állítottak ki, az állatorvosi 
tudományok doktorává pedig 33 állat
orvost avattak fe l; a hallgatók száma 280 
volt. Az oktató személyzetet alkotta : 12 
ny. r„ 3 ny. rk. tr., 7 c. ny. rk. tanár, 
5 megbízott előadó, 10 magtr., 11 tanár
segéd és 10. gyakornok. V. ö. Thanhoffer : 
Az állatorvostudomány stb. története 
(1887). Állategészségügyi Évkönyv 1899-ig, 
azóta az Á. Évkönyvei. K om is : Köz- 
oktatásügy 343. 1. f. Az 1926. évi Termé
szettudományi kongresszus munkálatai.

Állattan tanítása. Az állat mozgékony
ságával már a tudatraébredés kezdetén 
magára vonja figyelmünket. Az élő világ 
alaki és változásbeli jelenségeinek meg
figyelése és összehasonlítása sok értékes 
nevelő tényezőt szolgáltat. E tény föl
ismerése vezette rá a pedagógusokat arra, 
hogy az állattan tanítását egészben vagy 
részletekben az oktatás minden fokozatára 
kiterjesszék. Az elemi iskolák beszéd- és 
értelemgyakorlatai adják meg nálunk e 
téren a bevezetést. A bővített elemi iskola 
5. és 6. oszt., valamint a polgári iskolák
I. és 2. oszt. nagyjában a középiskolák alsó 
osztályainak megfelelő állattani alapisme
reteket tanítják, helyenként a vidéki, vagy 
fővárosi élet igényeihez alkalmazkodva, 
mindenkor egyszerű példák, biológiai tí
pusok szemléltetésével. Középiskoláinkban 
régebben a 6. vagy 5. oszt. juttatott heti 
2—3 órai időt az állattan tanítására. Jelen
legi tantervűnk már az 1. és 2. oszt.ban 
megadja ez irányban a bevezetést. Három
féle fiú középiskolánk, heti 2 óra keretén 
belül tanít alsó fokon természetrajzot és 
ennek nagyobb részét a növény-világnál 
sokkal változatosabb és mozgalmasságánál 
fogva a gyermekhez közelebb álló állat
világ szemléltetésének szánja. Megfele
lően választott típusok szemléltetése és 
megbeszélése útján vezet el az alapisme
retekhez, az Utasítások szerint „könnyű, 
leíró, elbeszélő“ módszerrel, mindig induk
tív úton. Az I. oszt. egészségtani beveze
tése, a háziállatok és a háztájék állat
világának ismertetése rávezet arra, ami a 
gyermeket az őt környező mozgó lények 
világában legközelebbről érdekelheti. A
II. oszt. egyes külföldi emlősállatok ismer
tetésével és a madarak s egyes alsóbbrendű 
állatok bemutatásával egészíti ki a tanuló 
ismeretkörét; az utóbbiak sorából csak a

í
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legközönségesebb hazai állatok példáira 
támaszkodva. Az I. oszt. anyaga a belső 
szervezetről is ad némi tájékoztatást, a 
Il.-é „már a rendszertani szempontok 
figyelembevételével“ halad, de mindvégig 
„biológiai, ökológiai vonatkozások“ szem- 
meltartásával. Ezen a fokon tehát az anyag 
rendszerezése a tanulók színvonalához 
képest lehetőleg kerülendő. Újabb kézi
könyveink játékszerü foglalatossággal, 
rajzolással és szlöjd-munkával élénkítik e 
tárgy tanítását. Legeredményesebb itt is 
az általános munkára törekvő, minden 
tanulót minden órán foglalkoztató, kérdez
gető eljárás. A kellő színvonalú, sohasem 
üres, mindenkor továbbvezető kérdések 
föltevése gondos előkészületet, helyes ped
agógiai érzéket és sok tapasztalatot kíván 
a tanártól. Állattant vázlatosan, de egész 
terjedelmében a gimn. és reálgimn. VI., 
illetőleg a reálisk. VII. oszt.ban tanítanak 
heti 3 órában. Tantervűnk szerint a tanítás 
tárgya itt így csoportosul : „Az állati test 
szervezete és életműködései az emberi test 
ismerete alapján. Az állati sejt, szövetek, 
szervek . . . ; élettani működésük, egymás
közti kapcsolataik, tekintettel a test ép
ségére. Az állattörzsek, főbb osztályai, 
illetve rendjeik tárgyalása típusok alapján, 
tekintettel származástani vonatkozásokra 
s a hazai legközönségesebb és a gyakorlati 
életben is fontos fajokra. Az állatok föld
rajzi elterjedését befolyásoló tényezők. Ki
rándulások, gyűjtések, gyakorlatok“. A 
tananyag földolgozására az Utasítások 
ugyanezen sorrendet ajánlják, de eltérő 
értelmezéssel. A sejttani és élettani be
vezető rész az Utasítás szerint csak az 
emberre vonatkoznék, egészségtani tudni
valókkal, de „az embert állati szervezettel 
közben nem hasonlíthatjuk össze, hiszen 
ezt még nem ismerjük“. Ehelyett „az em
ber szervezetének megismertetése után 
térünk rá az állat szervezetének tárgya
lására“, az Utasítás szerint egy-egy kivá
lasztott típus összehasonlító tárgyalásával. 
„A kiválasztott típusok az egyes kategó
riák képviselői legyenek, amelyek egyszer
smind az állati szervezet tökéletesedésének, 
fejlődésének fokát is feltüntetik“. Célul tűzi 
ki, „hogy a tanulóval megláttassa az álla
tok közt lévő valóságos rokonságot, amely 
a természetes rendszerezés alapja“.Végül 
„a típusokon belül tanult ismereteket rend
szerbe foglaljuk“. Az indukció követel
ménye e tervezetnek csak második részé
ben érvényesül, ha a tanmenetet az egy
sejtű állatokkal kezdve a rendszertani 
haladás rendje szerint a gerincesekkel 
végezzük. A tanmenet első fele visszaesés 
a régi tanterv megszokott sorrendjéhez. 
Az összes állatok szerveinek összehasonlító 
tárgyalása, amint a tanterv kívánja, nagy 
nehézségekbe ütköznék akkor, amikor a 
kezdő tanuló egyetlen állatot sem ismert 
meg behatóbban. Az Utasítás azzal igyek

szik e föladat nehézségét áthidalni, hogy 
az első részben csak az ember szerveivel 
és élettanával kíván foglalkozni. A leg- 
bonyolódottabb szervezet helyes megértése 
csupán az egyszerűbbek megismerése után, 
tehát a második részben ismertetett, föl
menő sorrendű rendszertan fokozatos meg
ismerése után vezethet eredményre. Ezért 
kell módot nyújtani arra, hogy a tanár a 
bevezető emberélettani és szövettani isme
reteket rövidre fogva e kérdések össze
hasonlító és összefoglaló tárgyalását a tan
év második felére helyezhesse át. Leány
középiskoláinkban jelenlegi tantervűnk 
szerint az állattant kisebb terjedelemben, 
de hasonló tanmenettel tanítják. Heti óra
száma csak 2, de ehhez a leánygimn.ban
1, a leánylic.ban 2 heti óra egészségtan
tanítás kapcsolódik. Az állattantanítáa 
módszere a középiskolák felső osztályaiban 
is helyesen csak közvetlen szemléletre és 
megbeszélésre támaszkodhatik. Miután az 
állatboncolás a tanórákon nehézségbe üt
közik, ehelyett fali táblákat, kézbeadható 
anatómiai készítményeket, szárított és ki
tömött állatokat, lehetőleg vetített mikro- 
szkópikus készítményeket alkalmazunk és 
amennyire lehet, akváriumi és terráriumi 
megfigyelésekkel, az állatkert, a nemzeti 
múzeumi állattár és az állattani tárgyú 
fümoktatás bevonásával igyekszünk az 
állatélet megismerését élénkíteni, közvetet- 
lenebbé tenni. Fontos az állattan tanítása 
a különböző gyakorlati iskolákban is. 
Alkalmazott állattani ismereteket kíván 
az eddiginél nagyobb terjedelemben a 
mezőgazdasági szakoktatás. Állatorvosi ée 
erdészeti főiskoláinknak súlyos hiánya, 
hogy külön állattani tanszékük ezidőszerint 
nincsen. Műegyetemünk állattani tanszéke 
is a világháború óta szüneteltetés címén 
betöltetlen. Az egyetemi oktatás a tudo
mány mai színvonalán az elméleti és gya
korlati irányú állattani tudomány minden 
ágának szakszerű ismertetését követeli. 
Éppen e tudományágak gazdag fejlődése, 
tagozódása, továbbá orvosi, gazdasági stb. 
irányú gyakorlati alkalmazása tette szük
ségessé, hogy az állattan különböző tárgy
körei számára külön tanszékek és intézetek 
létesíttessenek. így  a legtöbb külföldi 
egyetemen legalább három tanerő végzi 
önállóan az állattan egyes ágainak elő
adását. A tárgy beosztása legcélszerűbben 
a következő csoportosítással történik : 1. 
tanszék. Általános állattan : sejttan, szövet
tan, fejlődéstan, összehasonlító anatómia.
2. tanszék. Rendszeres állattan, állatföld
rajz, származástan és óletszokástan (öko
lógia). A tárgy nagy terjedelménél fogva 
célszerű, ha a gerincesek, Ízeltlábúak és a 
többi gerinctelenek ismertetését három 
külön tanszék látja el. 3. tanszék, őslény
tan, helyesebben ősállattan, palaeozoologia, 
esetleg a rendszertannal kapcsolatosan tár
gyalható. 4. tanszék. Alkalmazott állattan :
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orvosi, azaz egészségtani, mezőgazdasági 
és erdészeti állattan az illető főiskolákon.

Szilády.
Állattani szertár. Az állattan tanításának 

minden fokozaton nélkülözhetetlen kelléke 
az Á. Az állatvilág tanulmányozásának 
közvetetlenebb útja volna az élő állat meg
figyelése ; erre azonban ritkábban nyílik 
alkalom. A megfigyelés szolgálatában áll
nak az állatkertek, a menazsériák, akváriu
mok. Az iskola mindezek hiányát szertári 
anyaggal pótolja, amennyire lehetséges. 
Megfelelőbb eszközök hiányában a fali
táblák vázlatos, vagy természetes képeivel 
szemléltetünk. Jobb eredményt érünk el a 
szemléltetendő tárgyak modelljeivel, alak
utánzataival. Ilyenek a viasz- és gipsz- 
modellek, a papírmaché-fantomok, üveg
vagy celluloidminták stb. Még inkább meg
felelnek az állattest egyes részeiből elő
állított száraz vagy folyadékban eltett 
készítmények : csontvázak, szaruképletek, 
csiga- és kagylóhéjak, injiciált vagy gipsz
szel kiöntött belső szervek, természetes 
helyzetben (in situ) vagy szétterítve, rög
zített szervkészítmények stb. Az egész 
állatot természetes formájában mutatják 
be a kitömött példányok, a szárított rova
rok és borszeszben vagy más folyadékban 
eltett állatok. A szöveti szerkezetet szö
vettani metszeteken mutathatjuk be egye
seknek mikroszkópiummal, nagyobbszámú 
tanulónak együttesen az újabb vetítő
készülékek segítségével. Gazdagabb szer
tárak ma már a vetítés technikáját is 
alkalmazzák, egyszerűbb esetekben a la
terna magica-ból kifejlesztett kép vetítésé
vel, áttetsző, diapozitív képekkel, vagy 
rávilágítással láthatóvá tett tárgyak és 
képek episcopicus vetítésével. Mozgó álla
toknak és apró, áttetsző szervezeteknek 
bemutatásában a filmvetítés, a mozgófény
kép szolgáltatja a legtökéletesebb ered
ményt, kivált ha az emlékkép mulékony- 
ságát a vetítés megismétlésével pótoljuk. 
Az Á. a középiskolákban is legalább egy 
külön helyiséget kíván. Berendezése egy 
részét a szaktanár maga állíthatja össze, 
ha arra megfelelő előképzettséget nyert. 
A tanszerkészítmónyek nagyrésze hozzá
értő munkások és műszerek alkalmazásá
val üzemi úton készül egyes kereskedelmi 
tanszervállalatokban, vagy az állam vagy 
egyes hatóságok közüzemeiben. Ez utób
bira elismerést érdemlő példát szolgáltatott 
székesfővárosunk a Gammel Alajos veze
tésével létesített tanszerüzemóvel. A fő
iskolai állattani és anatómiai szertárak ős
hazája Olaszország. Innen indult ki a 16. 
és 17. századok nagyhírű anatómusainak 
irányításával az injiciálás, a csontvázak és 
viaszmodellek kikészítése stb. ; továbbá e 
tárgyak vásári szemléltetése és a panopti
kumoknak szenzációhaj hászó, de egyes 
részletekben tanulságos hatású divatja. 
Mindezeknek a tanító eszközöknek helyes-

irányú kihasználása érvényesül az újabb 
és a technika minden lehető módszerével 
berendezett főiskolai szertárakban és a 
hasonló célú egészségügyi múzeumokban 
és kiállításokon. Szilády.

Állatvédelem. Társadalmi mozgalom, 
amely az állatok kímélését tűzte ki céljául. 
Vezéreszméje egyrészt a gazdasági haszon 
(háziállatok helyes használata, vadon élő 
hasznos állatok pl. a rovarokat pusztító 
madarak kímélése), másrészt az erkölcsi 
haladás (a szeretet kiterjesztése a termé
szetre). Mindkét vezéreszme szolgálatában 
állatvédelemre neveljük a gyermekeket és 
a népet. Minthogy az állatok nagyrósze 
védtelenül van kiszolgáltatva az ember 
fejlettebb értelmének és kényszerítő esz
közeinek, ezért az állatokkal való bánás
mód jellemző úgy az egyén, mint egész 
népek erkölcsi állapotára. A gyermek s a 
műveletlen felnőtt a saját gyámoltalansá
gának, fogyatékosság-érzésének kipótolása 
végett hatalomra vágyik s ezt a vágyát 
legkönnyebben az állatokon töltheti ki, 
s így könnyen lesz állatkínzóvá. Az 
állatkínzó pedig könnyen válik ember
kínzóvá, bűntettessé. Ezért fontos az állat- 
védelemre való nevelés már a kiskorban ; 
a gyermek nőj jön fel állatok közelében, s 
mihelyt lehet, bízzuk meg állatok gondo
zásával. Ezáltal egyrészt megszereti a 
természetet, másrészt alkalmazkodni tanul 
más élőlényekhez s megismeri azt az örö
met, amelyet a jótett okoz. Ezeket a 
tapasztalatait könnyen fogja átvinni tár
saira, majd felnőttekre s így válik ember
baráttá. Az Orsz. Állatvédő-Egyesületet 
Herman Ottó 1882. alapította; az ő és

ponvi-Alh. yk- miniszter 1906. a Madarak 
és Fák Napjának évenkénti megünneplését, 
az iskolákban. Az egyesülőt IDŰ7. alakí
totta meg az Orsz. Ifjúsági Madárvódő- 
Ligát és 1899 óta ad ki Gyermeknaptárt.

E e p e r t .  (M. K .) Kerékgyártó Á. : Az állatvédelem 
a középiskolában (1913. 344). Fodor Á . : Az állatvédelmi 
nevelőoktatásról (1918). Állatvédelmi nevelőoktatás a 
középiskolában (1921, 25). Máday.

Alliance Fran?aise -pour la propagation 
de la languc franpaise dans les colonies 
et á l'étranger. Párizsban 1883. alakult 
egyesület, amelynek célja a francia nyelv
nek terjesztése és a francia érdekeknek 
előmozdítása a külföldön. Evégből isko
lákat segélyez és tart fenn a külföldön, 
felolvasásokat, kirándulásokat rendez stb., 
amivel hathatósan szolgálja a francia ér
dekeket. 1893 óta az erre a célra kiküldendő 
egyéneket Párizsban külön tanfolyamokon 
készítik elő.

Állá és dűlt fräs. Álló írás akkor kelet
kezik, ha a betűk derékszög alatt állnak 
a soron. A legtöbb országban ez az írásmód 
általános, mert természetes testtartást 
követel és a szemet sem rontja. Nálunk és 
Németországban a dűlt írás hódított erő-
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sen tért. Újabban egyes ábécés könyveink 
az álló írást nálunk is meghonosítják. V. ö. 
Bängerfi-Kárpáti, Kollmann Qy. : Dűlő v. 
álló írás (M. P., 1892).

Alma mater (lat. tápláló anya) az egye
temek hivatalos latin elnevezése ; a néme
tek egyes kiváló középiskolákat is ezzel a 
megjelöléssel illetnek.

Álom. Az elalvás után bekövetkező ön
tudatlan állapot („álomba merülni“), ami
kor néha furcsa és szeszélyes összetételű 
állomképek vonulnak el előttünk vagy 
sajátságos helyzetekbe kerülünk („ál
modni valamit“) és közben kellemesen 
Vagy kellemetlenül érezzük magunkat. Az 
állomképeket külső vagy belső (szervezeti) 
ingerek idézik elő. Az álmot a vágyak és 
remények kifejezésének is szokták tekin
teni. („Éhes disznó makkal álmodik“). 
Freud szerint az álomképek félig tudatos 
vagy a tudat alá szorított vágyak jelképei. 
Az álom fölfrissítheti és megerősítheti az 
ébrenlét alatt kapott futó benyomásokat ; 
felfokozza a képzeletet, amelynek a min
dennapi élet nem nyújt elég táplálé
kot és előkészíthet bizonyos cselekvésekre. 
Utóbbi funkciói miatt Claparéde a játékhoz 
hasonlítja. Nyugodt, mély alvásban rend
szerint nem szoktunk álmodni. Gyenge, 
fölizgatott vagy beteges idegzetű emberek 
többet álmodnak. A lélekzés és a szív
működés zavara alvás közben kellemetlen 
álmokat okozhat. (Lidércnyomás.) Azt 
tartják, hogy az álmok az alvás elején és 
végén keletkeznek. A gyermekek általá
ban gyakran szoktak álmodni. Az álmot 
sokáig összetéveszthetik a valósággal. Egé
szen kicsiny gyermekek néha ijesztő álom 
hatása alatt sírva fölriadnak és nehezen 
nyugtathatók meg. Megfélemlítő hatású 
események és képek látása, továbbá ú. n. 
rémmesék hallása ijesztő álmok forrásai 
a gyermekkorban. Előfordul az is, hogy kis 
gyermekek álmukban nevetnek. L. még 
Alvás.

í r o d .  Freud: Über den Traum (1901). TJ. a .: 
Traumdeutung (1909). E. Claparide: Esquisse d’une 
théorie biologique du sommeil (Archives de Psycho
logie, IV. k. 1905. febr.). Opinions et travaux divers 
relatifs ä la théorie biologique du sommeil et de 
l ’hystérie (Archives de Psychologie XXI. k. 1928 szept.). 
CramauS8el: Le sommeil d’un petit enfant (Archives 
de Psych. X., XI. 1911 ; XII. 1912). Maeder : Über 
die Punktion des Traumes (Jahrb. f. psychan. Forsch. 
IV. 1912). J . Belage: Le réve (1920). Kenyeres.

Alsted ( Alstedius), Joh. Heinr. (1588—- 
1638). Először a herbomi egyetemen taní
totta a filozófiát és teológiát ; 1619-ben 
Bethlen Gábor Gyulafehérvárra hívta, ahol 
meghalt. Nem önálló filozófus, de fárad
hatatlan munkása az enciklopédikus jellegű 
tudományosságnak. Nagy hatása volt ta
nítványára, Comeniusra. Legnevezetesebb 
munkája, amelyben az összes emberi isme
retek velejét akarja közölni, nagy Enciklo
pédiája (1630), amelyből Apáczai is bősége
sen merített. V. ö. Both F. : J. H. Alsted 
(Monatshefte d. Comenius-Ges., 4. évf.).

.
Alszeghy Zsolt (1888— ) esztétikus és 

iródalomtörténetíró, a tanárképzőintézeti 
gyakorlóközépisk. tr„ az Élet főszerk., a 
M. Irodalomtört. Társ. titkára. Irodalom
történeti tanulmányaiban előbb a magyar 
dráma történetével foglalkozott : Régi 
magyar drámai emlékek Bessenyeiig (1914), 
később a X IX . század magyar irodalmá
val : A X IX . század magyar irodalma 
(1923) és a közelmúlt s jelen magyar iro
dalmi jelenségeinek méltatásával : Magyar 
lírikusok (1921), Vázlatok (1925) s az Iro
dalomtörténet c. folyóirat hasábjain 1921 
óta. Petőfi és az ötvenes évek lírája (1914), 
Magyar tárgyú latin jezsuitadrámák (1914), 
Tóth Kálmán drámaköltészete (1914), Iliéi 
János élete és működése (1908), Tóth 
Kálmán lírájának fejlődése (1915), A refor
máció és antireformáció korának temetési 
énekei (1916), A magyar középkor iro
dalma (1929), A Zalán futása (1926), Iliéi 
János Tornyos Pétere (1914), Csíksomlyői 
iskoladrámák (1914). Sik Sándorral együtt 
szerk. a magy. nyelvi tanítás középisk. 
tankönyveit (Magyar Olvasókönyv I., II.,
III. oszt. számára, Magyar Nyelvtan, 
Rendszeres Magyar Nyelvtan, Stilisztika, 
Rétorika, Poétika, Magyar Irodalomtörté
neti Olvasókönyv 1924— 1929). A külföld 
tájékoztatására írta : Die neuere kath. 
Belletristik in Ungarn (1922, Essen), 
Hongaarsche Literatur (1925, Tilburg). 
Esztétikai tanulmányai : Az esztétikai 
szemléletről (1911). A művészeti alkotás 
(1922), A lírai költészet művészete (1927).

Általános műveltség : 1. Kultúrpolitika 
(4 C). Műveltség.

Altay Margit (Margit néni) ifj. író. 
Eleinte bölcsődalokat és gyermekmesóket 
írt, később fiatal leányok számára regé
nyeket és elbeszéléseket. A külföldi gyer
mekirodalom számos termékét ültette át 
magyarra. „Öcsike“ gyermekregény. 
„Daisy gyámja“ és „Némy“ két regény 
fiatal leányok számára (1930) stb. Szín
darabok. 1925 óta szerk. a „Tündérvilág“ 
c. képes heti gyermeklapot.

Altenstein, Karl hr. (1770—1840). 1808. 
porosz pénzügymin., 1817—38. vk. minisz
ter. Alatta a közoktatásügy minden ága 
jelentősen fejlődött, főleg a berlini egye
tem. 1819. törvénye a porosz oktatásügy 
alapja. Bölcseleti tekintetben Fichte sza
badságeszméitől Hegel államfilozófiájára 
tért át és az államot tekinti valamennyi 
szellemi és erkölcsi erő hordozójának. Ez 
a gondolat érvényesült iskolapolitikájában 
is. V. ö. Paulsen F.: Geschichte d. gelehrten 
Unterrichts (1919—213). Müsebeck E. : 
Das preuss. Kultusministerium vor 100 
Jahren (1918). Sprang er több tanulmánya.

Althoff Friedrich (1839— 1908) porosz 
államférfi. A strassburgi egyet, mtr., majd 
az egyetemi ügyek referense a porosz 
kultuszminisztériumban. Negyedszázados
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munkássága az ország főisk. életében 
mélyreható nyomokat hagyott.

Altai Rezső (1873—), polg. isk. ig. A 
német nyelvi tanításhoz számos tan
könyvet s magyar-német és német-magyar 
zsebszótárt írt.

Altiszt : 1. Iskolaszolga.
Altonai rendszer. A reformközépiskolák 

egy neme, amely a reálgimnáziumhoz kap
csolódik. Nevét onnan vette, hogy első 
ízben 1878. lépett életbe az altonai reál- 
gimnáziumban. Lényege egy háromosz
tályú közös alsó tagozat a reálgimnázium 
és reáliskola számára, amelyben Ostendorf 
röpirata értelmében (Mit welcher Sprache 
beginnt zweckmässigerweise der fremd
sprachliche Unterricht, 1873) a francia 
szerepel mint egyetlen idegen nyelv, heti 
6 órával. Ezt követi a quartában az angol 
heti 4, a latin az untertertiától (tehát a 
4. évben) a prímáig heti 6 órával. Az A. 
előnye, hogy az eddigi két idegen nyelv 
helyett csak eggyel kezdte a tanítást s hogy 
a tanulók hajlamaikhoz képest három évvel 
később választhatták a nekik megfelelő 
középiskolát, ami a pályaválasztás idő
pontját is kitolta. Az A. utóbb sokféle
képpen módosult, de nem igen tudott el
terjedni. Y. ö. Zeitschrift f. d. Reform d. 
höh. Schulen. L. még : Frankfurti rendszer 
és Reformiskolák.

Alumneum : tápintézet, amelyben a 
tanuló növendékek (alumnus : tápdíjas) 
erre a célra szolgáló alapítványokból in
gyen v. mérsékelt díjért teljes ellátásban 
és oktatásban részesülnek. Ma már fizeté
ses A.ok is vannak. Ez elnevezéssel elő
ször a középkori kolostoriskolákban talál
kozunk, amelyekben a növendékek gazda
sági és nevelési életközösségben éltek. Ami
kor a reformáció idejében ezek világi isko
lákká alakultak, az A. intézményei meg
maradtak. Németországban a leghíresebb 
A.ok Grimma, Meissen, Pforta, Schnepfen
tal és a Francke-féle intézetek Halleben. 
A francia lycée-k és collége-ek és az angol 
college-ek szintén bennlakással összekötött 
tanintézetek. Az A.ok nem pótolják ugyan 
s nem teszik feleslegessé a családi nevelést, 
de megvan pedagógiai jelentőségük s főleg 
olyan esetekben, amikor helyben nincse
nek megfelelő tanintézetek, közszükségletet 
pótolnak. Az újabban szervezett A.ok 
modern berendezésükkel és családi alapon 
való szervezetükkel mind jobban elégítik 
ki a pedagógiai követelményeket. A világ
háború után nálunk és Németországban a 
katonai nevelő- és képzőintézeteket, polgári 
nevelőintézetekké alakították át. L. még : 
Internátusok. Konviktusok.

Alvárez Emmanuel spanyol jezsuita 
(1526— 1582) a (nálunk is) leghasználtabb 
latin nyelvtanok egyikének szerzője. Soká 
tanított a jezs. iskolákban s rektor volt 
Coimbrában, Edorában s Lisszabonban. M .: 
De institutions Orammatica Libri 3 (alaktan,

szintaxis, prozódia) a jezs. iskolák hivatalos 
tankönyve volt s számtalan kiadást ért 
meg, újabban is még Észak-Amerikában, 
Franciaországban és (1927) Spanyolor
szágban. A könyv az ókori latin nyelv
könyvek és a klasszikusok alapjára he
lyezkedik ; az alsóbb osztályok anyaga 
osztályról osztályra koncentrikus körök 
módjára bővül benne. V. ö. Sommervogel : 
Bibliogr. de la Comp, du Jésus I.

J. G.
Alvás. 1. Egészségügyi szempontból. 

Az A. az élethez épolyan szükséges, mint 
az étel-ital. Célja a napimunka után új 
erők gyűjtése. Az A. az okszerű egészséges 
nevelésnek fontos tényezője, különösen a 
csecsemő- és kisgyermekkorban. A cse
csemőnek legalább 15— 18, a kisgyermek
nek 10— 12, a tízéveseknek 9— 10, a fel
nőtteknek 7, az öregeknek 5— 6 órai al
vásra van szükségük. Betegség esetén 
több alvásra van szükség. Iskolás gyerme
keknél fontos a lefekvés és a felkelés ideje 
is. Amaz tízéves korig esti 8— 9 órakor 
történjék, amikor is a felkelés ideje 6— 7 
óra. A hálószoba legyen tágas, jól szellő
zött és ne túlmeleg, az ágynemű (párnák) 
ne túliágy, a takaró az évszaknak meg
felelő. Fontos az idejében elköltött és nem 
bőséges vacsora. V. ö. Grósz Gy. : Gyer
mekegészségtan (1914). 2. Üjabban élet- 
és lélektani szempontból is behatóan fog
lalkoznak az A.sal. Az idevágó kutatáso
kat Ed. Claparéde foglalta össze egy na
gyobb tanulmányban : Opinions et tra- 
vaux divers relatifs á la théorie biologique 
du sommeil et de l’hystérie (Archives de 
Psychologie 1928 sept.), amelyben meg
állapítja, hogy az A.nak biológiai fel
fogása mind jobban tért hódít, mert leg
jobban öleli fel ennek a jelenségnek szá
mos oldalát (u. o. 160.1.). Az A., a biológiai 
magyarázat (Claparéde) szerint, csodála
tos szabályozó készülék, amely biztosítja 
a szervi energia fölhalmozódását és meg
akadályozza túlságos elhasználását, állan
dóan összhangzásba hozza az élet két 
szembenálló és egymást föltételező követel
ményeit : a szervezet erőinek épségben 
tartását és a külső világhoz való alkalmaz
kodást. L. m ég: Álom.

í r o d .  F. Veronese: Versuch einer Psychologie 
des Schlafes u. des Traumes (1910). W. Stekel: Der Wille 
zum Schlaf (1915). W . H. Burnham: The hygiene 
of sleep (1920). Th. Z e ll: Der Schlaf d. Menschen (1924). 
P. Karger: Über den Schlaf d. Kindes (1925).

Alvinczy Sándor (1852—1925) író, közép- 
isk. tr. Az idegen nyelvek tanításának 
módszere foglalkoztatta leginkább. A 
„Methode A .“-szerű módszerről a szak
értők elismeréssel nyilatkoznak. M. : Kö
zépiskolai reformjavaslatok (1906). Mé- 
thode Alvinczy. Enseignement direct et 
rationnel des langues, framjais-allcmand 
(Leipzig, 1910, 2 köt.). F.

Ambíció (becsvágy). Az érvényesülés 
és a mások megbecsülésének kivívására
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irányított törekvés. Ez lehet kívánatos és 
káros. Kívánatos akkor, ha a magunk 
testi és lelki jellemvonásainak ismeretére 
épít, és ha nem annyira a magunk szemé
lyének, mint inkább valamely objektív 
tartalom érvényesítésére törekszik. Viszont 
káros hatása lehet az A.nak, ha önámí- 
táson alapul, ha a személyi érvényesülés 
mozzanatát helyezi előtérbe és ha méltat
lan eszközöket használ. A nevelés sokat 
tehet az egészséges A. felkeltése és erősí
tése érdekében, amennyiben olyan fel
adatokat tűz ki a növendék elé, amelyek 
erejének fokozott kifejtésére serkentik 
(1. Versengés). A nevelő feladata egyszer
smind, hogy az A. esetleges elfajulásának 
(önzés, kíméletlenség, rágalmazásra való 
hajlam stb.) elejét vegye. L. m ég: Becs
vágy. Frank.

Ambidextria: 1. Balkezűség.
Ambulatórikus iskola : 1. Vándoriskola.
Ament, Karl Wilhelm (1876— ) pszicho

lógus, főleg a gyermeki nyelvre vonatkozó 
vizsgálataival vált ismertté. M. : Die 
Entwicklung vom Sprechen und Denken 
beim Künde (1899). Begriff und Begriffe 
der Kindersprache (1902). Fortschritt 
der Kinderseelenkunde (19062). Die Seele 
des Kindes (192514). Sprachgeschichte des 
Kindes (1921).

Amerika : 1. Északamerikai Egyesült- 
Államok.

Amicis, Edmondo de (1846— 1908) olasz 
író. Számos szépirodalmi munkája közül 
néhány az isk. élettel foglalkozik. Leg
híresebb műve, korunk egyik legszebb ifjú
sági olvasmánya, II Cuore (A szív), amely 
a szerző életében 400 kiadást ért el és azóta 
minden müveit nép nyelvére lefordították 
(magyarra Radó A.). Egyéb pedagógiai 
vonatkozású munkái: Romanzo d'un 
Maestro (A tanító regénye), Fra scuola 
e casa (Az iskola és az otthon között) stb.

Amizoni-intézet. Amizoni Károly bp. 
lakos* attól á megfontolástól vezettetve, 
hogy hazánkban a nők nemesebb értelemben 
vett neveltetése még nagyon el van hanya
golva, holott meggyőződése szerint csak a 
jól és nemes irányban nevelt nőből válik 
jó honleány, anya és háziasszony, 1877 
máj. 22. végrendeletében vagyonának te
kintélyes részét a Bp. felállítandó Országos 
Magyar Nőnevelő Intézet céljaira hagyo
mányozta. Kikötötte, hogy az intézet 
magyar szellemű és irányú legyen, előnyei
ben minden magyar születésű keresztény 
hitfelekezetü leány mérsékelt díjért, de 
nem ingyen részesüljön és az intézetben 
csak világi tanerők alkalmaztassanak. A 
vk. miniszter Amizoninak 1879. bekövet
kezett halála után csaknem 30 év múlva 
létesítette az intézetet, amely működését 
1908-—1909. először bérelt helyiségben kez
dette meg, majd 1909—10. mostani ott
honába költözött. Az intézet fejlesztése 
céljából gr. Klebelsberg K. vk. miniszter

1926. megvette a szomszédos telket a rajta 
épült villával együtt. Az alapító szándékai
nak szem előtt tartásával létesített intézet
ben a tanulmányi idő 3 évre terjed. Az 
intézet célja, hogy növendékeit jó hon
leányokká, müveit háziasszonyokká és 
dolgos családanyákká nevelje. Az intézetbe 
felvétetnek a polgári iskolát v. a leány
középiskolát, illetőleg kollégium 4 alsó 
osztályát sikerrel végzett tanulók. A tan
tárgyak részben gyakorlatok, részben kő
telező elméleti, részben pedig fakultatív 
tárgyak. A gyakorlatok célja a háztartási 
és az állattenyésztéssel kapcsolatos mun
kák és a növénytermelés gyakorlatainak 
megismerése és begyakorlása ; a munka
szeretetre való nevelés, a ruházat előállí
tására, az otthon díszítésére szükséges 
munkanemek tanítása és begyakorlása. Az 
elméleti tárgyak részben kiegészítik a 
gyakorlati munkákat, részben a növendé
keknek leendő hivatásuk betöltéséhez szük
séges tudást és műveltséget nyújtanak.
1. Gyakorlatok: 1. Háztartási gyakorla
tok : a szükségletek beszerzése és meg
óvása, főzés, takarítás, mosás-vasalás ; 2. 
Állattenyésztési gyakorlatok ; 3. Kertmű
velési gyakorlatok; 4. Kézimunka. II. 
Elméleti tárgyak: 1. Hit- és erkölcstan;
2. Magyar irodalom ; 3. Német nyelv és
irodalom; 4. Történelem, alkotmánytan és 
magánjogi ismeretek ; 5. Mennyiségtan és 
könyvvitel; 6. Neveléstani tanulmányok : 
a) A testi élet ismertetése egészségtani 
és neveléstani vonatkozásokkal; b) A lelki 
élet ismertetése, tekintettel a nevelés fel
adataira ; c) Gyermekápolás és családi 
neveléstan ; 7. Gazdaságtan ; 8. Háztartás- 
tan és nemzetgazdaságtan; 9. Elméleti 
kertészet ; 10. Rajz és művészettörténet ; 
11. Ének ; 12. Testgyakorlás. III. Fakul
tatív tárgyak : 1. Francia nyelv ; 2. Angol 
nyelv ; 3. Zene és zenetörténet; 4. Gyors
írás és gépírás. Az intézet a vk. miniszter 
alá tartozik, elsőfokú felettes hatósága az 
igazgató-tanács, amelynek tagjait felerész
ben a vk. miniszter, felerészben a Magy. 
Tud. Akadémia nevezi ki. Nagy Zs.

Amnézia a léleknek ama beteges álla
pota, amelyben az emlékezet működés» 
teljesen, vagy csak bizonyos irányban fel
mondja a szolgálatot. A gyermekkorban is 
előfordul.

Amuzia a szép iránt való érzék hiánya ; 
leginkább a zenei hangok felfogására való 
képtelenség megjelölése.

Anacharsis királyi családból való szkitha. 
Kr. sz. e. 589. tűnt fel Athénben, ahol Solon 
tanítványa és barátja lett s tudománya és 
életbölcsessége révén nagy hírnévre tett 
szert. A görögök időnként a hét bölcshöz 
számították. — A. nevét használta fel már 
a Kr. u. második században Lukianos 
abban a dialógusában, amelynek c ím e: 
„Anacharsis, vagy a testgyakorlásról“ s a 
XVIII. században Jean Jacques Barthó-
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lémy abbé (1716—95) Voyage du jeune 
Anacharsis en Gréce c. müvében (7 köt., 
térképpel, 1779). Ebben egy A. nevű 
szkitha Nagy Sándor halála előtt beutazta 
Görögországot s részletesen számol be az 
országról s benyomásairól. A műnek óriási 
hatása volt, annak ellenére, hogy a forra
dalom küszöbén jelent meg. V. ö. Bar- 
thélém y: Anacharsis utazásai, magyarra 
fordítva Deáky Fülöp által (Kolozsvárott, 
1820—21, 8 köt.)

Analfabetizmus. Az írás-olvasás ismere
tének hiánya. Az ó- és középkorban álta
lános. Előbb a városokban, majd a refor
máció hatásaként (bibliaolvasás) a vidéken 
is csökken. A föld lakosságának 80%-a 
analfabéta. Ázsiában és Afrikában 90, 
Dél-Amerikában 50 Észak-Amerikában 40, 
Ausztráliában 30, Európában 10% körűi 
van az A. átlaga. Az európai államok A.a 
azonban maga is igen különböző. A germán 
államokban a múlt század közepe óta alig 
van analfabéta. Angol-, Svéd-, Norvég-, 
Holland-, Dán-, Németországban, Svájc
ban az analfabéták arányszáma az 1%-on 
alul marad. Csehszlovákiában 7 "02, Bel
giumban 7'9, Franciaországban 8‘2, Észt
országban 10'8, Olaszországban 28-0, Finn
országban 30'1, Lengyelországban 32“8, 
Jugoszláviában 35, Litvániában 37'5, Bul
gáriában 46'7, Romániában 40—50, Spa
nyolországban 42‘9, európai Oroszország
ban 62-0% A.t mutatnak ki. Magyarorszá
gon 1880ban 56’5%, 1890ben 46’8%, 1900- 
ban 38‘6%, 1910ben 31'3% nem tud ími- 
olvasni a 6 éven felüli lakosságból. Az 
ország mai területén ez az arányszám 
1910ben 19'7%, 1920ban pedig 15T7% 
volt. Kerek számban 453 ezer férfi és 637 
ezer nő. Ez az analfabétatömeg jelentékeny 
részében szemianalfabéta volt, vagyis olyan 
egyénekből állott, akik olvasni tudtak, de 
írni nem. A szemianalfabéták száma 1920- 
ban 104.239, vagyis 9’5%. Ezek túlnyomó 
része (78.201) nő. Az analfabéták többsége 
esaládgazdasági helyzete szerint eltartott 
(669.846 egyén), kisebb része kereső 
(420.469). A kereső népességnek a nők 
közül 13'4%-a, a férfiak közül 10'2%-a írás- 
tudatlan. Az analfabéta keresők foglalko
zási megoszlását vizsgálva látjuk, hogy 
ezek háromnegyedrésze (312 ezer) az ős
termelő népességből kerül ki, itt is első 
sorban a mezőgazdasági munkások (147 
ezer), a gazdasági cselédek (60 ezer) és 
kisbirtokosok (50 holdon alul 95 ezer). 
Elég nagy százalékot (8‘3) adnak az ipa
rosok, m. p. az önálló iparosok valamivel 
többet, mint az alkalmazottak (17.800 és 
17.000). Nagy tömeg analfabéta van a házi 
cselédek (18 ezer) és a napszámosok között- 
(13 ezer). Az A. természetszerűleg a maga
sabb korcsoportokban nagyobb, azonban- 
a népoktatásügy háborús zavarai a fiatal" 
labb korosztály A.át is felszöktették. Az 
1920. évi népszámlálás szerint a 12— 19

évesek csoportjában 6'6%, a 20— 39 évesek 
között 6'8%, a 40—50 évesek között 
17'8%, a 60 éven felüliek között 35‘4%. 
Az A. szorosan összefügg az egyes társa
dalmi rétegek gazdasági és általános kul
turális elhelyezkedésével. Országos szám
arányuknál nagyobb A.t mutatnak a görög 
katolikusok, kik a lakosság 2'2%át, az 
analfabétáknak azonban 4'2%át és a rom. 
katolikusok, kik 63'9%os lélekarány mel
lett az analfabéták 68'6%át ölelik fel. 
Középen állanak a reformátusok 21‘0%os 
arányszám mellett A.ban 19'5%kal, míg 
az evangélikusoknak 6'2%os lélekszám- 
arányuk mellett csak 3'3% az A.ban való 
részesedésük, ami kedvező népműveltsé
gükről tanúskodik. Végül a zsidóknak 
5'9%os lélekarányszámuk mellett l ’3%os 
analfabéta hányadosuk az alsó népréteg 
hiányára vezetendő vissza. A magyarság 
A.a -— az egyetlen németséget kivéve — 
kisebb, mint a nyelvi kisebbségek bár
melyike. A településbeli viszonyok s az 
egyes országrészek fejlődésbeli lehetőségei 
is erősen befolyásolják a nép műveltségi 
fokát. A városi törvényhatóságokban a 
lakosság 8'4%-a, a megyei városokban 
14%-a, míg a községekben 20'8%-a. írás- 
tudatlan. Még nagyobb a különbség a bel
területen és a tanyákon, majorokban élők 
A.a között, amely utóbbi a 6 éven felüliek 
37—38%-os átlagát éri el. Legkisebb A.t 
mutat az ország északnyugati része (Sop
ron, Győr, Vas várm.) Legnagyobbat az 
északkeleti rész (Szabolcs, Szatmár) és a 
Tiszamelléke Szolnok és Szeged között. 
Bp. 1929. évi hat éven felüli lakosságának 
analfabétáit kerületek, kor, hitfelekezet, 
anyanyelv, családi állapot, lakbérleti v i
szonyok stb. szerint részletesen kimutatja 
Hlyefalvi I. L. : Tíz év Bp. szív. életéből 
a világháború után (1930, 64— 69. L). Az 
A. a legújabb korban, amidőn a tankötele
zettség a kultúrállamokban mindenütt 
megvalósult, vagy a rendiség korénak 
csökevénye, vagy a népoktatási szervezet 
tökéletlenségének következménye. Nálunk 
főleg az utóbbi az eset, hiszen a népoktatás 
már 1868 óta kötelező. Népiskola-hálóza
tunk kiépítése a világháborúig a hegy
vidéki nemzetiségek ijesztően nagy analfa
betizmusának kiküszöbölését szolgálta in
kább, az alföldi — aránylag kisebb — 
hiányok pótlása csak a háború után követ
kezett be. Az 1921. évi X X X . t. c. a be
iskolázás szigorításával az 1926. évi VII. 
t. c. a hiányzó iskolák építésével az A. 
lényeges csökkenését fogja eredményezni, 
úgy, hogy egy-két évtized alatt az 
írástudás hazánkban is általános lesz. 
Az analfabéta-tanfolyamok száma volt 
1925—26: 126, 1926—7: 374, 1927— 8: 
325, JS2F—9: 465. L. még: Bp. szfy.
népművelése;----iskofátTüclvüli népművelés,
Országos Közművelődési Tanács.

Szombatfalvy.
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Analitikai geometria : 1. Mennyiségtan.
Analitikus módszer. Jelenti általában azt 

az eljárást, amikor egy adottságnak ön
magában való taglalása, alkotó tényezőire 
való szétbontása által igyekszünk ezt az 
adottságot, mint egységes egészet meg
érteni vagy magyarázni (így pl. a logikában 
egy fogalomnak jegyeire, a pszichológiában 
a tudattartalomnak komponenseire való 
szétbontása által). Az A. didaktikai fogal
mát, ellenpárjával, a szintetikus módszer
rel (1. o.) együtt, ebben az értelemben a 
herbarti pedagógia vezette be. Minden 
oktatás, amely a növendék meglevő képzet- 
kincséből, mint adottságból indul ki és 
ennek tisztázása, „megvilágítása“ alapján 
készteti a fogalmi megismerésre : analiti
kusan jár el. Az A. mindig konkrét esetek 
megfigyeltetéséből halad az absztrakció 
felé ; az egyes jelenségben felismerteti az 
általános szabályt és a jelben megérteti a 
jelentést. Az A. érvényesül ezért mindott, 
ahol valami meglevő ismeretet (v. kész
séget) „tudatosítunk“, tehát pl. a nyelv- 
és irodalomtanításban, amikor egy mondat 
elemzése által értetjük meg az egyes mon
datrészek jelentését és funkcióját, vagy 
amikor egy költői mű olvastatásával ismer
tetjük meg a műfajt. Az A. módszer nyer 
alkalmazást a fizikai oktatásnál, amikor a 
végzett kísérlet alapján vonjuk le a tör
vényt, vagy a matematika-tanításban, 
amikor valamely tétel felállításához példák 
megoldásával jutunk el. Mivel az A. így 
mindig valamilyen adott egészből indul 
ki és ennek elemzése alapján vezet a részek 
összefüggésének felismeréséhez és az álta
lánosításhoz, regresszív módszernek is neve
zik. Mindamellett az A. az oktatásban csak 
ritkán érvényesül tisztán, hanem rend
szerint a szintetikus módszerrel szövődik. 
Herbart szerint az A. egymagában csak 
ott alkalmazható, ahol a növendék kép
zeteinek tisztázásáról, rendezéséről, vala
milyen princípiumra való visszavezetéséről 
van szó, tehát elsősorban az oktatás kezdő- 
fokán. Az újabb irodalomban az A. fo
galma némi jelentésváltozáson ment ke
resztül, amennyiben itt is, mint általában 
a pedagógia egyéb problémáiban, a gyer
meki öntevékenységre esik nagyobb hang
súly s így analízisen nem annyira az oktatás 
menetének egyik logikai alapját értik, 
amelyet az ismeretelsajátítás biztosítása 
érdekében a tanár alkalmaz, mint inkább 
azt a képességet, amelynek a növendékben 
kell kifejlődnie.

í r o d .  Herbart: Umriss (§ 106—124). O. Wülmann: 
Didaktik (1903*, II. 262—27Í I.). Jonas : Darstellender, 
lerlegender, lehrender Unterricht (1910). Prohászka.

Analógia (dva-koyía) a. m. hasonlóság, 
megfelelőség, megegyező rend (arány), 
amely bizonyos tények, kifejezőformák, 
tartalmak, viszonyok vagy folyamatok 
közt nyilvánul. A tudományos megismerés
ben az A.nak igen nagy jelentősége van :

nemcsak a valóságtudományok, de a mate
matika és a filozófia is élnek vele, mint a 
valószínűségi következtetésnek azzal a 
formájával, amely két vagy több tárgy 
néhány jegyének minőségi megegyezéséből 
annak többi jegyében való megegyezését 
is kimutatja. A természettudományokban 
az A.ák megállapítására a természeti folya
matok törvényszerűsége jogosít. A szel
lemtudományokban az A. mindig bele
élés, lelki adekváció alapján állítható fel. 
A nyelvtudomány az A.t a nyelvi formák 
rokonságára ép íti: ezért az összes gramma
tikai szabályok tulajdonképpen A.án alap
szanak. A matematika mennyiségi viszo
nyok megegyezéséből (proporciójából) mu
tat ki A.kat. Minthogy azonban a dolgok 
gyakran számos jegyük megegyezése elle
nére is lényegükben különbözők lehetnek, 
azért az A. megállapítása mindig a leg
nagyobb óvatosságot és körültekintést 
kívánja. Különös kritikára van szükség a 
szellemi tudományokban (pszichológia, 
történelem), ahol az ilyen elhamarkodott 
A.ák könnyen hamis típusok (1. o.) fel
állítására vezethetnek. Mint a megértetés 
kiváló eszköze, az A. az oktatásban is 
haszonnal alkalmazható. Ez az alkalmazás 
főleg két esetben bizonyul szükségesnek. 
1. Amikor a távolabbit, az idegent kell 
megértetni a közelebbi, a már ismert által 
(így pl. a földrajzban, a természetrajzban, 
a történelemben) és 2. amikor számos 
minőségileg hasonló eset felkerestetése 
alapján kell a tanulóval levonatni a sza
bályt (pl. a nyelvtanban, a természettan
ban). Em ellett azonban az A.nak a meg
ismert anyag megtartásában is fontos 
szerepe van. A felidézésnek az ú. n. 
hasonlósági asszociációból (1. o.) eredő 
módja ugyanis éppen az A.án alapszik.

í r o d .  H. Höflding : Der Begriff der Analogie (1924). 
ír. Stern : Person und Sache III. (1924). K. Marbe : 
Die Gleichförmigkeit in der Welt (1916—1919). 0 . Wili- 
mann: Didaktik als Bildungslehre (1903*, 366 sk. 11.).

Prohászka.
Anaritmia : 1. Aritmaszténia.
Andersen, Hans Christian (1805— 1875) 

a világ egyik leghíresebb (dán származású) 
meseírója. Külföldi utazásainak tapasz
talatait is feldolgozta Eventyr (Mesék) c. 
főművében, amelyet minden művelt 
nyelvre lefordítottak. Magyarra is sokan 
átültették az eredetihez való több-keve
sebb ragaszkodással. A. meséi erkölcsi 
tartalmúak ugyan, de nem célzatosan 
moralizálok. Születésének 125. évfordulója 
alkalmából (1930 ápr. 2.) egy vk. min. 
rendelet értelmében valamennyi elemi, 
polgári és középiskola alsó oszt.ban meg
emlékeztek A.ről.

M .: Összegyűjtött munkái 33 köt.ben jelentek meg. 
Magy. ford. : Képeskönyv képek nélkül, ford.: Her- 
czeg J. (1920). összes mesék és történetek (1921—25, 
3 köt., Nagy írók. nagy írások). Mesék és történetek, 
ford. Hevesi S. (4 köt., teljes kiad.). Az én életem meséje. 
Regék és mesék (1911, Olcsó Kvtr). Legszebb meséi, 
ford. Márkus és Geiger (1922*). Meséi, magy. gyerme
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keknek elmondja Névy B., Márkus és Geiger (19264). 
Legszebb tündérmeséi, ford. Bsty Jánosné (1925). 
Újabb meséi, ford. Mikes L. (5. kiad.). A. meséi (Tündér- 
Tásár, Kotza), stb. V. ö. Larsen: Andersens Leben (1926).

Andor 1. József (1871— 1918) író, gimn. 
tr. Irodalmi működését Cyprián néven 
kezdte. Nagyszámú elbeszélésein, regé
nyein (Két szív, Két világ között, A tanító
nő, Boldog otthon), esztétikai és peda
gógiai vonatkozású cikkein kívül törté
nelemkönyveket is írt középisk. számára. 
V. ö. Brisits Fr. : A. J. (M. K. 1918, 298.) 
— 2. Tivadar (1854— 1914), középisk. torna- 
tr., aki a testnevelés terén eredményesen 
buzgólkodott. Tomaügyi cikkei és tanulmá
nyai folyóiratokban jelentek meg. F.

Andragógia : felnőttek nevelése főként 
egyetemi tanulmányok idején. V. ö. H. 
Schmidkunz : Hochschulpädagogik (1907).

Andre, Christian Carl (1763— 1831) filan
trópista pedagógus és gazda, brünni isk. 
ig., majd Stuttgartban a gazdasági egye
sület titkára. Igazgatója volt a Salzmann 
schnepfenthali filantrópiumával kapcsola
tos leánynevelőintézetnek, 1790. azonban 
elvált Salzmanntól és Gothába, majd Eise- 
nachba helyezte át intézetét, amely kitűnő 
hírnévnek örvendett, de 1798. megszűnt. 
M .: Kompendirte Bibliothek d. gemein
nützlichen Kenntnisse (120 füzet).

Andreae, Johann Valentin (1586—1654) 
Comenius előfutár ja, aki főleg a korabeli 
iskolázás lelketlen verbalizmusát ostorozza 
és ezzel szemben az oktatás tárgyszerű
ségét sürgeti. A szemlélet és az anyanyelvi 
oktatás jelentőségét is hangoztatja. M. : 
Reipublicae christianopolitanae descriptio 
(1619). Theophilus, oder Ratschläge üb. die 
innerlichere Pflege d. christlichen Reli
gion, die verständigere Führung des Lebens 
u. die vernünftigere Gestaltung des Unter
richts (1649).

í r o d .  K . BueUemann : V. A. als Pädagog (1893).
Anemia : 1. Vérszegénység. P-
Angiulli, Andrea (1837— 1890), az antro

pológia tr. a bolognai, majd a pedagógia, 
etika és elméleti filozófia tr. a nápolyi egye
temen. A pozitivista irány lelkes követője, 
aki átmeneti pontot keresett a hegelianiz- 
mus és a pozitivizmus között. M. : La filo- 
sofia e la ricerca positiva (A filozófia és a 
pozitív kutatás, 1868). Questioni di filo- 
sofia contemporanea (Korunk filozófiá
jának kérdései, 1873). La pedagógia, lo 
stato e la famiglia (A pedagógia, az állam 
és a család, 1876). La filosofia e la scuola 
(A filozófia és az iskola, 1883). Több ta
nulmány az általa alapított Rassegna 
critica-ban (Kritikai szemle). G.

Angol kisasszonyok : 1. Apácatanítónők.
Angolkór : 1. Gyermekbetegségek.
Angol nyelv és irodalom tanítása. Az A. 

nálunk a múltban általában rendszertelen 
és hiányos volt. Többnyire németországi 
magántanítók tanították, akik nem ügyel
tek a magy. nyelv hangjainak az angol |

nyelv fonetikájával egyező sajátságaira 
s németes kiejtést sajátíttattak el tanít
ványaikkal. Patterson Artúr (1835— 1899) 
volt az első, aki mint a bp. egyet. rkv. tr. 
nagy gondot fordított az angol nyelv 
terjesztésére Magyarországon. Yolland 
Artúr, aki jelenleg az angol nyelv ny. r. 
tr. a bp. egyetemen, nagy szótárával, 
nyelvkönyveivel s a tanárképzéssel oly 
alapvető munkásságot fejt ki, amely e 
téren a jövőre nézve a legjobb haladást 
biztosítja. A világháború után 1919. több 
állam képviselői Stockholmban kongresz- 
szust tartottak, amely „Northern Peace 
Congress“ néven ismeretes. E gyűlésen 
megvitatták azt a kérdést, hogy melyik 
az a nyelv, amely a legalkalmasabb a nem
zetek közt való érintkezésre. A túlnyomó 
többség (29 nemzet) az angol nyelv mellett 
döntött s azóta e nyelv ismerete és tanítása 
egyre nagyobb tért hódít. A legyőzött 
Németország is hasonlóan gondolkozott, 
sőt az angol nyelvet és irodalmat képző- 
erejénél és értékénél fogva a francia nyelv 
és irodalom fölé helyezte. Nálunk az 1924. 
új tanterv az A. rendes tantárgyként ve
zette be mind a reáliskolák és leány
líceumok, mind a reálgimnáziumok és 
leánykollégiumok tantervébe, m. p. az 
előbbieknél 6 oszt.-ban heti 24, az utóbbiak
nál 4 oszt.-ban heti 18 órában. Cél : „Az 
újabb angol irodalom műveinek biztos 
nyelvtani ismereten alapuló megértése s 
ennek alapján tájékozottság az angol 
szellemi élet ismeretében, továbbá gya
korlottság az angol nyelvnek írásbeli és 
szóbeli használatában“. H  könnyen meg
tanulható nyelvnek van azonban olyan 
tulajdonsága, amely nagyon megnehezíti 
elsajátítását, ha nincsen jól képzett ta
néra : ez a kiejtés. Mi a sok angol nyelv
járás közül csakis a művelt londoni em
berek kiejtését fogadhatjuk el, az ú. n. 
Standard English-1, az East Midland 
nyelvét. A mi nyelvünk hangjainak gazdag
sága a magyar embert arra képesíti, hogy 
az angol nyelv hangjait feltűnő tisztaság
gal és helyességgel ejtse ki. E téren hatá
rozott előnyben vagyunk a többi nemze
tekkel szemben. Különösen fontos azoknak 
a hangoknak kiejtése, amelyek a magyar 
nyelvben nincsenek meg. Ilyenek a r, l, 
th, w, ng és a magánhangzók (a, o, u) kü
lönböző árnyalatai. Viszont vannak olyan 
hangok, amelyek mindkét nyelvben egyez
nek, pl. a nyílt e és zárt é (bad, bed). A ki
ejtés és hangsúlyozás elsajátításénak egy
szerű és természetes módja a következő: 
1. A tanár fennhangon elmondja az illető 
mondatot. 2. A tanulók utánamondják, 
amíg a helyes kiejtés és hangsúlyozás 
nagyjában sikerül. Ezt követi 3. az olva
sás és 4. az írás. A szem és fül együttes 
foglalkoztatásával a szó hangképe és írás
képe egymást erősíti, ami hathatósan elő
segíti a helyesírás elsajátítását. Az olvas
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mány mindvégig a tanítás középpontja. 
Tárgyalása módszeresen a következő sor
rendben történik : 1. A tanár felolvasása, 
2. olvastatás, 3. nyelvi és tárgyi magyará
zat, 4. fordítás, 5. tartalmi feldolgozás 
beszéd- és írásbeli gyakorlatok útján és 
6. alaki feldolgozás nyelvtani szempontból. 
Az iskolai számonkérés legfőbb módja az 
olvasmánynak kérdés és felelet alakjában 
való feldolgozása. A fődolog, hogy a tanár 
is, a tanuló is mindig angol nyelven, mon
dat alakjában fejezze ki mondanivalóját. 
Kezdetben a legtermészetesebb eljárás a 
direkt módszer, amely a tanterem tár
gyait fölhasználja a nyelvtanítás céljaira 
s később mindinkább szélesebb tárgy
köröket ölel fel. Azután oly irodalmi értékű 
olvasmányokkal kell foglalkozni, amelyek
ből a tanulók megismerik az angol biro
dalom művelődési, művészeti, társadalmi 
és gazdasági viszonyait, földrajzát, törté
netét s az angol nemzet életét és szokásait. 
Egy-két olvasmány foglalkozzék az angol 
gyarmatokkal és Amerikával is. A VII. 
oszt.-ban a XIX. század nevesebb íróival 
foglalkozzunk és csak azután a VIII. 
oszt.-ban a XVI—XVIII. század irodal
mával. Mindkét oszt.-ban az olvasott 
szerzőkkel kapcsolatban ismertetjük a 
fontosabb irodalmi korszakokat s általá
nos művelődési és esztétikai irányait. 
Azonfelül az újabbkori irodalom tárgyalá
sánál utalnunk kell azokra a kapcsolatokra 
is, amelyek nemzeti életünket s irodal
munkat Angliához fűzték s azokra a hatá
sokra, amelyek irodalmunkat oly jóté
konyan befolyásolták. V. ö. Fest S. : 
Angol irodalmi hatások hazánkban. (1917.)

Olgyai.
Angol és amerikai pedagógiai folyó

iratok (a fővárosi pedag. könyvtárban; 
()-ben a megjelenés helye és az alapítás 
éve). American Childhood (Massachusetts,
1916) . The American Teacher (Chicago,
1917) . British Journal of Psychology 
(Cambridge, 1904). Education (London, 
1890). Education (Boston, 1881). Eugenics 
Review (London, 1911). The Journal of 
Education (London, 1869). Kindergarden 
Primary Magazin (Manistee, Michigan, 
1889). Mind (London, 1892). The New Era 
(London, 1919). The Parents Magazin 
(New York). The Pedagogical Seminary 
and Journal of Genetic Psychology (Worc
ester, Mass., 1891). Psychological Bul
letin (Albany, N. Y., 1903). Schoolmaster 
(London, 1872). Megemlítjük még a követ
kezőket : American Journal of Psychology 
(Baltimore, 1887). Educational Review 
(New York). Journal of Educational Psy
chology (Baltimore, 1909). Journal of the 
National Education Association (Wash
ington). Psychological Review (New York, 
1894), School Government Chronicle. Offi
cial Organ of the National Association 
of Education Officers (London, 1871),

Times Educational Supplement (London, 
1910). School Life (Washington).

Angol remekírók műveinek nevelő értéke.
Az angol szellemi élet fejlődésében a hala
dást össze tudja egyeztetni a hagyomány 
tiszteletével, a gyakorlati szellemet bizo
nyos fennkölt és nemes gondolkodásmód
dal, a nagyvilágban való járást az otthon 
tűzhelyének melegével, az egyéni szabad
ságot és önérzetet a lojalitás hűségével s 
az Istenbe vetett hitet a tudományos 
világnézettel. Mindezt tükrözteti az angol 
nemzeti irodalom is. Az angol nemzet 
költői és prózaírói sok kiváló remekművet 
alkottak, főleg a drámában és a regényben, 
amelyek nevelő értéküknél fogva az ifjú 
lelkek fejlesztésére és nemesítésére bőven 
adnak alkalmat. Az angol irodalom egyik 
főjellemvonása eredetisége. Idegen min
tákat sohasem utánoztak szolgai módon 
s ha idegen forrásból vették is az anyagot, 
mindenkor nemzeti jellegük megóvásával 
alakították át. A középkorban a francia 
forrásból merített Nagy Sándor története 
s a trójai mondakör nemzeti jelleget ö lt ; 
Orpheus mondája pedig angol tündér
mesévé alakul át. Shakespeare is használt 
drámái számára idegen forrásokat, ezeket 
azonban céljainak megfelelően változtatja s 
megtoldja. Képzelő ereje életet önt a sokszor 
bágyadt jellemekbe s egészen új reálisztikus 
vonásokkal tölti meg a kereteket. Az átvett 
történetet ezután, amint jónak vélte, tragé
diává, vígjátékká vagy romantikus szín
művé alakította. A főszempont, amelyen át 
az angol irodalmat néznünk kell, minden
esetre esztétikai. A remekírók műveinek 
szépségeit kell észrevennünk, föltárnunk ée 
taglalnunk. Minthogy azonban az irodalom 
azonkívül sok erkölcsi eszmének, társa
dalmi szokásnak, kultúrtörekvésnek, állami 
és tudományos életnek szószólója, azon
felül a művészet többi ágának is szemlél- 
tetője, világos, hogy e jelenségekre is figye
lemmel kell lennünk. Shakespeare drámái 
jellemdrámák. Különösen nagy tragédiái
ban cselekvény és jellem csodálatosan illik 
egymáshoz. Tragédiáinak alapja a sors 
mélységes megérzése. A nagy tragédiák 
személyei közül egyedül Jago és Edmund 
hisz abban, hogy az ember saját sorsát 
intézni képes. Mindjárt első jelenetei alap
vető fontosságúak. Mielőtt Romeo vagy 
Júlia föllépne, máris tanúi vagyunk a két 
ellenséges család szolgái között lefolyó 
viszálykodásnak. Macbeth is vészthozóan 
kezdődik: viharral, harci zajjal, a boszor
kányok jóslatával. Shakespeare önmagá
ban teljes, mindent átfogó világnézetet 
tár föl. Az emberi élet minden nagy kér
désére a legmélyebb feleletet adja s a két 
alaposzlop, amelyen épülete nyugszik, az 
igazság és igazságosság. Shakespeare a 
lelkiismeret költője: alkotásai a legnagyobb 
erkölcsiség kifejezői. A gonoszság sohasem 
győz nála s ha néha a nemesebblelkűnek
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tönkre is kell mennie, az is megbűnhödik, 
aki ellene tört. Az antik dráma végzete 
helyett Shakespearenél az ember sorsa 
saját jelleméből fejlődik. Macbethet nem 
a boszorkányok indítják arra, hogy Duncan 
királyt megölje. A boszorkányjelenet csakis 
külső tükre a régóta táplált uralkodásvágy
nak. Shakespeare sok és változatos jellemet 
teremtett. A kegyetlen, de bátor III. 
Richárdot, a lángoló Rómeót, a tépelődő 
Hamletet, a féltékeny Othellót, a szenve
délyes Leart, a hazaszerető Brutust stb., 
viszont utólérhetlen erényes, gyöngéd- 
lelkű női jellemeket is festett, mint Ophe- 
liát, Desdemonát, Cordeliát s tündéri fény
ben ragyogó nőket, mint Imogent vagy 
Mirandát. Műtőn „Az elveszett paradi
csom“ s „A visszanyert paradicsom“ c. 
nagy époszai, valamint Bunyan „A zarán
dok útja“ c. mélyenjáró elmélkedése ki
válóan alkalmas arra, hogy vallásos érzel
meket keltsenek. Rendkívül nagy nevelő 
értéke van Defoe Robinson-jának (1719). 
E mű a biblia mellett a legolvasottabb 
könyve a világnak, mely még évezredeken 
át a legtöbb ember első olvasmánya lesz, 
mert mintegy dióhéjban érdekesen tér 
vissza az emberiség ősi állapotához s egy 
magános sziget rajzában adja annak 
kulturális fejlődését. Robinson tehát nem 
más, mint visszatérés a természethez és 
saját énjéhez. Azért rajongott Rousseau 
annyira érte s ajánlotta lelkes szóval 
a gyermekek első olvasmányául. Swift 
„Gulliver utazásai“ is a halhatatlan 
könyvek közé tartozik. A maga kora 
számára szatírának készült az akkori poli
tikai és társadalmi visszásságok ostorozó- 
sára, de ma már nem igen érezzük fulánk- 
jait. Kedves ifjúsági olvasmány lett belőle 
s a gyermeki képzeletnek jól esik az el
kalandozás a meseszerü ismeretlen orszá
gokba. Goldsmith „Wakefieldi lelkésze“, 
ha néhol a helyzetek valószínűtlenségétől 
eltekintünk, kiváló nevelő mű a családi 
élet boldogságának mélyen átórzett szem
léltetése révén. Goethe nagyrabecsülte s 
önéletrajzában dicsér őleg szól a derék 
lelkész jellembeli jó tulajdonságáról: jó
ságáról, hitéről, állhatatosságáról és türel
méről. Sok nevelő hatás rejlik Burns köl
tészetében is. Természetszeretete, ember- 
szeretető, férfiúi önérzetének megnyilat
kozása (For a’ that), vallásossága (The 
Cotter's Saturday-Night), hazaszeretete 
(M y heart ’s in the Highlands), őszintesége 
a legmesterkéletlenebb hangon szól szí
vünkhöz. A tavak országának költői éle
tükben és költészetükben Rousseau elveit 
akarták megvalósítani, amidőn a nagyvilág 
zajától elvonulva a természet ölén csen
desen munkálkodva és szemlélődve, az 
egyszerű emberek életmódját bemutatták 
ée dicsőítették. Ama nagy bensőség, amely 
különösen Wordsworth költészetét jel
lemzi, üdítőleg hatott a sok mesterkélt

szólam után. Byron azonban egészen más
nemű tehetség. Elsősorban a szabadságért 
rajong: szenvedélyes lelke nem akarja 
tűrni a képmutatást s a népek elnyoma
tását, hanem bátran hirdeti, hogy jogunk 
van a függetlenséghez. Scott az első angol 
regényíró, aki a romanticizmus világában 
az angol népet hajdani napjaiban, nemzeti 
sajátságaival, nemes tulajdonságaival be
mutatja s ezért rendkívül hozzájárul 
ahhoz, hogy nemzetét nevelje és nemesítse. 
Dickens pedig megteszi e téren az utolsó 
lépést: a jelenkor embereit rajzolja, a 
középosztály, sőt a szegények, a szüköl- 
ködők szenvedéseit és örömeit tárja elénk 
és sokszor mint a közállapotok visszás
ságainak ostorozója a nyomor vázolásával 
elsősorban szívünkre igyekszik hatni g 
ezáltal emberszeretetünket felkelteni.

Olgyai.
Angol oktatásügy : 1. Nagybritannia.
Angyal Dávid (1857—) nyug. egy. tr.,tört. 

és irod.tört. író, jelenleg a bécsi magy. 
történeti intézet vezetője. A tud. folyó
iratok egész sorában megjelent tanul
mányain kívül fontosabb önálló művei a 
következők : Magyarország története II. 
Mátyástól III. Ferdinánd haláláig (1898), 
Erdély politikai érintkezése Angliával 
(1902), Gr. Széchenyi István történeti 
eszméi (1907), A világháború okai (1914), 
Tanulmányok (1923), Fáik Miksa és Kecs- 
keméthy Aurél elkobzott levelezése (1926). 
Sajtó alá rendezte Kisfaludy S., Kölcsey 
F., Garay J., Péterfi J. és Léderer B. 
munkáit.

Angyalkert : 1. Brunszvik Teréz.
Angyalffy Mátyás (1776— 1839) gazda

sági író. 1818. Festetics György gr. a 
keszthelyi Georgiconba tr.nak hívta meg, 
ahol 5 évig működött.

Ángyán János (1768— 1846) tr., ref. 
lelkész és ped. író. 1797. Jénában teológiát 
és neveléstudományt hallgatott, több német 
nevelőintézetet látogatott meg, köztük 
Salzmann schnepfenthali filantropinumát. 
Debrecenben, Hajdúböszörményben taná- 
roskodott, majd több helyen, 1808tól 
kezdve Veszprémben lelkészkedett. M. : 
Niemeyer Ág. Herrn, munkáját „magya
rázta és ahol szükségesnek látszott, a 
magyar növendékek szükségéhez alkalmaz
tatta“. Első kötet. Neveléstudomány (Pest 
1822, 408 1.), Második köt. A nevelés és 
tanítás tudománya (Pest, 1833, 293 1.). 
Á. nem volt puszta fordító, hanem a magy. 
nemzeti sajátságokat figyelembe venni 
törekedett s a jegyzetekben a magy. mun
kákat is felsorolta. „Munkájából egy ha
zája viszonyait ismerő s a nevelési refor
mokért lelkesedő fej látszik ki“. V. ö. : 
Verédy (Kiss Á.).

Anonymus Belae Begis Nótárius, Béla 
király névtelen jegyzője, akinek Oesta Hun- 
garoruma a magyarországi latinnyelvű tör
ténetírás első jelentős munkája. Ez a mű
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—- teljes néven Anonymi Belaß regis notarii 
história de septem primis ducibus Hun
gáriáé —• a honfoglalás részletes leírását 
adja, egyúttal azonban feldolgozza részint 
a magyarság eredetére, őshazájára és ván
dorlásaira, részint pedig a külföldi kalando
zásokra vonatkozó adatokat. Taksony 
uralkodásánál a krónika hirtelen véget ér. 
Az ismeretlen szerző szerint : „ha az oly 
igen nemes magyar nemzet az ő származá
sának kezdetét és az ő egyes hősi cseleke
deteit a parasztok hamis meséiből vagy a 
regősök csacsogó énekéből mintegy álom
ban hallaná, nagyon is nem szép és elég 
illetlen dolog volna. Ezért most már inkább 
az iratok biztos előadásából és a történeti 
művek világos értelmezéséből nemeshez 
méltó módon fogja fel a dolgok igazságát“. 
Az irodalomtudomány azóta már kétség
telenné tette, hogy a szerző, —- akit először 
Czvittinger Dávid nevez Anonymus-nelk. 
1711. megjelent munkájában — szintén 
sokat merít a lenézett énekmondók meséi
ből ; ez azonban a munka értékét annál 
kevésbbé csökkenti, mert egyrészt szigo
rúan történeti forráskutatásról ebben a 
korban még nem is lehet szó, másrészt ily 
módon önkéntelenül megőrzött az utókor 
számára sok, egyébként bizonyára fele
désbe merülő mondát és regét. Az isme
retlen jegyző elbeszélésén erős nemzeti 
érzés vonul végig ; már Scythiáról meg
jegyzi, hogy szerencsés ország volt, földjén 
boldogan éltek a doni magyarok, akik igen 
erkölcsös életet éltek, a másét nem kíván
ták és alig termett meg köztük a bűn. A 
testi-lelki kiválóságnak az ellenséges érzü
letű népek nem tudnak ellentállni ; Árpád, 
„kinek ősapja a nagyhatalmú Attila ki
rály“, megveri a bolgárokat, megszalasztja 
a görögöket és egészen a tengerig jut el 
diadalmas portyázásai folyamán. Meg
hódítják Attila király városát, Óbudát és 
Árpád halálakor egész Európában félve 
tisztelik a magyar nevet. A már említett 
nemzeti érzésen kívül a munka a költői 
alkotóképességnek és az írói készségnek 
meglepő jeleit mutatja. Anonymus törté
netének értékét illetőleg a mai napig erősen 
eltérnek a vélemények ; míg Melich János, 
Jakubovich Emil, Hóman Bálint és mások 
szerint a régebben kevésre becsült szöveg 
a régi magyar nyelvre és történelemre 
nézve megbecsülhetetlen adatokat tartal
maz, addig pl. Karácsonyi János egyik 
újabb tanulmányában (1925) arra az ered
ményre jut, hogy „Anonymusnak, vagyis 
III. Béla király névtelen jegyzőjének elő
adása a honfoglalásról rémséges mese. 
Éltek, megvoltak a személyek, népek és 
helyek, de az egy Árpádot kivéve, nem 
akkor, mikor Anonymus őket szerepelteti 
s főleg nem úgy viselkedtek, mint ahogy 
ő mondja“. A szerző személyéről ugyan
csak sok nézet hangzott már el. A króniká
ból nem derült ki, hogy melyik Béla

királynak volt jegyzője. A legújabb időkig 
általános vélemény Änonymust III. Béla 
jegyzőjének tartotta, akinek ilyesformán 
1200 körül kellett volna élnie ; Jakubovich 
fejtegetései óta (1926) azonban inkább II. 
Béla került előtérbe ; eszerint a Oesta Hun- 
garorum 1150 körül keletkezett és a szerző 
II. Béla jegyzőjének, Péter óbudai prépost
nak személyével azonos. Anonymus mun
kájának egyetlen kéziratát, amely a X III. 
sz. végéről vagy a XIV. sz. elejéről szárma
zó másolat, a bécsi Nemzeti Könyvtár őrzi.

í r o d .  Cornides Dániel: Vindiciae Anonymi Belae regi6 
notarii (Buda 1802). Mátyás FI. : Históriáé Hungaricae 
fontes domestici II. k. (Pécs, 1883). Sebestyén Gy. : 
Ki volt Anonymus? (1898). Melich J . : Bolgárok és 
szlávok (Magyar Nyelv 1921. évi.). Hóman B .: A magyar 
történetírás első korszaka (Minerva 1823. évi.). Kará
csonyi J. : Szatmár város eredete (Klebelsberg-emlék- 
könyv 1925). Jakubovich E. : P. mester. Adalékok az 
Anonymus-kérdéshez (u. ott). U. a .: Adalékok az 
Anonymus-kérdéshez (Akad. Értesítő 1926. évf.) Pais 
D .: Magyar Anonymus (1926). Kiss L. : Anonymus és 
a magyarság eredete (Miskolc 1929). Pintér J . : Magyar 
irodalomtörténet I. k. (1930, teljes bibliográfiával).

k. i.
Anselmus, canterburyi szent (1033—  

1109) a középkor első nagy skolasztikusa ; 
Szent Ágoston szellemében írta bölcseleti 
és teológiai m üveit: a Monologiumot, 
amelyben a hit és ész viszonyát a követ
kezőkép állapítja meg : „nem törekszem 
először tudásra szert tenni, hogy higyjek, 
hanem hiszek, hogy értsek“ ( credo ut 
intellegam). Ugyanitt kifejti A. az ú. n. 
ontológiai istenérvet, amely az Istennek, 
mint legtökéletesebb valónak puszta fogal
mából annak szükségképi létezésére követ
keztet. Egyéb m üvei: Proslogion, Cur 
Deus homo stb. Opera omnia, kiadta 
Migne P. L. 155 (1852—54).

í r o d .  Dornet de Vorges: Saint Anselme (1901). 
Kevue de Philosophie (1909 dec.). p ,  } l .

Antal Géza (1866— ) a pápai ref. főgimn. 
majd -á teológiai főisk. tr., orsz. képv., 
azután a dunántúli ref. egyházkerület 
püspöke. Utrechtben is tanult. M. : Die 
holländische Philosophie im X IX . Jahr
hundert (Utrecht, 1888). Fichte és az eti- 
cizmus (1891). A heidelbergi káté 52 egy
házi beszédben (1902). Az amerikai ma
gyarság jövője nemzeti szempontból (1908). 
Tanulmányok (1908). Scheffel Ekkehard- 
jának ford. (1914). Tíz év a németalföldi 
szabadságharcból. Irta Fruin, hollandból 
ford. (1916).

Antialkoholizmus, a. m. alkoholellenes 
mozgalom, összessége mindazoknak a tö
rekvéseknek, rendszabályoknak, intézmé
nyeknek, amelyek a szeszes italok fogyasz
tása ellen irányulnak. Az A.nak ltöz- 
gazdasági, szociális, egészségügyi és kultu
rális kihatásai vannak. A szeszes italok 
rendszeres fogyasztása károsan hat a szer
vezetre, főleg az agyvelőre és az ideg- 
rendszerre, de a többi szervre is, így meg
támadja a szívet, vesét, májat, vérereket 
stb. Ezzel csökkenti a testi és a szellemi 
munkaképességet, az egyén és a faj ellen
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állóerejét, szaporítja a bűntettekre való 
hajlamosságot, az elmebetegségeket és a 
baleseteket s idővel a csírasejtekre gya
korolt hatás folytán degenerálódásra vezet
het. Mindezek a hátrányok fokozott mér
tékben jelentkeznek a kiskorúaknál, akik
nek szervezete még fejlődőiéiben van, 
akikre nézve tehát az A.t pedagógiai 
jelentőség illeti meg. Ezért az A. mozgal
mában felette fontos hivatás hárul a ta
nítóságra is, m. p. az iskolán belül és a 
népművelés érdekében az iskolán kívül is. 
Az A. eszközei kétfélék : profilaktikusak, 
amelyekkel a bajt megelőzni óhajtják, és 
pozitivek, amelyekkel terjedésének gátat 
vetni igyekeznek. Mindkettő propagandá
jának leghathatósabb eszközei a személyes 
példaadáson kívül a felvilágosítás szóval, 
nyomtatványok (olvasmányok) és szem
léltetés (pl. oktatófilmek) útján. Az A. 
mozgalma erélyesen a múlt század 2. felé
ben az angolszász országokban indult meg 
valláserkölcsi alapon és a mértékletesség 
jelszavának hangoztatásával. Minthogy 
ez azonban nem vált be, a szeszes italoktól 
való teljes tartózkodást (absztinencia) 
kezdték hirdetni, sőt helyenként (pl. az 
Egyesült-Államokban) törvénybe iktatni. 
Hazánkban az A. mozgalma már korán, a 
múlt század közepe táján indult meg. Gr. 
Széchenyi István a Társalkodó c. folyóirat 
1840. évf.-ban írt cikket a pálinkafőzés 
ellen, br. Wesselényi Miklós pedig a 40-es 
években Kossuth L. Heti Lapjában szállt 
síkra az alkoholizmus ellen s erre a célra 
egyesületet is alapított, amely azonban 
a 48/49-iki zavaros időkben rövid fenn
állása után feloszlott. A 80-as években új 
erőre kapott a mozgalom, számos cikk és 
röpirat jelent meg és e század elején több 
egyesület is alakult érdekében (Alkohol- 
ellenes Egyesületek Orsz. Ligája Az Alko
holizmus c. hiv. lappal, Független Good 
Templar Rend, Magyar Nők Absztinens 
Egyesülete, Kék Kereszt Szövetség stb.). 
A társadalom felbuzdulását erélyesen tá 
mogatta a kormányhatóság is. Ä vk. mi
nisztérium 1903. évi 1125. ein. sz. rendele
tével utasította az illetékes hatóságokat, 
hogy az iskolaköteles gyermekek kocs
mába való járásának meggátlása érdekében 
szabályrendeletet alkossanak; továbbá, 
hogy az ifjúsági egyesületekben megfelelő 
felolvasások kíséretében fali szemléltető 
képeket mutassanak be és a népiskolák 
számára készítendő mintaolvasmányok kö
zül egyesek tárgyalják az újabb tudomá
nyos kutatások eredményeit az alkoholt 
illetőleg és élvezetének káros voltát. Az 
1905. Bp.-en tartott nk. alkoholellenes 
kongresszus folyományaként a kormány 
újabb rendeletet bocsátott ki, amelyben 
az ifj. egyesületeknek kötelességévé teszi, 
hogy az alkoholizmus ellen minden ren
delkezésre álló eszközzel küzdjenek. Ezek 
az eszközök elsősorban a felvilágosítás,

továbbá az önmegtartóztatás és az 
elrettentő példa. Evégből az iskolai 
könyvtárak részére megrendelendők ide
vágó könyvek, folyóiratok és szemlél
tető képek. Az 1906. évi 1841. ein. sz. 
rendelet a régibb tankönyvbírálati szabály
zat kiegészítéseképpen meghagyja, hogy 
a jövőben bármely fokú iskolának bármely 
osztálya számára írt olvasókönyv, új ki
adásban, iskolai használatra csak abban 
az esetben fog engedélyeztetni, ha az alko
hol elleni küzdelemmel legalább egy olvas
mányban foglalkozik. Az embertannak, 
természetrajznak, egészségtannak és peda
gógiának szánt tankönyvek is csak akkor 
számíthatnak engedélyezésre, ha az A. szol - 
gálatába szegődnek. A népiskolák számára 
kibocsátott tantervek és utasítások is 
gondoskodnak arról, hogy a szeszes italok 
káros hatásáról, főleg a természetrajzzal 
és a vegytannal kapcsolatban, érdem sze
rint megemlékezzenek még az olvasmá
nyok keretén kívül is. Ennek az eljárásnak 
részletes, módszeres tervét Eötvös K. L. 
közölte Az Alkoholizmus 1906. évf.-ban. 
Gr. Andrássy Gy. belügyminiszter 1908. 
megalakította az Orsz. Alkohol-Bizottsá
got, amely t. k. kimondotta, hogy az alko
holellenes oktatás mélyítése érdekében a 
tanító- és tanárképző-intézetekben ide
vágó előadásokat kell tartani. A fiatal- 
korúakra vonatkozó alkoholtilalmat a 
belügyminiszter az 1927 : X X X . t. c. 
alapján körrendeletben szabályozta (1929).

í r o d .  Deutscher Kongress f. alkoholfreie Erziehung. 
Lang: Die kindliche Psyche u. der Genuss geistiger 
Getränke (1907). Lindrum : Zehn Lehrproben zur Al
koholfrage (1908). F orti: Jugend, Evolution, Kultur u. 
Narkose (1908). Oost: Über den Einfluss des Alkohol
genusses der Eltern u. Ahnen (1909). Hähnel: Alkoholis
mus u. Erziehung. König: Der Alkohol in der Schule 
(1912). Wilker : Alkoholismus, Schwachsinn u. Vererbung 
in ihrer Bedeutung f. d. Schule (1912). U. a . : Die Be
deutung u. Stellung der Alkoholfrage in der Erziehung 
(1909). Reiner : Stellung d. deutschen studentischen Kor
porationen zur Alkoholfrage. König: Alkohol u. Er
ziehung (1927 ). Stein F . : Az alkoholellenes küzdelem 
módjairól (1904). V. a . : Az alkohol (1906). Origer M.
A lelkipásztor az antialkoholizmus szolgálatában (1912). 
Ortt-Kemény: Alkoholizmus és felvilágosítás (1910, 
Egészség Könyvtára). Katona J . : A szeszesitalok éB az 
egészség (1914, Egészség Kvtára). Donáth Gy. : Fejezetek 
az alkoholizmus tanából (1908). V. a . : Alkoholizmus 
alkoholkérdés (1926). Tóth T .:  Ne igyál! (1923‘). Gortvay 
G y.: Állami és társadalmi tennivalók az alkoholizmus, 
elleni küzdelemben (1926). U. a . : Az alkoholkérdés 
társadalompolitikai megvilágításban. Stuhlmann: Al
koholellenes szózat. Orosz O y.: Néhány szó a gyermekek 
alkoholizmusáról. Holitscher : Az állam jelenlegi feladata 
az alkoholellenes küzdelemben. Alkoholizmus 1905— 
1926. évf.

Antinómia. Két látszólag egyforma ér
vényességgel fellépő tételnek (vó/jtOg) belső 
ellenmondása. A terminus már az eleaták- 
nál előfordul, azonban csak Kant tette 
közkeletűvé. Szerinte gondolkodásunk ak
kor keveredik A.kba, ha az analitikus- 
szintétikus megismerés körét túllépve, az 
észfogalmakat, ideákat, amelyeknek csak 
regulativ jelentőségük lehet, a tapasztalás 
konstitutív tényezőinek fogjuk fel. Ebben 
az esetben egymásnak kontradiktóriusan
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ellenmondó tételeket állíthatunk fel, ame
lyek látszólag egyforma joggal igazolha
tók, pl. : a világ térben és időben véges 
— a világ térben és időben végtelen ; vagy : 
a világon minden szükségképi és kauzá
lisán meghatározott — a világon a szabad
ság uralkodik stb. Ennek analógiájára 
szoktak a pedagógiában is A.król beszélni, 
így pl. amikor szembeállítjuk egymással 
a pedagógiát mint tudományt és mint 
művészetet, az egyéni és a társadalmi ne
velést, a módszer kötöttségét és a szabad
ságot, az általános és a szakképzést, a for
mába és a materiábs műveltséget, a 
„könyviskolát“ és a „munkaiskolát“ stb. 
Mindezeknek az ú. n. A.knak azonban 
semmi közük a kanti értelemben vett 
A.khoz. Kantnál az A.k úgy keletkeznek, 
hogy ítéleteinket a világra mint egészre 
terjesztjük ki, amely megismerésünk körén 
kívül esik ; itt vagy tézis és antitézis 
egyformán hamis, vagy pedig külön-kiilön 
a jelenségvilágban és a magánvaló világá
ban érvényes, de nem az univerzumban, 
mint egészben. Ezzel szemben az ú. n. 
pedagógiai A.k mindig egymással szembe
állított elvek, szempontok (tehát nem 
igazi A.k), amelyek korrelativ fogalmakon 
(pl. egyén — társadalom, formális — 
materiális) nyugszanak és így látszólagos 
ellentétük mindig feloldható, mert éppen 
egymást egészítik ki. Ezeknek az ellen
téteknek dialektikus úton való feloldá
sára (természetesen ismét nem a kanti, 
hanem inkább a hegeb értelemben) leg
újabban J. Cohn (Geist der Erziehung 
1909, Theorie d. Dialektik 1923) és az ő 
nyomán Th. Litt (Individuum u. Gemein
schaft 1926 ) adott példát.

í r o d .  P. Luchtenberg: Antinomien d. Pädagogik 
(1923). Wetzely : Bevezetés a neveléstudományba (1923. 
403 sk. 11.: Pedagógiai elvek és A.k.) Székely O y.: 
Pedagógiai A.k. (M. P. 1906). O. Cetka: Le antinomie 
psicologiche e sociali d’educazione (1906). P . Vogel: 
Die antinomisehe Problematik des pädagogischen 
Denkens (1925). Prohászka.

Antipathia : 1. Ellenszenv.
Antolik Károly (1843— 1905) reálisk. 

ig., fizikus. Számos szakszerű cikke és 
tanulmánya jelent meg hazai és külföldi 
folyóiratokban. Ped. m. : Magyar ifjúsági 
játékok (Pozsony 1903, németül is).

Antológia (gör. äv&og, virág ; Xéyo), sze
dek) válogatott verseknek főleg az oktatás 
céljára szerkesztett gyűjteménye. A tisz
tán prózai szemelvényeket tartalmazó 
vagy verset és prózát vegyesen felölelő 
gyűjteményt kresztomatiának szokás ne
vezni (1. o.), bár olykor ezt is A.nak mond 
ják, tágabb értelemben véve a szót. L. m ég: 
Florilegium.

í r o d .  Költők lugasa (1884). Hatszáz magy. nemzeti 
dal (é. n.4). Endrődi S . : A magy. költészet kincsesháza 
(1895). Űj, ifjúsági kiad. Átdolg. Ifj. Bókay J. (é. n.). 
Endrődi S . : A magy. költészet kis kincsesháza. Nép
iskolai használatra (1912). ü. a. : Babérerdő a magy. 
költészet java termékeiből (1905). ü. a .: Bokréta a 
magy. népköltés java termékeiből (1905). ü. a . : Magy. 
népdalok és magy. népballadák (Magy. Remekírók 54.

és 55). Radó A .: Költők albuma (1904s). U. a . : Űjabb 
nemzeti dalkönyvecske (é. n.2). Or agger R . : Anthologia 
Hungarica (Bibliotheca Mundi 1922). Zlinszky A . : 
Szemelvények a magy. nemzeti líra köréből (2. kiad.). 
(Jeles írók Isk. Tára 44). Zlinszky A. és Vajthó L .: 
Magy. költők. Szemelvények hétszáz esztendő daltermé
séből. 2 köt. (é. n.). Pintér J . : Magy. költők remekei. 
(A Zászlónk Diákkönyvtára 10—11. 19248). Pintér J . 
és Sajó S . : Mai magy. költők (1924). Tímár J . : Magy. 
nyelvi és irodalmi összefoglalások. Költői remekművek 
(é. n.2) Endrei Z . : A régi magy. költészet remekei (1903). 
TJ. a . : A magy. költészet remekei Kisfaludy Károly tói 
napjainkig (é. n.). Áldor I. : Arany furulya. A forra
dalom költészete, az 1848/49-i szabadságharc idejéből 
(Kis Nemzeti Múzeum 9—10, é. n.). Gyulai Á . : Háborús 
A. (Az Élet Könyvei 1916). Vajda Gy. : A háború köl
tészete. A tanuló ifjúságnak (1915). Farkas Gy. : Erdélyi 
költők (1924). Az Erdélyi Helikon A.ja. 2 köt. (1927*). 
Sziklay F . : Lírai A. Szlovenszkó és Ruszinszkó magy. 
költőinek alkotásaiból (1926). A merengőhőz. A. Vörös
marty Mihály legszebb költeményeiből (Kner-Klaeszi- 
kusok VI. 1921). Vörösmarty-A. (A Napkelet Könyv
tára 5.). Greguss Á. : Arany balladái (J. í .  I. T. 67fl). 
Gyűjtemény Ady E. verseiből (Nyugat-Könyvtár 1—8 
é. n.). Dóczy J . : Ady E. válogatott versei (1921). Szabó 
L . : A. Ady E. verseiből (é. n.). Párkányi N . : Ady versek. 
Magyarázatos kiadás az ifjúság számára (1925). Tones 
G. : Szemelvények a magy. klasszikus iskola költőiből 
(J. I - 1. T. 87.). Greguss Á. és Beöthy Z s .: Magy. balladák 
(J. I. I. T. 1). H. Lüdeke—R. Gragger: Ungarische 
Balladen (1926). Gragger R. : Magy. népballadák (A Nap
kelet Könyvtára 19. 1927). Vargha G y.: Magy. nép
balladák és románcok. U. a. : Magy. népdalok (Élő 
Könyvek. Magy. Klasszikusok 40., 39.). Kováts A .:  
Magy. népdalok (Magy. Kvtr 150). Erdélyi P. : Kuruc 
költészet (Magy. Remekírók 4). Loósz I . : Szemelvények 
a kurucvilág költészetéből (J. í .  I. T. 79). Kardos A. : 
A kurucvilág költészete (Magy. Kvtr 42—43 és 43a). 
Greguss Á . : Népek lantja. Külföldi népdalok (18662). 
Radó A . : Idegen költők albuma (1891). Kosztolányi D. : 
Modern költők. Külföldi A. 3. köt. (é. n.2). Avar P. és 
Benedek M .: Idegen költők. Ford. az ifjúság számára 
(Benedek E. Kis Kvtra 105—106. 1908). Pintér J. : 
Idegen költők remekei (A Zászlónk Diákkönyvtára 53. 
1922). Radó A .:  Görög költők. Szemelvények magy. 
fordításban (1886). P. Thewrewk E . : Görög A.beli epi
grammák. Ford., bev. és jegyz. (1891). Vértesy D .: A. 
az újkori görög nép költészetéből. Ford., bev. és jegyz. 
(1913). Sarudy G y.: Görög lírai A. (magy. fordítások, 
J. í . I. T. 74.). Boros G .. Szemelvények a görög lantos 
költészet remekeiből (görög szövegek, J. í .  I. T. 19). 
Máthé Gy. : Anthologia lyrica Graeca (görög szövegek, 
1905). Radó A . : Latin költők. Szemelvények magyar 
fordításban (1885). Pirchala 1 .:  Anthologia Latina 
(18903). Ctengeri J. : V. a. : (J. í .  I. T. 58). Vajthó L. : 
Német A. (1916). A. a XIX. század francia lírájából 
2 köt. Kisfaludy-Társ. (1901, 1903). Binder J . : Antho
logie des poétes francai s du XIX-e siécle (Francia Kvtr 
26—27. é. n.). I. Gábor : Anthologie des poétes francai» 
2. fűz. (Segédkönyvek a francia ny. és irod. tanításához 
9., 10. 1903, 1904). Radó A. : Olasz költőkből (Olcsó 
Kvtr 504—506). U. a . : Kisebb műfordításai. Angol és 
amerikai költők. Kisfaludy-Társ. (é. n.). Erődi B . : A 
Balkán-félszigeti népek költészetéből (Olcsó Kvtr 316. 
1892). Gyémánt kiadások: Szerelem dalnokai. 2 köt. 
(1863). Magy. balladák könyve. 2 köt. (18742). Magy. 
népdalok és románcok könyve. 2 köt. (18882). Külföldi 
lant, 2 köt. (1888 ). Francia A.k 1. Könyvjegyzék a 
középiskolai tanári könytárak számára (1929, 84—85. 
1.) Olasz A.k u. o. (98. 1.). L. még Szavalás a. a sza
valókönyveket. Nagy J . B.

Antropogeograiia : 1. Földrajz. 
Antropológia a. m. embertan ; természet

rajzi, biológiai tudomány, röviden az em
beri nem természetrajzának nevezhetjük. 
Martin szerint az A. az összes emberalakú 
lények (Hominidae) természetrajza tér
beli és időbeli kiterjedésben. Foglalkozik 
az emberi lénynek az állatvilághoz való 
viszonyával (Antropogenia =  emberszár
mazástan), az emberi alaknak életkor, 
nem és faj szerint való különbségeivel 
(Leíró embertan és Rassz antropológia), a
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kihalt emberi alakokkal (Paleo-antropoló- 
gia =  ősembertan), végül a társadalmi 
életnek az emberi szervezetre, valamint 
az öröklött testi és lelki sajátságoknak a 
társadalmak életnyilvénulásaira való ha
tásaival (Társadalmi embertan, Bűnügyi 
embertan, Embememesítés =  eugenika). 
A leíró embertanban, aszerint, hogy az 
alaki és méreti vizsgálat az élő emberi 
testre, vagy pedig a csontvázra, illetve a 
koponyára vonatkozik, beszélünk test- 
tanról (szomatológia), emberméréstanról 
(antropometria), csonttanról (osteológia ), 
csontméréstanról (osteometria), koponya
tanról (craniológia), koponyaméréstanról 
(craniometria) stb. Beszélünk fizikai és 
pszichikai embertanról is aszerint, hogy 
az csupán a testi, vagy csak az örök
lött lelki jellegekkel foglalkozik-e. Az em
bertani vizsgálat alaki (morfológiai) le
írásból és mérésből áll. A leírás és mérés 
alapján nyert adatokat variációs-statisz
tikai módszerekkel dolgozzák fel. Az em
bertani vizsgálat csoportvizsgálat (sok 
egyénnek sok jelleg alapján való tanulmá
nyozása), miért is a megállapított eredmé
nyek sohasem az egyes egyénre, hanem 
magára a tanulmányozott csoportra vo
natkoznak. A pontos mérések végzésére 
külön mérő- és rajzolóeszközök (anthropo- 
meter, dioptograph, craniograph, cranio- 
phor, osteometer, parallelograph stb .) szol
gálnak. Az embertani tudomány alapjait 
J. Blumenbach vetette meg a X V III. 
század végén, a mai értelemben vett tudo
mányos embertan azonban 1859. kezdő
dik, amikor Párizsban Broca elnöklete 
alatt megalakult az első embertani társa
ság. Azóta az embertannak a különböző 
államok fővárosaiban számos egyetemi 
tanszéke, intézete, múzeumé, tudományos 
társasága van. Hazánkban a bp. egyete
men 1881. állítottak tanszéket az antro
pológiának s művelése Scheiber és Len- 
hossék Józs. kezdeményezése után leg
inkább Török Aurél, Jankó Ján., Bartucz 
Laj. stb. neveivel kapcsolatos. Újabban 
a M. Nemzeti Múzeumnak is van gazdag 
embertani gyűjteménye, amely a Néprajzi 
Múzeumban van elhelyezve. Nálunk az 
egyetemen nem kötelező tárgy, a kö
zépiskolákban az állattan keretében ta
nítják.

í r o d .  E. F rizzi: Anthropologie (Berlin, 1921). 
Lenhossék M ih .: Az antropológiáról és teendőinkről az 
antropológia terén (1915). U. a . : Az ember helye a 
természetben (1921). Bartucz L a j.: Mikép fedezte fel 
az ember önmagát? Kis antropológia (1929. Magyar 
Szemle Kincsestára, 45). Balogh B .: Embertan és közép
iskola (Antropológiai Füzetek. II. évf.). V. a. : Az ember
tan helye a nevelésben (Orsz. Középisk. Tanáregyes. 
Közi. LIX. évf. 4—5. szám) Bocskay 0. : Az embertan 
és egészségtan tanítása a középiskolákban (Bp. Szemle 
1914. 448. sz.). Szilády.

Antropometria (Szomatometria) : az em
beri test egészének, valamint részeinek mé
rése és egymáshoz való viszonyítása. Az 
embertanból kifejlődött tudományágnak

célkitűzése : az egyén testi sajátosságainak 
lehetőleg adatszerű megállapítása, mére
tekben való kifejezése. Az elavult freno- 
lógia idejében túltengő, egyoldalú kranio- 
metria (koponyamérés) helyett, az egész 
embert méretekben és arányokban ki
fejező szomatometria az alkat-tannak lett 
egyik alapvető segédtudománya. Ebben a 
vonatkozásban az antropometria feladata 
nemcsak puszta mérés, hanem a méretek, 
nyert számadatok egymáshoz és az egész
hez való viszonyának arányokban való 
kifejezése, az egyént jellemző alkati index 
megállapítása. így  válik az emberi egyedek 
növésére, érésére, faji, alkati hovatartozá
sának megállapítására alkalmazott segéd- 
tudománnyá, amelynek gyakorlati jelentő
sége a csecsemőgondozás, iskolaegészség- 
ügyi és biztosítási orvosi ellenőrzés terén 
mindinkább kidomborodik. Az A.nak a 
modern pedagógia igen nagy jelentőséget 
tulajdonít. Eredményeit felhasználja annak 
megállapításánál, hogy mennyiben be
folyásolja a testi fejlődés a gyermek szel
lemi fejlődését és hogy a szellemi túlter
helés korlátozza-e a gyermeket testi fejlő
désében. Iskolásgyermekeknél messzeható 
jelentőségük lehet ezeknek a vizsgálatok
nak. Külön szerepe van a koponyaméretek 
megállapításának, főleg a csökkent szellemi 
képesség gyanújának fennforgása esetén. 
Az A. két alapvető megállapítása, hogy 1. 
az egyes testrészek viszonylagos fejlődés© 
a normális növekedésű gyermeknél igen 
különböző és 2. minden fejlődés ritmikus, 
azaz a gyarapodás a fejlődési évek során 
nem egyöntetűen, hanem bizonyos években 
gyorsabban, más években pedig jóval las
sabban történik. A pedagógus számára fon
tos megfigyelések jórészt erre a két tételre 
épülnek. Leggyakrabban használatos mérő
eszközök az antropometer, a testsúlymérő, 
a lélekzetmérő, a mellkasmérő, a fejhossz- 
mérő, a fejkörfogatmérő, a dinamómeter 
és az ivari érettség külső méreteit mutató 
tesztométer.

í r o d .  Szondi: Az iskolásgyermekek testi méretei 
(1929). Braunhoffner: Az 1929. év máj. havában Bp. 
szfőv. községi elemi iskoláiban végzett testhossz- és 
testsúlymérések eredménye (Népegészségügy XI. évf. 
17. sz.). E. Hoesch : Das Schulkind. I. Anthropologisch- 
psychologische Untersuchungen (1906). R. M artin: 
Anthropometrie (1925). Schnell.

Antropozófia az a titkos tudomány, 
amely a tudományos kutatás eszközeivel, 
meg nem állapítható s nem igazolható 
világnézetet ad az ember mivoltáról s ren
deltetéséről, épúgy, mint a teozófia Isten
ről. E két tan egyébként egymással össze
függésben is van, nemcsak a keleti népek
nél, hanem újabb művelőinél is. Ezek 
közül kiemelkedik Rudolf Steiner, akinek 
müvei (Theosophie, 192013, Die Qeheim- 
wissenschaft, 19217) a következő tételeket 
tartalmazzák : 1. a fizikai s általánosan 
ismert emberi testen kívül még van ben
nünk, ú. n. „asztrális“ test is, amely fizikai
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testtől különválható, finomabb anyagból 
van szőve ; 2. az emberi lény sorsát az a 
„karma“ dönti el, amely (már a buddhizmus 
életfilozófiája szerint is) nem egyéb, mint 
egy faja a vándorló és átörökölt léleknek 
bennünk. E karmát valamely előző lény
től örököltük annak halála után ; ez deter
minálja sorsunkat itt a földön ; 3. a normá
lis megismerési módok mellett felemelked
hetünk egy magasabbrendü ismeréshez 
is, amely bizonyos szellemi látásban, 
clairvoyance- ban, rejtett dolgok világos 
intuíciójában, távoli dolgoknak mint je
lenlevőknek szemléletében (Hellsehen) és 
egyes esetekben az ember csodálatos meg
világosodásában áll. E tudás által a bölcs, 
vagy megvilágosodott ember szellemekkel is 
összeköttetésbe léphet s idegen világok rej - 
telmeit ismerheti meg. L. m ég: Uj iskolák.

í r o d .  J . W. Hauer: Werden u. Wesen d. Anthro- 
posophie (1923). W. Bruhn : Theosophie u. Anthro
posophie (1921). Wolkenberg A . : A teozófia és antro- 
pozófia ismertetése és bírálata (1924). Bindel: Das 
Beclmen im Lichte der Anthroposophie (1927). U. a. : 
Die Grundlagen der Mathematik im Lichte der Anthro
posophie (1928). V . H .

Anya mint nevelő. Az édesanyának 
önmaga, családja és nemzete érdekében 
mindenkor legszentebb erkölcsi köteles
sége gyermekeinek nevelése. A saját ér
dekében is nagy szeretettel, erős akarattal 
és kellő hozzáértéssel kell ezt a sok gondot, 
türelmet és önmegtagadást követelő fel
adatot végeznie, mert az anya gondozását 
nem élvező gyermek — a legműveltebb 
körökben is -— szenvedést és szégyent 
zúdít az anya fejére. Szenvedést, mert a 
gyermek tőle idegen marad, nem enyhíti 
gyermeki szeretetével, hálás ragaszkodásá
val az anyának anyagi vagy erkölcsi okok
ból származó nehéz életküzdelmeit. És 
szégyent is hoz az elhanyagolt nevelésű 
gyermek az anyára, mert nem ismer fe
gyelmet, kötelességtudást, tiszteletadást ; 
rossz szokásai megbélyegzik, gyakran tűr
hetetlenné teszik magatartását. És szé
gyene és terhe lesz az ilyen szerencsétlen 
lejtőre jutott gyermek családjának és 
nemzetének, mert nem a becsületes mun
kában keresi boldogulását, nem szent előtte 
sem a család, sem a vallás, sem a haza. 
Milyen más az anya szerető gondosságá
val nevelt gyermek fejlődése, jelleme, élet- 
sorsa ! A szeretet melegében élve, szerető 
szívű lesz s embertársaival szemben illedel
mes, udvarias viseletű. A jó anyai nevelés 
áldását élvező gyermek, amikor felnő, 
életsorsát istenadta tehetségeinek tudatos 
kifejlesztésével, becsületes és értékes mun
kájával biztosítja. Életörömét a családi 
körben, a nemes művészet élvezésében 
találja s cselekvési vágyának kielégítését 
hazájának szolgálatában és családja javá
nak megteremtésében keresi. Az ember 
boldogsága és boldogtalansága tehát első
sorban az anya helyes nevelői munkájától 
függ. Ezért kell, hogy az anya megértve

nagy hivatását, akarja és tudja is gyermekét 
nevelni, s ezért kell, hogy a leánygyermek 
természetes hajlamait erre az istenadta 
feladatra a család és az iskola tudatosan 
kiművelje. Mert ez a jövőt szolgáló nagy
értékű munka, elsősorban az anya és a 
család kötelessége ugyan, de az iskolának 
kell az anya és a család magvetését foly
tatnia s ott, ahol szükséges, pótolnia, sőt 
helyettesítenie. Erre pedig korunkban 
gyakran szükség van. Az anya ugyanis 
sokszor a kenyérkereset gondja alatt gör
nyedve, vagy kellő előképzés híján nem 
tud megfelelni anyai hivatásának, sőt igen 
gyakran képzelt vagy valódi társadalmi 
kötelezettségei által való lekötöttsége miatt 
sem képes erre. Azért kell a leányiskoláknak 
a legalsó foktól a legfelsőbbig női jellegűek- 
nek lenniök s minden olyan ismeret nyújtá
séról gondoskodniok, amelyek a leányokat 
a nemzet életére is szerfölött fontos anyai 
hivatás betöltésére képesítik. Ennek egyik 
módja, hogy behatóan méltatjuk azokat 
a nőket s főleg anyákat, akik a hazai és a 
világtörténelemben, a magyar és a külföldi 
irodalmakban kiváló szerepüknél fogva 
mintaképül szolgálhatnak. Ezért kell az 
iskolából kikerült leányokat és asszonyokat 
is ebben az irányban továbbképezni, minél 
több anyák iskoláját szervezni s a népműve
lési tanfolyamokon és előadássorozatokon, 
o népkönyvtárakban, szóval mindenütt, a 
nőket, az anyákat érdeklő ismereteket ter
jeszteni. L. még : Nőnevelés.

í r o d .  Fénelon : Traité de l’éducation des füles (1687). 
Jean P a u l: Levana (1807). Musznyik E . : Jean Paul 
Levanája, azaz neveléstana (Mezőtúr 1892). Pestalozzi : 
Wie Gertrud ihre Kinder lehrt (1801). Evers : Die Mutter 
(1928). Kármán: Feminizmus és pedagógia (1906). 
Frankl-Rank : Erziehung zur Hausfrau (1912). Ruskin : 
Über Mädchenerziehung (1907). Laky : A női erény és 
méltóság irányelvei (1889). De Gerando : A női élet (1892). 
E lias: Die junge Frau (19246). Gyertyántfy: Theano 
(1915). U. a . : Gondolatok. Epilógus a Theanóhoz (1916). 
ü. a . : Levelek a feminizmus és nőnevelés kérdései 
köréből (1917). Gardiner : English girlhood at school 
through 12 centuries (1929). Tkomé : Mutterland. Ein 
Büchlein für Mutter u. Kind (1923). Petim 1 .:  Az édes
anya a vallás, társadalmi kérdés és költészet tükrében 
(ism. M. K. 1917). W. Stekel: Briefe an eine Mutter 
(1927). U. a . : magyarra ford. Gartner P. (3 köt. 1929). 
H. Schulz: Die Mutter als Erzieherin (1908). Magyar 
an yák naptára (Stefánia-Szövetség, 1930 : VII. évf.).

Sebestyénné.
Anya- és csecsemővédelem. Magyar-

országon az A. állami feladat, amelynek 
végrehajtását átruházott hatáskörben az 
„Országos Stefánia Szövetség az anyák és 
csecsemők védelmére“ látja el. A magyar A. 
célja a csecsemőhalálozás csökkentése és 
ennek révén a nemzet számbeli megerő
södésének elősegítése. Ténykedése részben 
egészségügyi, részben szociális irányú, 
amelynek főjellemvonása a megelőzés. A 
magyar A. országos szervezet : áll egy 
anya- és csecsemővédelmi központi inté
zetből (Bp. Vas-u. 10), amely három tago
zatban, anyavédelmi, csecsemővédelmi és 
szociális szakosztályban végzi nagyjelen
tőségű munkáját és irányítja az ország
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valamennyi anya- és csecsemővédelmi in
tézményét és szervét. A központhoz csat
lakoznak az országszerte felállított anya- 
és csecsemővédelmi intézetek, amelyek 
tulajdonképpeni végrehajtói a rendszeres 
céltudatos munkának. Ezidőszerint 210 
védőintézet működik az országban. A 
védőintézetnek élén áll a vezető főorvos, 
áld egyben az intézet egyik szakorvosa. 
A terhesek védelmét a szülész-szakorvos, 
a csecsemő- és kisdedvédelmet a gyermek
szakorvos vezeti és irányítja. A védőinté
zethez ezenkívül be van osztva egy vezető 
védőnő, aki a védőintézet adminisztráció
ját végzi és annyi körzeti védőnő, ahány
szor 10.000 lélekszámból áll a védőintézet 
működési területének lakossága. A védő
nők legalább 4 középiskolai képzettséggel 
rendelkező hivatásos, szakképzett munká
sok, akiket valamelyik védőintézetben tel
jesített 6 hónapi előzetes gyakorlati munka 
után 18 hónapig tartó tanfolyam keretében 
képez ki az Országos Stefánia Szövetség 
igazgatása alatt álló magy. kir. áll. anya- 
és csecsemővédőnőképző intézet. Az anya- 
és csecsemővédő intézetek alkotják az or
szágos szervezet alapját. Ezekhez csatla
koznak szükség és lehetőség szerint kü
lönböző más védelmi intézmények: tej
konyhák a vegyesen és mesterségesen táp
lált csecsemők ellátására, a bölcsődék és 
napközi otthonok a szülők elfoglaltsága 
miatt gondozás nélkül maradó csecsemők 
és kisdedek napközi ellátására, terhes
otthonok a keresetképtelen és ellátatlan 
terhesek ellátására, szülőotthonok a csa
ládi otthonban különböző okok miatt le 
nem folytatható szülések zavartalan és 
higiénikus lefolytatásának biztosítására, 
anyaotthonok olyan fiatal anyák és új
szülöttek gondozására és elhelyezésére, akik 
a szülés után a gazdasági életben meg
felelően elhelyezkedni nem tudnak. V. ö. 
Apponyi gr. rendeletét az anya- és gyer
mekvédelemről a középisk. tanításban. 
(M. K. 1917, 282). Keller.

Anya- és csecsemővédelem havi folyó
irat, kiadja az Orsz. Stefánia Szövetség, 
szerk. Keller L. (1931: IV. évf.).

Anya- és csecsemővédőnő (1. m ég: 
Védőnők) anya- és csecsemővédelmi szak
képzettségű védőnő. Kiképzésük a m. kir. 
áll. anya- és csecsemővédőnőképző intézet
ben történik, amely az Orsz. Stefánia Szö
vetség igazgatása alatt áll. A képzőbe olyan 
18—-35 óv közötti nők vehetők fel, akik 
feddhetetlen előéletűek, a védőnői pályára 
testileg és lelkileg alkalmasak és legalább 
4 középisk. osztályt végeztek. A felvétel 
előtt a jelentkezőknek legalább hat hónapi 
gyakorlatot kell folytatniok az Orsz. Ste
fánia Szövetség intézeteiben. Az elméleti 
oktatás tartama egy akadémiai év, amely
nek süieres elvégzése után egy félévi gya
korlati munka következik. Amennyiben a 
növendék a gyakorlati munka terén is meg

felelő készséget tanúsít, oklevelet kap és 
mint hivatásos anya- és csecsemővédőnő 
alkalmazható az anya- és csecsemővédelem 
országos szervezetében. Keller.

Anyák iskolája : 1. Gyermektanulmányi 
Társaságok és Orsz. Stefánia Szövetség.

Anyanyelvi oktatás. Európa mai nemze
teinek iskoláiban az anyanyelv tanítása 
aránylag későn kezdődött, eleinte nagyon 
szűk keretek közé volt szorítva, és C3ak 
lassan, nem csekély küzdelmek árén tudott 
nagyobb tért hódítani. Németországban 
a középkor végén már voltak olyan városi 
(elemi) iskolák, amelyekben a vallástanon, 
az olvasáson, íráson és számoláson kívül 
az anyanyelven való fogalmazást is taní
tották, de a középfokú iskolákban Európa- 
szerte még az újkorban is hosszú ideig a 
latin nyelv uralkodott, mint a tudós világ 
nemzetközi nyelve. Az anyanyelvet nem
csak hogy külön tantárgyként nem iktatták 
be az iskolai tanulmányok sorába, hanem 
még a tanítás nyelvéül sem használták, 
noha Ratichius már a 17. század elején 
kimondotta azt a didaktikai alapelvet, 
hogy először mindent anyanyelven kell 
tanítani. Sőt a latin nyelv megtanulása 
érdekében el is tiltották az anyanyelven 
való beszélést, s a tilalom ellen vétő tanuló
kat büntetésekkel sújtották. Az irodalmi 
használat útján még eléggé ki nem művelt, 
fejlett irodalomnak híjával levő nemzeti 
nyelvek jó ideig nem is kelhettek versenyre 
az értékes irodalommal büszkélkedő és haj - 
lékonyra csiszolt latin nyelvvel, azonban 
a nemzeti nyelvek pallérozódéséval, a 
nemzeti irodalmak felvirágzásával s a 
nemzeti öntudat fokozatos megerősödésé
vel párhuzamosan az anyanyelv iskolai 
tanítása is mind győzelmesebben nyomult 
előre. A 18. szazad nagy német írói : 
Lessing, Herder, Goethe, Schiller még nem 
tanulták anyanyelvűket az iskolában, s e 
század végén is még csak heti két óra jutott 
osztályonként a német középiskolában a 
német nyelv és irodalom tanítására. 
Franciaországban az oratoriánusok és még 
inkább a Port Royal tanárai kezdték fel
karolni az anyanyelv tanítását a 17. 
században, a 18. századi collége-e k 
tanulói már a francia írók müveivel is 
elég részletesen foglalkoztak, a 19. szá
zad óta pedig a francia elemi és közép
iskolának legfőbb gondja az anyanyelv 
grammatikájának és irodalmának, vala
mint az anyanyelven való fogalmazásnak 
igen alapos tanítása. Az angol iskolákban 
az A. a legújabb időkig meglehetősen el 
volt hanyagolva, de ma már ott is megvál
tozott a helyzet az anyanyelv javára. 
Nálunk a 17. században Comenius állí
totta fel először azt a követelményt, hogy 
az elemi iskola ne foglalkozzék a latin nyelv 
elemeinek tanításával, hanem tisztán anya
nyelvi iskola legyen. Utána lelkes szószó
lóra talált az anyanyelvre támaszkodó
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nemzeti műveltség eszméje Apáczai Csere 
Jánosban, aki meggyőződéssel hirdette, 
hogy az iskolarendszernek legalsó tagozata 
csakis anyanyelven és anyanyelvet tanító 
iskola lehet, sőt az erre épülő középiskolá
nak is anyanyelven kell tanítania az álta
lános műveltséghez tartozó tárgyi ismere
teket az idegen nyelvek mellett. Ez ész
szerű kívánság teljesülése azonban még 
sokáig váratott magára. Csak a 18. 
század végén, az első Ratio kibocsátása 
után szerkesztettek először magyar és más 
hazai nyelven írt olvasókönyveket az akkor 
nemzeti oskoláknak nevezett elemi iskolák 
száméra, s ugyanekkor vonult be az anya
nyelv grammatikája is az elemi fokú ok
tatásba. A közép- és felsőfokú oktatást 
II. József teljesen el akarta németesíteni, 
majd midőn e terv kudarcot vallott, a 
gimnáziumokban és az akadémiákon az 
1792-i VII. t. c. tette első ízben kötelező 
tárggyá a magyar nyelvet osztályonként 
heti két órában, de eleinte csak olyan he
lyeken akarták tanítani, ahol az ifjúság 
nem tudott magyarul. Az oktatás nyelve 
továbbra is a latin maradt, sőt a magyar 
nyelvtant is latinul írt könyvből tanítot
ták, csupán a sárospataki latin iskola 
kezdte a tantárgyaknak egy részét 1796-tól 
fogva magyarul tanítani. Végre az 1844. 
évi II. t. c. nálunk is meghozta az anya
nyelv érvényesítésének elvi követelményét, 
annak kimondáséval, hogy a tanítás nyelve 
minden iskolában magyar, s a magyar 
nyelvet minden fő- és középiskolában 
rendes tárgyként kell tanítani. Alighogy 
ennek a törvényes rendelkezésnek végre
hajtása kezdetét vette, bekövetkezett a 
szabadságharc s ennek lezajlása után az 
abszolutisztikus kormányrendszernek az 
iskolák elnémetesítésére való törekvése, 
úgyhogy a magyar nyelv valójában csak 
a kiegyezés után foglalta el végleg azt a 
helyet, amely az anyanyelvet az oktatás
ban megilleti. Az anyanyelv kezdetben 
csak az eszköz szerepét játssza a tanítás
ban : az oktatás nyelvéül használják. Majd 
a nyelv tudatosítása céljából grammatikai 
szerkezetét is tanítják mint külön tárgyat, 
kapcsolatban az anyanyelven való fogal
mazással, később pedig a nemzeti irodal
mak fellendülésével természetszerűen vele
jár az a kívánság, hogy a nemzeti irodalom 
remekeit is meg kell ismertetni az ifjúság
gal. Ilymódon az anyanyelv tanítása 
nyelvi és irodalmi oktatássá bővül, amely
nek középpontjában az olvasmányok áll
nak. E mellett minden tárgy tanítása 
anyanyelven folyván, minden óra anya
nyelvi óra is egyúttal. Az újabb, nemzeti 
szellemű nevelés valamennyi iskolanem 
tantervében fontos helyet biztosít az anya
nyelvi és irodalmi oktatásnak mint külö
nösképpen nemzeti tárgynak, sőt a nemzeti 
érzésnek a világháború nyomában járó 
fokozódása még szélesebb körre terjeszti

ki az anyanyelvi és irodalmi oktatás pro- 
grammját. így  a porosz középiskolákban 
a német nyelvtanon, a fogalmazás tanítá
sán s a hagyományos irodalmi képzésen 
kívül különös gondot fordítanak az élő
szóbeli kifejező készség fejlesztésére 
(Sprecherziehung, Redeübungen), felölelik 
a legújabb irodalmat is egészen a jelenkorig, 
bevezetik a tanulókat a néptudományba 
(Volkskunde) és műszemléltetés (Kunst- 
betrachtung) útján a nemzeti képzőművé
szet alkotásainak ismeretébe (Deutsch
kunde). A tantervekre vonatkozó módszeres 
megjegyzések szerint az anyanyelvi taní
tás feladata az, hogy a tanulók megtanul
janak németül beszélni és írni, németül 
érezni, gondolkozni és akarni (Richtlinien 
für die Lehrpläne der höheren Schulen 
Preussens, 1927, 134. 1.). Az A.nak a törté
neti fejlődés rendjén három területe alakult 
k i : 1. az olvasmányokkal való foglalkozás, 
2. a nyelvi kifejezés képességének gyakor
lása, 3. a nyelvre s az irodalomra vonat
kozó elméleti ismeretek tanítása. Ezeknek 
kellő arányától függ az A. jósága. Baj, ha 
túlságosan uralkodik az elmélet, mert az 
iskolában nem az elméleti ismeret a fő, 
hanem az írók müveinek olvastatása és 
megkedveltetése, valamint a nyelvnek 
gyakorlati tudása. De baj az is, ha az olvas
mánytárgyalás szertelen aprólékossága 
miatt háttérbe szorul a nyelvbeli kifeje
zésben való ügyesség fejlesztése. E kettő
nek egyensúlyt kell tartania oly módon, 
hogy a rendelkezésünkre álló időt körül
belül felerészben az olvasmányokra, fele
részben a szóbeli és írásbeli kifejező készség 
gyakorlására kell fordítani, az elmélet 
pedig csupán másodrendű szerepet játszó 
kísérője lehet e két irányban kifejtett 
tanítói tevékenységnek.

í r o d .  Fináczy E .: A francia középiskolák múltja 
és jelene (1890). A magyarországi középiskolák múltja 
és jelene (1896). A magyarországi közoktatás története 
Mária Terézia korában. 2 köt. (1899, 1902). Az újkori 
nevelés története (1927). Kornis Gy.: A magyar műve
lődés eszményei 1777—1848. 2 köt. (1927). Szek/ü G y.: 
Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez 
1790—1848 (1926). Kiss Á . : A magyar népiskolai tanítás 
története. 2 fűz. (1881, 1883). BöngérH 7 .:  Népiskolai 
magyar nyelvtanaink története (1908). Sági I . : A 
magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete (1922). 
A. Matthias: Geschichte des deutschen Unterrichts 
(1907). R. Eiliebrand : Vom deutschen Sprachunterricht 
in der Schule und von deutscher Erziehung und Bildung 
überhaupt (192818). O. v. Greyerz: Der Deutschunterricht 
als Weg zur nationalen Erziehung (19212). W. Kot- 
staetter: Der neue Deutschunterricht (1926*). The 
Teaching of English in England. Report of the Depart
mental Committee (19282). (M .P .): Nagy J  ..-Anyanyelvi 
írásbeli dolgozatok a francia középiskolákban (1909). 
U. a. : Az anyanyelvi oktatás és az a. o. váisága Francia- 
országban (1910). Az anyanyelvi dolgozatok Francia- 
országban (1910, 576). A francia anyanyelvi irodalmi 
tanítás (1910, 640). Fürst A .: Egy osztály magyar 
dolgozatai (1913). Szilágyi Kornélia : Az anyanyelv taní
tása Pestalozzi pedagógiájában (ism. M. P. 1921). Lux 
Q y.: Anyanyelvtanulás és idegennyelvtanulás (1926). 
(M .K .) : F. A .: Az anyanyelv tanítása a franciáknál 
(1909, 263, a Revue Universitaire nyomán).

Nagy J. B.
Apáczai Csere János a Barnaságnak 

Apáca nevű községében szegény, de nem
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jobbágy szülőktől 1625. született. Első 
oktatását szülőfalujában nyerte. Innen 
rendkívüli tehetsége és bámulatos szor
galma egyengette útját a kolozsvári kollé
giumba és később a gyulafehérvári fő
iskolába. Papi pályára készülvén, magán- 
szorgalomból megtanult 6 keleti nyelvet és 
Alstedius Enciklopédiájának kivonatát 
is „kezdettől a hangmesterségig“ beem- 
lézte. Egyházának anyagi támogatásával 
1648-tól kezdve különböző hollandiai egye
temeken folytatta tanulmányait és 1651. 
a teológia és filozófia doktorává avattatott. 
Mint korának egyik legnagyobb orienta
listáját, az utrechti egyetemen tanári 
katedrával kínálták meg, de ő nagy tudá
sával hazáját akarta szolgálni és így Csulay 
püspök hívására 1653-ban a gyulafehér
vári főiskolán vállalt tanszéket. Sok szá
zaddal megelőzte korát, amelyből ember- 
fölötti magasságban emelkedik k i; kor- 
társai nem voltak képesek követni előkelő 
elméjének merész szárnyalását; maradi 
tanártársai bevádolták őt mint presbite- 
riánusteológust és kartéziánus filozófust 
a fejedelemnél, akitől halálos büntetéssel 
is megfenyegettetvén, fenékig kellett üríte
nie a félreismertet és ürömpoharát. Hosszabb 
felfüggesztés után 1659. büntetésből á t
helyezték a kolozsvári alsórendű iskolához 
igazgatónak. Ezt a teljesen lehanyatlott 
és szétzüllött iskolát hamarosan felvirá
goztatta ; a sárospatakival és a gyulafehér
várival egy színtájra emelte ; de 3 évi ön- 
feláldozóan áldásos eredményű lázas tevé
kenység után meghalt 1659. utolsó éjjelén 
34 éves korában. Apáczai fanatikus rajon
gással hitt a magyar nemzeti kultúra állam
alkotó és államfenntartó erejében. Tüne
ményes lángelméjének minden ragyogó 
gondolatát, önemésztően és önfeláldozóén 
hazaszerető érzéseinek minden lángolását 
annak a magasztos eszmének állította 
szolgálatába, hogy nemzetét fejlett kultú
rája révén a nyugateurópai népeknek so
rába emelje fel. Nagynak, műveltnek akarta 
látni nemzetét, mert bensőségteljes meg
győződéssel hitte és vallotta, hogy politikai 
önállóságunknak megingathatatlanul erős 
alapjául is, kizárólag szellemi önállóságunk 
és önálló nemzeti kultúránk szolgálhat. 
Ezért életének emésztően hő vágya : né
met, francia vagy hollandiai mintára szer
vezett valóságos magyar egyetemnek léte
sítése, de azzal, ama korban egyedül álló 
igénnyel, hogy a tanítási nyelv nemzeti —  
magyar — legyen az egész vonalon. E 
mellett a népoktatásnak nemzeterősítő 
tudata is mélyen áthatotta lelkét. A nevelés 
és oktatás egyetemes történetében ő az 
első, aki a népoktatásban felismerte a poli
tikumot és a fejedelmek kötelességévé 
jelölte ki a népiskoláknak olyan tömeges 
felállítását, hogy még a legkisebb faluban 
se találtassák senki, aki legalább ími- 
olvasni ne tudna. A középiskolát az ő el

gondolásában egy szintén teljesen magyar 
tannyelvű előkészítő osztállyal 7 osztályú
nak tervezte. Száműzni akarta minden 
fokú iskolából az akkor világszerte ural
kodott lélekölő verbalizmust és a gyakorlati 
élettel kapcsolatban sürgette a reáliák ta
nítását is. A latinnak, mint a világ vala
mennyi iskolájában kizárólagosan uralkodó 
tanítási nyelvnek egyeduralmát ő törte 
m eg: tilalom ellenére magyar nyelven 
kezdte oktatni tanítványait. Hogy pedig 
ezek is anyanyelvükön végezhessék tanul
mányaikat, megírta és a szájától elvont 
pénzen 1655. kinyomatta az akkor még 
teljesen parlag, elhanyagolt magyar nyel
ven a tudomány egész birodalmát felölelő 
és az egész világirodalomban akkor párját 
ritkító tankönyvét, az Enciklopédiát. Köz
ben 1654. megjelent „Magyar Logi- 
kácská‘i-]a, is : a világirodalomban a leg
első, Ramus és Cartesius rendszere sze
rint, nemzeti nyelven írott bölcsészeti 
munka. Ezen a téren is egy emberöltővel 
előzte meg a filozófus nemzetet, a néme
teket. A magyar tudományos és bölcseleti 
műnyelvnek is A. Cs. J. a megteremtője. 
Alább felsorolandó műveiben foglalt örök
értékű, általános pedagógiai, valamint 
különleges didaktikai, metodikai és neve
lési elveivel megelőzte az utána következő 
harmadfélszázad legkiválóbb nevelő tu 
dósainak azóta a gyakorlati életbe átment 
és világszerte elterjedt tételeit : hangoz
tatja a nevelve-oktatás e lv e it; kiemeli 
a szeretetet, a gyengéd fegyelmezést és a 
példaadást mint csalhatatlan nevelőesz
közt ; óva int a túlterheléstől, ami „a 
gyermek eszének az élét eltompítja“ — és 
ajánlja a koncentrikus tanmenetet, amely 
megkönnyíti a célraj u tást; súlyt vet a 
tanításban való fokozatos haladásra: a 
közeliről a távolira, az egyszerűről az össze
tettre, a konkrétről az elvontra való hala
dást ajánlva ; a nyelvtan helyett a nyelv
nek tanítására veti a fősúlyt és sürgeti a 
reáliák tan ításét; a beszéd- és értelem- 
gyakorlat tanítását e tantárgynak pontos 
célkitűzésével ő kezdeményezte, valamint 
a testgyakorlatot és a testedzést is ő pro
pagálta elsőnek ; úgyszintén az egészség
tannak tanítását is. A tanítói (tanári) pá
lyára való kifejezetten céltudatos elméleti 
és gyakorlati képzést sürgetve, a tanító 
(tanár) anyagi gondoktól mentes ellátá
sát és erkölcsi függetlenségét követelte, 
de egyszersmind azt is, hogy az általa ter
vezett módon képesített „scholabéli sze
mélyek“ képesítő okmányaiknak egyszerű 
bemutatása alapján „nobilitáltassanak.“ 
Egyes neveléstörténetírók úgy állítják 
be Apáczait, mintha követője lett volna 
Comeniusnak, holott tudományosan meg
állapított tény, hogy semmiféle vonatkozás 
nincsen kettőjük között. Apáczai a nyelv
újításban, az önfeláldozó nemzetimádás- 
ban, az önemésztő fajszeretetben és a
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nemzeti lélek tüzes ébresztésében Kazin- 
czynak és Széchenyinek korai előhírnöke. 
Mint teológus is megelőzte korát; egyházá
nak kormányzását és szervezetét illetően 
pedig, a mártiromságig, a demokratikus 
presbiteri rendszernek hívéül vallotta 
magát.

Irodalmunkban Apáczait, mint pedagógust, elsőnek 
Kemény! I. méltatta „Apáczai Csere János, mint 
pedagógus“ (1893) c. munkájában. 1900. Ugyanő beve
zetéssel ellátva, külön kötetben kiadta „Szemelvények 
Apáczai Csere János pedagógiai munkáiból“ e. könyvét. 
A. születésének 300. évfordulóján megírta A. életrajzát 
(1925, ism. M. P. 1920). Általános ismertetést Irt A.-ról 
a Bp. H.-ban (1924), mint pedagógust ismertette a 
Népt. L.-ban, mint a magyar tudományosság megalapí
tóját a Prot. írod. Szemlében, mint a presbiteriánus 
egyházszervezet előharcosát az Egyházi Értesítőben, 
mint teológust a Kálvinista Szemlében ismertette. A. 
általános életrajzát Neményi nyomán megírta Kremmer 
D. i s ; Stromp L. pedig mint pedagógust méltatta őt. 
Fináczy: A . Cs. J. emlékezete (Klebelsberg-Emlékkönyv 
1925, az egész A.-Irodalom felhasználásával és forrásai
nak kimutatásával), tov. Fináczy IV, főleg 293—5, 
311—14. Koóz F. : A. Cs. J. népszerű életrajza (1880); 
u. az: Emlékbeszéd az Apáczai Csere-ünnepélyen. Verédy 
(36—7). Molnár: Ismerettár (A. Csert I., 137—51, 
Pulszky Ág.). Hegedűs I . : A. Cs. J. ped. munkái 
jegyzetekkel (1899; részlet. Ismert. Neményi I. a M. 
P.-ban 1900). Schneller I . : A. Cs. J.-ról mint a magy. 
nemzet pedagógusáról (Theol. Szaklap 1916). Imre S. : 
A. lelke (Prot. Szemle 1925). Neményi.
(’ Apácataníténők. Hazánkban a követ
kező női szerzetesrendek foglalkoznak ta
nítással : 1. Angolkisasszonyok Sancta
Maria intézete. A  Ward Mária (1585— 1645) 
által alapított rendet még Pázmány P. 
vezette be Magyarországba, de rendszeres 
működésük Mária Terézia óta kezdődik. 
Intézeteik: Bp. IV. (internátuson kívül 
elemi, polg. és női felsőkeresk. isk., gimn., 
elemi isk. tanítónő és polg. isk. tanárnő- 
képző, hitoktatónőképző. Kb. 1600 nö
vendék.) Bp.-Zugliget (intemátussal kap
csolatos elemi isk., gimn. és továbbképző 
tanfolyam). Eger, Veszprém, Kecskemét, 
Nyíregyháza. (Részletesen 1. Komis : Esz
mények, II. 474. 1. f.). 2. Boldog Margitról 
nevezett domonkosrendi nővérek. A magyar 
női rend 1868. alakult és az ifjúság nevelé
sével és tanításával foglalkozik. Intézeteik : 
Kőszeg, Vasvár, Szombathely, Hódmező
vásárhely, Velem. 3. Depaul Szent Vince 
Szeretet Leányai, népies nyelven Irgalmas 
Nővérek; 1852. telepedtek le Pinkafőn, 
1853. Bp. 1905 óta önálló magyar tarto
mány (központ: Bp. I., Ménesi-út 27.) 
Csonka-Magyarország területén ma 89 
házban 1200 irgalmas nővér működik na
gyobbrészt kórházakban, iskolákban és 
a keresztény karitász minden terén. 4. Fe- 
rencrendi Mária misszionárius nővérek. Bp. 
(Hermina-út). 1900 óta szegény árva gyer
mekeket nevelnek, óvodákat, napközi 
otthont tartanak fenn. 5. Az Isteni 
Megváltó Leányai (alap. 1849). Nálunk 
Sopronban 1863. telepedtek le. Ma 51 
házban 576 nővér működik, köztük 
245 tanítással, neveléssel. 6. Isteni Sze
retet Leányai (alap. 1868). Bp. 1870. 
telepedtek l e ; itt két nagy nevelőin
tézetet tartanak fen n ; továbbá To-

ponár, Berzence, Győrszentiván, Cell- 
dömölk, Zirc, Marcali, Albertürsa. 7. Isteni 
Üdvözítő Nővérei (S'/.alvator Nővérek) (alap. 
1888). Nálunk 1899. telepedtek le és a női 
ifjúság oktatásával, betegápolással és a 
keresztény karitász egyéb müveivel fog
lalkoznak. Intézeteik : Bp. VI., Tápiósáp, 
Nagykáta. 8. Jézus isteni Szivéről nevezett 
karmelita nővérek (alap. 1891). Nálunk 1907 
óta leány- és fiúotthonokat tartanak fenn. 
9. Keresztes Nővérek (alap. 1844). Nálunk 
1864. telepedtek l e ; tagjai leányneve
léssel foglalkoznak (ovoda, elemi fiú- és 
leányisk., polg. és gazd. isk., zene- és kézi
munkatanítás). 10. A Miasszonyunkról ne
vezett kalocsai szegény iskolanővérek Magyar- 
országon 1860. telepedtek le. Tanintéze
teik vannak az egész ország területén; 
legnagyobb a kalocsai : kisdedóvó, elemi 
és polg. isk., gyors-, gép- és szépírótan
folyam, kisdedóvónő- és elemi tanítónő
képző gyakorló isk.val, polg. isk. tr.képző 
és intemátus (50 iskolásnővór, 730 tanuló, 
köztük 150 bennlakó. 11. Miasszonyunkról 
nevezett szegény iskolanővérek. Magyar- 
országon 1858 óta működnek. A rend a 
Csanádi, esztergomi, nagyváradi és váci 
egyházmegyében számos tanintézetet tart 
fenn. 12. Miasszonyunkról nevezett Szent 
Ágoston szabályai szerint élő női kanonok
rend. Alap. Főúrin sz. Péter (1565— 1640). 
Magyarországon Mária Terézia alatt 1747. 
telepedett le Pozsonyban. Intézetek : Pécs 
(elemi, polg., tanítónőképző, leánygimn.) ; 
Bölcske, Törökbálint (Zalaegerszeg). 13. 
Notre Dame de Sion szerzetesnők (alak. 
1842). A kongregáció célja a leánynevelés, 
hittanulók ée hitújoncok tanítása. Magyar- 
országon két háza van. 14. Orsolyiták. A 
soproni rendházban van elemi, polg., 
nőipar, varróiskola, tanítónőképző, leány
gimn., polg. isk. tr.-kat előkészítő tan
folyam, intemátus. Győrött, Dombóvárott 
és Kisvárdán is vannak önálló orsolya- 
rendi intézetek; Budán a Rózsadombon 
intemátussal kapcsolatos leánygimná
zium. (L. még Komis : Eszmények II., 
478. 1.). 15. Páli Szent Vincéről nevezett 
szatmári irgalmas nővérek. Magyarországon 
1842 óta, 30 rendház, számos tanintézet. 
16. Szent Szív Társaséig. Hazánkban a Sz. 
Sz. szerzetesnők 1883. telepedtek le. Bp. 
két rendházuk van a VII. és a VIII. 
kér.-ben ; amott intemátussal kapcsolatos 
elemi és polg. leányiskola s nyelvliceum 
(265 növendék) j itt intemátussal kap
csolatos Sophianum nevet viselő leány
gimn. (370 növendék). V. ö. Fallenbiichl 
F. : A Szentszív-szerzetesnők a magy. 
középisk. leánynevelés szolgálatában. (M. 
K. 1922.) 17. Szervita Nővérek kongre
gációja nálunk 1922. alakult; főleg 
szegény elhagyott gyermekeket és zül
lés veszélyének kitett fiatalkorú leá
nyokat nevel és ta n ít; rákosszentmihályi 
és visegrádi intézeteiben ovoda és napközi
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otthon van. V. ö. Magyar Katolikus Alma
nach (1929, 278— 94. 1.).

Apáthy István (1863— 1922) orvosdoktor, 
természetvizsgáló, társadalomtudományi 
és szépíró és későbbi éveiben neves publi
cista. 1890. a kolozsvári egyetemen az 
állattan és összehasonlító állattan r. tr., 
u. o. a biológiai intézet szervezője. A M. 
T. Ak. lev., a belga kir. orvosi akad. tiszt, 
tagja. 1886— 89. a nápolyi nk. zoológiái 
állomáson búvárkodott. Bel- és külföldi 
folyóiratokban közel 200 tud. értekezést 
közölt főleg a mikroszkópikus vizsgálatok 
módszereiről és az összehasonlító szövettan 
köréből. Új mikrotechnikai módszereket 
talált fel az eddiginél vékonyabb metszetek 
készítésére. Tudományos hírnevét főként 
az idegszövettan terén végzett úttörő és 
alapvető vizsgálataival és kiváló készít
ményeivel alapozta meg. M. : Tudományos 
írod. munkásságát 1884— 1918. Géléi Józs. 
egy. tr. állította össze. Pedag. és közműve
lődési vonatkozásúak : A jótékonyság mint 
természeti törvény (1892). A természetrajz 
rendeltetése a középiskolában s a biológia 
helye az általános műveltségben (Kármán- 
Emlékkönyv 1897). A fejlődésnek nevezett 
átalakulásról (rektori beszéd 1903). Álom 
és valóság (a kolozsvári tud. egy. polgárai
hoz, 1904). Verseny és haladás a természet
ben s az emberi társadalomban (1907). A 
magy. társadalomtudomány (1907). A 
Magy. Társadalomtudományi Egyesület 
legelső teendői (1908). A társadalomtan 
tudományos anyaga (1908). A nemzeti 
irány az emberi fejlődésben (Bp. Sz. 1911). 
Erkölcs és természettudomány (1911). 
Egyetemeink bajairól s a bajok orvoslásá
ról (1912). A természettudományok a 
középiskolákban (M. P. 1911). A faj egész
ségtana (1912). Böhm K. és a természet- 
tudományok (Böhm-Emlékkönyv 1913). 
Széchenyi Istv. és a nemzeti sajátságok 
az emberi továbbfejlődés szempontjából 
(1912). A szociálizmus az emberi tovább
fejlődés szempontjából (1913). A háború 
hatása a következő nemzedékre (1915). 
Milyen ifjúságra van szüksége a magy. 
nemzetnek? (1916). A faj egészségtan köre 
és feladatai (1918).

Apátia. Ha a testi vagy lelki hatások, 
legyenek azok akár külső vagy belső 
eredetűek, alig vagy semmi reakciót nem 
váltanak ki az egyénben, akkor kóros kö
zönyösséggel, részvétlenséggel (apathia), 
athymia) állunk szemben. Az A. tulajdon
képpen az asszociációs folyamatoknak álta
lános vagy részleges kóros meglassulásában 
áll, amely kezdeti megnyilatkozásától az 
asszociáció legsúlyosabb gátoltságáig a leg
különbözőbb fokozatokat mutathatja. Az 
apátiás egyén érzelmi élete teljesen sívár, 
sem pozitív, sem negatív irányú kilengést 
még a legintenzívebb ingerekre sem mutat. 
Az A. a veleszületett vagy bármely más 
eredetű értelemfogyatékossági kórformák

ban azáltal jut kifejezésre, hogy az illető 
egyénekben nemcsak a morális, vallásos, 
szociális, esztétikai érzelmek hiányoznak, 
vagy eltompulnak, hanem még a saját 
közvetlen életébe vágó érdekeikkel szemben 
is a legközömbösebb viselkedést tanúsítják. 
A családi és társadalmi élethez való kap
csolataik teljesen meglazulnak, vagy meg
szakadnak. A pedagógiai patológiában 
ismeretes egy átmeneti jellegű intellek
tuális gátlás: a gyermekkori el fáradási 
pszichózisoknak, egy olyan különös faja, 
melyben jelensógtanilag az apátiás tünetek 
az uralkodók. Ezt gondosan el kell határol
nunk a demenciától (butaság), amely min
dig kiegyenlíthetetlen intelligencia-defek
tus. Az elf áradási pszichózisoknak ezt a 
fajtáját „fáradási stupor“-nak, vagy „stu- 
piditás“ -n&k nevezzük (Ziehen). Minthogy 
az A., amely kóroktani szempontból a 
legkülönbözőbb eredetű lehet, csak tünet, 
ezért annak a terápia szempontjából is 
helyes elbírálása felnőtt korban elme- és 
idegszakorvosi, az iskoláskorban pedig 
csakis orvospszichológiai vizsgálat alapján 
történhetik.

í r o d .  Hartmann & Qasperro: Epilepsie (Lewan- 
dowsky: Handbuch d. Neurologie V., 1914). Flatau : 
Die Migräne und ihre Abarten (u. o.). Ziehen-Bruns- 
Cramer: Nervenkrankheiten im Kindesalter, ü . a . : 
Die Geisteskrankheiten des Kindesalters (1917). Schalter : 
Az elmebetegségek és kapcsolatos idegbetegségek kor
tana (1927). Schnell.

Aphasia: 1. Beszédhibák.
Ápolás. A nevelésnek legkorábban alkal

mazott eszköze, amellyel az épséget és az 
egészséget fenntartani, annak föltételeit 
(megfelelő táplálkozás, mozgás és életrend, 
nyugodt környezet, kellő hőmérsékletű 
friss levegő, világosság, napfény, tisztaság, 
ruházat, tevékenység, pihenés, jó fekvő
hely) megteremteni, akadályait elhárítani 
s a betegséget megelőzni törekszünk. Ápo
lásra elsősorban a magával tehetetlennek 
van szüksége (csecsemő-, betegápolás). Az 
érzékszervek ápolása (l.o.) az érzékszervek 
épségének megóvását és normális működé
sük biztosítását jelenti. L. még: Iskola- 
nénék.

í r o d .  Grósz Oy. : Gyermekegéezségtan (1914. 
Gyermektanulmányi könyvtár). Imre S . : A családi ne
velés fő kérdései. (Szülők Könyvtára 1—3. sz.). A pe- 
dagőgiai értelemben vett ápolásról (erzieherische Pflege) 
1. W. Toiecher: Theoret. Pedag. u. alig. Didaktik 
(19122), Schwartz: Pädag. Lexikon III. és A . Bau
meister : Handbuch d. Erziehungs- u. Unterrichts
lehre (I. 1., 1897). Kenyeres.

Aposti, Ferrante (1791— 1858) olasz pe
dagógus, 1822. a cremonai elemi isk. ig., 
1827. Fröbel mintájára felállította az első 
óvodákat, 1848. a turini egyetem rektora. 
Sokat írt az olasz köznevelósügyről.

Apologéták. A keresztény vallás igazá
nak védelmére (apológia) keltek, így Jus- 
tinus mártír, Tertullianus és Cyprianus a 
zsidóság, a két előbbi és Quadratus, Apolli
naris meg Athenagoras a pogányság táma
dásaival szemben. Kimutatják a támadók 
ellentmondásait, a pogány mitológia er-
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kölcsi és bölcseleti felfogásának tévedéseit. 
Később teljesen a bölcselet területére kor
látozódik a támadás és védelem, amelyben 
Origenes, Athanasius, caesareai Eusebius 
és alexandriai Szt. Cyrill a görög egyház 
részéről, Minucius Felix, Arnobius és Lac- 
tantius a latinok oldalán a legjelesebbek. 
Neveléstörténeti jelentőségük, hogy a 
klasszikus műveltséget megbecsülik a véde
lem szempontjából, a vallásoktatásban 
pedig a támadásokkal szemben a hívek 
fölvértezését kívánják. Az apologéták igazi 
korszakát Szt. Ágoston (1. o.) De elvitató 
Dei contra paganos e. müve zárja le. Az 
apológiát a középkor folyamán a zsidóság 
és mohamedánizmus, később a reformáció, 
racionalizmus és a vallásellenes természet
tudomány ellen kifejtett védelem élteti. 
Pedagógiai hatása a vallásoktatásban válik 
rendszeressé. Balassa.

Appercepció ( =  ad percipere) jelenti álta
lában valamilyen ismerettartalomnak be
illeszkedését tudatunk összefüggésébe. A 
fogalmat Leibniz vezeti be, aki az A.t 
mint tudatosított képzettartalmat meg
különbözteti a nem-tudatosítottól, amelyet 
percepciónak nevez. Ez a felfogás Herbart- 
nál annyiban módosul, hogy nála a hang
súly a megmunkálásra esik, amellyel a 
meglevő képzetek a tudatba lépő újat 
asszimilálják. Ezzel szemben Wundt az 
A.t szándékos akarati funkciónak tekinti 
s a mai pszichológiában általában ez a 
felfogás honosult meg. Az általános pszi
chológia szempontján kívül az A. vizsgál
ható ismeretelméleti szempontból is, t. i. 
hogy minő utakon tehetünk szert ismeret - 
gyarapodásra. (Kantnál és követőinél főleg 
ez a szempont uralkodik. V. ö. transzcen
dentális Ä.) Mindezekkel szorosan össze
függ az A. pedagógiai vizsgálata, amely 
abban áll, hogy a megértés mikép idézhető 
elő a tanítvány lelkében. Már a régi mód
szeres szabályok, amelyek az egyszerűről 
az összetettre, a közeliről a távolabbira, 
a konkrétról az absztraktra haladást java
solják, az A. folyamatának pszichológiai 
feltételeire mutatnak rá. Hogy azonban a 
didaktika a maga lélektani kérdéseiben 
azonos az A. kérdéseivel, ennek felismerése 
Herbart elévülhetetlen érdeme (1. Alaki 
fokozatok). Minden megértés előfeltétele a 
figyelem, amely mintegy kiemeli az A.andó 
tartalmat környezetéből, megvilágítja azt, 
hogy azután a következő aktussal össze
kapcsolja a tudat már meglevő képzet- 
anyagával, vagyis beossza oda, ahova tar
tozik. Ez a rendező funkció az A. lényege, 
amely megkülönbözteti a képzettársítás 
merőben önkéntelen lefolyásától. Újat 
tanulni csak a régi alapján lehet, mert 
hogy megértsük, ahhoz be kell sorolnunk 
olyan összefüggésbe, amely azt alátá
masztja. Az A. ezért minden gondolkodás 
és szándékos cselekvés útja, de egyben 
célja is, amelynek eredménye a fogalom.

Amit megértettünk, arról fogalmunk van, 
amely meghatározható, igazolható. Mivel 
pedig minden oktatás feladata a megértés 
előidézése, azért főleg ennek feltételéről, a 
figyelemnek biztosításáról kell gondoskod
nia. Ez hozza viszont az A. tanát szoros 
összefüggésbe az órdeklődéskeltés pszicho
lógiájával és indokolja a szemléleti mód
szernek nagy jelentőségét az oktatásban.

í r o d .  O. Wülmann: Didaktik (1903* II. 345 
8k. 1.). Karl Ijange : Über A. (1921“ ). A. Messer: Die A. 
als Grundbegriff d. päd. Psych. (1915). Karsai E. : 
A t  A. Űj didaktikai alapvetés kísérlete (1923, ism. 
M. P. 1923). Prohászka.

Apperccpciós pszichológia a lélektani 
vizsgálatnak az az iránya, amely az asszo
ciációs pszichológiával (1. o.) ellentétben 
az appercepciónak a tudatéletben való 
uralkodó szerepét, a lelki folyamatokat 
tagoló, rendező és egységesítő tevékenysé
gét emeli ki. Az A. megalapítója Wundt, aki
nél kiváltképpen voluntarisztikus irányú, 
míg tanítványainál (Külpe, Meumann, J. 
Cohn) különböző árnyalattal lépett fel és 
fejlődött tovább (aktus-pszichológia). Az 
A. hívei még : N. Aeh, O. Staude, K. Lange, 
K. Jelűnek, K. Bühler és mások. P .

Apponyi Albert gr. (Becs 1846— ) állam
férfiú, világszerte ismert kiváló szónok, a 
magyar politikai élet egyik vezéregyéni
sége, a M. T. A. tiszt., a Kisf. Társ. r. 
tagja, a bp. egyet, tiszt, államtud. és orvosi, 
az Erz8Óbet-egyet. tiszt, bölcsészettud. 
doktora. Közokt. miniszter 1906 ápr. 9.— 
1910 jan. 17.: az elemi iskolai törvényeknek 
nemzeti szellemben való megalkotása 
(1907 : XXVII. t. c.), az ingyenes nép
oktatás törvénybe iktatása és az 1848 : 
X X . t. e. végrehajtásának megkezdése ; 
számos más javaslatának országgyűlési 
tárgyalását (kát. autonómia, gazdasági 
népoktatás, harmadik egyetem stb.) a 
parlamenti válság gátolta meg. Újból köz
okt. miniszter 1917 júl. 15.— 1918 máj. 8. 
M. : Aesthetika és politika, művész és 
államférfiú (1895). Beszédek (2 köt., 1896). 
Emlékeim (1 köt. magy. és ném., 1921). 
A magyar nemzet természetszerű elhelyez
kedései a világpolitikában (1915). Két elő
adás a magy. alkotmány fejlődéséről (1925). 
V. ö. Návay L.: Az A.-fóle iskolai törvények 
(Bp. Szemle 1909). Pethö S. : Gr. A. A. 
(1926). Halmay E. : A 80 éves A. (Csernoch 
J. előszavával, 1926). Gr. A. A. (M. K. 
1921).

Apponyi-kollégium a tanítóképzőintézeti 
tanárjelöltek és tanámőjelöltek bennlakó 
intézetének neve. Férfiak részére a budai 
Pedagógiuramal, nők részére az Erzsóbet- 
nőiskolával volt legújabb időkig kapcso
latban. 1928—9. mindkettő Szegedre he
lyeztetett át. Az A. tagjai okleveles polgári 
isk. tr.ok, illetőleg tr.nők, akik ott speciá
lis kollégiumokat s egyidejűleg az egye
temen előadásokat is hallgatnak. Csak az 
A. tagjai nyerhetnek tanító(nő)képzői 
tanári oklevelet.
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Approbácié : 1. Tankönyvbizottság.
Aquaviva, Claudio (1543— 1615) a jezsui

ták generálisa, akinek kormányzása alatt 
készült a Jézus-Társaság nevelési és ok
tatási szabálykönyve, a Ratio atque Insti- 
iutio studiorum Societatis Jesu (végleges 
szövege: 1599). V. ö. Monumenta Ger
manise paedagogica, 2., 3., 9., 16. köt. 
(1887—94).

Aquinéi Szent Tamás (1224 vagy 1925— 
1274) a keresztény bölcselet legfőbb tekin
télye, Albertus Magnus tanítványa, majd 
a  párizsi egyetem tanára s a pápák udvari 
teológusa. Művei, amelyek vagy kommen
tárok (Aristoteleshez vagy más skolaszti
kusokhoz), vagy „Quaestiók“ (egyes pro
blémák részletes kidolgozásai), vagy Sum
mák (Summa Theologiae, Summa contra 
Gentiles, ez utóbbi apologetikus jelleggel), 
a  katolikus teológiának és bölcseletnek 
egybehangzó, gazdag és tökéletes rend
szerét nyújtják. Alapelveit Szent Tamás 
részint az aristotelesi bölcseletből, részint 
a  keresztény írókból (szentatyák), részint 
a keresztény hitből merítette. Filozófiai 
szempontból rendszerének lényeges pont
jai a következők : az ismeretelméleti 
realizmus, a hit és ész területének 
tiszta különválása és egybehangzása, Isten 
és a világ dualizmusa, az anyag és alak, 
az ok és cél, az állomány és járulék, a 
lehetőség és kószlót metafizikai elvei, az 
ember testi és lelki valójának, szabadságá
nak és halhatatlanságának tételei. Nevelés- 
tani szempontból fontos Sz. T. világnéze
tének az a felfogása, hogy az ember végső 
célja túl esik e világon (transzcendens) s 
az Isten boldogító látásában áll. Azonban 
földi életében is az a gondolat vezérli az 
embert s a nevelőt, hogy az ember Isten 
képe-mása, továbbá hogy a bűnbeesés által 
természetes erői, értelme s akarata meg
gyengültek ; az igazi nevelés tehát, vagyis 
az Isten-kép kialakítása csak természet- 
feletti eszközökkel (kegyelem, szentségek) 
valósulhat teljesen.

írod. Szent T. pedagógiai elveiről részletes fel
világosítást nyújt Mázy Eng. : Erkölcsi nevelés c. müve 
<1922). V. ö. Sertillanger: S. Thomas d’Aquin (Paris, 
1910). Oilson: Le thomisme (Strasbourg, 1920). Horváth 
Sándor: Aqu. Sz. Tamás világnézete (1924). Qrabnumn: 
Thomas von Aquin (1914). Várkonyi H. : Aqu. Sz. T. 
filozófiája (1923). Erdey F. : Egy fejezet a középkori 
sportetika köréből. A sport kérdése Aqu. Sz. T.nál 
(1930). V. H.

Aquinéi Szent Tamás-Társaság Kiss J. 
kezdeményezésére 1842. Bp. alakult. Célja : 
ismertetni, továbbfejleszteni és terjeszteni 
a keresztény felfogású bölcselettudományt, 
őleg Aquinói Sz. T. szellemében. V. ö. az 

A. Sz. T. T. Évkönyvét 1910—14 és újabb 
füzetét: Tájékoztató (1926), Pótfüzet( 1929).

Arab nevelés. Az arabok a vallásos 
szellem és a harci erények és készségek 
biztosítását látták jóidéig a nevelésben. 
Innen a testi nevelésre vetett állandó nagy 
gond, amelyet csak növelt a későbbi görög 
befolyás. A mohamedán vallásos életszem

lélet azonban nem kedvez a nevelői munká
nak : a szabad akarat tagadása nyomán az 
erkölcsi személyiség elveszti jelentőségét, 
a földöntúli cél érzéki volta gátat vet 
minden eszményi törekvésnek. Ezért el
kerülhetetlenül szembekerült egymással az 
arab tudományosság a mohamedán vallás
sal és így a vallásos élet minden reformja 
károsan hatott a felsőbb iskolázásra. Még 
nagyobb volt ez ellentét a nyugati keresz
tény kultúrával szemben, ezért nem hatott 
az izlám a keresztény nevelésre. Az izlám 
a nyugati általános művelődés és tudo
mányosság szempontjából hatott. Köz
vetítésével kerül nyugatra a görög böl
cselők nem egy munkája és arab hatás 
alatt alakul ki a keresztény platonizmus és 
arab aristotelizmus egybeolvadása. A 
nevelés különben az arab közérdeklődés 
tárgya volt. A 8— 9. sz.ban megindult 
az elemi iskolázás, amelynek legjelentősebb 
feladata a Korán ismertetése. Az arab 
gyermek 7 éves korában lépi át a nyilvános 
iskola küszöbét, ahová már a szülői házból 
hozza a legfőbb vallási tételek ismeretét. 
Itt sajátította el a rituális imákat, szer
tartásokat és ezzel egyidejűleg megtanítot
ták olvasni, írni, számolni. A 9. sz.tól 
kezdve részint szír közvetítéssel, részint 
közvetlenül átveszik a görög kultúra 
szellemi kincseit. E mozgalom megindítója 
Harun al Raschid ( |  809), utódai pedig 
első sorban fejedelmi udvaraik és az ezek 
pártfogása alatt álló magasabb iskolák 
körében virágoztatják fel az arab tudo
mányosságot. Az arab művelődés nyugaton 
érte el tetőpontját, spanyol földön, ahol 
számos főiskolájuk már nemcsak moha
medán teológiát és arab jogot tanított, 
hanem grammatikát, retorikát, matema
tikát, csillagászatot, természeti és orvos- 
tudományokat és filozófiát. A tanítás 
munkáját fizetett, de valójában csak a 
nyugati részekben megbecsült tanítók lát
ták el, akiktől a tudáson felül feddhetetlen 
vallásos életet és pártatlan igazságosságot 
követeltek. Az iskola fegyelme nagyon 
szigorú volt. A nőket az orsó mellé láncolta 
a Korán parancsa, mégis nem egy igen 
müveit, költői lelkű vagy tudós nő élt 
főleg az európai arabok között. Az arab 
nevelés elmélkedői a teológia vagy az etika 
mélyebb alapjaira építik föl gondolataikat. 
Avicenna (f  1037) a kormányzásról írt 
müvében inkább a nevelés formális fel
adatait tárgyalja. Etikai alapot vet elmél
kedésének Al-Ghazali (t 1111), aki egyben 
a legszélsőbb pedag. optimizmus hirdetője. 
A gyermeki lélek szerinte üres lap, éppen 
ezért a szülő és nevelő felelős mindenért, 
ami arra kerül. A nevelés ne csak az 
értelmet művelje ki, hanem fejlessze az 
erkölcsi tudato-ságot is. Nyugaton a l l .  
sz.ban Ali ben Muhammad ben Khalaf Al 
Qábisi nyitja meg a pedag. írók sorát, a 
későbbiek : Abu Bakr ibn Al-Arabi (f 1148)
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Istenhez vezető lépcsők c. müvében, 
Muhammad ihn al-Hádds al-’Abdari (f 
1337) a Fenséges Törvény c. munkájában 
Al-Ghazali hatását is mutatják. Ez utóbbi 
a régi vallásos szellemben való megújhodást 
sürgeti és egészséges, edzett ifjúságot akar 
nevelni. A bölcselet történetének neves 
írója, Ibn Khaldun (1405), szintén foglal
kozott a nevelés kérdéseivel : írt a nevelés 
szelleméről és fokozatairól, a Korán taní
tásának módszeréről, a filológiai tárgyak 
feldolgozásának módjáról és a tankönyvek
ről. V. ö. Goldziher I. cikkét a James 
Hastings szerkesztésében kiadott Encyclo- 
pedy of Religion and Ethics, 198—207. 11, 
ill. Fináczy E. : A középk. név. tört. XI. 
fej. Balassa.

Arany János (1817— 82) irodalmunk 
klasszikus korának egyik költő-fejedelme, 
aki mint epikus és lírikus egyaránt örök
becsűt alkotott. 1834. a debreceni kollé
giumból, ahol szegénysége miatt nem tudta 
magát fenntartani, Kisújszállásra m en t; 
itt egy évig mint tanító működött. 1836. 
Nagyszalontán megválasztották konrek- 
tornak (másodtanítónak) ; itt 3 évig taní
totta a magyar és latin grammatikai osz
tályokat ; 1839— 1851. községi jegyző Sza- 
lontán ; 1851—60. a nagykőrösi gimn.-ban 
a magy. nyelv és írod. és a latin nyelv 
tanára. 1848. aKisf. Társ., 1858. aM. T. Ak. 
r. tagja, 1865. az Akadémia titkára, 1870 
óta haláláig főtitkára. A. az a költő, akiben 
nemzeti egyéniségünk a legteljesebben és 
a legművészibben jut kifejezésre. Művei 
tartalmi és alaki tulajdonságaiknál fogva a 
fiatal nemzedék történelmi és irodalmi 
műveltségének, nemzeti érzületének leg- 
hathatósabb tényezői, azért tanterveink
ben is sűrűn szerepelnek. Mindenoldalú 
nevelő hatás dolgában a Toldival irodal
munk egyetlen alkotása sem versenyez
het. Műfordításai (Shakespeare és Aristo
phanes) az egész világirodalomban párat
lanok.

í r o d . :  Benkő J . : A. J. mint tanár 1851—60 (Nagy
kőrös 1896). Pollák M .: A. J. ás a Biblia (1904). Gyem- 
gyösy L . : A. J. élete és munkái (1901). Haraszti Gy. : 
A. J. (Modern Könyvtár). U. a . : A. J. és tanártársai 
önéletrajzai (u. o. 1908). Gyulai Á g .: A. J. tanító 
pályája (László-féle gimn. értesítője 1900). Szinnyei F. : 
A. J. (Költők és írók, 1909). Császár E. : A. J. mint 
irodalomtörténetírő (1917). U. a . : A. J. esztétikája 
(Irodalomtört. Közi. 1926). U. a. : A. J. képzelete (1927). 
Tolnai V .:  A. nyelvmű végzetéről (Akad. Ért. 1917). 
Mitrovics G y.: A. J. esztétikája (Irodalomtört. Közi. 
1925). Fináczy E . : A. J. (M. P. Í917 és a Világnézet 
és nevetés c. kötetben 1925). Riedl Fr. : A. mint nyelvész 
(Magy. Nyelv 1917). Eéky L . : Tanulmányok A. J. 
epikájáról (1917). Négyesy L. : A. (A költő születésének 
100. évfordulója alkalmából a Kisf. Társ. ajándéka a 
magy. tanulóifjúságnak, 19173). Gulyás P. : Magyar 
életrajzi lexikon 586—627. Dóczy J . : A. J. Életképek 
(1929). Gyulai P. : Emlékbeszéd A. J. fölött (Emlék
beszédek I. 1902 ). Riedl F r .: Arany János (19269. 
Voinovich G. : A. J. életrajza I. (1929). Dóczy J .:  A. J. 
Életképek (1929). (M. K .) Prónai L . : Nagy emberek 
tanítóikról: 6. Arany J. (1910). Hartha J . : A. J. (1917). 
A. J.-ünnep a Szt. István-Akadémiában és a Ped. Tár
saságban (1917, 102,167). Pitroll P . : A. J. és a harmónia 
(ism. 1918). Tanlő J . :  A magy. nép jelleme A. J. 
költészetének tükrében (1931).

Arató Frigyes (1859—) ny. leánygimná
ziumi ig. M. : A leánygimnázium (Sze
ged, 1896), programmértekezések a mező
túri, pozsonyi és bp. VI. kér. f. leányisk. 
értesítőjében.

Aibeitermittclschule: 1. Ausztria közok
tatásügye.

Arbogast, Louis Francois Antoine 
(1759— 1803) francia matematikus, aki a 
nagy forradalom idején mint a nemzet
gyűlés tagja tervezetet dolgozott ki a  
népoktatás tárgyában. M. : Rapport et 
projet de décret sur la composition des 
livres élémentaires destinés á l ’instruction 
publique, présentés á la Convention natio
nale au nőm du Comité d ’instruction 
publique. (1792 [?]).

Archeológia. Az oktatásban szerepre a 
szemléltetés és a tárgyi tanítás fontossá
gának felismerése juttatta. Csupán segéd
eszköz és nem önálló tantárgy. Egyrészt 
az esztétikai nevelés szolgálatában áll 
(rajz, művészettörténet), másrészt a meg
felelő kultúrában és korban való elmélye
dést és annak átélését segíti elő. így  segéd
eszköze a történelem, a földrajz és az 
anyanyelv tanításának, de legnagyobb 
szerepe a klasszikus nyelvek tanításában 
van („régiségtan“). Tanításának módszere 
még nem alakult ki, főelvei azonban álta
lában ugyanazok, mint a szemléltetéséi. 
A szemléleti anyag legyen minden részle
tében jól látható, kísérje a szemléletet a 
tanulók részvételével alapos elemzés, a 
tanulók maguk is dolgozzanak (rajz, mo
dellkészítés). Fontos még, hogy az egyes 
részletek megállapításait, korokra vonat
kozóan is, körültekintő összefoglalás kö
vesse. L. még : Görög és római régiségek.

í r o d .  Szemléltető eszközök a külföldi kiadványo
kon kfvül Beöthy, Paateiner, Hampel, Hekler, Pulszky 
és Divald műveiben. Módszeres útbaigazítások Dett- 
weiler-l'ries, Dörwald és Cramer metodikus munkáiban.

Jirka.
Ardigó, Roberto (1828— 1920) 25 évig a 

mantovai középiskolákban tanárkodott. 
1881— 1909 a padovai egyetemen a filo
zófia történetének tr. A pozitív filozófia 
legkiválóbb művelője Olaszországban. M. t 
La psicologia come scienza positiva (A 
pszichológia mint pozitív tudomány, 
1870). La formazione naturale del sistema 
solare (A naprendszer természetes alaku
lása, 1877). La morale dei positivisti (A 
pozitivisták erkölcstana, 1879— 1885). 
Soeiologia (1879— 1886). II fatto psicolo- 
gico della percezione (Az észrevevés pszi
chológiai ténye, 1882— 1886). La scienza 
deli’ educazione (A nevelés tudománya, 
1893). G.

Argentína közoktatásügye. (1928. évben 
10,647.000 lak.) Ingyenes, világi és kötelező 
népoktatás 6— 14. évig. 1927-ben volt 10.608 
elemi isk., 45.271 tanerővel; átlagos napi 
látogatás 1,302.534, 1925-ben 207 közép-, 
normál- és szakiskola, m. p. 44 nemzeti 
középisk. 13.437 tanulóval és 84 normálisk.
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12.650 hallgatóval; továbbá 107 magán - 
isk. 4655 tanulóval; 1 középisk. trképző 
76 tr.-ral és 775 hallgatóval. Egyetemek : 
Cordoba (alap. 1613, 2551 hallgató),
Buenos Aires (1821, 7395 h.), La Plata 
(1897, 3126 h.), Tucuman (1912, 682 h.), 
Rosario (1920, 3954 h.), vidéki egyetemek : 
Santa Fe, Cuyo, San Juan és San Luis. 
(St. Y. B .)

Aristoteles, görög filozófus (384— 322 Kr. 
e.), Staairában született, s ezért a Stagirita 
néven is szokás őt említeni. Filozófiai 
nevelése Plato körében, az Akadémiában 
ment végbe, amelyhez hü maradt egészen 
mesterének a haláláig. Azután Nagysándor 
nevelője lett, majd Athénban a Lykeionban 
filozófiai iskolát nyitott, amely a bölcselet 
történetében peripatetikus iskola néven 
ismeretes, ő  volt Platónak legnagyobb 
tanítványa, aki azonban önállóságát mes
terével szemben is megőrizte. Különösen 
az ideatan értelmezésében tér el a gondol
kodásuk : a platói transzcendens ideából 
Aristoteles az immanens forma gondolatát 
alkotta meg. Általában Aristoteles uni- 
verzálisabb elme, mint Plato és mindenek- 
fölött módszeresebb kutató. Elméje korá
nak egész tudományát magába szíttá és 
elvi alapon rendezte. Ezért alig van tudo
mány, amelynek módszeres kezdetei ne 
bölcselőnknél volnának kereshetők, s mél
tán nevezhetnénk őt a tudományok atyjá
nak. Ebből a hajlamából fakadt egyik leg
nagyobb érdeme : a logika megalapítása. 
A bizonyítás logikáját, a szillogisztikus 
gondolkodás elméletét oly világossággal 
alkotta meg, hogy ehhez kétezer év kutatása 
is alig tudott valamit hozzátenni. A valóság 
értelmezésében főleg Plato tanításából in
dul ki, de az érzéki valóság nagyobb meg
becsülése jellemzi őt, mint mesterét. Az 
önállóan létező tárgy, akár érzéki, akár 
immateriális természetű, a szubsztancia, 
metafizikája ennek a létesítő mozzanatait 
tárja föl. Ezeknek a mozzanatoknak azon
ban nincsen önálló létük, hanem csak 
együtt és egyszerre, mint a dologban orga
nizált okok és elvek létezhetnek. Két ilyen 
elvi mozzanatot különböztet m eg: az, 
amiből lesz valami, az illető dolog anyaga, 
s az, amivé lesz, a formája. Anyag és forma 
tehát a létező dolog, a szubsztancia két ős
elve, mert minden önálló valóság a logikai 
elemzés magyarázó müve által erre a két 
tényezőre bontható fel. Anyag és forma 
egyaránt „léteznek“, de nem egyféle mó
don : az anyag léte lehetőség, a formáé pe
dig valóság. A létezésnek tehát vannak 
fokozatai, s mikor egy lény az alacsonyabb 
állapotból a magasabba, a lehetőségből 
a valóságba megy át, akkor „fejlődik“. 
De A. nem a modern értelemben vett 
evolucionista, mert ő a végtelen fejlődés 
gondolatát még nem ismeri. Szerinte a fej
lődésnek nevezett változás az anyag és a 
forma két szélsősége által jelzett határok

között mozoghat csupán. Egyébként 
anyagnak és formának, lehetőségnek és 
valóságnak csak együtt és egymásra vo
natkoztatva van értelm e: az anyag a 
lehetőség állapotában lévő forma és a 
forma a valósaggá vált lehetőség. Minden 
anyag mélyén valami vágy él a kialakulás, 
a formálódás felé, amely a lehetőséget a 
megvalósulás feló hajtja. E folyamatra 
azonban a lehetőséget csak valami már 
kialakult valóság késztetheti, azért mindig 
a valóságos az abszolút, a feltétlen létező 
és az anyag a feltételes. A legvalóságosabb 
lény, az istenség, éppen ezért az egész világ 
fejlődésének az előfeltétele : ő az „első 
mozgató“, aki mindeneket mozgat és végső 
fokon az összes formákat napvilágra hozza. 
A. metafizikájának részben kiegészítése, 
részben alkalmazása aztán rendszerének a 
többi része. Pszichológiája fényes igazolása 
annak a tételnek, hogy minden lét tulajdon
képpen élet, amelynek éltető elve a lélek. 
Etikája a javak erkölcstanának mintaszerű 
fejtegetése, amely még ma is sok tanul
sággal olvasható, noha egészen más világ
ban élünk, mint a Stagirita. Felfogása 
az életet és embereket ismerő bölcs szel
lemét leheli. Távol van tőle a világtól el
forduló aszkézis és minden lény legfőbb 
javát saját lényegének, szellemi formájá
nak a kifejtésében keresi. Éppen ez adja 
egy-egy lénynek azt a boldogságot, amely
nek a keresése A. szerint is minden lény 
vágyainak a célja. A fiához, Nikomachos- 
hoz írt Etika a lelki arisztokráciának mara
dandó emléke és bölcselőnk emelkedett 
gondolkodásának tanúbizonysága. Ha
sonló hozzá politikai elmélete, amelyben 
sok dolog ugyan idegén már nekünk, de 
elévülhetetlen benne a józan polgári lét
nek a fejtegetése és elveinek feltárása. 
Poétikája pedig a művészi alkotásnak és 
a tragédia mibenlétének magyarázatában 
a legelső figyelmet érdemlő elmélet. A. pe
dagógiai tanítása (bár volt egy munkája 
a gyermeknevelésről, amely azonban el
veszett) számos idevágó alkalmi nyilat
kozatán kívül főként a Nikom. Etika 
(I., II., III., X .) és a Politika (VII., VIII.) 
alapján ismerhető meg. A nevelés társa
dalmi feladat, azért megszervezéséről és 
eszközeinek megválasztásáról az államnak 
kell gondoskodnia. A nevelés célja az 
erény, az erény kifejlődésének pedig há- 
rom tényezője van : a hajlam, a szokás 
és a belátás ( úoig, éOog, ióyug Polit. VII. 
13.). Ez a három tényező határozza meg 
a nevelés funkcióinak egymásutánját és 
rávilágít egyben a gyermeki fejlődés sza
kaszaira is. A 7. életévig a nevelés teendői 
mindenekelőtt az ápolásra terjedjenek ki 
s ebbe a tevékenységbe fokozatosan kap
csolódik bele a vezetés munkája ; a 7—20. 
életév közti időt a pubertás tagolja : a 
vezetéshez járul még ekkor az oktatás. 
A művelődés anyagának kiszemelése a
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megállapított cél értelmében történik: 
mindaz, ami nem esik a banausia (1. o.) 
fogalma alá, vagyis az erény kifejlődését 
előmozdítja, az oktatás anyagát alkotja, 
tehát nyelvi és irodalmi tanulmány, gim
nasztika, zene, rajzolás. Az oktatás mód
szerére nézve A. pszichológiája ad felvilá
gosítást : az ismeretelsajátítás mindig ak
tualizálás, amely a lélektevékenység hármas 
irányában folyik le (aloft qoig, vovg, ŐQtcig 
Eth. Nicom. VI. 2.). Ennek megfelelően az 
oktatás a szemléletből kiindulva halad a 
megértés felé, hogy ezután a gyakorlás 
útján tudást eredményezzen. Habár A.nek 
nincs szorosabb értelemben vett pedagógiai 
elmélete, mégis a nevelés elvi jelentőségű 
problémáinak felvetésével a pedagógia 
első tudományos alapvetőjének tekint
hető. A művelődés anyagáról vallott fel
fogása a középkori hét szabad művészet 
kifejlődésére döntő befolyást gyakorolt. 
Filozófiája ma ismét különösen az érdeklő
dés előterébe került; alig van gondolkodó, 
aki valamiképpen függő viszonyban nem 
állana vele (a neoskolasztika képviselőin 
kívül főleg Brentano iskolája ; nálunk 
Pauler Á.). Kutatásának példája, a mun
káiban követett eljárása a kutatás és taní
tás olyan mintáit tartalmazzák, amelyek 
még ma is aktuálisak és jórészben általáno
san követett tudományos szokássá váltak.

í r o d .  Müveinek összkiadása: Berlin 1831—70 
(Berlini Akad.). Magyar ford, megjelent: Metafizika 
(Nagy József, 1932). A lélekről (Haberern J. 1865. 
Förster A. 1915). Nikom. Ethika (Haberern J. 1873. 
Szabó M. 1932). Politika (Haberern J. 1869. Szabó M. 
1923). Az A.re vonatkozó bőséges irod.ból: Pauler Á . : 
A, (1922, ism. M. P. 1922). IP. Jaeger: A. Grundlegung 
e. Gesch. seiner Entwicklung (1923). O. Willmann : 
A. als Pádagog u. Didaktiker (1909). J. Bűmet : A. on 
education (1903). O. Hamclin.: Le systéme d’Aristote 
(19318). V. ö. még Fináczy I! (1922) 159—183. 1.

Nagy J . (Pécs).
Arithmasthenia elnevezést Ranschburg 

P. használta először (1905.) és azóta a 
pedagógiai patológiában a számolásbeli 
gyengeségnek nemzetközileg elfogadott ter
minusává lett. Az A. oly nagyfokú hibás 
és lassú számolásban áll, amely már a leg
elemibb számolási feladatoknál (kivonás 
10-es, 20-as körben) jelentkezik. A sok 
hibás megoldás, a bizonytalan feleletek, a 
legtöbbször csak felszólításra történő ja
vítások és a túllassú reakciós idő az A. 
legjellemzőbb megnyilatkozásai. Az A., 
a debilisek kóros számolási gyengesége, 
nem átmeneti állapot, feltétlenül gyógy
pedagógiai oktatást igényel, s így élesen 
elkülönül a normálisok gyenge számoló- 
képességétől, amely általános vagy külön
leges idegrendszeri gyengeségből szárma
zik. Mindkét állapot a rendszeres gyógy- 
és normálpedagógiai kezeléssel párhuza
mosan alkalmazott idegszakorvosi keze
léssel lényegesen javítható. Az A. leg
súlyosabb foka az anarithmia, amelyre az 
elemi számképzetek teljes hiánya jellemző 
és az arithmastheniával egyetemben nagy

részt a vizuális felfogótípus többé-kevésbbé 
súlyos anomáliáival függ össze (Schnell). 
Az A. fokának kimutatására legáltaláno
sabban elfogadott a Ranschburg-féle szub- 
trakciós módszer, amely az A.t a számo
lási készség összes résztónyezőinek, ú. m. 
a terjedelemnek (szabatos és javított fele
letek összege) és a reakciós időnek egybe
vetésével pontosan és számszerűleg álla
pítja meg.

í r o d .  Bósai-Révész: Die Rechenfähigkeit der 
Schwachbefähigten. (Z. f. Erf. u. Beh. d. jug. Schwach
sinns, II, 1908.) IApymann: Experimentelle Unter
suchungen über das Rechnen. (Z. ang. Ps. VII, 1912.) 
Beller: Grundriss der Heilpädagogik (19122). Lázár u. 
Peters: Rechenbegabung und Bechendefekte bei ab
normen Kindern. (Fortschr. d. Ps. III, 1915.) Ransch
burg : Leseschwäche und Rechenschwäche der Schul
kinder (1916, ism. M. P. 1917). Schnell: A felfogótípus 
és a számolóképesség kölcsönös kapcsolata a gyenge- 
elméjüeknél (1923, Magy. Gyógyped.). Schnell.

Aritmetika : 1. Mennyiségtan.
Armenschule (szegények iskolája) lénye

gében a pietisták alkotása. A Francke által 
1694. alapított A. a rend s tisztaság mellett 
főleg a munkára nevelt. Pestalozzi is 
ilyen iskolában kezdte működését s végül 
oda tért ismét vissza. Fellenberg (1. o.) 
Hofwylben Bern mellett alapított mező- 
gazdasági szegény- és munkaiskolát, amely 
a 19. század elején Wehrli (1. o.) alatt nagy 
hírnévre tett szert és számos követőre ta 
lált. Az általános iskolakötelezettségnek 
és egyetemes népiskolának meghonosítá
sával az A. jogosultsága és fennállása 
megszűnt.

Arnauld, Antoine (1612— 1694) a Port- 
Royal köréhez tartozó janzenista teológus, 
a kartéziánus filozófia híve. A Port-Royal 
híressé vált két tankönyvének, az Általános 
nyelvtannak (Orammaire génér álé et rai- 
sonnée, 1660) és a Logikának (Logique ou 
Vart de penser, 1661.) szerzője. Az előbbit 
Nicole-lal, az utóbbit Lancelot-val együtt 
írta. Mindkét könyv a racionalizmus bélye
gét viseli magán : az általános nyelvtan 
a nyelvek logikai szerkezetének megegye
zése alapján akarja az idegen nyelvek el
sajátítását előmozdítani, a logika pedig a 
hagyományos formális logikával szemben 
a gondolatmüveletekre akar megtanítani 
és a növendék ítélőképességét akarja fej
leszteni. A. írta a Port-Royal iskolái szá
mára a geométriát is (Nouveaux éléments 
de geométrie), amely hasonlóképpen a karté
ziánus matematika alapján készült. M. : 
Oeuvres 1775— 83. (45 köt.). A filozófiai 
iratokat külön kiadta J. Simon—C. Jour- 
dain 1893.

í r o d .  Sainte-Beuve: Port-Royal III. (1878*).
Prohászka.

Arndt, Ernst Moritz (1769— 1860) jeles 
hazafias német költő és író, 1818. a bonni 
egyetemen a történelem tr. Külföldi uta
zásai során Magyarországon is járt. M .: 
Geist der Zeit (4 köt., 1806— 18). Frag
mente über Menschenbildung (3 köt. 1805— 
19), amelyben az új nemzedék hazafias
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nevelését sürgeti; egyébként Rousseau, 
Salzmann és Pestalozzi befolyása alatt áll, 
de önállóságát saját tapasztalatai alapján 
megőrzi. V. ö. Molnár : Ismerettár (186—- 
88, Heinrich (?.). Geister: Die päd. An
schauungen A.’s. im Zusammenhänge mit 
seiner Zeit (1905).

Arnobius a 3. század végén és a 4. 
elején élt apologéta, aki Adversus gentea 
c. művében a klasszikus műveltség anyagá
val, főleg az antik filozófiával szemben a 
keresztény tanítás magában elégséges 
voltét vitatja. A munkát kiadta Reiffer
scheid (Corp. script, ecet. Lat.) 1875. V. ö. 
Fináczy : Középkor, 1926', 56 sk. 11.

Arnold, 1. Matthew (1822—88) kiváló 
angol költő, történetíró, kritikus és böl
cselő, aki sokat foglalkozott az iskola
üggyel is. 1851. iskolafelügyelő, 1857. az 
oxfordi egyetemen a költészet tr. Kor
mánya megbízásából ismételten (1859— 61, 
1864, 1885) hosszabb ideig tartózkodott 
Németországban, Franciaországban és 
Hollandiában, ahol a közoktatásügyet 
tanulmányozta, utóbb különös tekintettel 
az ingyenes népoktatásra. Idevágó mun
kái : A French Eton (1864), Schools and 
Universities on the Continent (1868). Egyéb 
művei közül említjük : On Translating 
Homer (1861). Epilogue to Lessings Lao- 
koon (1880). — 2. Thomas (1795—1842), 
az előbbi atyja, kiváló angol pedagógus ; 
1828. a rugbyi középisk. ig., az angol 
középoktatás reformátora, 1841. Oxford - 
ban a történelem tr. Legfőbb nevelési 
e lv e i: 1. vallásos és erkölcsi jellem, 2. 
gentleman-magaviselet, 3. értelmi képzett
ség. M. : History of Rome (3 köt. 1838— 
43), kitűnő Thukydides-kiadás (1830— 35), 
Bevezetés a történelem tanulmányozásába 
(1843). Hit- és iskolai szónoklatai 6 köt.ben 
jelentek meg.

í r o d .  I .  Fitch: Thomas and Matthew Arnold 
(1905). O. E lias: M. A.s politische Grundanschau- 
ttngen (1931).

Arrhenius, Johan (1811—89) svéd bota
nikus és agronomus, Upsala mellett egy 
mezőgazdasági intézet vezetője. Elterjedt 
növénytani tankönyvet is írt (2 köt., 18825).

Ártatlanság. Az Á. a szív és a lélek 
érintetlenségét, tisztaságát jelenti, azt az 
állapotot, amelyben a bűnös vágyak még 
egyáltalában nem ébredtek fel a lélekben. 
Jellemző vonásai a naivitás, nyiltszívüség 
és elfogulatlanság, amely mindent a legjobb 
értelemben magyaráz (castis omnia casta). 
Az Á.ot mindenkor és mindenütt igen 
nagyra becsülték, oly értéket látva benne, 
amelynek elvesztését semmi sem pótol
hatja. A keresztény tanítás szerint az Á. 
a kegyelem állapotát jelenti, tehát a leg
magasabb valláserkölcsi eszményt, amely
nek elérése a lélek számára a szentségekben 
való részesedés által válik lehetővé. Isme
retesek az Evangélium igéi: a tiszta szí- 
vűeké a mennyeknek országa, ők minden

kor látják Isten orcáját s aki be akar 
menni az üdvösség kapuján, annak hason
latossá kell válnia az ártatlan gyermekhez 
(Máté 18, 1 sk., Márk 10, 15). A szív Á. 
mellett meg szoktuk különböztetni (főleg 
szexuális vonatkozásban) a test Á.t, 
amely ebben az értelemben intaktságot 
jelent. A kettő nem mindig fedi egymást : 
a testi érintetlenség együtt járhat erkölcsi 
romlottsággal. Minthogy az Á. nemcsak 
erkölcsi érték, de egyúttal nagy erkölcsi 
erőforrás is, minden nevelő arra fog töre
kedni, hogy az Á. állapotát a gyermek 
minél tovább megőrizze. A nevelésnek itt 
elsősorban a megóvás a feladata : itt való
ban a negatív nevelés álláspontjára kell 
helyezkedni; pozitív ráhatásoknak csak 
ott van értelmük, ahol az Á.t veszedelem 
fenyegeti. Ahol ez még nem áll fenn, ott 
mindennemű moralizálgatás, vagy éppen
séggel felvüágosítás legtöbbször célját 
téveszti. Ellenben igen hatékonyan támo
gatja a gyermeki Á. megóvását az erkölcsi 
akarat és az ellenállóerő nevelése. Ennek 
eszközei általában az erkölcsi nevelés (1. o.), 
úgyszintén a testi nevelés körében az edzés 
és gyakorlás.

í r o d .  Oatterer-Krus: Die Erziehung zur Keusch
heit (IBII3). J. Viollet: Education de la pureté et du 
Sentiment (1930). Prohászka.

Artes liberales a rómaiaknál a szabad 
férfiúhoz illő ismeretek neve. A középkor
ban a latin iskola tantárgyait két csoport
ban foglalta magában: l . A .  trivium : 
grammatika, retorika, dialektika; 2. A. 
quadrivium : aritmetika, geometria, asztro
nómia, zene ; ezeket csak ott tanították, 
ahol e tárgyakban jártas tanár volt. Mind
két csoport magasabb értelemben szerepelt 
az egyetemek előkészítő fakultásán is, mely
nek neve facultas artium (liberalium). Akik 
ezt elvégezték, s a megállapított vizsgála
tokat letették, a magister artium liberalium 
(a szabad művészetek tanítómestere) címét 
nyerték.

Artes mechanicae. A középkorban a hét 
szabad művészettel általában szembe állí
tották a hét „mechanikai művészetet“ s 
ezeket az előbbiek mintájára szintén hier
archikus rendben csoportosították. Bár a 
kézművességek felsorolásában az egyes 
íróknál némi eltérés mutatkozik, általában 
a következő mesterségeket említik fel : 
földmívelés, vadászat, harcászat, hajózás, 
orvoslás, takács- és kovácsmesterség (ebbe 
az emlékeztetőversbe foglalva : rus, nemus, 
arma, rates, vulnera, lana, faber). Ezeket 
a mechanikai mesterségeket megkülönböz
tetésül a szabad művészetektől artes 
illiberales névvel is illették. Az egyazon 
mesterséghez tartozó egyének egyesülése 
alkotta a céhet (1. o.), amelynek keretében 
folyt le a leendő mesterember nevelése. 
Ennek a céhbeli nevelésnek is hasonló 
fokozatai voltak, mint a szabad mester
ségekre való nevelésnek. Aki a próbaéveket
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egy mester vezetése alatt eltöltötte, inasból 
(apródból) „legény“ (geselle, valet) le t t ; 
ennek viszont mesterségében való jártas
ságát egy mesterremekkel kellett bizonyí
tania, hogy „mesterré“ lehessen. V. ö. 
Fináczy II.- 227 sk. 11. Prohászka.

Artikuláció : 1. Tagolás (tananyag).
Artikuláló oktatás. Artikulálás alatt az 

olyan beszédet értjük, amelynél a szókat, 
sőt a szótagokat olyan tisztán ejtjük ki, 
hogy az egyes hangokat meg lehessen külön
böztetni. Ezt az A. a beszédhibások (1. o.) 
tanításában alkalmazzák, amikor is a bajuk 
szerint csoportokba osztott gyermekek 
egyenként v. karban utánozzák a tanító 
által kiejtett artikulált hangokat.

Artikuláris helyek. Az 1681. évi X X V I. 
t. c. kimondja, hogy azokban a vármegyék
ben, amelyek „zavargások és pártütések 
színhelyei voltak“, a protestánsok csak 
bizonyos községekben gyakorolhatják val
lásukat szabadon és állíthatnak templomot 
és iskolát. Ezek a törvényben felsorolt 
községek, ahol a protestáns iskolákat meg
tűrték, voltak az A. A nem A. protestáns 
iskoláit a kormány bezáratta. A protestáns 
rendek óvást tettek e törvénycikk ellen, 
amely sok veszteséget és szenvedést oko
zott nekik és csak 110 év utón az 1790— 1. 
évi X X V I. t. c. útján vesztette érvényét. 
Az egész kérdést az iskolák szempontjából 
részletesen tárgyalja Fináczy : Mária Te
rézia (I, 21—48. 1.).

Áruismeret. Az Á. az árukkal foglalkozik 
legszélesebb alapon és minden vonatkozás
ban. Ismerteti az áruk eredetét és tulajdon
ságait, gyártásukat és hamisításukat, alkal
mazásukat és forgalombahozatalukat stb. 
Hogy az Ä. ennek megfelelhessen, igénybe 
veszi a következő segédtudományokat : 
természetrajz és természettan, vegytan és 
technológia, földrajz és statisztika. Az Á. 
keretébe tartozó anyagot (árukat) több
féleképpen osztályozzák : leggyakrabban 
vegytani alapon szerves és szervetlen 
árukat különböztetnek meg. Az Á., első
rendű fontosságánál fogva, mint rendes 
tantárgy szerepel a keresk. isk. tantervé
ben (IV. oszt. heti 2 óra) és a bp. áll. felső 
építő ipariskola tantervében (I. évf. „építő
anyagok ismerete“ heti 4 óra).

í r o d .  Doby-Sághy: Áruismereti kémia és techno
lógia. Kerékgyártó G y.: Vázlatok és táblázatok az áru
ismereti mechanikai technológia köréből (1921). Szath- 
tnáry K . : Áruismeret (4 köt.). K om is: Közoktatás
ügy 399. 1.

.Árvaházak olyan nevelőintézetek, ame
lyekben árva gyermekek nevelést és okta
tást, ellátást és gondozást nyernek. Az 
árvák gondozását már az ótestamentum 
és az egyházatyák hangsúlyozzák s a kö
zépkorban főleg a kolostorok karolták fel. 
Az első A. 1572. (mások szerint már a l l .  
században) Augsburgban keletkezett. E 
téren úttörő munkásságot fejtett ki Francke 
Halléban (1698), Pestalozzi neuhofi birto

kán (1775) és Stanzban és Feilenberg Hof- 
wylban. Számos Á. keletkezett főleg Svájc
ban, Német- és Angolországban. Ausztriá
ban Mária Terézia alatt keletkezett a bécsi 
(1763), prágai és milánói Á. Hazánkban 
ugyancsak alatta a kőszegi, tallósi, sop
roni, nagyszombati, nagyszebeni és debre
ceni (az utóbbinak az alaptőkéje tétetett 
le, s csak 1868-ban nyílt meg). Az 1791. 
országgyűléstől kiküldött tanügyi albizott
ságnak 1829. megjelent tárgyalási jegyző
könyve Kritske Józs. lőcsei városbírónak 
az Á.ról szóló munkálatét is tartalmazza. 
(Komis II, 9.) A 19. század első felében 
különösen kát. főpapjaink karolják fel 
ezt az áldásos intézményt, amely egyes 
helyeken a „Szeretetház“ nevet viseli. 
3—4 éves kisdedek számára a bp. s hód
mezővásárhelyi kisdedóvók mellett van
nak ilyenek. Gönczy P. 1844. Svájcban ta
nulmányozta Fellenberg és Wehrli intéze
tét s hazatérve, 1845. megnyitotta a zele- 
méri árvanevelő intézetet. 1870. Molnár Al. 
Balatonfüreden alapított szeretetházat 60 
növendék részére 54 holdas gazdaságban. 
Nálunk 1913— 14. volt 108 árvahóz és 17 
szeretetház ; 1918— 19 : 36 áh. és 12 szh. ; 
1928—29 : 53 áh. és 29. szh. Az Á. társa
dalmi szükségletet pótolnak. A jó Á. köve
telményeit részletesen felsorolja Loos (II., 
982. 1. f.) ; a magyarországi Á. alapításuk 
sorrendjében Körösi-Szabó Enciklopédiája. 
-— Budapest A .i : 1. „József" fiúárvaház 
(alap. 1843.) a szf. legrégibb A. Meg
nyitásakor a növendékek létszáma 10 
volt, jelenleg 200, köztük 100 hadiárva. 
Az árvák nagyrésze 14. életévének be
töltése után ipari pályára lé p ; a te
hetséges, jó előmenetelű növendékek azon
ban a középiskolákat is elvégezhetik 
s aki arra alkalmas, főiskolai tanulmányait 
is az intézet kötelékében fejezheti be.
2. „Erzsébet“ leányárvaház (alap. 1861.). 
Férőhelyek száma : 100. Alapításától ez- 
ideig 1100 árva nevelkedett az intézetben.
3. „Mayer Ferenc“ fiúárvaház. Épült 1886. 
Mayer Ferenc cs. és kir. tábornok alapít
ványából. Az alapítólevél szerint 6— 10 
éves korban lévő, bp. illetőségű árvák 
vehetők fel az intézetbe. Ez a szabály 
irányadó a főváros többi árvaházainál is. 
Létszám : 68. 4. Községi Szeretetház (alap. 
1878.). Eleinte javítóintézet jellege volt. 
1888 óta Á. Létszám : 75. 5. Községi Árva- 
ház (Bernjeid Mór fiúotthon). B. M. bp, 
polgár alapítványából létesült 1912-ben 
14 növendék befogadására. 1922. a főváros 
az épületet kibővítette, ma 42 árva ott
hona. L. még : Hadiárvaházak.

í r o d .  Ladanoc: Les Orphelinata de la Suissc et 
des principaux pays de l ’Europe (1879). Noppel: Die 
kath. Waisenhäuser, Fürsorgeerz.-Anstalten u. Zufluchts- 
heime Deutschlands (1915). Brocskó L .: Svájc árva- 
házai (1895). Kertész Ö. : Árvaházi impressziók (Nemzeti 
Iskola 1906). Verédy (H. B.) egyenként emlékezik meg a 
magy. Á. alapításáról. Qyóry A l .: Emberbaráti tan- 
és nevelőintézeteink (1896). Fináczy: Mária Terézia 
(I. 188—92, II. 304—11).
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Árvái József (1823— 74) pedagógus, 1851. 
a sárospataki főisk. matematika tr., 1856. 
az ottani tanítóképzőt szervezte, 1869. 
haláláig zemplénmegyei tanfelügyelő. M. : 
számos elterjedt tan- és vezérkönyvet írt 
a népisk. számára. Tanügyi cikkei a Sáros
pataki Füzetekben és a Prot. Népisk. 
Közlönyben jelentek meg. V. ö. Orbók 
(Dezső L.) és Verédy.

Árvay Gergely (1790— 1871) író, csornai 
prém. kanonok, a M. T. Ak. lev. tagja. 
Lelkész, tr., szombathelyi ig. M. : Román 
kórság, didakt. elbesz. (1825), epigrammák, 
prózai dolgozatok, műfordítások Moliére, 
Comeüle, Voltaire drámáiból a kassai 
Felsőmagyarországi Minervában, az Egy
házi Tárban, az Athenaeumban és a Kül
földi Játékszínben jelentek meg. Sz.

Árvaszék. A magyar jogfejlődés alapján 
kialakult önálló közigazgatási hatóság, 
amelynek az a hivatása, hogy a kiskorúak
nak és a gondnokság alá helyezetteknek 
minden irányú védelmét és gyámolítását 
ellássa. Ezért gyámhatóságnak is hívják. 
A gyámhatóságot külföldön csaknem min
denütt bírói hatáskörbe utalták, de nálunk 
az árvaszék közigazgatási hatóság, amely 
azonban nem nélkülözi a bírói jelleget (pl. 
törvényes kiskorúak elhelyezési és tartási 
ügyeiben). Minden vármegyének és város
nak külön árvaszéke van. 1877-ben az 
Á.eket kikapcsolták az általános közigaz
gatás kereteiből Mint önálló hatóságoknak 
anyagi eszközök nem állnak rendelkezé
sükre. Ennélfogva pénzbeli vagy termé
szetbeni segélyt nem adhatnak, intézetei, 
árvaházai nem lévén, az ezekben való el
helyezések sem tartoznak hatáskörükbe. 
A gyámhatóság hatáskörét röviden kis
korúak és gondnokság alá helyezettek köz- 
igazgatási jog- és érdekvédelmének nevez
hetjük. Ebbe a keretbe tartozik a törvényes 
képviselet (atyai hatalom, anya természe- 
t  s és tö vényes gyámságának rendezése, 
illetve elvonása), a törvényes kiskorúak 
elhelyezési, tartási és szüleikkel való 
érintkezési ügyei; a gyermekek elvétele 
és visszaadása ; a személyi és vagyonjogi 
ügyletek elbírálása, az anyagi és erkölcsi 
elhagyottság megállapítása; házasságon 
kívül született gyermekek jogvédelme stb. 
Az Á. 1923-ig testületi hatóság volt, amely 
az érdemi határozatokat ülésben, az elnök 
és két ülnök részvételével hozta. 1923-ban 
az ú. n. létszámcsökkentési törvény az 
Á. testületi jellegét legnagyobbrészt meg
szüntette és azóta határozat és intézkedés 
joga — elnöki felülvizsgálat mellett — 
egyedül az ülnököt illeti meg. Azonban 
elvi kérdésekben és gyámpénztári kölcsön- 
ügyekben az Á. teljes ülése határoz. Az Á. 
elnökét, ülnökeit és jegyzőit a törvényható
sági bizottság, illetve a városi képviselő- 
testület választja. Megyei városokban az Á. 
elnöke a polgármester. Az Á. ügyvitelére 
az 1902. évi 128.000. sz. és Budapest ré

szére az 1903. évi 57.600. sz. belügyminisz
teri rendeletekben foglalt gyámügyi ügy
viteli szabályzatok irányadók. Á. és iskola 
gyakran egymásra vannak utalva és ezt 
az együttműködést fejleszteni kell. Az 
iskola segítségére lehet a gyámhatóságnak 
általában a nevelési munka elmélyítésével, 
a gyermekek személyi és családi életének 
megfigyelésével, valamint a kiskorúak 
konkrét ügyeiben fontos személyi és tény
beli adatok közlésével. V. ö. Szokola L. : 
Az árvaszék és iskola kapcsolata a gyakor
latban. (Gyermekvéd. Lapja, 1929., 136.
1. f.) Szokola.

Ascham, Roger (1516— 1568) angol hu
manista pedagógus, Cambridgeben a görög 
nyelv tr., később Erzsébet királynő taní
tója és bizalmasa. Toxophilus (1545) és a 
halála után megjelent Schoolmaster (1570) 
c. müveiben a középkori iskolázással 
szembehelyezkedő, humanista szellemű 
nevelés szószólója. Az előbbiben, amely a 
renaissance ízlése szerint dialógikus for
mában készült, a nyilazásnak, mint a leg
nemesebb testedző foglalkozásnak (the 
most honest pastime) előnyeiről igyekszik 
meggyőzni, útmutatást adva annak gya
korlásához. Az utóbbiban viszont könnyen 
sikerre vezető, kényszertől és fáradság
tól megkímélő élj á ást keres a latin nyelv 
elsajátításához és evégből az ú. n. retro- 
verzics módszert ajánlja, amikor a tanuló 
a szöveg fordítása és visszafordítása köz
ben tanulja meg a grammatikát. A. neve
lési eszménye a gentleman, akárcsak 
Montaigne-é, vagy később Locke-é, akikkel 
gondolkodása egyébként is sok rokonsá
got mutat. Javaslataiban több tekintet
ben megelőzte korát. A testi nevelés sür
getése sehol sem lép fel e korban oly kizáró
lagossággal mint A. műveiben.

í r o d .  Benndorf : Die engl. Pädagogik im 16. Jahrh. 
Elyot, Ascham u. Mulcaster (1905). Fináczy: A renals- 
sancekori név. tört. (1919. 162. sk. 1.). Prohászka.

Ásítás. Az unalomnak és az alvás szüksé
gességének jelét szokták benne látni. Tulaj - 
donképpen a nyújtózkodás egy mozzanata 
és védekezés a figyelmetlenséggel szemben. 
Az agy működését élénkíti s ezért védekezési 
eszköz a fáradtság ellen. Az iskolás gyer
mekeken tett megfigyelések szerint az Á. 
az első tanítási órákon a leggyakoribb, ami 
mutatja, hogy nem annyira alvási, mint 
inkább figyelmi tünet : erőfeszítés az agy 
éberségének előidézése végett. L. m ég: 
Unalom. K . E.

Assisi Szent Ferenc : 1. Ferenc, assisi 
szent.

Association Phonétique Internationale
(Nemzetközi Fonétikai Társaság) francia 
tanárok kezdeményezésére 1886. alakult, 
1888. általános eszmecsere alapján egy 
nemzetközi fonétikai ábécét dolgozott ki, 
amelynek minden országban hívei akadtak 
és amelyet az A. hivatalos lapja, a Mailre 
Phonétique is követ. Egy 1900. megjelent
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francia propaganda-füzet (Expose des prin- 
cipes de VA. Ph. I .)  tájékoztat a Társaság 
működéséről, amely a nyelvtanítás direkt 
módszerének terjesztését is felöleli. Ezidő- 
szerint (1929) székhelye Bourg-la-Reine 
(Seine), elnöke P. Passy, titkára D. Jones 
(London). L. még : Fonétika.

Asszimiláció (összeolvadás) Wundt sze
rint (Grundzüge der phys. Psychol. 5. 
kiad. III. k. 528.1. f.) az egyidejű pszichikai 
elemkapcsolódásnak az az esete, amikor 
két egynemű lelki képlet (pl. két érzet, 
vagy egy érzet és egy képzet) úgy hat 
egymásra, hogy a második átalakítja az 
első t; ez az átalakulás a két lelki tény köl
csönös egymásbaolvadása útján megy 
végbe. Az összeolvadás lehet nagyobb 
fokú (pl. a hallási és térbeli szemléletnél), 
vagy lazább. Ez az utóbbi eset akkor áll 
fenn, ha egy érzet és egy képzet úgy olvad 
össze, hogy mind a kettőnek külön eredete 
tudatos marad. Ez mindannyiszor megtör
ténik, valahányszor egy érzet intenzitás - 
hiány miatt kiegészíteni való mozzanatokat 
hagy fenn, felkelt egy múlt képzetet s ez 
pótolja a hiányt, úgyhogy a kettőt egynek 
fogjuk fel. Egy messziről határozatlan 
tárgyat pl. állatnak fogunk fel stb. Nehezen 
kibetűzhető kézirat olvasása, hézagos be
széd hallása, sajtóhibák észrevétlenül ma
radása, a megismerés és ráismerés és bele- 
érzés folyamata, sok illúzió mind az A. 
jelenségén alapul. Az A.hoz nem szükséges, 
hogy az érzetnek minden egyes részlete 
emlékeztessen a felidézett képzetre, ele
gendő, ha csupán egy részlete emlékeztet 
rá ; az asszimilált képzetet még a hangulat 
(pl. a félelem) is felidézheti.

í r o d .  Lipps : Leitfaden der Psychol. (1910).
V. H.

Asszociáció műit pszichológiai magya
rázó fogalom jelenti a képzeteknek azt a 
hajlandóságát, hogy a tudatban egymással 
bizonyos szabályszerűség szerint kapcso
lódjanak, társuljanak s hogy ennek alapján 
reprodukció alkalmával egymást önkény
telenül (automatikusan) felidézzék. Az A. 
ú. n. törvényeire nézve, amelyeket már 
Aristoteles ismert, Hume pedig és az ő nyo
mán az A.pszichológiai irány az egész lelki 
élet magyarázatának középpontjába állí
tott, eltérők a vélemények. Általában 
négy ilyen törvényt szoktak megállapítani. 
Azok a képzetek társulnak u. i,, amelyek 1. 
hasonlók, 2. ellentétesek, 3. egyidejűleg 
és 4. egymásután merülnek fel tudatunk
ban. Az utóbbi kettőt az érintkezés (kon- 
tiguitás) A.jának is nevezik és a 19. sz. 
folyamán számos kísérlet történt, hogy az 
ekképen háromra apadt A.törvónyeket egy
másra visszavezessék (így az ellentétes
séget a hasonlóságra, majd ezt is az érint
kezésre). Ezek a törvények azonban leg
följebb az A. lefolyására vethetnek fényt, 
de nem magyarázzák meg, hogy miben 
áll az A. szerepe lelki életünkben, mi

indítja meg s mi ad neki irányt? Képzet
tartalmaink soha sem állnak elszigetelten 
tudatunkban, hanem lelki életünk folyto
nosságának részei. Az egységben átélt 
tartalmak a tudatban is, legalább disz
pozíció szerint, egységes összefüggésben 
maradnak tovább. Mihelyt az elmúlt él
mény egy töredékének képzete valamilyen 
oknál fogva (pl. egy új élmény következ
tében) felújul, ezzel rendszerint együttjár 
az a törekvés, hogy az élmény a maga 
teljességében is felidéződjék a tudatban. 
Ez az élménykomplexumoknak a tudatban 
való teljes restituálására irányuló törek
vés az A. lényege. Ez indítja meg az A. 
folyamatát és ez teszi érthetővé, hogy egy 
ponton — mihelyt az elmúlt élmény bizo
nyos teljességben ismét tudatunkban áll, 
•—- az A. is megakad. Az A. irányát általá
ban a mindenkori tudatállapot (az érdek
lődés iránya) határozza meg, amely meg
gátolja, hogy az A.t zavaró képzetek 
merüljenek fel a tudatban. Ezekre a gát
lásokra már Herbart figyelmeztetett. Mikor 
az A. különböző irányban fejlődik ki, a 
tudat kiemelkedő képzetei rendesen vissza
szorítják, „kikapcsolják“ azokat a kép
zeteket, amelyek az érdeklődés irányából 
eltéríthetnék. Emellett azonban a meg
szokásnak is jelentékeny szerepe van az A. 
irányának meghatározásában. Gyakran 
létesült A.ban mindig megvan a hajlandó
ság, hogy ugyanabban az irányban ismét
lődjék, ami viszont gátlást idézhet elő 
más irányú A. keletkezésénél. Minthogy a 
felidézés és emlékezetbevésés minden for
mája az A.n alapszik, az emlékezet 
pszichológiai vizsgálata elválaszthatatlan 
az A. vizsgálatától. Ez indokolja az A. 
pedagógiai jelentőségét is. Minden elsajá
títás alapjában A.tív megszokás eredmé
nye. Az oktatás és nevelés feladata ép 
abban áll, hogy bizonyos tartalmakat, 
amelyeket a növendék appercipiált (1. o.), 
A. útján megerősítsen, habituáhssá tegyen. 
L. még Gátlás.

í r o d .  Komis O y.: A lelki élet II. (1918. 188 sk. 1.). 
O. E. Müller : Zur Analyse d. Gedächtnistätigkeit u. d. 
Vorstellungsverlaufes. I—III. (1911—24). A. Wreschner 
Die Reproduktion u. A. von Vorstellungen (1909). 
TA. Ziehen: Die Ideenassoziation d. Kindes (1909.a). 
E. ClaparMe: A. des idées (1903). O .Z u n k :  D ie 
Stellung der A. im Seelenleben (1929). Prohászka.

Asszociációs kísérletek. A kísérleti lélek
tanban és gyermektanulmányban alkal
mazott kísérleti módszerek, amelyekkel a 
képzetkapcsolások (ill. reprodukciók) irá
nyát, erejét, időtartamát és különböző 
formáit igyekeznek megállapítani. Lénye
gük abban áll, hogy egy feladott hívó-szóra 
minél gyorsabban egy tetszésszerinti vagy 
tartalmában előre meghatározott felelő
szóval kell válaszolni. Ily kísérleteket 
végeztek : Wundt, Ziehen, Aschaffenburg, 
Claparéde, Wreschner és mások. P.

Asszociációs pszichológia. Az a lélektani 
irány, amely az asszociációt alapvetőnek
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tekinti a lelki élet magyarázatában és a 
magasabb szellemi jelenségeket is az A. 
törvényeiből akarja levezetni. Képviselői: 
Hobbes, Hartley, Hume, Herbart, Beneke, 
J. St. Mill, H. Spencer, A. Bain, Ribot, 
Ziehen és mások.

í r o d  Fern: La psychol. de 1 A. depuls Hobbes
jusqu’ä nos jours (1883). P .

Ásványtan tanítása. A természetrajz 
tanításának célja, hogy a tanuló a ter
mészet három országában (állat-, növény- 
és ásványország) tájékozódást nyerjen. 
Az ásványtan tanítása révén a tanulónak 
a legjelentősebb ásványokkal és kőzetek
kel kell megismerkednie és ez alapismeretek 
megszerzése után nagyon fontos, hogy 
kellő tájékozottsága legyen ez ásványok 
és kőzetek gyakorlati jelentőségéről és 
felhasználásuk módjáról. Az elemi isk. 
tantervében a természeti és gazdasági 
ismeretek csak a felső oszt.okban szerepel
nek és itt az ásványokról is csupán a 
vegytannal kapcsolatban szólhatunk. Az 
alkalmas olvasmányok során és a termé
szeti tárgyalj bemutatásával megismertet
jük a legfontosabb és a mindennapi élet
ben előforduló ásványokat, kőzeteket, 
fémeket (vasércek, kősó, kőszén, mészkő 
stb.). A polgári isk. IV. oszt.ban is együt
tesen szerepel az ásványtan és a vegytan 
heti 3 órával. Az előbbinek anyaga: 
„Tájékozódás az ásványként előforduló 
elemek és vegyületek gyakorlati jelentő
ségéről és feldolgozásáról“. Mind az elemi, 
mind a polgári isk.nál kívánatos, hogy a 
szertár a legfontosabb ásványokkal és 
kőzetekkel rendelkezzék és hogy a gyakor
lati bemutatásra a közvetlen környezet 
(séták, kirándulások) is felhasználtassék. 
A fiúközépiskolák tanterve az ásványtani 
ismeretek elsajátítását csak nagyon szűk 
keretek között teszi lehetővé. A gimn.ban 
és a reélgimn.ban a IV. oszt.ban a kémiá
val kapcsolatosan heti 4 órában tanítják 
az ásványtant, amely így csak mintegy 
függelék gyanánt szerepel a kémia mellett. 
Ez osztályban a tanulónak be kell mutatni 
az ásványok és kristályok fizikai tulajdon
ságait, m. p. néhány közönséges ásványon 
való szemléltetés alapján. így a tanulónak 
meg kell ismerkednie a legközönségesebb 
kristályformákkal, az ásványok színével, 
fényével, keménységével, hasadásával, a 
kettős fénytöréssel és fény elnyeletésével. 
Különös gondot kell fordítani a legközön
ségesebb, gyakorlatilag értékesíthető ásvá
nyokra, továbbá a legfontosabb kőzet
alkotó ásványok ismertetésére. Hyen 
módon a tanulónak képet kell nyerni az 
ásványos nyers anyagokról és a Föld 
szilárd kérgét alkotó és nagy tömegekben 
található ásványokról. Az ásványok kémiai 
tulajdonságainak és viselkedésének tár
gyalása ügyesen beillesztendő a kémiai 
alapismeretek tanításának sorába. A reál
iskola tanterve bővebb lehetőséget nyújt

az ásványtani ismeretek közlésére, ameny- 
nyiben a IV. oszt.ban már heti 3 órában 
megtörtént a kémiai alapismeretek tár
gyalása és az V. oszt. heti 3 órát kizárólag 
az ásványtannak és földtannak szentel. 
A leány középiskolák tanterve némileg el
térő. Már az I. és H. oszt.-ban a tanterv 
előírja néhány gyakorlatilag fontos ásvány 
ismertetését (szén, grafit, gyémánt, arany, 
ezüst, kősó, vasércek, mészkő, dolomit, 
kvarc, opál, ametiszt). A leánygimn. és 
leánykollégium tanterve az V. oszt.ban 
heti 2 órában a kémiával kapcsolatosan 
valamivel részletesebben engedi meg a 
legközönségesebb ásványok ismertetését, 
különösen hangsúlyozva a fizikai saját
ságokat ; a leányliceumok ezt a célt, ter
mészetesen valamivel alacsonyabb szín
vonalon, a II. oszt.ban akarják elérni. 
Néhány éven át a leányközépiskolák VIII. 
oszt.ban az ásványtan és földtan önálló 
külön tantárgy volt és ekkor tanítása igen 
eredményes volt. Az ásványtan tanítása 
jóval több nehézséget támaszt, mint az 
állattan és növénytan tanítása. Egyik 
természetrajzi tantárgynál sem olyan fon
tos a szemléltetés, mint éppen az ásvány
tannál. Állatokat és növényeket még úgy 
ahogy be lehet mutatni képeken, de az 
ásványokat feltétlenül látni kell. Teljesen 
lehetetlen az ásvány színét és fényét 
képeken megmagyarázni; itt csakis maga 
a megfigyelés segíthet. A tanuló figyelmét 
és érdeklődését a tantárgy iránt legjobban 
úgy lehet felkelteni, hogy a tanulónak 
ásványt adunk a kezébe, amelyen külön
féle kísérleteket tehet: megvizsgálhatja a 
kristályformát, a színt, a fényt, a kemény
séget, a hasadást. Erre a célra azonban 
középiskoláink alig vannak berendezve. 
Nagy mértékben lehet és kell növelni az 
érdeklődést azzal, hogy az ásványok le
írását az élettel szoros kapcsolatba hozzuk. 
Ezért kell behatóan tárgyalni a gyakorla
tilag értékesíthető és hasznosítható ásvá
nyokat, amelyeknek száma amúgy sem 
nagy. így részletesebb leírást kívánnak a 
drágakövek (gyémánt, rubin, zafír, topáz, 
smaragd, gránát, ametiszt), a grafit, a 
kén, a nemes fémek és érceik, a vas-, réz-, 
ón-, ólom-, és cinkércek a különféle ásvá
nyos eredetű műtrágyák (foszfor- és ká
liumsók), az építőipari célokat szolgáló 
ásványos nyersanyagok (mészkő, gipsz, 
agyag), a díszítő, építő és kövező kőnek 
alkalmas kőzetek, az agyag- és porcellán- 
ipamak szolgáló nyers anyagok (kaolin, 
kallóföld). Különös érdeklődést kelthetünk 
a szilárd földkérget felépítő kőzetek tagla
lásával, a kémiai elemeknek a kőzetekben 
való aránylagos szerepének a méltatásával. 
Meglehetősen el szokták hanyagolni a ter
mészetben végbemenő kémiai folyamatok
nak a részletezését, jóllehet ezeknek tár
gyalása mindig érdekesebb mint a termé
szeti tárgyaknak a leírása. így különösen
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fontos a kőzetek kémiai mállását tárgyaló 
folyamatok behatóbb ismertetése, amelyek
nek révén keletkezik a termőföld. Rend
kívül tanulságos, ha összehasonlítjuk a 
különböző államok szerepét a hasznosít
ható ásványok termelése tekintetében. 
Semmiféle más téren sem olyan szembe
szökő az új világrészek hihetetlen arányú 
előretörése, mint éppen az ásványos nyers 
anyagok termelése terén (arany, gyémánt, 
petróleum, rézércek, ónércek). Természetes, 
hogy a helyi viszonyok nagyon befolyá
solják a tanítás eredményét. Alföldünkön 
ásványok csak nagyon csekély számmal 
vannak ; itt különösen ki lehet emelni a 
sziksó, salétrom, kék föld (vivianit) és a 
földgáz szerepét; hegyvidékeinken jóval 
behatóbban tárgyalhatók a különféle 
kőzetek, amelyek hegységeinket alkot
ják (Mátra, Bükk, Mecsek, Bakony). 
Csak természetes azonban, hogy Magyar- 
országon mint túlnyomólag síkvidéki! or
szágon az ásványi kincseknek nincs meg az 
a gazdasági jelentőségük, mint van azok
ban az országokban, amelyek gazdagabbak 
hegyvidékben.

11 e p e r  t. Marosi Á . : A gimnáziumi ásványtan 
tanítása (M. K. 1912). MauritZ.

Aszkézis. E görög szó eredetileg a ver
senyek küzdelmeihez szükséges gyakor
latot és testi edzettséget jelentette. Mint
hogy a Szentírás gyakran úgy tünteti föl 
az ember földi életét, mint a mennyország 
birtokáért folytatott szüntelen harcot és 
küzdelmet, a keresztény felfogás is átvette 
e szót. Ennek a célnak elérésére a minden
napos lelki önvizsgálatot, gyakori önmeg
tagadást, állhatatos imádkozást, a lélek 
önművelését szolgáló (aszkétikus) olvas
mányokat, a szentségek buzgó vételét 
tartották a leghathatósabb eszközöknek. 
Minthogy a léleknek külső és belső sikeres 
küzdelmei nélkül senki sem biztosíthatja 
üdvösségét, az Egyház kezdettől fogva 
A.re nevelte tagjait; az egyházi nevelés 
is jóidéig aszkétikus közösségek: káp
talanok, monostorok kezén van. A gyakor
lati A. eszközei szintén hagyományosak az 
egyházi iskolák nevelő munkájában. Csak 
a vallásos élet hanyatlása óta korlátozzák 
az A.t a magasabb és sajátos életformát 
követelő papi és szerzetesi hivatás lelki 
munkájára. A legelső aszkétikus írások az 
egyházatyáktól származnak, a rendszeres 
és tudományos aszkétika azonban csak 
a skolasztika idején születik meg, amelyet 
az iskola az erkölcstannal vagy a misztikus 
teológiával kapcsolatban tárgyal. Az asz
kézis története az iskola vallásos nevelésé
nek keretén belül is hű tükörképe a koron
ként más-más színben mutatkozó vallásos 
életfelfogásnak. V. ö. Meschler M. : Askese 
und Mystik (1922); Pourrat: La spiritua- 
lité chrétienne (3 kt.). Bremond : Histoire 
littéraire du sentiment religieux en France 
(6 kt.). Balassa.

Athenaeum 1. eredetileg Athene isten
nőnek szentelt hely v. templom. 2. Iro
dalmi, művészeti v. tudományos folyóirat 
cím e; pl. London (alap. 1827); Vörös
marty, Bajza és Toldi (1837—43) ; Beöthy 
Zs. (1873—-74) ; a Magy. Filozófiai Társaság 
folyóirata (alap. 1892), amelyet kezdetben 
az Akadémia, 1915—30. a Filozófiai Tár
saság adott ki, ezután pedig a Társaság 
közreműködésével ismét az Akadémia. 
Leghíresebb volt a romantikusok A.ja. 
3. Főiskola neve.

Athénée. A francia forradalom idején a 
líceumokat így nevezték Franciaországban. 
Belgiumban a középiskolák egy részét 
még ma is így nevezik.

Athéni nevelés. Az A. az ion törzs neve
lésének legtökéletesebb és az egész görög
ségre ható formája. Jellemvonásai : 1. az 
önzetlenség, vagyis minden banauzikus 
(1. o.) szempontnak kiküszöbölése a nevelés
ből ; 2. a harmónia, amennyiben a test és 
a lélek kiművelésére egyaránt kiterjed; 
3. a mai értelemben vett vallásoktatás 
mellőzése, ami az antik köz- és magánélet
ből folyik, és 4. a részletekre terjedő állami 
beavatkozás s a tanulmányi kényszer 
hiánya. Menete : 7 éves koráig a fiú a 
családban alkalomszerűen nevelkedik, a 
nevelés iránya elsősorban testi. 16 éves 
korig tart a paideia egy paidagogos fel
ügyelete alatt. Ekkor folyik külön magán
tanítóknál tervszerűen a fiú értelmi, testi, 
erkölcsi és esztétikai nevelése. 18 éves 
korában a gyermek polgárrá lesz s a 20. 
évéig terjedő ephebia idején már állami 
felügyelet alatt politikai és katonai jellegű 
nevelő hatások alá jut. A 20. évvel meg
szűnik a tervszerű nevelés. A leánynevelés 
az athéni nő társadalmi helyzeténél fogva 
hiányos, főként csak a háztartásra szo
rítkozik s a családon belül folyik. — 
Az A. fejlődésében korhatárok Perikies 
és Nagy Sándor kora. I. A régi nevelés 
idején (kb. 440-ig) a paideia köre a múzsái 
(/.wvaix'r)) és testi nevelésre (yvixvaouy.il) 
terjed. Amaz kétágú: grammatikai és 
zenei. A grammatistes vezetése mellett 
tanult grammatika magában foglalja az 
olvasást, írást, a számtan elemeit, az iro
dalmat (Homeros, Hesiodos, Theognis, 
Aisopos). A zene oktatása a grammatiká
nál valamivel későbben kezdődik s kiterjed 
az énekre és a kitharán és lírán való 
játékra. Vele kapcsolatban történik a lírai 
költészet megismerése (Archilochos, Alka- 
ios, Anakreon). A zenét, amelyet a szöveg
től függetlenül nem tanítanak, a műveltség 
lényeges elemének vallják s nevelő értékét 
erkölcsi hatásában látják. A zenével kap
csolatos tánc alkalomszerű s nem tartozik 
a megállapított múzsái tanfolyamba. A 
gimnasztika célja a szép és erős test. A 
palesztrában végzett testgyakorlatokat 
„pentathlon“ néven foglalták össze (futás, 
birkózás, ugrás, súlydobás, gerelyvetés).



129 Athéni nevelés Átlépés 130

Az úszást is gyakorolják. Az ephebia alatt 
elsősorban katonai nevelésben részesül az 
ifjú (katonai rendgyakorlatok, fegyverfor- 
gatés, menetelés, tengerész- és őrszolgálat), 
a gymnasionban a pentathlonon kívül az 
ökölvívást, a pankrationt és a lovaglást 
gyakorolja. A szellemi és erkölcsi nevelés 
alkalomszerűen folyik a felnőttekkel való 
társalgás útján. II. Az új nevelés szakában 
(440—323) a műveltség nagy emelkedésé
vel együtt csökken a házi nevelés szigorú
sága és jobban előtérbe nyomul a múzsái 
nevelés. A grammatikai oktatás a szofisták 
működése nyomán kiterjed a nyelvtudo
mányra, metrikára s a költők magyarázá
séra is. Ezzel kapcsolatban természettudo
mányi ismeretek is belejutnak a tanítás 
anyagába (földrajz, földtan, csillagászat). 
A nagy változást legjobban az ephebos- 
nevelés mutatja. A szofisták a közpályákra 
készítvén elő az ifjakat, elsősorban formális 
képzésre törekednek (grammatika, reto
rika, logika). A materiális képzés szolgá
latában a politika és nemzetgazdaságtan 
tanítása áll (törvények, államszervezetek, 
gazdaság, történelem). A retorikus nevelés 
főképviselője Isokrates. Rendszeres filo
zófiai tanfolyamot elsőnek Platon szervez 
(főleg logika és matematika). Ettől kezdve 
a  nevelés betetőzésének a filozófiai tanul
mányokat tartják. III. A hellenisztikus 
korban (323-tól) az A. kozmopolitikus jel
leget ölt. Az erkölcsi, esztétikai és testi 
nevelés szempontjai háttérbe szorulnak és 
a nevelés egyoldalúan értelmivé válik. 
Megnövekszik a tantárgyak száma, ki
alakul az enciklopédikus tárgyak köre 
(grammatika, retorika, dialektika, arit
metika, muzsika, geometria és asztronó
mia). A tanítást szaktanítók látják el 
(specializálódás). Az ephebosok nevelésé
ben túlsúlyra jut a filozófia (athéni egye
tem). A gimnasztikát és a zenét háttérbe 
szorítják a hivatásos atléták és az egye
sületekbe tömörült művészek.

í r o d .  Fináczy E .: Az ókori nevelés története 
(19221). Aus. Messer: Geschichte der Pädagogik I. 
(1925), mindkettő bő irodalommal. Jirka.

V - Átlépés (egyik iskolanemből a másikba). 
Általános tapasztalat, hogy a gyermeknek 
különböző fejlődési korokba való átmenete, 
úgyszintén a különböző iskolanemekbe 
való át- és fellépése nehézségekkel, zökke
nésekkel jár, amelyek a nevelőket: szülő
ket s tanítókat komoly feladatok elé állít
ják és az ifjúság fokozottabb gondozására 
kötelezik. A fiziológiai fejlődés tekinteté
ben legfontosabb a pubertás kora (1. 
Szexuálpedagógia), az értelmi fejlődés (isko
lázás) dolgában pedig a gyakorlatban 
főleg az elemi iskolából a középiskolába 
való átlépés az ütköző pont, noha meg
állapítható, hogy ez az átmenet az iskolá
zás egész folyamán nincs kellően előkészítve, 
áthidalva, úgyhogy a felsőbb fokú iskola 
rendszerint elégedetlen az alsóbb fokú tel

jesítményével s ezért a felelősséget is reá 
hárítja. Ez a jelenség és a bajnak felisme
rése, amint a következőkből látható, nem 
mai keletű. Már II. József császár különös 
súlyt vet a latin iskola és az elemi iskola 
egységes összefüggésére. „Mivel a latin 
iskoláknak az elemi iskolákkal való kap
csolata a legnagyobb mértékben szükséges 
— mondja az 1781 ápr. 21. k. császári 
rezolúció — a latin iskolákban nem kell 
mindazt ismételni, ami a normális isko
láknak is főtárgya“ (Mitrofanov után 
Kornis : Eszmények I., 39.). Még erőtel
jesebben utal e két iskolanem között fenn
álló űrre egy másik forrás, ahol ezt olvas
suk : A nemzeti (nép-) iskolából, ahová a 
gyermek 2— 3 évig jár, 8— 9 éves korában 
fejletlen elmével lép a latin iskolába . . . 
hasonlók az ily növendékek az üvegházak 
erővel érlelt gyümölcseihez s í. t. (A Pesten 
felállítandó prot. főiskola tanítási rendét 
tervező Pályamunkák. 1843. I. 225.). A 
francia felső népiskolai törvény indokolá
sában Guizot közokt. miniszter már 1833. 
rámutatott arra, hogy „nagy hézag tátong 
az elemi iskolai oktatás és a klasszikus 
középiskolai oktatás között“ . Ugyanezzel 
a hiánnyal találkozunk már a múltban az 
iskolázás felsőbb és alsóbb fokán is. Híres 
közoktatási javaslatában Mednyánszky br. 
már vagy száz év előtt követelte, hogy a 
közép- és főiskola között a szükséges át
menet meglegyen (Kornis : Eszmények 
II., 47). A kir. tanfelügyelők részére ki
adott régibb Utasítások egyik pontja a 
tanfelügyelők kötelességévé teszi, hogy 
őrködjenek a népoktatás különböző tago
zata (kisdedóvoda, elemi iskola, népiskola) 
közötti szerves kapcsolatok fenntartására, 
aminek érdekében szükséges, hogy a kis
dedóvodák az elemi népiskola számára a 
gyermekeket előkészítsék. Ami különösen 
a nép- és középiskola viszonyát, illetőleg 
azt a kifogást illeti, hogy amaz nem szol
gálja eléggé a középiskolába való átmene
tet, rá kell mutatni arra, hogy a népiskola 
a tömegnevelés szolgálatában álló öncélú 
iskola ; továbbá, hogy a népiskolát végzett 
tanulóknak csak bizonyos hányada lép 
át középiskolába, amelynek sajátos köve
telményeit (pl. rendszeres nyelvtan, ter
minológia) tehát a maga részére nem tekint
heti irányadóknak. A szóban forgó jelen
ségnek főbb okai a következők : 1. A gyer
mek szempontjából nem méltatjuk eléggé 
az átmenetek értelmi, fejlődéstani és lélek
tani nehézségeit. 2. Az átmenettel járó vál
tozások a környezet és a tanulmányok te
kintetében egyszerre lépnek fel. Az elemi 
iskolában az egytaiűtós osztály-rendszer, 
a középiskolában a többtanáros szak- 
rendszer uralkodik, ami a tanítási mód
szerekben és a tankönyvekben is meg
nyilatkozik. E nehézségek elhárítására a 
következő eljárásokhoz folyamodtak külö
nösebb siker nélkül : előkészítő osztályok,

M agyar P edagógiai Lexikon I. 5
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illetőleg tanfolyamok, felvételi vizsgák, 
az elemi iskola osztályainak szaporítása, 
illetőleg csökkentése. A bajok enyhítésére 
ajánlhatók : egyrészt az elemi isk. IV. oszt.- 
ban, másrészt a középisk. alsó két oszt.- 
ban a tanítás módszereit egymáshoz köze
lebb kell hozni, utóbbiakban a rokontan
tárgyakat lehetőleg egy-egy tanár kezében 
összpontosítani (1. Középisk. Rendtartás 
1926, 52. §), aki egyúttal pedagógus le
gyen, tehát ismerje a gyermeki lélektant ; 
az elemi isk. IV. oszt.-ban az osztályozás 
az eddiginél szigorúbb módon történjék 
és a szülők ennek megfelelően nyerjenek 
útbaigazítást a pálya- és az iskolaválasz
tás dolgában.

í r o d .  (M. P .) A kisdedóvó és a népiskola kapcso
lata (1901, 572). Bihari F . : Az elemi és a középiskola 
kapcsolatához (1910). Nona F. : Az elemi és a közép
iskola kapcsolatához (1910). Osztálytanitás vagy szak
tanítás (1911, 641). Népiskola és középiskola kapcsolata 
(1913, 644). Kovács J. : Az iskolai osztályok lélektanából
(1915) . W. A. Dörnig: Die Psychologie der Schulklasse 
(ism. 1928). Kempelen A . : Az ifióság testi és lelki fejlő
désének szakaszairól (1927). (M. K .) Karnis O y.: Mit 
vár az egyetem a középiskolától (az amer. The school 
Review nyomán, 1909, 344. 1. f.) Péter J . : A népiskola 
és a középiskola egymáshoz való viszonya (1914). Tanári 
és tanítói közös értekezletek (1924). Kerékgyártó Á. : 
Határkérdés az elemi iskola és a középiskola között
(1916) . Érettségizők bevezetése az egyetemi életbe 
(1920, 60). Fest A . : Numerus clausus és felvételi vizsga 
Olaszországban (1921). Cséplő P. : A középiskolába lépő 
tanulók kiválasztásának módja (1922). Továbbá Körösi 
B . : Az elemi és a középiskola között való kapcsolat 
(a M. P. Társaságban tartott előadás, Népt. Lapja 1911, 
9—10. sz.). U. a . : Pedagógiai Kalauz (1900, 56. 1.). 
Kemény F . : Elemi iskola—középiskola (Népt. Lapja 
1929, 39—40. sz.).

Átöröklésen szigorúan véve csak azok 
az esetek értendők, amikor az utódok testi 
vagy lelki tulajdonságai valamely formá
ban visszamenően az ősökben is megtalál
hatók. Ennél az ú. n. valódi átöröklésnél 
a tulajdonságok letéteményesei az ősök 
csirasejtjeinek (gameta) öröklési anyagát 
alkotó elemi öröklési egységek : a genek. 
A génekben rejlő tulajdonságok (genotyp) 
nemzedékről nemzedékre származnak át. 
A valódi Á. kétféle lehet, ú. m. azonos 
(idiotyp), ha az ősök genotyp tulajdon
ságai változatlanul ugyanazon formában 
jutnak kifejezésre az utódban, és eltérő 
(heterotyp), ha az ősök genotyp tulajdon
ságai valamely más formában érvényesül
nek az utódban. Ezeket az átöröklődő 
tulajdonságokat konstitucionális tulajdon
ságoknak is nevezzük. Az átöröklés tör
vényeit főleg növényeken (minthogy esz
tendőnként több ugyanazon egyedből ki
induló növényi generáció is kitermelhető) 
Mendel és Van de Vries stb. állapították 
meg. Két főmenete ismeretes : a domináns, 
ha minden egymás után következő nemze
dékben föllép, és recessziv, ha ugrás
szerűen, nemzedékek kihagyásával lép fel. 
Nem tartoznak már az átöröklés fogalma 
alá azok az esetek, amikor az utódok kóros 
tulajdonságai azáltal jönnek létre, hogy 
a szülők csiráit a fogamzás előtt vagy a 
fogamzás alatt éri valamely behatás, mint

pl. alkohol, a röntgensugár, az ivarmiri
gyek megbetegedései, a vérrokonság, stb. 
Minthogy e tulajdonságok csak másodla
gos, idegen behatások eredményei és nem 
a genekben rejlő tulajdonságok, tehát nem 
konstitucionálisak, azért nem származnak 
át nemzedékről nemzedékre. A testi és 
lelki tulajdonságoknak üyen úton való 
keletkezését álátöröklésnek nevezzük.

í r o d .  Bayerthal: Erblichkeit u. Erziehung. Ribot : 
A lelki átöröklésről (M. T. A.) 1896. Quyau: Education 
et hérédité (1889). Johannsen: Elemente der 
exakten Erblichkeitslehre (1913*). Rwttrmmn : Erblich
keitslehre u. Pädagogik (1917). Rabaud: Recherches 
sur l’hérédité et la variation (1919). Hoffmann : Ver
erbung und Seelenleben (1922). Baur : Einführung in 
die experimentelle Vererbungslehre (1922*). Peters: 
Vererbung und psychische Konstitution (1925). Thom
son : Heredity (1925*). Macdonald: The child’s inresist
ance (1926). Schaffer: Elme- és idegkórtan (1927). 
Qoldschmidt: Einführung in die Vererbungswissen
schaft (1928). Cockier: Átöröklés és nevelés (1928). 
G. J u st: Vererbung u. Erziehung (1930). E. Ouyenol : 
L hérédité (1931*). Schnell.

Atyai hatalom, Gyámi törvényünk 
(1877 :X X . t. c.) szerint a kiskorúak atyai 
hatalom vagy gyámság alatt állanak 
(2. §). Az atyai hatalmon a szó jogi értel
mében az atyának főként azt a jogát ért
jük, hogy kiskorú gyermekeinek 1. tör
vényes képviselője, s 2. vagyonuknak keze
lője és haszonélvezője (Gy. T. 15. §). A kis
korú vagyonának jövedelme azonban min
denekelőtt a folyó terhek fizetésére s a kis
korú tartási és nevelési költségeire fordí
tandó (16. §). A gyermek gondviselése, el
tartása, ápolása, fegyelmezése, nevelte
tése és kiképzése nem tartozik szorosan 
véve az atyfii hatalom jogkörébe, hanem 
általában a szülők joga és kötelessége. A 
gyámi törvény (Gy. T.) 10. §-a szerint: 
„A kiskorúnak személye feletti felügyele
tet a szülök, ezek nem létében a gyám 
gyakorolja. A kiskorúak a szülők és a 
gyám iránt tartozó engedelmességre, 
mindaddig, míg eltartásukról önmaguk 
nem gondoskodnak, vagy atyjukkal, ille
tőleg gyámjukkal házi közösségben élnek, 
házi fegyelem által szoríthatók. A házi 
fegyelem csak a kiskorú egészségére ártal
matlan módon gyakorolható.“ A Gy. T. 
11. §-a szerint : „A vagyontalan kiskorúa
kat elsősorban az atya, ha ez erre önmagá
ban nem képes, vele együtt az anya, ha 
atya nincs vagy arra teljesen képtelen, az 
anya, végre a nagyszülők tartoznak el
tartani és neveltetni.“ A törvénytelen 
gyermekekre, valamint a szülők elválásá
nak esetére külön szabályok állanak fenn 
az eltartás és a neveltetés tekintetében. 
Az ú. n. szülői jogok és kötelességek terén 
is nyomatékosan előtérbe nyomul magán
jogunk szerint az atya családfői állása. 
Elsősorban az atya köteles, amint atya 
nemlétében a gyám, gondoskodni arról, 
„hogy a kiskorúak vallásos, erkölcsös és 
hasznos polgáraivá váljanak a hazának 
s hogy e célból képességük és vagyoni 
viszonyaikhoz képest nyerjenek kikép
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zést, illetőleg munka- és keresetképességet“ 
(Gy. T. 26., 90. §). Az atya van hivatva 
a gyermek életpályájának a meghatározá
sára is, azonban ha a kiskorú az életpálya 
választásénál atyjával nem ért egyet és 
életének 16. évét betöltötte, „előterjesztést 
tehet a gyámhatóságnál“, amely az atya 
és ha szükséges a legközelebbi rokonok 
meghallgatása után határoz (Gy. T. 
26. §). Az atyai hatalom m egszüntethető , 
„ha az atya gyermeke tartását és nevelését 
teljesen elhanyagolja, vagy erkölcsiségét, 
vagy testi épségét, vagy gyermeke va
gyonának állagát rossz kezelés által veszé
lyezteti“ (Gy. T. 22. §). Mindazok a kis
korúak, akik atyai hatalom alatt nem 
állanak, gyámság alá helyeztetnek (Gy. 
T. 27. §). „Természetes és törvényes gyám“ 
az anya. A gyám ságró l, mint az a ty a i h a ta l
m a t pó tló  intézményről részletesen a Gy. 
T. intézkedik. A szülő és a gyermek, vala
mint a gyám és a gyámolt közti viszonynak 
erkölcsi jellege igen nehézzé teszi az itt 
tárgyalt kérdések jogi szabályozását; a 
jog csak a kereteket vonhatja meg s ki
rívó visszaélések esetében léphet közbe ; 
a szülői jogokat és kötelességeket, az atyai 
hatalmat és a gyámi hivatást igazi tarta
lommal csak az ezen jogokat és köteles
ségeket gyakorlók erkölcsi érzülete tölt
heti k i ; a gyermek gondozását és nevel
tetését is ennek kell irányítania. Érdekes 
és megszívlelendő azonban az a pedagógiai 
irányelv, amelyet a magyar gyámi tör
vény felállít, midőn a gyámhatóság külö
nös kötelességévé teszi „felügyelni, hogy 
a kiskorúak szorgalmas tanulásra és ki
tartó munkásságra szoktattassanak, szük
ség esetén kényszeríttessenek“ és hogy 
„minden kiskorú kiképzése (a nagy va
gyonnal bíróké is) oly irányban vezettes
sék, hogy esetleges vagyontalanságuk ese
tében keresetképesség álljon rendelkezé

sükre“ (264. §). Az oly gyermekek felett, 
akikről szüleik, nagyszülőik gondoskodni 
egyáltalában nem képesek, az á lla m  veszi 
át a gondoskodás terhét s ilyenformán a 
szülői jogok és kötelességek hordozójává 
válik. Ezen á lla m i gyerm ekvédelem  (1. ott) 
céljából létesítette az 1901 : VIII. és X X I. 
t. c. az állami g yerm ekm en h elyeke t, amelyek
ben 15 éves korukig az állam gondozza 
mindazokat a gyermekeket, akik hatósági
lag e lhagyottakká  lettek nyilvánítva vagy 
pedig a zü llés veszélyének vannak kitéve.

M o ó r .
Aubcrmann M ik ló s  (1874—) hittanár, 

majd 'budaörsi—plébános." "A~ róm. kát. 
középisk. hitoktatás egész tanfolyama szá
mára számos tankönyvet írt, amelyek sok 
kiadásban jelentek meg. Több évig szerk. 
a „Katholikus Nevelés*-fp~~a Katii. H it
oktatók Egyesületének közlönyét.

' AUCTp AHrfrofy ( 18T7—T9I4) -kiváló kát. 
pedagógus, a donauwörthi C a ss ia n e u m  
(1. o.) megalapítója. V. ö. M. K. (1915, 
49—50).

Aufbauschule. A világháború után a de
mokratikus iskolapolitika teremtette meg 
ezt a német középisk. típust. Célja a sze
gény, de tehetséges falusi tanulók iskolázta
tásának megkönnyítése. Hét, esetleg 8 évi 
elemi iskola után 13— 14 éves korban szi
gorú vizsgálat alapján a középiskola IV. 
osztályába nyernek a tanulók felvételt. 
Az A. tehát 9 helyett 6 évfolyamú; végez
tével ennek tanulói is egyetemekre jogo
sító érettségi vizsgálatot tesznek. Kétféle 
irányú A. van : az egyik a D eutsche O ber
sch u le  (1. o.), a másik a főreáliskola cél
kitűzéseit tartja szem előtt. Az előbbiben 
két idegen élő nyelven kívül a nemzeti 
tárgyakat (német, történelem, földr.), az 
utóbbiban pedig a természettudományokat 
és a mennyiségtant tanítják nagyobb 
óraszámban. Nehézség főképpen az ide-

Au/bauschule a Deutsche Oberschule célkitűzésével.
Tantárgyak IV V VI VII VIII IX  Összesen

V allás................................................... 2 2 2 2 2 2 12
Német .................................................  6 5 6 6 4 4 28
Történelem ......................................... 3 3 3 4 4 4 21
Földrajz...............................................  2 2 2 2 2 2 12
Mennyiségtan .....................................  6 5 4 4 4 4 28
Természettudományok ....................  4 4 4 5 5 6 27
I. idegen nyelv ............................... 7 7 5(4) 4(3) 4(3) 4(3) 31 (27)*

II. „  „  ............................... — — 4(5) 3(4) 3(4)  3(4) 12(17)
Bajz.......................................................  2 2 2 2 2 2 12

Összesen...........................  30 30 31 31 30 30 182

Aulbauschule a főreáliskola célkitűzésével.
Tantárgyak IV V VI VII VIII IX  Összesen

V allás...................................................  2 2 2 2 2 2 12
Német ...............................................  4 4 4 4 4 4 24
Történelem .........................................  3 3 3 3 3 3 18
Földrajz...............................................  2 2 2 1 1 1 9
Mennyiségtan .....................................  6 6 5 5 5 5 32
Természettudományok ..................... 4 4 4 6 6 6 30
I. idegen nyelv ............................... 7 7 4 4 4 (3) 4 (3) 30 <28>*

II............................................................  — — 5 4 3 (4) 3 (4) 16 (17)
Bajz .....................................................  2 2 2 2 2 2 12

összesen........................... 80 30 31 31 80 80 182

* A zárójelben levő óraszámok akkor érvényesek, ha a francia a második modem nyelv.

5*
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gén élő nyelveknél van, ezeket az elemiben 
nem tanítják s így a 9 évi anyagot 6 év 
alatt kell elvégezni. A tanári testület a 
különleges viszonyokhoz alkalmazott mód
szerekkel, a tanulók pedig nagyobb szor
galommal igyekeznek 6 óv alatt megsze
rezni az érettségi vizsgálatokon megkívánt 
s a többi iskolatípusban is elérhető szel
lemi érettséget. Közben azonban más 
iskolatípusba való átlépés alig lehetséges. 
Szakemberek nem bíznak állandóságában, 
különösen nem hiszik, hogy ez legyen a 
jövő iskolatípusa, mert a követelmények
kel csak valóban tehetséges tanulók tud
nak megbirkózni. Elsősorban a megszün
tetett tanítóképzők helyén állítottak fel 
A.t főképpen azért, hogy a főiskolai szín
vonalra emelt tanítóképzésnek legyenek 
előkészítői.

Jelenleg van Poroszországban 69 A. a 
Deutsche Oberschule, 17 pedig a főreál
iskola célkitűzésével a fiúk számára, a 
leányiskoláknál pedig 15 és 1. A többi német 
államban összesen csak 24 A.t találunk.

í r o d .  Waldapfel: Die Aufbauschule (ism. H. P. 
1925, 55 ; „pótló középiskolának“ nevezi, mert 9 helyett 
6 évfolyamú). P .  K a r s t a d t :  Aufbauschule u. deutsche 
Oberschule (1920). Landé: Die A. in Preussen (1925). 
Fr. H ö r b u r g e r : Der Bildungsplan d. deutsch. Ober
schule (Aufbauschule) u. d. Lehrerbildung (Österr. 
Bundesverlag 1926). M .  P a u l :  Die deutsche Obersch. 
u. A. in Sachsen (1928). Jámbor.

Augustineum (Institution siblimioris 
educationis presbyterorum ad S. Augusti- 
num) magasabb papnevelő intézet Bécs- 
ben egyetemet végzett és fölszentelt magy. 
és osztr. lat. és gör. szert. kát. világi papok 
részére. Frint Jakab udvari plébános és 
nagyváradi kanonok kezdeményezésére I. 
Ferenc alapította 1810-ben (ezért Frinta- 
neum-nak is hívják). Az intézet tagjai 
megfelelő vezetés mellett a teológiai dokto
rátusra készülnek. Az A. 10 magy. pap 
tartására a vallásalapból 1846 óta évi 
5000 frt, 1877 óta évi 10.000 frt. segélyben 
részesült. 1917. egészen megszűnt.

Augustinus : 1. Ágoston, szent.
Aula (lat. udvar) az a nagy díszes 

helyiség, díszterem, ahol az intézetekben 
ünnepélyeket, gyűléseket, előadásokat stb. 
tartanak.

Aurbacher, Ludwig (1784— 1847) tr., 
népszerű író. Volksbüchlein c. népies el
beszélés gyűjteményét középiskoláinkban 
is olvasgatták. A. állást foglalt olyan ol
vasókönyvekkel szemben, amelyek csak 
közhasznú olvasmányokat tartalmaznak s 
ezzel előmozdítják a sekély enciklopédikus 
ismereteket. Magy. jegyzetes kiadás közép- 
isk. számára Endrei A.tói (Német kvtr.) 
és Kemény F.től (Athenaeum).

Auslandkunde (a külföld ismerete) az 
újabb német középiskolai tantervekben 
gyakran felmerülő kifejezés, amellyel a 
külföld közművelődési (irodalmi, törté
nelmi, földrajzi) és közgazdasági viszonyai 
ismeretének fontosságára utalnak. A magy.

középiskolák 1924. tantervéhez fűződő 
Utasítások a modern nyelvek oktatásában 
különös súlyt vetnek az A.ra. V. ö. Philipp 
K . : Az idegen kultúra a középiskolában 
(M. P. 1914).

Ausztrália közoktatásügye. (1928-ban : 
6,263.000 lakos). A fontosabb államok : 
New South Wales. Az állam ingyenes 
nemzeti nevelésről gondoskodik, amely 
7— 14. évig kötelező. Számos magánintézet 
áll. felügyelet alatt áll. 1927-ben 3142 áll. 
iskola volt, m. p. 30 középisk., 1969 ny. 
elemi isk., 585 ideiglenes (provisional) isk., 
58 félnapos isk., 55 esti tanfolyam, 445 
kisegítő (subsidised) isk. stb. Iskolakötele
sek 352.310, iskolalátogató 283.615, tan
erők száma 11.550. Áll. gyermekkerteket 
13.186 látogató. Magánisk. 719 (86.084 
tanuló, 4558 tanító). A sydneyi egyetem  
(alap. 1850) 2401 hallgatóval (köztük 655 
nő) és 237 trral. Van még 4 felekezeti kol
légium és az egyetemmel kapcsolatban 1 nők 
részére. A műszaki kollégiumot és fiók
intézeteit 1926-ban 28.764-en látogatták. 
Viktoria. Ingyenes kötelező világi nép
oktatás a 6— 14. életévig. 1926. volt 2529 
áll. isk. 7131 tanerővel és 255.779 iskola- 
kötelessel, akik közül átlag 174.444 (68%) 
látogatták az iskolát; 48 felső elemi és 
10 háziipari iskola. A 15 évnél idősebbek 
közül 89% tud írni-olvasni. A középiskolák 
nagyobbára magán-, testületi v. egyházi 
(főleg kát.) jellegűek; 1927. volt 493
középisk. 2220 tanárral és 65.180 tanuló
val. Van még 25 alsó és 29 felső műszaki 
iskola, 34 főiskola.

Ausztria közoktatásügye. Az osztrák köz
társaság átvette az 1867. állami alaptör
vénynek az oktatásügyre vonatkozó lénye
ges intézkedéseit, amelyeknek értelmében 
a tudomány és tanítása szabad, az egész 
oktatásügy legfelsőbb vezetése és ellen
őrzése az államot illeti meg, a hitoktatásról 
az illető egyház v. vallásközösség tartozik 
gondoskodni ; továbbá, minden állam
polgár, aki megfelelő minősítéssel rendel
kezik, jogosult tanintézeteket alapítani. 
Az 1920. új szövetségi alkotmánynak 14. 
pontja utal arra, hogy külön alkotmány- 
törvény fogja szabályozni a szövetségnek 
és az egyes országoknak hatáskörét az 
iskolaügyet illetőleg, ami azonban csak a 
közép- és a polgári iskolákra nézve történt 
meg (1927 aug. 2. törvény). A népiskolákat 
ületőleg az 1869. birodalmi népiskolai tör
vény gyökeresen megváltoztatta az 1774. 
általános iskolarendszert s az lényegében 
még ma is érvényben van. Az említett 
törvény értelmében a népiskola felekezet- 
közi, vagyis szimultán iskola, de 1. §-ában 
kimondja, hogy a gyermekek vallás-erkölcsi 
szellemben neveltessenek. Ez az osztrák 
népiskola a nép minden gyermeke számára 
kötelező. A felekezeti iskolák mind magán- 
intézetek, amelyek, ha a törvényes köve
telményeknek, főleg az állami tantervek-
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nek, eleget tesznek, nyilvánossági jogot 
nyernek. A népiskola reformjára irányuló 
tervek főleg az iskola „belső megújhodá
sát“, azaz a tantervet tartották szem előtt. 
Az 1920. ideiglenes tantervek a népiskolai 
tanítást az ú. n. össztanítás (Gesamtunter
richt, 1. o.) elvei szerint alakították át gyöke
resen. Sok vitára adott alkalmat az akkori 
közoktatásügyi hivatalnak az az intézke
dése, amely mind a nép-, mind a közép
iskolát felszabadította „a vallásos gyakor
latok kényszere“ alól és ezzel a népiskolától 
megvonta a vallás-erkölcsi nevelőintézet 
jellegét. Amikor 1926. sok küzdelem és 
nehézség közepette megállapították a nép
iskolák új tanterveit, mégis visszanyúltak 
ahhoz, ami a régi rendszerben életképesnek 
és értékesnek bizonyult, anélkül azonban, 
hogy elzárkóztak volna a pedagógiai téren 
felmerült valóságos haladással szemben. 
Első sorban a tanítás közvetlen környezet
beli elvét ( Bodenständigkeit) juttatták 
érvényre, amelynek értelmében minden 
tanításnak a gyermek környezetéből kell 
kiindulni és szellemi látókörével párhuza
mosan bővülni. Ragaszkodtak továbbá az 
öntevékenység elvének minél hatékonyabb 
megvalósításához (munkatanítás). A fent- 
említett össztanítást az alsó osztályokra 
korlátozták és csak fokozatosan tértek át 
a tantárgyak szerint csoportosított taní
tásra. Az 1926. végleges tantervek jól be
váltak. Az általános iskolakötelezettséget, 
amelyet a birodalmi népiskolai törvény a 
befejezett 6. életévtől a befejezett 14. élet
évig állapított meg, az utóbbi éveknek egy 
törvénye valamivel szabatosabban 8 tény
leges iskolaévben határozta meg, de ennek 
elfogadását az egyes országokra bízta. E 
8 művelődési éven belül az egyes nép
iskolák szervezete az iskolaközségek szerint 
különböző. Ha a 8 évnek 8 osztály felel 
meg, akkor a 4 utolsó év a Hauptschule- 
ban egyesül, amely a régi 3 osztályú polgári 
iskola ( Bürgerschule) helyére lép. Ha mind
egyik osztálynak nem felel meg egy-egy 
iskolaév, akkor a népiskolákban ú. n. 
csoporttanítás folyik. Minthogy a mai 
Ausztria főleg hegyvidék és nagyszámú 
kis és egymástól távol eső községekkel ren
delkezik, az alsó szervezettel bíró népisko
lák száma aránylag igen nagy. A 4440 nyilv. 
népiskola közül 1174 egyosztályú és 1149 
kétosztályú, de meg lehet állapítani, hogy 
a tanítás ezekben is a követelményeknek 
teljesen megfelel. A 4440 nyilv. népiskolán 
kívül az 1928—29. iskolaévben volt még 
256 magán-, túlnyomóan katolikus fele
kezeti népiskola. A 3 osztályú polgári 
iskola, amely az iparosoknak és a mező
gazdáknak egy a népiskolán túlmenő mű
velődési anyagot nyújtott, évtizedes fenn
állása alatt igen jól bevált. A jelek arra 
mutatnak, hogy az 1927. rendszeresített 
Hauptschule, amely a polgári iskolával 
szemben egy iskolaévvel korábban kezdő

dik, tehát a népiskola 4. osztályához csatla
kozik, méltó utóda lesz a régi osztrák 
polgári iskolának. A Hauptschule-ra vonat
kozó törvényes intézkedések kifejezetten 
hangsúlyozzák, hogy az befejező és a 
gyakorlati életre irányuló művelődési anya
got nyújt. Minthogy ennek az iskolának 
legtöbb tanulója közvetlenül az életbe lép 
ki, az az illető község mezőgazdasági vagy 
ipari jellege szerint differenciálódik. A 
Hauptschule figyelemreméltó újítása, hogy 
a szükséghez képest kettős osztályrendszert 
követ. Ezt ott szervezik, ahol az osztályok 
párhuzamosítását a tanulók magas lét
száma lehetővé teszi. Az osztályok egyik 
csoportját a tehetségesebb tanulók láto
gatják, érmék tananyaga gazdagabb és egy 
idegen élő nyelvnek nem kötelező tanítását 
is felölelheti. A másik osztályrendszer 
nagyobb figyelemben részesíti a gyengébb 
tanulókat. Különösen értékesnek ígérkezik 
a törvénynek az az intézkedése, amelynek 
értelmében az első osztályrendszemek ama 
tanulói, akik bizonyos feltételeknek meg
felelnek, a koruknak megfelelő középiskolai 
osztályba átléphetnek, ami a régi polgári 
iskolának egyik számtalanszor felpanaszolt 
hátrányát kiküszöböli. A Hauptschule- 
nak 1928. kiadott új tantervei különös 
tekintettel vannak ugyan a törvényszabta 
gyakorlati művelődési életcélokra, de egy
ben közel állnak a középiskola 4 alsó osz
tályának tanterveihez. így hangsúlyozzák, 
hogy a Hauptschule tanításának célja a 
tanulók testi, szellemi és erkölcsi erőit ki
művelni és az ifjúságot szociális, állam- 
polgári, nemzeti és vallás-erkölcsi szellem
ben nevelni. 1928-ban 504 nyüv. és 93 
magánjellegű ilyen iskola v o lt ; számuk 
állandóan nő. A nemek elválasztását a 
kötelező iskolákban a birodalmi népiskolai 
törvény nem követeli ugyan meg, de azért 
valamennyi nagyobb községben külön fiú- 
és leányiskolák vannak. A 10— 14 éves 
gyermekek részére szentelt Hauptschule- 
ban a nemek elkülönítése szabály ugyan, 
de azért olyan községekben, ahol a leányok 
számára megfelelő iskolák nincsenek, azok 
a fiúiskolákat is látogathatják. A népiskola
4. osztályából a tanulók, rendszerint 10. 
életévükben, felvételi vizsga alapján a 
középiskolába léphetnek. — Középiskolák. A 
gimnázium szervezete az 1849. Organisa- 
tionsentumrf-v& nyúlik vissza. A reáliskola 
1927-ig 7 osztályú volt, azóta 8 osztályú, 
ami a jogosítások kiterjesztésével járt. A 
reálgimnázium Ausztriában csak ebben a 
században nyert különös jelentőséget és 
valamennyi főiskolára jogosít. A gimn.ban 
latint a 2., görögöt a 4. oszt.tól kezdve 
tanítanak. A reáliskolában franciát a 2., 
angolt az 5. oszt.tól kezdve. A reálgimná
ziumban latint és egy élő idegen nyelvet, 
rendszerint franciát v. angolt tanítanak 
(1. alább az óraterveket). A középiskolák
hoz tartozik még a Frauenoberschide, amely
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a leányok szellemi kiképzése mellett a 
gyakorlati életre való előkészítésüket is 
szem előtt tartja. Az osztrák középiskola 
újjászervezésével nem csupán a belső fel
építés dolgában végeztek kísérleteket, ha
nem kísérleti iskolák (Versuchsschulen) 
útján általános gyökeres reformokra töre
kedtek, amelyeknek eredményeit az 1928. 
középiskolai törvény véglegesítette. Ennek 
értelmében valamennyi középiskolai típus 
önmagában zárt teljes 8 osztályú intézet, 
amelyek egész Ausztriában egységesen 
vannak szervezve. Tanterveik alkalmaz
kodnak a neveléstudomány és a lélektan 
modern követelményeihez ; új tantárgya
kat ölelnek fel : kézimunka, gyorsírás, ház
tartástan (leányok részére). A testgyakor
latoknak nagyobb tért biztosítanak a tan
tervek. A középiskolák újjászervezésénél 
különös gondot fordítottak a tehetségesek 
kiszemelésére és a célszerű előrehaladás 
lehetőségére, úgyszintén arra, hogy a 
végleges iskola-, illetőleg pályaválasztás 
ideje lehetőleg kitolassék. Az első követe
lést illetőleg már utaltunk annak lehető
ségére, hogy a tanulók a Hauptschule egyik 
osztályrendszeréből átléphetnek a közép
iskola alsó osztályaiba. Az iskola- és pálya- 
választás halasztását pedig hathatósan 
előmozdítja az a körülmény, hogy vala
mennyi középiskolai típus alsó osztályai
nak tanterve egymáshoz közel áll, sőt az 
1. osztályé teljesen megegyezik. A törvény 
az Aufbauschule és a munkásközépiskola 
( Arbeitermittelschule)  érdekében is tervez 
kísérleteket. Amannak célja, hogy az alsó 
elemi iskolák tehetséges tanulóinak rövi- 
debb idő alatt tegye lehetővé a középiskola 
művelődési céljának elérését. Az első ilyen 
iskola, amelyet az alsóausztriai Hornban 
szerveztek és amely a tanulókat befejezett 
14. életévük után vette fel, kitünően be
vált. Német birodalmi mintára szervezett 
munkásközépiskola ezidőszerint 2 v a n : 
Linzben és Grazban. Ezekben már a hiva
tásos életben működő, 17 évnél idősebb 
egyéneket külön esti tanfolyamokban a 
főiskolákra való belépésre készítenek elő, 
ami a résztvevőkkel szemben rendkívül 
súlyos igényeket támaszt. Az összeomlás 
után szervezett szövetségi nevelőintézetek
ben ( Bundeserziehungsanstalten) kiválóan 
tehetséges tanulók, tekintet nélkül szülőik 
vagyoni helyzetére és jelentős állami támo
gatással, nyernek felvételt és középiskolai 
kiképzést a legmodernebb pedagógiai elvek 
érvényesítésével. 1928—9-ben a leány- 
középiskolákkal és a 7 Frauenschule-wal 
együtt volt 52 gimn., 32 reálisk. és 87 
reálgimn. A nemek együttes nevelését 
kerülik, de olyan helyeken, ahol nincsenek 
külön leányközépiskolák, a leányoknak 
megengedik a fiúközépiskolák látogatását. 
Az utóbbi évtizedekben támadt leány
középiskolák, a két szövetségi leánynevelő
intézet kivételével, nem állami, hanem

magánintézetek, amelyek azonban állami 
támogatásban részesülnek. A birodalmi 
népiskolai törvénnyel szabályozott tanító
képzés 4 évig tart, a 15— 19. életévig. A 
legtöbb osztrák tanítóképző előkészítő 
osztállyal is rendelkezik, amelybe csak az 
iskolakötelezettség elvégzése után lehet 
lépni. Jóllehet a tanítóképzés eddigi módja 
teljesen megfelelt, az újabb haladás idő
szerű reformokat tesz kívánatossá. A 
tanítóság kiszélesítéssel és mélyítéssel járó 
egyetemi kiképzést sürget, amely egyben 
lehetővé tenné a tudományos előkészítést 
más pályákra való esetleges átlépés érdeké
ben. A minisztérium 6 évre terjedő tan
folyamot tervez, aminek gyors megvaló
sítását a pénzügyi nehézségek mellett még 
az a körülmény is hátráltatja, hogy meg
oldás tekintetében még nem alakult ki 
egységes felfogás. Az iskolai közigazgatás 
és felügyelet 1868-ból származik. Vannak 
elemi iskolák részére : helyi és kerületi 
iskolatanácsok, kerületi tanfelügyelők ; a 
középiskolák részére : országos iskola- 
tanácsok (Landesschulrat) és főigazgatók 
(Landesschulinspektor) ; a hitoktatást az 
egyházi főhatóság által kinevezett fel
ügyelők (Religionsinspektor) ellenőrzik. Az 
iskolák fenntartási költségeit illetőleg a 
dologi kiadásokat, főleg az alsófokú s rész
ben a középiskoláknál a községek fedezik. 
Az alsófokú iskolák személyi illetményei 
az egyes országokat terhelik, a közép
iskolákat túlnyomó részben az állam 
(Bund) tartja fenn. Nyilvános népiskolák
ban és a Hauptschule-b&n nem fizetnek tan
díjat; nyilv. középiskolákban bennszülöttek 
évi 48 schillinget, de a tanulók nagyobb fele 
tandíjkedvezményt élvez. A továbbképző 
és szakiskolák érdekében Ausztria az utolsó 
évtizedben jelentős áldozatokat hozott. 
Egymaga Bécs 160 ipari és 50 kereskedelmi 
továbbképző iskolával rendelkezik s úgy 
itt mint a vidéken a tanoncok nappali 
oktatásban részesülnek. A tanerők : elemi 
isk. tanítók, középisk. tanárok, kiváló 
iparosmesterek és hivatásos továbbképző 
tanítók. A mezőgazdasági ifjúság tovább
képzését az okszerű gazdálkodásban és 
állattenyésztésben, a nagy nehézségek 
ellenére, kis községekben is meghonosítot
ták és 3 országban törvény útján is el
rendelték. A szorosabb értelemben vett 
szakiskolák igen sokfélék, a kiképzés ki
fejezetten művészi szellemben történik 
(bécsi iparművészeti iskola és grafikai 
intézet). Legfejlettebb a kereskedelmi 
iskolaügy. Van 40 kétosztályú keresk. 
iskola, amelyeknek végbizonyítványa a 
keresk. iparra jogosít. Van továbbá 8 négy
évfolyamú kereskedelmi akadémia, ame
lyek a végzett iskolakötelezettségen, ille
tőleg a középiskola alsó tagozatán épülnek 
fel és érettségi vizsgálatot tartanak. E 
csoportba tartoznak még : a zeneakadémia, 
a gyermekkertésznők, a kézimunka és ház-
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tartástan tanítónők, stb. kiképzésére szol
gáló tanfolyamok, amelyek közül az 
utóbbiak, iskolakonyhákkal kapcsolatban, 
a háború után fokozott jelentőségre tettek  
szert. Ugyanez áll az ifjúság testi nevelésé
ről, amelyet az állam játékterek és ifjúsági 
otthonok (Jugendherberge) szervezésével 
igyekszik hathatósan előmozdítani. Az 
iskolai könyvtárak és gyűjtemények gyara
pítására is nagy gondot fordítanak. Auszt
riának van 3 egyeteme 4 karral (kato
likus hittudományi, bölcsészeti, orvosi és 
jogi) ; a bécsi egyetemen van még egy 
evangélikus hittudományi kar is. Mű
egyetemek Bécsben és Grazban vannak. 
Egyetemek, műegyetemek és a többi 
szakok főiskolái közvetlen a közokt. 
minisztériumnak vannak alárendelve, a 
leobeni bányászati és a bécsi keresk. fő
iskola kivételével, amelyek a keresk. és 
közlekedési minisztérium hatáskörébe tar
toznak. A háború után különös gondot 
fordított a közokt. kormány a tudományos 
intézetek korszerű kiépítésére, a műegye
temek nagyszabású kibővítésére, Inns
bruckban és Grazban az egyetemi, illetőleg 
műegyetemi építkezésekre. Több karon új 
tanulmányi utasításokkal bővítették és 
mélyítették a kiképzést; az állam- és 
gazdaságtudományok részére új tanul
mányi rendet léptettek életbe, amely az 
államtudományok doktorátusiával nyer 
befejezést. Új intézeteket rendeztek be a 
kriminalisztika és a nemzeti kisebbségek 
statisztikája részére ; a gyógyszerész és a 
fogorvosi kiképzést kiszélesítették és álta
lában minden szakban a tanulmányi idő 
gazdaságos megállapítása mellett a minél 
tökéletesebb kiképzésre törekedtek.

A gimnázium óraterve.
Egy-egy tanóra itt és az alábbi közép- 

isk. típusokban 50 percig tart. A test
gyakorlatoknak szánt órák közül a 3. 
rendszerint délutánra esik és kedvező idő-

Az A-típusú reálgimnázium óraterve.

Tantárgy Alsó tagozat Felső tagozat NICQ
i ii III IV V VI | VII Vili o

H ittan ................... 2 2 2 2 2 2 2 2 16
N ém et.................. 6 4 4 4 4 4 4 4 34
L a tin .................... — 5 5 5 5 4 4 4 32
Élő idegen nyelv — — — — 5 5 3 4 17
Történelem.......... 1 2 2 2 3 3 2 3 18
Földrajz .............. 2 2 2 2 2 1 1 0/2 13
Természetrajz . .  . 3 2 — 1 2 2 2 2 2/0 14
Vegytan .............. — — — í - 2 2 — — 4
Fizika.................... — — 3 2 — 2 2 3 12
Mennyiségtan 

(mértani rajzzal) 4 4 4 5 3 3 3 2 28
Ábrázoló mértan 3 2 5
Bevezetés a filo

zófiába ............. 2 2 4
Rajz .................... 4 3 3 2 — — — — 12
írás gyakorlása .. 1 1
Gyorsírás ............ — — — 2 — — 2
Kézimunka ........ 2 2 2 — — — 6
Ének .................. 2 1 1 4
Testgyakorlatok . 3 3 3 3 3 3 3 3 24

30 301 311 31 311 31 31 31 240

A B-tipusú reálgimnázium óraterve.

Tantárgy Alsó tagoza t Felső tagozat M

i ii III IV V VI VII VII o

H ittan .................. 2 2 2 2 2 2 2 2 10
N ém et.................. 0 4 4 4 4 4 4 4 34
Élő idegen nyelv . — 5 6 5 4 3 3 3 28
L atin .................... — — — — 6 0 4 5 21
Történelem.......... 1 2 2 2 3 3 2 3 18
Földrajz .............. 2 2 2 2 2 1 1 0/2 13
Természetrajz . . . 3 2 —

l i
2 2 2 2/0 14

Vegytan .............. — — — 2 2 — — 4
Fizika.................... — — 3 2 — 2 2 3 12
Mennyiségtan 

(mértani rajzzal) 4 4 4 5 3 3 3 2 28
Ábrázoló mértan 2 5
Bevezetés a filo

zófiába ............ 2 2 4
Rajz ..................... 4 3 3 2 — — — — 12
írás gyakorlása .. 1 1
Gyorsírás ............ — — — 2 — — — — 2
Kézimunka ........ 2 2 2 6
Ének .................. 2 1 1 4
Testgyakorlatok . 3 3 3 3 3 3 3 3 24

| 301 30! 311 s í i  311 311 311 3121«

járásban egy-két óráig tartó „szabadtéri 
délután“-nal pótlandó.

Tantárgy Alsó tagozat Felső tagozat H

i II in IV V VI VII vm
03

o

H ittan .................. 2 2 2 2 2 2 2 2 10
"Német.................. 6 4 4 3 3 4 4 4 32
L atin .................... — ö 5 6 6 6 5 5 37
Görög .................. — — 6 5 5 5 5 25
Történelem.......... 1 2 2 2 3 3 2 3 18
Földrajz .............. 2 2 2 2 2 1 1 0/2 13
Természetrajz . . . 3 2 — ( 2 2 2 2 2/0 14
Vegytan .............. — -— — í - 2 — — — 2
F iz ik a ..................
Mennyiségtan

— — 3 2 — 2 2 3 12

(mértani rajzzal) 
Bevezetés a filo-

4 4 4 3 3 3 3 2 26

zófiába ............ — — — — — — 2 2 4
Rajz .................... 4 3 3 — — — — — 10
írás gyakorlása .. 1 1
Gyorsírás ............ — — — 2 — — — — 2
Kézimunka ........ 2 2 2 — — — — 6
Ének .................. 2 i í  1 4
Testgyakorlatok . 3 3 3 3 3 3 3 __ 3 24

30| 30| 811 311 31 j Slj SÍ| 311246

A G-tipusú reálgimnázium óraterve.

Tantárgy
Alsó tagozat Felső tagozat bí0*
• II in IV V VI | VII Vili o

H itta n .................. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
N ém et.................. 6 4 4 4 4 4 4 4 34
Élő idegen nyelv — 5 5 5 4 3 4 4 30
L a tin .................... — — — — 6 6 6 6 24
Történelem.......... 1 2 2 2 3 3 2 3 18
Földrajz .............. 2 2 2 2 2 1 1 0/2 13
Természetrajz . . . 3 2 — X 2 2 2 2 2/0 14
Vegytan .............. — — — \— 2 2 — 4
Fizika.................... — — 3 2 — 2 2 3 12
Mennyiségtan 

(mértani rajzzal) 4 4 4 5 3 3 3 2 28
Ábrázoló mértan
Bevezetés a filo

zófiába ............ _ _ _ _ _ _ 2 2 4
Rajz .................... 4 3 3 2 — — — 12
írás gyakorlása .. 1 1
Gyorsírás ............ — — — 2 — — — 2
Kézimunka ........ 2 2 2
Ének .................. 2 1 1 — — — — 4
Testgyakorlatok . 3 3 3 3 3 3 3 3 42

( 301 301 31 j 311 31| 31| 311 31 246
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A reáliskola óraterve.

Tantárgy Alsó tagozat Felső tagozat Nm
1 II III IV V VI | VII Vili o

H itta n .................. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
N ém et.................. 6 4 4 4 4 3 3 3 31
1. élő idegen nyelv — 5 5 6 3 3 3 2 26
2. élő idegen nyelv — — — — 4 4 2 2 12
Történelem.......... 1 2 2 2 2 2 2 3 16
Földrajz .............. 2 2 2 2 2 1 1 0/2 13
Természetrajz . . . 3 2 — ! 2 2 2 2 2/0 14
Vegytan .............. 3 2 5
Fizika.................... — — 3 2 — 2 2 3 13
Mennyiségtan 

(mértani rajzzal) 4 4 4 5 4 4 3 3 31
Ábrázoló mértan — — — — 3 3 2 2 10
Bevezetés a filo

zófiába ............ _ _ 3 3
Rajz ..................... 4 3 3 2 2 2 2 1 19
írás gyakorlása .. 1 1
Gyorsírás ............ — — — 2 — — — — 2
Kézimunka ........ 2 2 2 6
Ének ................... 2 1 1 4
Testgyakorlatok . 3 3 3 3 3 3 3 3 24

30| 30j 31 ] 311 31J 311 31| 31|246

A  Frauenoberschule óraterve.

Tantárgy Alsó tagozat Felső tagozat

ös
sz

.

i II ill 1 IV V VI VII Vili

H ittan ................... 2 2 2 2 2 2 2 2 16
N ém et................... 6 4 4 4 4 4 4 4 34
Élő idegen nyelv — 5 5 5 3 3 3 3 27
Történelem.......... 1 2 2 2 3 2 2 3 17
Földrajz ............... 2 2 2 2 2 2 — 0/2 13
Természetrajz . . . 3 2 — i 2 2 2 2 2/0 14
Vegytan ............... — — — í— 2 — — 2
Fizika..................... — — 3 2 — 2 2 3 12
Mennyiségtan

(mértani rajzzal) 4 4 4 5 3 3 3 2 28
Bevezetés a filo-

zófiába és neve-
léstan ............... — — — — — 2 2 2 6

Rajz ..................... 4 3 3 2 2 2 2 2 20
írás gyakorlása .. 1 — — — — — — — 1
Gyorsírás ............. — — — 2 — — _ _ 2
Kézimunka (alsó

tagozat: tűmun-
ka, felső tagozat:
varrás és szabó-

_ tóg>..................... 2 2 2 — 6 5 _ _ 17

Gyermekápolás és
gondozás .......... — — — — — — 3 2 5

Főzés és háztartás-
ta n .................... — — — — _ _ 6 6 10

Testgyakorlatok . 3 3 3 3 3 3 2 2 22
30 30 31 311 321 321 32 32)250

í r o d .  O. Burger: Moderne Pädagogik im Grund
riss dargestellt an der österr., insbesondere der Wiener 
Schulreform (1928). Fisckl: Wesen u. Werden der Schul
reform in Österreich (1929). Die österr. Bundeserzxehunge- 
anstalten (Wien, Österr. Bundesverlag, 1926, 12 1.) Die 
Schulreform in Wien, mit Berücksichtigung d. Er
gebnisse einer Studienreise dargestellt (Berlin, 1928).

(Dr. Gzermah v. osztr. közokt. miniszter
nek Bp.en tartott és általa a L. számára 
átdolgozott és kibővített előadása alapján).

Autodidaxis (gör., a. m. önképzés) az 
ismeretelsajátításnak az a módja, amely 
rendszeres vezetés és ellenőrzés nélkül, 
tisztán egyéni erőkifejtésből történik. Az 
alkalomszerű oktatásnak minden formája 
tulajdonképpen A., mert a közvetlen ta
pasztalásból szerzett ismeretek feldolgo
zásának mikéntje itt egészen az egyéntől

függ. Tágabb értelemben ezért mindennemű 
továbbképzés is az A. fogalma alá esik. 
Mégis rendszerint csak ott beszélünk A.ról, 
ahol kifejezett művelődési vágy mellett a 
művelődési alkalmak vagy eszközök hiánya 
következtében valaki önmaga kénytelen 
a műveltség feltételeinek megszerzésére. 
Az A. ezért mindig feltételez bizonyos fokú 
szellemi érettséget, amely válogatni tud 
a művelődési javak közt és elsajátításuk 
módjával is tisztában van. Történetileg az 
A. eltérő megítélésben részesült: az ókor
ban, a renaissance idején, a felvilágosodás 
korában inkább előnyeit látták (Rousseau 
Emiljének művelődési útja is elvileg A., 
mint aminő tényleg magáé a szerzőé volt). 
Ma is a naturalista pedagógia és a hozzá 
közelállók körében hajlandók túlbecsülni 
jelentőségét. Ilyen esetekben rendszerint 
nagy egyéniségek (Leonardo da Vinci, 
Winckelmann, Hebbel, Petőfi) példájára 
szeretnek hivatkozni azok, akik A. útján 
szerezték műveltségüket. Minden bizonnyal 
az A. olyan szellemi frisseséget idézhet elő, 
amelynek a rendszeres műveltség sokszor 
híjával van. Minthogy kizárólag az egyéni 
érdeklődés irányítja, jobban szóhoz jut
tatja a képességeket s így esetenként több 
eredményt tud felmutatni. Ezzel szemben 
nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, 
hogy az A.t, még ha nem is alkalomszerű, 
hanem bizonyos rendszerességgel folyik, 
mindig az eltévelyedés veszélye fenyegeti ; 
tétovázás, tapogatódzás jellemzi a leg
több esetben. Amellett könnyen hajla
mosít az önhittségre és elbizakodottságra, 
ami annál kirívóbb, mert hézagok és egy
oldalúságok ritkán hiányoznak az ily úton 
szerzett műveltségből. A közfelfogás ezért 
általában helyesen ítél, mikor az A.t 
csupán a maga idején elmulasztottak többé- 
kevésbbó eredményes utánpótlásának te
kinti. Prohászka.

Automatizmus. Leibniz az emberi lelket, 
Descartes az állatokat nevezte automaták
nak ; a pszichofizikai parallelizmus sze
rint is automatikusan folynak le fizikai 
cselekvéseink (automataelmélet). — Az 
A.nak van azonban lélektani értelmezése 
is. Automatikusaknak oly cselekvényeket 
vagy folyamatokat nevezünk a lélektan
ban, amelyek meghatározott szabály sze
rint folynak le s viszonylagosan függetle
nek akár valamely külső ingertől, akár a 
tudatos akarattól, akár a figyelemtől. Az 
A.t a pszichológiában kétféle szempontból 
vizsgálhatjuk : a patológiai és a normális 
lelki élet szempontjából. Az első szempont 
különösen hasznos felvilágosításokra ve
zet, amennyiben az abnormis lelki élet 
elemzése (hisztériások, kataleptikusok, 
szuggesztió, szomnambulizmus stb.) vilá
gosan és határozottan feltünteti az A. 
egyes jellemző mozzanatait s törvényeit. 
A normális lelki életben nagy jelentősége 
van a cselekvések automatikussá válásá
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nak (mechanizálódásának), amit gyakor
lattal érünk el (szokás, habitude). Ennek 
a folyamatnak lélektani szerkezetéhez tar
tozik, hogy a tudat vagy figyelem foka 
egyre kisebbedik, minél többször megy 
végbe valamely kezdetben tudatos, fi
gyelmes folyamat, úgy hogy némely 
pszichológus az ember (lélektani) érté
két éppen automatikussá vált készsé
geinek sokaságától teszi függővé (Sp ng- 
ler, Sombart, W. Stem) s a nevelés
ben is nagy fontosságot tulajdonít a kész
ségek megszerzésének. A pályaválasztási 
tanácsadások és szelekciók lélektani vizs
gálataiban (tesztek, 1. o.) szintén nagy 
fontossága van a kísérleti személy gyorsabb 
vagy lassúbb automatizáló képességének 
(1. Dwelshauvers tesztjeit a pszichotech
nika 2. világkongresszusán, Barcelona 
1921). A normális lelki életben két csoport
ját különböztethetjük meg az A.oknak : 
a) az akarattól megindított cselekvések és 
folyamatok A.át, amelyet Wundt szerint 
az jellemez, hogy a kezdő és végpont kö
zött minél jobban kiküszöbölődnek a tuda
tos összekötő tagok (pl. az írógépen írva 
nem figyelünk ujj mozdulatainkra) ; b) a 
második csoportba tartoznak az ú. n. sza
bad A .ok; ezek oly automatikus tevékeny
ségek, amelyek nincsenek viszonyban az 
ugyanakkor végzett fő (tudatos) cselek
véssel (pl. ha gépiesen öltözködünk, mi
közben figyelmesen gondolunk valamely 
napi teendőnkre). A készségek nevelése, 
a szoktatás a pedagógia egész területén 
nem egyéb, mint A.ok meggyökereztetése.

í r o d .  0 . Janet : Automatisme psychologique 
(1889). Dessoir: Das Doppel-Ich. (189 6a). B inet: 
Les altérations de la personnalité (1892). Wundt: 
Grundz. d. physiol. Psychol. 5. kiad. 111:266. 1. f.). 
J . Bernheim : Autóm, et suggestion (1916). ]7. f t .

Autonómia : szószerinti értelme öntör
vényhozást, mint jogi mesterszó önkor
mányzatot jelent, vagyis azt, hogy a kor
mányzottak önmaguk kormányozhatják 
és igazgathatiák magukat. Minthogy pedig 
a modern állam jogi felfogás szerint a kor
mányzás és a közigazgatás az államnak 
joga és minden közhatalom az államot 
illeti meg, ennélfogva az önkormány
zati testek nem saját jogukat, hanem az 
állam felhatalmazása alapján az állami 
hatalom egy részét gyakorolják. Az állam 
önkormányzattal szokta területének egyes 
részeit (községek, vármegyék, tartomá
nyok) felruházni, amelyek meghatározott 
területükön általános kormányzati és kü
lönösen közigazgatási feladatok megoldá
sára kötelesek, ill. jogosultak. Hatáskö
rükbe tartozhatik közoktatásügyi felada
tok megoldása is (községiiskolák). A magyar 
állam széleskörű önkormányzattal ruházza 
fel a bevett vallások egyházait is (1. Kato
likus és Protestáns A .) . A bevett egyházak 
A.jához tartozik, hogy közoktatásügyi 
feladatokat is oldhatnak meg, különösen 
különböző fokú tanintézeteket állíthatnák

fel (felekezeti iskolák). Attól a jelenségtől, 
hogy egyes autonóm testek iskolákat 
tarthatnak fenn, meg kell különböztetni 
az iskolai autonómiát, amelyről akkor be
szélünk, ha egyes állami, községi, feleke
zeti vagy másfajta tanintézetek fenn
tartójukkal szemben és a kormánnyal 
szemben is bizonyos fokú önállósággal ren
delkeznek ; ezt az A.t a tanszabadság, külö
nösen a tudományos kutatás szabadsága 
okolja meg, s ezért az ilyen A. a tudomá
nyos jellegű tanintézeteknél, a főiskolák
nál, különösen pedig az egyetemnél helyén
való ( egyetemi autonómia) . A magyar 
egyetemek A.ja szokásjogon nyugszik. Az 
egyetemi A.ban foglalt legfontosabb jogok 
közé tartozik az, hogy az egyetem életét 
választott autonóm hatóságok kormányoz
zák, s hogy az egyetemi tanszékek betöl
tése nem történhetik meg az illetékes 
tudománykar közreműködése nélkül.

Moór.
I. K a t o l i k u s  a u t o n ó m i a .  A kát. 

egyhaznak azt a szabadságát, hogyMagyar- 
országon a maga isteni alkotmánya, törté
netileg kifejlődött szervezete és joga szerint 
éljen és működjék, már Szent István tör
vénybe iktatta : „Episcopi habeant po- 
testatem rés ecclesiasticos providers, regere, 
gubemare atque dispensare secundum 
canonum auctoritatem.“ (II. Lib. II cap. 
2.) Ez a törvény ma is érvényes : a magyar 
törvényhozás sohasem vonta vissza. Tehát 
a kát. egyháznak a magyar királyság kez
detétől fogva mindig megvolt és ma is meg
van Magyarországon az autonómiája, ön- 
kormányzata, önrendelkezési joga. Sőt a 
kát. egyház az 1848: XX. te. meghoza
taláig államegyház volt Magyarországon, 
azaz nemcsak autonómiát, hanem állami 
támogatást és kiváltságokat élvezett. A 
magyar kát. király a kát. egyház megaján
dékozása és támogatása címén tisztán egy
házi jogterületen bizonyos jogkört nyert, 
amelyet főkegyúri jog-nak nevezünk. E fő
kegyúri jog a kát. királynak személyes 
egyházi privilégiuma s így önmagában 
még nem sérelme a kát. egyház autonóm 
jogának, sőt más egyházakkal szemben 
kiváltságnak tekinthető. Mégis a kát. ön- 
kormányzati szabadságnak korlátozója lett, 
amikor az 1848 : III. te. kimondotta, 
hogy egyházi ügyekben is a király a végre
hajtó hatalmat a felelős magyar minisz
térium útján gyakorolja és az egyházi ki
nevezések a felelős miniszter ellenjegyzése 
mellett történnek. Mert ennek a törvény
nek rendelkezése folytán a magyar király 
főkegyurasága címén egyházi jogterületen 
jelentékeny jogkört nyert a felelős miniszter, 
vagyis a bevett vallások jogegyenlőségének 
álláspontján álló állam kormánya tágkörü 
befolyást gyakorolt olyan kát. egyházi 
jogterületen, amelyen más egyházak ön- 
kormányzati jogon rendelkeznek. Az 1848. 
évi III. és XX. te. meghozatala után a
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magyar katolikusok azonnal fölpanaszol
ták autonómiájuk csorbulását és kát. auto
nóm szervek számára visszakövetelték azt 
az egyházi jogkört, amelyet a törvény a 
többé nem kát. államkormány számára 
biztosított. így  indult meg a magyar kát. 
autonómiai mozgalom, amely egészen a 
mai napig tart s mindeddig végleges ered
ményt el nem ért. Az eredménytelenségnek 
kettős oka van. Először is a magyar király 
az autonómiai mozgalomban főkegyúri 
jogának veszedelmét, a magyar kormány 
pedig igen jelentős befolyását féltette, 
amelyről nem könnyen mond le. Másod
szor a kát. egyház hierarchikus szervezete 
miatt igen nehéz megjelölni azt a kát. 
magyar szervet, amely kát. ügyekben át- 
vehetné a kormány jogkörét. Kánonjogi 
alapon a magyar kát. egyházatjA római 
pápa fennhatósága alatt a magyar kát. 
püspökök'kép viselik. Tehát kát. jogkörnek 
autonóm gyakorlására a püspökök illeté
kesek. Azonban -a., katolikusok politikai 
célszerűség okából a protestáns autonóm 
szervezetek mintájára egy papokból és 
világiakból' Siló - választott képviseletre 
gondoltak, amelynek mégis a kát. hierar
chia sérelme nélkül kellene a jogkör gya
korlását átvenni. Már 1848. merült föl a 
választott képviselet eszméje. I. Ferenc 
József 1869 okt. 25. kiadta a „Magyar- 
országi katolikus egyház autonómiáját 
szervező kongresszus tagjainak választási 
módozat“-át a világiak kétharmad és az 
egyháziak egy harmad arányban való kép
viselete alapján. Ez a kongresszus 1870—71. 
ülésezett és kidolgozta az autonómia szer
vezetét, amely azonban nem nyerte el sem 
az egyház, sem a király jóváhagyását. 
1897-ben újabb szervező gyűlést hívott 
össze a király, amely 1897— 1902-ig mű
ködött s módosította az 1870—71. évi szer
vezeti szabályzatot. Ámde ez a módosított 
szervezet sem léphetett életbe, különösen 
a hatáskör megállapításának nehézségei 
miatt. A magyar kormány csak olyan 
hatáskörről volt hajlandó az autonómia 
részére lemondani, amelyről törvényvál
toztatás nélkül lemondhat. Viszont a 
hierarchia is nehezen tudta azt a nem szo
rosan lelki hatalmat körülhatárolni, amely
nek gyakorlását a választott autonóm kép
viseletre nem bízhatja. Az egyházközségi 
szervezet és annak hatásköre körül eléggé 
tisztázódott a kérdés, de az egyházmegyei 
és az országos autonóm szervek körül erős 
viták voltak. 1910—1917-ig terjedő idő, 
ben az autonómiát megvalósítani akaró 
kormányok — különösén Zichy János és 
Apponyi Albert kúltuszmmisztersége ide
jén -^hajlandók voltak a szervezet alap
vonalait és a hatáskört először törvénybe 
iktatni, hogy azután a szervezet végleges 
megalkotása könnyebben sikerüljön. A 
törvényjavaslat elkészült, de már ország
gyűlési tárgyalásra nem került a sor. Az

1918 októberi forradalom után a kato
likusok via facti akarták az autonómiát 
életbeléptetni. Meg is alakultak az egyház- 
községi autonóm szervezetek a püspökök 
által előírt szervezeti szabályok szerint. 
De az egyházmegyei és az országos köz
ponti szervezet a mai napig nem volt meg
valósítható. Az egyházmegyei és az országos 
autonóm szervek hatásköri igényei ugyanis 
a főkegyúri jog területére és a magyar kor
mány által gyakorolt jogok körébe is át
nyúlnak. Már pedig az interregnum idején 
a főkegyúrral tárgyalni nem lehet, a kor
mány pedig nem mutatott hajlandóságot 
a maga befolyásának föladására. Azok a 
kát. egyházi jogok, amelyeket a király sze
mélyesen gyakorolt, az interregnum idején 
a kánonjog szabályai szerint gyakoroltat
nak, a kormányra átruházott jogkört pe
dig a kormány az Apostoli Szentszékkel 
és a magyar püspöki karral megtárgyalt 
módozatok szerint gyakorolja. A kát. auto
nómia tehát ma még az egyházi vagyon ' 
kezelése, valamint a kát, iskolák vezetése 
terén csonka, a választott képviseleti szer
vezet pedig csak az egyházközségeknél való
sult meg, amelynek egységes szabályait a 
püspöki kar legutoljára 1929 okt. 25-én 
állapította meg, a vk. miniszter pedig 
P929 dec. IF-SnllO —5/176— 1929. sz. a. 
láttamozta.

í r o d .  B tz tr id j: A kát. egyház rallá»! és neTelési 
autonómiája (1868). L é p ő id .

II. E r d é l y i  k á t .  a u t o n ó m i a .  Az 
erdélyi róm. kát. autonómia a katolikus 
világegyházban egyedül álló szervezet, év
százados történelmi fejlődés eredménye. 
Eredete valószínűleg a XVI. század vallási 
villongásaiban keresendő. Bornemisza Pál 
erdélyi püspököt 1556. a reformáció Erdély
ből eltávolítván, az erdélyi püspöki megye 
főpásztor nélkül maradt. A katolicizmus 
helyzete a reformáció következtében Er
dély-szerte megingott. Katolikus hitük 
védelmére papok és hívek összefogtak, 
egyházak ügyeit önmaguk kezdték együtte
sen intézni gyűléseiken; templomokat, 
plébániákat, iskolákat építettek, s állan
dóan tiltakoztak a megújuló jogfosztások 
ellen. A 17. századi erdélyi ország
gyűléseken mint egységbe tömörült rend 
— státus — hallatták szavukat szóban és 
írásban. Az egyházi ügyeiknek önkor
mányzására így tömörült katolikus ren
deket az 1640. év körüli iratokban Erdélyi 
katolikus státus névvel találjuk meg
nevezve. Az egyház külső, vagy a későbbi 
státusgyűlések szerint „világi vonatko
zású“ ügyeivel foglalkozó vegyes egyházi 
gyűlések tarthatását az 1652— 53 között 
tartott gyulafehérvári országgyűlés szente
sítette, némileg szabályozta. Az ország
gyűlésnek II. Rákóczi György által 1653 
márc. 15. jóváhagyott határozatai, „Ap- 
probata Constitutio“ -i I. rész, I. cím, 3. 
cikkelye megállapítja a négy bevett vallás
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egyházi külső kormányzatában követendő 
eljárást ; az Approbaták az erdélyi kát. 
önkormányzat első közjogi oklevelének 
tekintendők. Az önkormányzati, vagyis 
autonóm erdélyi róm. kát. státusgyűlések 
jogfolytonosságát megőrizték a további 
státusgyűlések. Ilyenekről feljegyzések 
vannak az 1668, 1669, 1695, 1697, 1710,
1711, 1716, 1717, 1722, 1726, 1727, 1728,
1732, 1736, 1739, 1740, 1746, 1747, 1748,
1750, 1751, 1759, 1760, 1790, 1791, 1792,
1810, 1811, 1848 évekből. Az erdélyi kát. 
autonómia új korszaka az 1866. évi státus
gyűléssel kezdődik. Ez év jan. 10. Fogarasy 
Mihály erdélyi püspök vezetésével Kolozs
várt tartott státusgyűlés az eddigi gyakor
lat, különösen az 1848. évi státusgyűlés 
határozata alapján, szervezetet készített, 
amely a király, mint a kát. egyház leg
főbb kegyurának 1867 aug. 9. k. legfelsőbb 
elhatározásával jóváhagyást is nyert. Ez 
az alapszervezet főleg a státusgyülés mi
kénti összeállításáról intézkedik s e tekin
tetben némi módosulást csak 1918 óta, a 
román impérium következtében megvál
tozott viszonyokra való tekintettel szen
vedett, a választott státusi képviselők 
létszámának 1923. történt felemelésével. 
A jóváhagyó királyi leirat egyben meg
szüntette az erdélyi főkormányszék mellett 
1767 óta fennállott Mária Terézia-féle 
Gatolica Comissiót, ennek az erdélyi kato
likus alapok és alapítványok kezelésére, 
valamint az iskolai és nevelési ügyek inté
zésére vonatkozó hatáskörét az erdélyi 
kát. státus, „vegyes gyűlés“-ből (papok 
és világiak) alakítandó bizottságra ru
házva. E bizottságot az 1873. évi státus
gyülés, igazgatótanács néven, 24 taggal 
szervezte s utasítással látta el. A királyi 
leirat részletes szervezeti szabályzat készí
tésére is utalt. Ehhez képest az 1868. évi 
státusgyűlés az egyes egyházakat és espe
reskerületeket is felölelő egységes szerve
zetet készített, de sem ez, sem az ennek 
alapján készült 1874. évi szervezet nem 
terjesztetett fel főkegyúri jóváhagyás 
végett. A státusgyűlések az 1866. évi alap- 
szervezet s ennek 1923. történt módosítása 
szerint alakulnak meg s üléseznek néhány 
év  kivételével minden évben mai napig. 
Az erdélyi kát. státus önkormányzata 
egyház jogi szankciót nyert egyrészt, mint 
szokásjog, az ősi gyakorlat által, másrészt 
a mindenkori püspök személyében, aki a 
státusgyűléseket egybehívja, vezeti, ellen
őrzi s a szentszéknek legalább is hallgató
lagos jóváhagyása által, amely a minden
kori püspökök jelentéseiből, valamint az 
évi státusgyűlések üdvözléseiből tudomást 
vesz működéséről. A státus elnöke az 
erdélyi püspök, széküresedés esetén káp
talani helynök ; a püspök távollétében a 
státusgyűlés által választott világi elnök 
is elnökölhet. A státus tagjai kétharmad- 
részben világi, egyharmad részben egyházi

férfiak, akik hat évenként választatnak, 
vagy állásuknál fogva, esetleg ősi jogon 
tagok. Minden évben van egy rendes köz
gyűlés, fontos okból lehet rendkívüli gyű
lést is egybehívni. A státusgyűlésnek ez- 
időszerint mintegy 270 tagja van. A státus 
kezeli az erdélyi róm. kát. vallási, tanul
mányi, ösztöndíj (nevelési), elemi iskolai 
stb. alapokat, fenntartja ezekből kát. 
középiskoláit, középiskolai intemátusait, 
segélyeket ad templomok, plébániák, isko
lák építésére, javítására. E kultúrintéz
mények fenntartására szolgáló fenti ala
pok 24.000 hold birtokából azonban ki
sajátított a román állam potom áron 
20.000 holdat, ami által ez intézmények 
válságos helyzetbe jutottak. A 24 tagú 
igazgatótanács a státus kormányzó és 
végrehajtó szerve. Tagjai kétharmadrész
ben világiak, egyharmadban egyháziak. 
Havonként rendes ülést tart, amelyeken a 
státus iskolai és gazdasági ügyeiben törté
nik elvi határozat, vagy más fontosabb 
döntés. E határozatok végrehajtását s a 
folyó rendes ügyeket az igazgatótanácsi 
hivatal intézi. A státusnak van 7 fiú
gimnáziuma, Brassóban, Csíkszeredán, 
Kézdivásárhelyt, Gyulafehérvárt, Kolozs
várt, Marosvásárhelyt és Székelyudvar
helyt ; a brassói kivételével mindegyik 
mellett intemátusa, ahol a tanulók egy- 
része a nevelési alap s egyes alapítványok 
költségén teljesen ingyenes, más része 
jutányos összeg ellenében szállást, ellátást 
kap. Ezenkívül Kolozsvárt fennáll a 
Báthory-Apor szeminárium 120— 130 kát. 
egyetemi hallgató befogadására, részint 
díjmentesen, részint jutányos áron. A 
szintén tulajdonát képező Mária Terézia 
árvaház jórésze állami lefoglalás alatt áll. 
Minthogy a román állam 1919 óta meg
szüntetett mintegy 104 róm. kát. magyar 
iskolát, ma az erdélyi róm. kát. püspöki 
megyében a fentemlített tan- és nevelő- 
intézeteken kívül van még 197 elemi, 10 
polgári iskola (ma már líceum), 1 leány- 
gimnázium, 2 kereskedelmi leányiskola, 
í  tanító- s 1 tanítónőképző.

í r o d .  Bochkor i í i h . : Az erdélyi kát. autonómia. 
Veszclyi K á r .: Az erdélyi róm. kát. püspöki megyo 
autonómiája. Karácsonyi J á n .: Az erdélyi katoliciz
mus múltja és jelene. Balázs Andris : hasonló című fü
zete. Ugyanettől: Adatok az erdélyi kisebbségek iskola
védelmi küzdelmeihez 1Ő19—1929 és Az erdélyi róm. 
kát. státus fontosabb jogtörténetül okmányai. S e p e r t .  
(M. K .) Takács M .: Iskoláink a kát. autonómia kere
tében (1911). u . a .: A kát. autonóm ia(i»i8). Balázs. 
—TTT. P r o t e s t á n s  a u t o n ó m i a -  ( i s 
kolai önkorrriányzat). A reformáció a közne
velés és közoktatás ügyének világtörténeti 
jelentőségű lendületet adott. A magyar pro
testánsok is — úgy az ágostai, mint a helvét 
hitvallást követő evangélikusok — saját 
erejükből és áldozatkészségükből minden 
gyülekezetükben népiskolákat, a nagyobb 
kultúrközpontokban pedig közép- és fel
sőbbfokú iskolákat állítottak, ezek tanrend
szerét és tankönyveit hitelveiknek meg
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felelően s többnyire németországi minták 
után indulva, maguk állapították meg, ez 
iskolákba tanítókat, tanárokat és igaz
gatókat minden külső befolyás nélkül 
maguk alkalmaztak s az egész iskolaügyet 
saját helyi és felsőbb egyházi hatóságaik 
útján maguk kormányozták. Hazánkban 
a nevelés és oktatás ügye különben is a 
Mária Terézia-féle Ratio Educationis előtt 
általában az egyházak vezetése alatt állott. 
A protestánsok iskolai autonómiáját a 
Bocskay által kivívott bécsi békének az 
1608-i 1.1. cikke, majd az I. Rákóczi György 
által kiküzdött linzi békekötésnek az 1647.
5. t. cikkbe beiktatása, mint a vallás sza
bad gyakorlatának elengedhetetlen fel
tételeit, biztosította ugyan, de a bécsi kor
mány századokon át mindent elkövetett ez 
autonómia korlátozására. A királyi enge
dély nélkül állított felsőbb iskoláikat lefo
kozták grammatikai iskolákká, vagy telj esen 
megszüntették, majd az adózó nép kímélé
sének örve alatt az iskolai célra szolgáló 
egyházi adózást és gyűjtést betiltották. 
Máj d iskolai alapítványaikat vették állami 
felügyelet alá (1716), majd a királyi fő- 
felügyelet címén „investigatiókat“ ren
deltek el a prot. iskolák tanulmányi rend
szerének és tankönyveiknek megvizsgá
lására. 1776. az ország tíz tankerületre 
osztatván fel, ezek élére egy-egy királyi 
iskolai direktor állíttatott, akinek hatás
köre a prot. iskolákra is kitérjesztetett, 
1777. pedig a Ratio Educationis tanulmányi 
rendszerét ez iskolákra is kötelezővé tették. 
Mindezen kormányintézkedések ellen a 
protestánsok az 1608. és 1647-i törvényekre 
hivatkozva ismételten erélyesen tiltakoz
tak ugyan, felségfolyamodásokkal, depu- 
tációkkal járultak az uralkodókhoz, de 
vajmi kevés sikerrel. Iskoláik felett a 
királyi legfőbb felügyelet jogosultságát 
elismerték ugyan, de csak a törvényes ható
ságok útján gyakorlását fogadták tiszte
lettel, s e célból iskoláik állapotéról koron
ként jelentést is tettek az államkormány
nak. Végre a zaklatások enyhülésével 
meghozatott az 1790:XXVI. t. c., amely a 
vallás ügyét az 1608. és 1647-i törvényekre, 
mint az ágostai és helvét hitvallású evan
gélikusok örökre visszaállított szabad vallás
gyakorlatának alapjára és szegletkövére (pro 
basi et fundamento in perpetuum resta- 
biliti liberi religionis exercitii) helyezvén 
vissza, 6. pontjában megszabja, hogy 
„mindkét hitvallású evangélikusoknak jö
vőben mindig (futuris semper temporibus) 
szabad legyen nemcsak meglévő alsó és 
grammatikai iskoláikat megtartani, ha
nem, ahol szükségesnek látják, újakat s 
előzetes királyi jóváhagyással felsőbbeket 
is állítani, azokba mestereket, tanárokat, 
igazgatókat hívni és elbocsátani, számukat 
növelni vagy csökkenteni, valamint bár
mily iskoláik részére úgy helybeli, mint 
felsőbb és legfelsőbb direktorokat vagy

kurátorokat hitvallásuk tagjai közül vá
lasztani, a tanítás és tanulás módját, sza
bályát és rendjét (rationem, normám et 
ordinem docendi atque discendi) megálla
pítani, épségben hagyatván ez iskolákra 
nézve is őfelsége legfőbb királyi felügyele
tének az ország törvényes kormányszékei 
útján gyakorlandó joga; a közoktatási 
rendszer (coordinatio literariae institutionis)  
azonban, mely a karok és rendek előter
jesztéséhez képest őfelsége által lesz meg
határozandó, ez iskolákra is egyaránt ki 
fog terjesztetni, ide nem értvén a vallási 
tantárgyakat, amelyeknek minden vallás 
saját rendelkezése alatt kell maradniok.“ 
S bár a helytartótanács éppen a törvény
ben említett coordinatio színe alatt ezután 
is többször keresett ürügyet a prot. iskolák 
ügyeibe való beavatkozásra, a múlt szá
zadi szabadságharcunk után bekövetke
zett abszolutizmus pedig nemzeti alkot
mányunkkal együtt a prot. iskolai auto
nómiát is eltörölte, az alkotmányos kor
szak beálltával az 1790 : XXVI. t. c. is, 
mint alaptörvény, a prot. iskolákra nézve 
teljes mértékben érvényesült. Alapelvei 
felvétettek mind az 1868-i népiskolai 
(XXXVIII.), mind az 1883. középisk. 
(XXX.) t. cikkbe, úgyhogy ma a prot. 
iskolai autonómia következőkben á ll: a 
református és evangélikus egyházak isko
lákat, a kisdedóvóintézetektől a főisko
lákig szabadon állíthatnak és tarthatnak 
fenn, magasabb fokú tanintézeteket a vk. 
miniszter hozzájárulásával; de a miniszter 
új intézet felállításához csak abban az 
esetben tagadhatja meg hozzájárulását, 
ha tanügyi fölszerelését kielégítőnek nem 
találja, meglévő intézeteiktől pedig csak 
akkor vonhatja meg a nyilvánossági jogot, 
vagy meg is szüntetheti azokat, ha nemzet- 
és hazaellenes tanokat hirdetnének. E tan
intézeteket saját egyházi hatóságaik útján 
igazgatják és kormányozzák, azok tan
nyelvét, tantervét, rendtartását, tanköny
veit, tandíját és egyéb iskolai díjait egyházi 
főhatóságaik állapítják meg, de a magyar 
nyelvet és irodalomtörténetet, valamint 
az országos törvényben megszabott tan
tárgyakat tanítani tartoznak, és pedig 
legalább olyan mértékben, mint az állami 
tanintézetekben. Emellett, ha a vkm. 
egyetemes érdekű rendeleteket bocsát ki, 
azokat megküldi az autonóm felekezeti 
főhatóságoknak is hasonló intézkedések 
megtétele végett. Tanítóikat és tanáraikat 
arra képesített hitsorsosaik közül szabadon 
választhatják, tanító- és tanárképző inté
zeteket tarthatnak fenn, amelyekben saját 
szellemükben képezhetik tanerőiket, de 
a tanárképesítés állami jog. Tanítóik és 
tanáraik fegyelmi ügyeit egyházi fokozatos 
fegyelmi hatóságaik útján intézik, de fö- 
gyelmVgzábályaikat a vkm.-nek bemutatni 
a az állásukról elmozdított tanítókra és 
tanárokra vonatkozó ítéletet bejelenteni
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tartoznak. A középiskolákat illetőleg a 
tanulók felvételének, javító és pótló vizs
gálatainak különleges eseteiben, valamint 
magánvizsgálataik és osztályösszevonásuk 
engedélyezése körül az egyházi főhatóságok 
ugyanazon jogokat gyakorolják, mint a 
vkm. a vezetése alatt álló intézetekben. 
Az állami főfelügyelet a prot. iskolákban 
abban nyilvánul, hogy a nép- és polgári 
iskolákat a kir. tanfelügyelők, a közép
iskolákat és tanító(nő)képző intézeteket 
a  tanker, főigazgatók, mint miniszteri 
megbízottak, évenként rendszeresen meg
látogatják, berendezésüket, nevelési és 
tanulmányi viszonyaikat megfigyelik, vizs
gálataikon is jelen lehetnek, de rendelkezési 
joggal nem bírnak, hanem tapasztalataik
ról a vkm.-nek jelentést tévén, ez alapon 
a miniszter hívja fel a fenntartó testüle
teket az esetleg észlelt fogyatkozások meg
szüntetésére. Hasonlókép a középiskolák 
érettségi vizsgálataihoz, valamint a tanító
képesítő vizsgálatokhoz is kormánykép
viselők küldetnek ki rendelkezési jog nél
kül a vizsgálatok színvonalának és az 
országos vizsgálati utasítások megtartá
sának ellenőrzésére, akik, ha valami sza
bálytalanságot észlelnek, észrevételeiket 
jegyzőkönyvbe vétetik, a vkm.-nek jelen
tést tesznek s a miniszter felhívja a fele
kezeti hatóságot az ügy megvizsgálására, 
ettől tétetvén függővé az érettségi bizo
nyítvány vagy tanítói oklevél kiadása vagy 
megtagadása is. Végül ugyancsak a fő- 
felügyelet érdekéből az egyházi hatóságok 
középfokú iskoláik anyagi és szellemi vi
szonyairól évenként jelentést tartoznak 
tenni a vkm.-nek. Az iskolai önkormányzat 
újabb időben korlátozást szenvedett az 
államsegély 'igénybevételével. Az 1883: 
X X X . t. o. ugyanis módot nyújtván arra, 
hogy az országos vagy helyi kulturális 
érdekből kiváló fontosságú középiskolák 
ha saját anyagi erejükből fenn nem tart
hatják magukat, a törvényben megszabott 
feltételek mellett fenntartási államsegélyt 
vehetnek igénybe és erre nézve szerződést 
köthetnek a közoktatásügyi kormánnyal, 
e törvény alapján ezidőszerint az összes 
evangélikus középiskolák, s a reformátusok 
is, a debreceni gimnázium kivételével, 
valamennyien szerződéses viszonyban álla
nak az állámkormáxmyal s ennek értelmé
ben az állami tantervet tartoznak követni, 
másfelőha fenntartási államsegély mértéké- 
hSz képest (bár ez a mai pénzügyi viszo
nyok között teljesen rendezetlen állapot- 

' ban van) több-kevesebb, rendszerint 4—5 
tanszéküket a fenntartó testület ajánlata 
alapján a vkm. tölti be ; de fegyelmi tekin

tetben a miniszter által kinevezett tanárok 
is az egyházi fegyelmi hatóságok alá tar
toznak. A nem-állami tanárok országos 
nyugdíjintézetének felállítása óta pedig 
(1924: XXVIII. t. c .) az autonóm intézetek 
tanárait is a vk. miniszter helyezi nyug- 
díjba. Dóczi.

IV. Z s i d ó  a u t o n ó m i a .  A magyar 
zsidóság IV. Béla kiváltságlevelének életbe
léptetésével az 1251 után következő idők
ben hangsúlyozott A.val rendelkezett. A 
rendes búóságoknak semmiféle joguk nem 
volt a zsidók fölött, egymásközti peres 
ügyekben ők maguk ítélkeztek és bel- 
iigyeikben önkormányzati joguk volt. Ez 
a jog természetszerűleg megcsappant, vagy 
teljesen meg is szűnt a későbbi idők során, 
amikor a zsidók a városok törvényhatósága 
alá kerültek. Az emancipáció (1867 : XVII. 
t. c.) során újból A.hoz jutottak a zsidók, 
de ez csak az egyházi életre korlátozódik és 
csak a hitközségek önkormányzatát biz
tosítja. (Zsidó lexikon.)

Autonómia a pedagógiában : 1. Pedagógia 
mint tudomány.

Autoszuggesztió a szuggesztiónak (1. o.) 
az a faja, amelyben valaki önmagát be
folyásolja, m. p. akár szándékosan, akár 
akaratlanul. Az A.ról kétféle értelemben 
beszélhetünk: vagy az önbefolyásolás, 
önsugallás normális módját értjük rajta 
s ilyenkor tágabb értelemben vesszük a 
fogalmat, vagy pedig a patológikus lelki 
jelenségek felé közelítjük az A. fogalmát, 
s ilyenkor szükebb az értelme. Az A. a 
legújabb francia irodalomban és terapeu- 
tikus gyakorlatban tett szert nagyobb 
jelentőségre. E. Coué (1. o.) a tudatos A.ra 
alapította az önuralom és gyógyítás bizo
nyos eljárásait. Tanait, amelyeknek helyes 
értelmezésben az a lényegük, hogy az 
ember viselkedésének főmozgatója a kép
zelet s e képzeletben voltaképpen a hasznos 
és célszerű képzetek tolulnak előtérbe, 
míg a károsak kiszorulnak a tudatból, 
továbbfejlesztette és a nevelésre is alkal
mazta Boudouin és Baerwald. Hasznos 
szuggesztiók előtérbehelyezésével, a kísér
leti személy (növendék) aktív hozzájáru
lásának felkeltése útján, a pedagógia nor
mális keretek között ma is foglalkozik; a 
lélektan feladata e hatás módjait s a hipnó
zissal való rokonságát kutatás tárgyává 
tenni. L. még Coué, Szuggesztió.

í r o d .  F. Abauzü, Ch. Boudouin stb .: fimile Coué, 
sa raéthode, son esprit, son influence (1928). Ch. Bou
douin : Psychologie de la suggestion et de Pautosugges- 
tion 1926s). Frühes: Lehrbuch der exp. Psych. II.* 
(1929s, 623—24. 1). V. H.

Ázsia közoktatásügye : 1. az egyes or
szágokat.



Babbage, Charles (1792— 1871) angol
matematikus és bölcselő. Iskolai szem
pontból fontos műve : Tables of logarithms ; 
magy. : A természetes számok logarithmai 
1-től 108.000-ig, stereotíp 3. kiadás, ké
szült Nagy Károly felügyelete alatt (Lon
don 1834. A magyar tudós-társaság költ
ségével).

Babeuf, Frangois-Noel (1760—97) meg
alapítója a babouvisme nevű társadalmi 
elméletnek, amelyet társadalmi forradalom 
útján akart megvalósítani, amiért lefejez
ték. A nevelésre vonatkozó felfogását B. 
egyik híve, Philippe Bounarsoti, Conspira
tion pour Végalité, dite de Babeuf (1828) c. 
művében imígy féjezi k i : „A Comité in- 
surrecteur nézetei szerint a nevelésnek 
nemzetinek, általánosnak és egyenlőnek 
kell lennie“. A babuvisták tervét részle
tesen ismerteti Buisson (Nouveau Diction- 
naire de Pédagogie, 1911, 154—6).

Babies Kálmán (1840—1886) középisk. 
tr. Poroszország népokt. intézményeit 
tanulmányozta. M. : A néptanodai nevelés
oktatás vázlatokban (Baja 1870). Széptan 
v. esztétika a művelt közönség számára 
(Pozsony 1873). Logika v. gondolkodástan 
(1876). Tapasztalati lélektan (1882).

Babits Mihály (1883— ) tr., író és mű
fordító. Tr. volt Baján, Szegeden, Foga- 
rason, Újpesten és Bp. 1917 óta egészen az 
irodalomnak él. Ady E. halála után az ú. n. 
„Nyugatosok“ irodalmi vezére; a szim
bolista irány kiváló képviselője. M. : szá
mos regény, verskötet, tanulmány, mű
fordítás (pl. Dante Isteni színjátéka). Re
gényei közül többet németre is lefordítot
tak ; leghíresebbek : A gólyakalifa (1916, 
ném. 1919), Tímár Virgil fia (1922, ném. 
is) és a Halálfiai (1927).

Baccalaureus (fr. bachelier, ang. bachelor) 
volt a párizsi egyetemen 1215 körül kez
dett szokás szerint az a tanuló, aki a 
latin iskola elvégzése után az egyetem 
facultas artiumában valamely magiszter 
előadásait a megállapított éveken át láto
gatta és a szabályszerű vizsgálatokon meg
felelt. A B. neve (Bachelor of Arts és B. 
of Science) az angol egyetemeken és észak- 
amerikai collegeokban még ma is megvan. 
Franciaországban ma a baccalauréat a mi 
érettségi vizsgálatunkat helyettesíti, azaz : 
egyetemi felvételi vizsgálat, amelyet egye
temi és középiskolai tanárokból alkotott 
áll. vizsgáló bizottságok tartanak.

Bachelor of Arts, of Science 1. Észak- 
amerikai Egyesült Államok.

Bacher Vilmos (1850— 1913), az Orsz. 
Rabbiképzőintézetnek 1877 óta tr., 1907 
óta ig. ; a magyar zsidó főiskolai oktatás 
megalapítója, a Magyar Zsidó Szemlének 
Bánóczi Józseffel megindítója és 1884—  
1890-ig szerkesztője ; a héber eredetiből 
készült első teljes magyar bibliafordítás
nak szerkesztője. Művei közül a pedagógia 
történetének körébe vág : Die Agada der 
Tannaiten I. 1884, 19032 ; II. 1890. Die 
Agada der palästinensischen Amoräer, 
I. 1893, II. 1896, III, 1899 Index s. v. 
Kindererziehung, Lehrhaus, Lehrer, Schü
ler ; továbbá cikkei: Academies in Ba
bylonia (Jewisch Encyclopedia, I, 145— 
147a), Academies in Palestine (u. o. I. 
147a— 148b), de legkivált dolgozata : Az 
ó-zsidó iskola (IMIT 1903. Évkönyv 243—- 
281), amely németül és franciául is meg
jelent. Heller.

Bacon, Francis (1561— 1626) az újkori 
gondolkodás egyik vezéralakja, Anglia 
kancellárja, aki bölcsészeti, természettudo
mányi, történelmi és szépirodalmi téren 
termékeny és jelentős tevékenységet fejtett 
ki. Főműve a 6 részből álló Instauratia 
Magna (1607), amelynek 1. része : Két 
könyv az isteni és emberi tudományok 
haladásáról, 2. része pedig a Novum Orga
num (1620). Munkáin az az eszme vonul 
végig, hogy minden megismerésünknek 
forrása a tapasztalat, s ezért a tudomá
nyokban az első lépés mindig a tények 
rendszeres vizsgálata legyen. Ezzel az em 
pirizmusnak és a helyesbített induktív 
módszernek megalapítója lett. Élt benne 
a tudományos pedagógia eszméje, mert a 
pedagógiát a tudományok természetes 
rendszerében a logikához csatolta. Az 
Essays szerint „az iskolának pontos 
rendjét a természettől kell kölcsönözni“. 
A 39. Essay „A szokásról és neve* 
lésről“ a nevelést „korai szoktatásnak“ 
minősíti, amelynek ereje másokkal való 
együttlétben fokozódik. Eszményképe a 
realisztikus, sőt utilitarisztikus nevelés ; a 
nyilvános iskolázást a magánoktatás fölé 
helyezi. Különös elismeréssel nyilatkozik 
a jezsuiták iskoláiról (De augm. 6, 4) és 
felismerte a testgyakorlás fontosságát is. 
Noha Aristotelest erősen támadja s vele- 
éles ellentétben áll, több fontos dologban 
egyetért vele. B. erős ösztönzéssel volt kor
társaira ; pedagógiai szempontból többé- 
kevésbbé tőle függnek Ratichius, Comenius 
és Locke, s általában mindazok, akik a. 
XVII. és XVIII. század folyamán a ver-

B
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balizmussal szemben a realizmust, a tárgyi 
oktatást és a szemléleti alapra helyez
kedő módszert sürgetik. Műveinek első 
összkiadása: Amsterdam, 1663. (W. Raw- 
ley.) Idézni szokták a londoni kiadást 
(1857—59., kiad. R. L. Ellis, J. Spedding 
és D. Heath), amelyet kiegészít a leve
lezése és az életrajza J. Spedding-tól 
(1862—72).

í r o d .  Macaulay : Lord B. (Olcsó kvtr 1876). Erdélyi 
I .  egy tanulmánya (Bp. Szemle 1861). A Novum Or
ganum ford. Balog Á. (Filóz. írók Tára 1885). Wald- 
apfel: B. pedagógiája (M. P. 1894). ü. a. : Die Pädagogik 
Bacons (Zeitschr. f. Philosophie u. Pädagogik, k. ny. 
1895, 24 1.; M. P. 1896). Némely szembetűnőbb hibák
ról a tudományokkal való foglalatoskodásban B. után 
(Sopron 1840, Kiss J. Soproni Estvék, 2. fűz.). K. 
Fischer : Fr. B. u. seine Schule (1856, 19234). J. Nichol: 
Fr. B., his life and philosophy I—II. (1888—89). C. W. 
Steeves: Fr. B. A sketch of his life, works and literary 
friends (1910). P. Le?naire: Fr. B. (1914). W. Frost: 
B. und d. Naturphilosophie (1926).

Baczoni Lajos (1851-—1902) 1885 óta a 
debreceni ref. jogakadémia jogtr. M. : Al
kotmánytan (1894). Szerk. 1893-tól kezdve 
a Debrec. Prot. Lapot. Tanügyi és egyház- 
politikai cikkek.

Baden közoktatásügye. (2% mill, lak.) 
A tanügyi közigazgatás és a legfőbb fel
ügyelet valamennyi iskolafajra nézve a 
közokt. min. hatáskörébe tartozik. A nép- 
és a továbbképző iskolák felett a fel
ügyeletet 14 kerületi és 5 városi tanfel
ügyelőség gyakorolja, élén egy-egy kerületi 
vagy városi tanfelügyelővel, továbbá a 
megfelelő számú segédtanfelügyelővel és 
a szükséges hivatali személyzettel. A városi 
tanfelügyelőségek is áll. közigazgatási ható
ságok ; vezetőjük ügykörébe tartoznak 
egyúttal a helyi központi iskolafelügyelet 
és tanügyi közigazgatás, a közjóléti és a 
szociális gondozás feladatai is. 1. Nép
iskola. A badeni népoktatást az 1910. évi 
júl. 7. törvény szabályozza. Baden oktatási 
ügyének sajátosságai : az egész vonalon 
végigvezetett szimultán iskola, az önálló, 
tanférfiaktól vezetett középfokú tanfel
ügyelőségek, az egyosztályú helyett két- 
osztályú iskolák egy tanítóval, továbbá 
Mannheimben az ú. n. mannheimi iskola- 
rendszer (a hasonló korú, de különböző 
képességű tanulók szétosztása más-más 
osztályokba ; 1. ott). 1876 óta az oktatás 
(a hittan kivételével) a népiskolában mind
két nemre nézve közös. Az iskolakötelezett
ség a befejezett 6. életévtől kezdve 8 évre 
terjed. Az iskolaév kezdete: húsvót. 
Gyenge vagy fejlődésükben visszamaradt 
gyermekek 1 gfeljebb 2 évre vethetők 
vissza. E visszavetés következtében az 
iskolakötelezettség 1 évvel később kezdő
dik, mindamellett így is 8 évig tart. A 
heti tanórák száma az első iskolaévben 
16— 18, a másodikban 16—21, a harmadik
ban 16—24, a negyediktől kezdve a nyol
cadikig pedig 20—32. A legmagasabb óra
számban (32) két óra játékra fordítható. 
A fenti óraszámból 3 óra hittanra, 6—9 
német nyelvre, 3—6 számtanra, 3—4 hon

ismeretre (Heimatkunde), 1—2 földrajzra, 
ugyanannyi történelemre, 2—4 természet
rajzra, 1—2 rajzra, ugyanannyi énekre, 2 
óra pedig tornára esik. Községi határozat 
alapján valamely idegen nyelv oktatása, 
továbbá fiúk számára a kézimunkaoktatás, 
lányok számára pedig a torna bevezethető. 
A hitoktatásról az egyházak gondoskodnak 
és a felügyeletet is ők gyakorolják. A tör
vény intézkedése szerint 70, ill. 55 nép
iskolai, ill. 20 kisegítőiskolai tanulóra 1 
tanító esik. Ezek a tanítói állások „tör
vényesek“. Ezzel szemben törvényes lét
számon felüli állásoknak hívják azokat, 
amelyeket a községek a törvényeseken 
felül önként szerveznek. 2. Tanítóképzés. 
A  népiskolai tanítók (tanítónők) a frei- 
burgi, heidelbergi vagy karlsruhe-i tanító
képzőkben kétéves neveléstudományi tan
folyamon nyerhetik kiképzésüket. Vizsgá
lataik végeztével a jelölteknek képzőtanár 
vezetése mellett egyéves gyakorlatot kell 
folytatniok. A kiképzés tartama tehát 3 
évre terjed. A tanítóképzőbe való felvétel 
feltétele valamely középfokú iskolánál 
szerzett érettségi bizonyítvány. A tanító- 
jelöltek elméleti kiképzése úgyszólván 
tisztán egyet, tanárok által történik, akik 
tanítóképzői előadások tartására külön 
megbízást kapnak. A gyakorlati kiképzés 
volt népiskolai tanítók vezetése mellett 
történik. 3. Továbbképző iskolák. Az 1918. 
évi júl. 19. badeni továbbképzőiskolai tör
vény a továbbképzés tankötelezettségét a 
fiúknál 3, a lányoknál pedig 2 évben álla
pította meg ; helyi rendelettel a lányok 
számára szintén 3 évre terjeszthető ki. Ez 
utóbbi főleg a városokban történt meg. A 
törvény megállapította heti tanórák száma 
5, ez azonban 12 órára emelhető. A tovább
képző iskola látogatásának kötelezettsége 
alól csupán valamely áll. középfokú iskola, 
kereskedelmi-, ipariskola (Badenben szak
iskola), vagy valamely más elismert maga
sabb iskola látogatása menthet fel. A 
továbbképző oktatás arányosan terjed ki 
az egész évre. A törvény megállapítása 
szerint : „legyen általánosan művelő és 
nevelő hatású és anélkül, hogy szakokta
tássá váljék, jusson szoros vonatkozásba 
a tanulók hivatásszerű és társas életével“. 
A lányoknál elsősorban a háziasszonyi 
hivatás, továbbá az önálló keresetre való 
nevelés célját kell szolgálnia. Az oktatás 
tárgyai : hittan, német, számolás és élet- 
ismeret (Lebenskunde). Ezekhez járul még : 
fiúk számára torna, lányok számára pedig 
háztartástan gyermekápolástannal egybe
kapcsolva. 4. Ipariskolák és kereskedelmi 
iskolák. Közvetlenül a minisztérium alá 
tartoznak. Három évfolyamuk van és 
hetenkint legfeljebb 10 tanórájuk lehet. 
Az oktatást főleg képzett ipari és keres
kedelmi szaktanítók, ill. főiskolai végzett
ségű kereskedelmi és ipari tanárok (Schul
räte) végzik. Ezidőszerint (1930) van
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Ó r a t e r v e k

Gimnázium és reálgimnázium. I. normáltanterv (Latinkezdet VI.)

Tantárgy*
Alsó tagozat Gimnázium Reálgimnázium

VI V IV u
n i

0
III

ü
II

0
II

U
I

0  1 
I | össz. U

III i n
u
II °u UI

0  I
1 1össz.

Hittan.................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 2 2 2 2 2 2 18
Német ................................... 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 27
Filozóf. prop......................... 1 1 2 — — — — 1 1 2
Latin ..................................... 9 9 8 7 7 7 7 7 7 68 6 6 5 5 5 5 58
G örög..................................... — — — 6 6 6 6 6 6 36 — — — — — — —

— — 4 3 3 3 3 2 2 I 20 4 4 3 3 2 2 22
A n gol..................................... 3 3 3 3 3 3 18
Történelem............................ — — 2 2 2 3 3 3 3 18 2 2 3 3 3 3 18
Földrajz................................. 2 2 2 1 1 — — — — 1 8 2 2 — — — — 10
Mennyiségtan....................... 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33 4 4 5 5 4 4 37
Ábr. m értan ........................ 2 2 2 2 8
Természetrajz....................... 2 2 2 2 2 — — — — 1U 2 2 — *— — — 10
Fizika és vegytan .............. 2 2 2 2 8 — — 2 4 4 12

2 2 — — — — — — — 4 — — — — — — 4
R a jz ....................................... 2 2 2 2 2 — — — — 10 2 2 2 2 1 i 16
Testgyakorlás...................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 18
Ének***................................

összesen ................ 28 28 30 32 32 32 32 32 32 | 278 32 32 32 32 32 32 278

Gimnázium és reálgimnázium II . normáltanterv (Latinkezdet U. II I .)
Alsó tagozat Reálgimnázium Gimnázium

Tantárgy* VI V IV u 0 U O u O össz. u O u 0 Össz.
1. főreál III III II n I I II II I I

Hittan ................................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 18
Német ................................................... 5 5 4 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 32
Filoz. prop.............................................. 1 1 2 — — — — —_ — — 8 8 5 5 5 5 | 36 8 8 7 7 46
Görög....................................................... 8 8 8 8 32
Francia................................................... 6 6 6 3 3 2 2 2 2 32 2 2 2 2 32
Angol .................................................... 5 5 4 4 18

18Történelem .......................................... — — 2 2 2 3 3 3 3 18 3 3 3 3
F öldrajz................................................ 2 2 2 2 2 1 — — — 1 11 — — — — 10
Természetrajz...................... \
Fizikai vegytan és biológia / ............ 2 2 2 3 3 3 2

2
3
2

3
2 |  29 2 2 2 2 20

Mennyiségtan ...................................... 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 3 3 4 4 37
Rajz ..................................................... 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 16 — — — — 10
í r á s ......................................................... 2 2 1 — — — — — — 5 — — — — 5
Testgyakorlás....................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 2 2 2 2 18
Ének***.................................................

összesen............ 28 28 28 31 31 32 32 32 32 | 274 33 33 33 33 278

Főreáliskola (ill. reáliskola)

Tantárgy* VI V IV ■ t t -
i h

0
III

u
II

O
II T i

"t t t
I 1 össz.

Hittan ................................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Német ................................................. 5 5 4 4 4 4 4 4 \  4 38
Filozófia...............................................

6 6 6 4 4 4 3 3  ̂ 3 39
Angol ................................................... — — — 6 4 4 4 4 4 25
Történelem........................................... — — 2 2 2 2 4 4 4 20
Földrajz .............................................
Természetrajz (biológia)..................
Vegytan ásvány- és földtannal . . . .
F iz ik a ...................................................
Mennyiségtan .....................................
Rajz .....................................................

2
2

5
2

2
2

5
2

2
2

5
2

2
2

5
2

1 6
5
2

1 6
5
2

}  3 > 3
5
2

3
3
5
2

3
3
5
2

I “
45
18

2 2 1 — — — — — — 5
Testgyakorlás ..................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Ének**» .......................................

ö sszesen ............. 28 28 28 30 30 30 32 | 32 32 | 270

* Ezekhez járulnak a rendkívüli tantárgyak.
** Vagy angol.

Külön csoportokban. A heti óraszám a középiskolák Jaja szerint különböző.
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Leányreáliskola és leány főreáliskola.
Reáliskola Főreáliskola

Tantárgy* össz. össz.
VI IV U O UH u n O O OV III III RS. ÖRS n I I

Hittan.......................................................... 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 18
Német ........................................................
Filozófia .....................................................

6 6 6 4 4 5 31 4 4 4
}  5

43

Francia ....................................................... 6 6 5 4 4 4 29 4 4 4 4 41
A n gol........................................................... — — 4 4 4 12 4 4 4 4 24
Történelem................................................... — — 2 2 2 3 9 3 3 3 3 18
Földrajz...................................................... o 2 2 2 1 1 10 1 1 1 1 13
Természetrajz............................................ 2 2 2 2 i — — — — )
Fizika ........................................................ — — — — /  3 i 3 14 2 2 2 2 > 26
Vegytan (bioi., geológ.).......................... í 2 2 2 1 )
Mennyiségtan............................................ 4 4 4 4 4 3 23 5 5 5 5 40
R a jz ............................................................ 1 2 2 2 2 2 i i 2 2 2 2 17
írás ............................................................ 1 1 — — — — 2 — — — — 2
Z ene............................................................. 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 10
Testgyakorlás............................................
Játék ..........................................................

2
2

2
2

2
2 f 3 I3 } 2 20 i 2 }2 }2 í 2 26

Kézimunka................................................ 2 2 2 2 2 2 12 — 10

összesen ___ 32 32 32 32 32 32 192 32 32 32 32 288

* Ezekhez járulnak a rendkívüli tárgyak.

Badenben 70 ipariskola 30.289 fiú- és 2582 
leánytanulóval, 51 kereskedelmi iskola 
4873 fiú- és 6324 leánytanulóval; ezenfelül 
7 felsőbb ipariskola és 16 felsőbb keres
kedelmi iskola egy- vagy kétéves tan
folyammal. 5. Középfokú iskolák. Szintén 
közvetlenül a minisztérium alá tartoznak. 
Tisztán áll. intézetek csupán a humanisz
tikus gimnáziumok. Az 1929-i állapot sze
rint v a n : a) fiúk és lányok számára 75 
általános intézet ( =  17 gimn., 13 reál- 
gimn., 23 főreál., 19 reál., 1 ú. n, Aufbau- 
reálprogimnázium, 2 Aufbau-főreáliskola) 
23.098 tanulóval, akik közül 3091 leány, 
b) leányok számára 2 gimn., 4 reálgimn., 
4 főreál., 14 reál., 6 nőiskola, 1 felsőbb 
polgári iskola, összesen 31 leányintézet 
7467 tanulóval. A gimnáziumokra Baden
ben ma is az 1869., a többi középfokú 
fiúiskolára pedig az 1912. tanterv van 
érvényben, kétségkívül bizonyos módosí
tásokkal, amelyeket 1916. rendeltek el. 
Mindamellett egész sereg iskolában figye
lemreméltó kísérletek folynak, amelyek 
főleg a reálgimn. és a főreál. kérdéseivel 
foglalkoznak. Az ú. n. Aufbauschule is 
bevezetést nyert, m. p. Badenben más 
országoktól eitérőleg már a 6. népisk. 
oszt.ból ágazik el és ennek folytán 7 éves 
tanfolyamra terjed. A felsőbb leányoktatást 
is újra szervezték az utóbbi három évben. 
Alapja itt is, mint a többi országban a 
6 osztályos leányreáliskola (líceum) ; ennek 
4. osztályából ágazik el a gimn., reálgimn. 
és főreál. (az utóbbi az 5. osztály után 
is). 6. Főiskolák. Badenben 4 főiskola van : 
2 egyetem, 1 technikai főiskola és 1 keres
kedelmi főiskola. Egyetem van Freiburg- 
ban (3225 férfi és 747 nőhallgatóval) és 
Heidelbergben (2795 férfi és 658 női hall
gatóval) ; műegyetem Karlsruheban (1239 
férfi és 93 női hallgatóval), kereskedelmi

főiskola Mannheimban (városi, 777 férfi 
és 124 női hallgatóval).

í r o d .  Fr. Schmidt: Die badische Volksschule (1926 ). 
Sickinger: 60 Jahre badische Simultanschule (1926). 
V. a . : Zur Geschichte der Förderklassen — 25 Jahre 
Mannheimer Schulsystem (1926). Bolzmann: Jahrbuch 
für die Lehrer an den Höheren Schulen u. Fachschulen 
Badens (1929). Grimme: Wesen u. Wege der Schul
reform (1930). E. Föhr: Die Neuregelung d. Lehrer
bildung in Baden (1927). Lohrer (M a n n h e im ) .

Baden-Powell, Robert Sir (1857—) az 
angol cserkészmozgalom (1. o.) megindítója. 
Mint Charterhouse tanítványa tudatosan 
átvette a gentleman nevelési eszményét, 
ahogy az a régi Public-Schoolokban ki
alakult, amelyet azután a búr háborúban 
szerzett tapasztalatok alapján módosított. 
M. : Scouting for boys (1926).

í r o d .  W. F. Aitken: The chief scout, sir Bobért 
Baden-Powell (1912).

Badics Ferenc (1854—) c. min. tan., 
ny. tank. főig., a M. T. Ak. és a Szent 
István Akadémia tiszt, tagja. Önálló iro
dalomtörténeti munkáin (pl. Kurucvilág 
és kurucköltészet, 1906) kívül kiadta 
Gaal Józs., Jósika M. (24 köt.), Bajza Józs. 
(1901, 6 köt.), Zrínyi Miki., Gyöngyösi 
Istv. (1912), Petőfi műveit (1922, 4 köt.) ; 
az utóbbinak leveleit is (1910). Akad. 
emlékbeszéd Endrődi S. felett (1921). 
Gyöngyösi Istv. ismeretlen elbeszélő köl
teménye (1925). Adalékok a Bánk bán 
történeti forrásaihoz (1925). Horváth Ján. 
püspök írói és szónoki működése (1926). 
Számos pedagógiai és irodalomtörténeti 
tanulmány ; tankönyvek.

Bagolydiák : 1. Régi magyar diákélet.
Bahrdt, Karl Friedrich (1741—92), ra

cionalista teológus és filantropista peda
gógus, aki féktelen életmódjával és írásai
val folyton megbotránkozást keltett. Base
dow ajánlatára (1775) rövid ideig a Salis- 
féle Philanthropin ig.-ja, ahonnan a heides- 
heimi, később a dürkheimi Philanthropin

M agyar Pedagógiai Lexikon I. G
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élére került, de itt sem volt maradása. 
A filantropistáknak valóságos enfant ter- 
rible-je, aki különösen azzal vált hírhedtté, 
hogy élesen szembeszállt minden pozitív 
vallással, s ezt a szélsőséges álláspontját 
a nevelésre vonatkozó minden iratában 
kifejezésre juttatta. Megírta egyebek közt
а , .természetes vallás katekizmusát* *.

í r o d .  Bibliothek der deutschen Aufklärer. I. 
köt. Fr. Bahrdt (1846). J. Ley ser: K. F. B. (1870*). 
önéletrajzát újból kiadta Hatselberg (1927). Jp.

Bain, Alexander (1818— 1903). Skót filo
zófus és pedagógus. Nagy tudományos 
hírnevét első sorban alapvető lélektani 
műveinek köszöni. Neveléstana : Education 
as a Science (1879) a 19. sz. angol peda
gógiának egyik legtartalmasabb műve. 
Magyarra ford, a 10. kiad. (1902) alapján 
Szemere S. (Neveléstudomány. Kiadta a 
M. T. Akad. 2 köt., 1912). E mű felöleli 
a korabeli pedagógiának, főleg didaktiká
nak jóformán minden kérdését. Legrész
letesebben a középfokú oktatással foglal
kozik. A latin és a görög nyelvtanulmányt 
a középiskolában fölöslegesnek tartja, 
mert szerinte a nekik tulajdonított nevelő 
érték épúgy meríthető részint más tan
tárgyakból, részint jó fordításokból. Új 
tantervében a természettudományok és az 
anyanyelv állnak első helyen. Lásd 
Szemere : Bain „Neveléstudománya“ (M. 
P. 1909). Sz.

Bajorország közoktatásügye (7 y, mill, 
lak.). I. Népoktatásügy. Az 1913 dee. 
22. rendelet értelmében az iskolakötele
zettség fiúk és leányok részére a befejezett
б. életévtől számítva rendszerint 10 évig 
tart, amiből 7 év az ált. elemi iskolára,

3 év a továbbképző iskolára esik. A leg. 
több városban azonban a köteles elem 
iskolázás 8 évig, a vidéki községekben 
7 évig tart. A személyi kiadásokról az 
állam gondoskodik, míg a tárgyi szükség
letek a politikai községeket terhelik. Az 
1922 aug. 1. törvény értelmében az iskolák 
felügyeletében az állam mellett a községek, 
a szülők és a tanítók is résztvesznek. 
Minden iskola mellett fennáll egy isk. 
gondnokság (Schulpflegschaft), amely az 
iskola és a szülői ház együttműködésére 
irányul. Tagjai : a tanítók, a község és a 
szülők képviselői és az egyházi elöljáró. 
A szorosabb értelemben vett iskolafel
ügyeletet egyrészt a községi és városi isk. 
hatóságok, másrészt felsőbb fokon a kerü
leti v. kormányiskolaügyi tanácsosok vég
zik. Szervezet dolgában vannak a) telje
sen kiépített 7 v. 8 osztályú, b) osztatlan 
egy osztályú, c) részben osztott népisko
lák ; vallásbeli hozzátartozóságot illetőleg
a) felekezeti iskolák (Bekenntnisschulen),
b) felekezetközi iskolák (Simultanschulen); 
amaz a szabály, az utóbbi a kivétel. A 
népiskola céljának nevelő-oktatással igyek
szik megfelelni. Feladata a gyermek testi 
és szellemi tehetségeinek és erőinek ki
fejlesztése az értelmes, önálló és életrevaló 
emberre való tekintettel. Minden nevelés 
célja a helyes arányban kifejlesztett sze
mélyiség, amely vallásosan és erkölcsösen, 
németül és szociálisan érez, gondolkodik 
és cselekszik. A helyi viszonyok szerint 
módosítható tantervek az alsó fokon a 
kornak megfelelő legszükségesebb művelő
dési anyagot ölelik fel, amely a felső fokon 
bővül és kiegészül.

A teljes népiskola alsó tagozatának óraterve
F i ú k L e á n y o k

Tantárgy
i n n i IV I i i m IV

H ittan .......................................................... 3 8 4 4 3 3 4 4
Német nyelv ............................................ . m 9 11 V. 10 11 V. 10 . °? 9 10 v . 9 10 v. 9
Ének .......................................................... s 2 1 1 1 s S 1 1 1
Honismeret ................................................ m '3 3 3 v. 4 3 v. 4 Jl ö 3 3 v. 4 3 v. 4
Számtan ...................................................... -*4» 5 6 5 ■+3 5 5 5
Torna .......................................................... 2 2 2 2 2 2 2 2
Női kézimunka ........................................ — — — — 2 2 3 3

összesen .......... 21* 23 26 26 23* 25 28 28
* Az I. oszt. első évharmadában a heti órák száma csak 18.

A teljes népiskola felső tagozatának óraterve

Tantárgy -------F iT k -------- L e á n y o k
I i i III IV I II III IV

H itta n .......................................................... 4 4 4 3 4 4 4 3
Német nyelv ............................................ 8 8 7 v. 8 7 7 7 0 v. 7 5
Ének .......................................................... 1 1 1 1 1 1 1 1
Földrajz ) ................................................
Történelemi ................................................ 3 4 4 5 v. 4 3 4 4 3
Természetrajz............................................... 2 2 3 v. 2 3 v. 4 2 2 3 v. 2 2
Háztartás .................................................. — — — — — — — 6
Számtan ...................................................... 5 5 5 5 5 5 5 3
Rajz ............................................................ 3 3 3 4 2 2 2 2
Torna .......................................................... o 2 2 2 2 2 2 2
Női kézimunka ........................................ — — — — 3 3 3 4

összesen .......... 28 29 29 30 29 30 30 31
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Továbbképzőiskolák. Ezek közvetlenül az 
elemi iskolához kapcsolódnak és 3, illető
leg 2 óvfolyamúak. Kétféle tantervűk 
van, aszerint, ahogy a látogatók a mező- 
gazdaságban v. az iparban és háztartás
ban tevékenykednek. Tantárgyak mindkét 
csoportban : honismeret (Heimatslebens- 
kunde) olvasási és írásb. gyakorlatokkal 
összekötve, számtan. C él: a közösségi élet 
a családban, a szőkébb és tágabb hazában. 
Tanítóképzés. A T. egyelőre még a 7 osz
tályú elemi iskolára épített 6 osztályú kép
zőkben történik, amelyek közül 13 tanítók, 
4 tanítónők részére rendelt; ezeken kívül 
van még 18 áll. felügyelet alatt álló (na- 
gyobbára zárdái) tanítónőszeminárium. A 
tanítóegyesületek arra törekszenek, hogy 
a képzők helyett az általános műveltséget 
a 9 osztályú középiskolák, a szakképzést 
pedig az egyetem v. egy felállítandó pedag. 
akadémia közvetítse. A kormány 1928-ban 
az országgyűlés elé emlékiratot terjesztett, 
amelynek értelmében a tanítóképzés a kö
vetkező módon történnék. Általános mű
veltség : 7 oszt. elemi isk. után új 6 oszt. 
Aufbauschuleérettségivel.Szakképzés ̂ é v 
folyamú pedag. akadémia, gyakorló iskola,
1. képesítő vizsgálat. Szaktovábbképzés : 
két évi isk. gyakorlat, 2. képesítő vizsgá
lat. Hivatásbeli továbbképző iskolák (Be
rufsfortbildungsschulen). Ezeket a tanulók 
hivatásbeli szakok szerint csoportosítva 
látogatják, önként avagy kötelezően. Míg 
a rendes továbbképző iskolában az évi 
köteles tanórák száma 140, ezekben leg
alább 240-re rúg, azaz heti 6 órára, amit a 
nagyobb városokban már 8-ra, 10-re, sőt 
12-re is felemeltek. Közigazgatásukat a 
község útján egy isk. elöljáróság végzi, 
amelyben a község, az egyes hivatások, a 
tanítóság és az egyház képviselői foglal
nak helyet. A nürnbergi intézet, amely 
a többieknek mintául szolgál, négy cso
portot foglal magában : ipari és kereske
delmi (fiúk és leányok részére), háztartási 
(leányok részére) és kisegítő tanulók ré
szére. Ipari szakiskolák. 1. Felsőbb mű
szaki tanintézetek mérnökök és műszaki

tisztviselők képzésére (felvétel a 6 osztályú 
középisk. végzettsége, tanulmányi idő 
5 félév). 2. Fém-, fa- és kőipari, építőmesteri 
és szövőiskolák. Kereskedelmi és közlekedési 
szakiskolák. Állami keresk. isk. nincsenek, 
ellenben az áll. és magánreáliskolák, úgy
szintén a felső leányiskolák felső oszt.-ban 
kereskedelmi ismereteket is tanítanak. 
Vannak fiúk és leányok számára 6 és 3 
oszt. városi felső keresk. isk., amelyek 
a 8 oszt. elemi iskolához kapcsolódnak és 
különböző tanterveket követnek, de az 
általános műveltség követelményeit is 
szem előtt tartják. A közlekedési iskolák 
felölelik a hajózást, a repülést és a gép
kocsizást. Mezőgazdasági szakiskolák : 6 
osztályú felső mezőgazdasági iskolák és 
inkább gyakorlati irányú két évfolyamú 
kerületi földműves-, mezőgazdasági, ker
tészeti, erdészeti stb. iskolák. Művészeti 
és iparművészeti iskolák : áll. zenekonzer
vatórium Würzburgban, városi zeneisko
lák. Áll. iparművészeti iskolák München
ben és Nürnbergben. Szakiskola tanítók 
és nevelők számára : a kézimunka és a 
háztartástan tanerőit 2 évfolyamú szemi
náriumokban képezik ki, a gyermekker- 
tésznők kiképzése a 6 osztályú középisk. 
elvégzése után egy évig tart. A hivatásbeli 
továbbképző iskolák (1. fent) tanerőit 
Münchenben képezik ki 2 éves áll. tanfolya
mokban. Középiskolák. C él: vallásos ala
pon erkölcsi derekasságra (Tüchtigkeit) 
neveljenek, hazafias szellemben magasabb 
ált. műveltséget nyújtsanak és önálló 
szellemi munkára képessé tegyenek. Fiúk 
számára van 41 kilencosztályú human, 
gimn. 20.384 tanulóval, 31 kilencoszt. 
főreálisk. 19.103 tanulóval, 40 hat- v. 
négyosztályú reálisk. 9657 tanulóval, 5 
kilencoszt. reálgimn. 2963 tanulóval, 17 
hatoszt. progimn. 2802 tanulóval és 2 öt
oszt. latin iskola 123 tanulóval. Ez ál
lami intézeteken kívül van még néhány 
magán- és városi középiskola is. A 
szükséghez képest reformreálgimnáziumok 
és reformreálprogimnáziumok is szervez
hetők.

gimnázium óraterveA humanisztikus
Tantárgy I IX III IV V VI VII VIII IX össz.

Hittan.............. ............................................................ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
N é m e t......................................................................... 5 5 3 3 3 3 3 3 3 31
Latin .......................................................................... 8 8 8 7 7 6 6 \ 61 6 \ 62
Görög.......................................................................... — — — 6 6 6 61* 6/* 6/* 36
A ngol.......................................................................... — — — — — 4 3 3 2 12
Mennyiségtan............................................................ 4 4 5 3 3 3 3 \ 3 \ 31 31
Fizika.......................................................................... 2 /* 2 /* 2 /* 6
Természetrajz............................................................ 2 2 2 2 2 — 10
Történelem.................................................................. — — 2 2 3 3 2 2 3 17
Földrajz...................................................................... 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13
R a jz ............................................................................ 2 2 2 1 1 — — — — 8
Torna.......................................................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

összesen .................... 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270

Szabadon választható rendkívüli tárgyalt : héber, francia, olasz, gyorsírás, rajz, ének, zene.
* A kapcsok azt jelentik, hogy az illető két tantárgyon belül az óraszám ideiglenesen egy óra erejeig megvál- 

oxtatható.

0*
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A reálgimnázium óraterve
Tantárgy i i i III IV V VI VII VIII IX Ossz.

Hittan......................................................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Német ...................................................................... 5 5 3 3 3 3 3 3 3 31
Latin ......................................................................... 8 8 8 6 6 4 4 4 4 62
A n gol......................................................................... — — — G 6 4 31 3 \ 3 25
Francia ..................................................................... — — — — — 5 4j* 4 /* 3 16
Mennyiségtan........................................................... 4 4 5 3 3 3 31 31 31 31
F izika ........................................................................ — — — — — 2 2/* 2/* 2 / • 8
Természetrajz........................................................... 2 2 2 2 2 — 10
V egytan .................................................................... — — — — — — 2 2 2 6
Történelem .............................................................. — — 2 2 3 2 2 2 3 16
Földrajz.................................................................... 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13
Rajz .......................................................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Torna ........................................................................ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18**
É n ek .......................................................................... 2 2 2 — — — — — — 6
írás ........................................................................... 1 1 2

összesen .................. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270
Rendkívüli tárgyak : Olasz, gyorsírás, ének, zene.
* A kapcsok azt jelentik, hogy az illető két tantárgyon belül az óraszám ideiglenesen egy óra erejéig 

megváltoztatható.
** Ehhez járul heti kétórás játékdélután és ahol a viszonyok megengedik, egy S. tornaóra.

A főreáliskola óraterve
Tantárgy i II III IV V VI VII VIII 1 IX ÖSBZ.

Hittan......................................................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Német ....................................................................... 5 5 4 4 3 3 3 3 4 34
A ngol......................................................................... 6 6 5 5 21 3 3 3 35
Francia...................................................................... — — — — 5/* 5 1 * 3 3 3 19
Mennyiségtan.......................................................... 4 4 5 4 5 5 51 51 n 41
Fizika........................................................................ — — — 3 3 3 3/* 3f* 3(* 18
Természetrajz........................................................... 2 2 2 2 1 i 1 1 11 13
Vegytan.................................................................... — — — — 2 2 3 2 3 / t 12
Történelem................................................................. — — 2 2 2 2 2 3 3 16
Földrajz.................................................................... 2 2 2 2 1 i 1 1 1 13
R a jz ........................................................................... 3 4 4 4 2 2 2 2 2 25
Torna......................................................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18*'
Ének ........................................................................ 2 2 2 — — — — — — 6
ír á s ............................................................................ 1 1 2

összesen .................. 29 30 30 30 30 30 30 30 31 270
Rendkívüli tárgyak: Latin, olasz, gyorsírás, műszaki rajz, ének, zene.
A reáliskola kereskedelmi csoportjának IV., V. és VI. oszt.-ban az óraszámok kővetkezőképpen módosul

nak : mennyiségtan 4 , 5 , 5 ;  keresk. ismeretek 3, 3, 3 ; rajz 2, —, — ; ezekben az oszt.-okban tehát a heti 
óraszám 31.

* Mint fent. — t  A nyári félévben egy vegytanóra természetrajzra fordítható. — ** Mint a reálgimu.-ban.

Leányközépiskolák államilag szabályozva, 
de csak közs. és magánjelleggel. Van 58 
hatoszt. leánylíc. 12.651 tanulóval; ezzel 
kapcsolatban 2 human, leánygimn., 7 leány - 
reálgimn., 4 hum. és reálgimn., 3 hum. pro- 
gimn., 6 reálprogimn. és 2 leányfőreálisk. ;

van 99 felső leányisk. 11.310 tanulóval és 35 
az elemi isk. 7. oszt.-hoz csatlakozó három» 
oszt. leányközépisk. 1823 tanulóval. A 9 
oszt. fiú-középiskolákat 2555 leány láto
gatta ; ezt csak akkor engedélyezik, ha 
helyben nincs megfelelő leányközépiskola.

A leányliceum óraterve
Tantárgy I II III IV V VI össz.

Hittan........................................................................... 3 3 3 2 2 2 15
Német ........................................................................ 6 6 5 3 31 27
Történelem.................................................................. — — 2 2 2 /* 3f* 9
A n gol.......................................................................... 5 5 4 3 3 3 23
Francia ....................................................................... — — — 5 5 5 15
Földrajz....................................................................... 2 2 2 2 1 1 10
Mennyiségtan............................................................. 4 4 4 4 3 3 22
Természetrajz............................................................ 2 2 2 1 1 1 9
F izika .......................................................................... — — — 2 2 2 6
Vegytan ....................................................................... — — — — 1 1 2
ír á s .............................................................................. 1 1 — — — — 2
Itajz ............................................................................. 2 2 2 2 2 2 12
Kézimunka................................................................. 2 2 2 2 2 2 12
Torna.......................................................................... 2 2 2 2 2 2 12
Ének .......................................................................... 1 1 1 — — 3

összesen .................... 30 30 29 30 30 30 179
* Mint fent.
Rendkívüli tárgyak: Gyorsírás, Isk. konyha, ének, tornajátékok (játékdélután).
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Újabban „Soziale Frauenschuh“ (Társa
dalmi nőiskola) címmel egy kétóvfolyamú 
intézet alakult, amely kellő előképzettségű, 
20 évnél idősebb nőket a szociális munkára 
(családi, ifjúsági, egészségügyi, jóléti gon
dozásra) elméletileg és gyakorlatilag ki
képez. Testnevelés. A torna valamennyi 
iskolában rendes tantárgy ; ezenkívül sza
bad délutánokon játékokat és sportokat 
űznek. Újabb min. rendelet értelmében 
valamennyi középiskolában havonként egy 
kötelező menetkirándulás (Wandertag) tar
tandó a tanerők kívánatos részvételével. 
A főiskolák mind a vk. min.-nek vannak 
alárendelve. Céljuk a tiszta tudomány 
művelése és tanítása. Van 3 egyetem : 
München (6 karral és 1928-ban 8110 hallga
tóval), Erlangen (4 kar, 1526 h.), Würz
burg (5 kar, 2511 h.). A müncheni mű
egyetemnek 7 szakosztálya van 4140 
hallgatóval; keretében fennáll egy mező- 
gazdasági és sörfőző főiskola számos szak
csoporttal. Egyéb áll. főiskolák: képző- 
művészeti és zeneakadémia (München), 
kereskedelmi főiskola (Nürnberg városi, 
alap. 1919), 7 bölcsészet-hittudományi
főiskola 840 hallgatóval. Külön említésre 
méltók az 1918-ban 6 városban alapított 
vár .népfőiskolák, amelyeknek rendeltetése, 
hogy a műveltséget a nép körében terjesz- 
szék és képessé tegyék a népek a német kul
túrfeladatok megértésére és a kulturális 
közreműködésre. Az előadások rendszerint 
este folynak, a részvétel rendkívül nagy 
(csupán Nürnbergben kb. 5000 iratkoztak 
be a tanfolyamokra).

R e p e r t. Fehér I . : A bajor bözépisk. szervezete 
és eljárása. (1888). Jámbor O y.: Bajorország közép
iskolái (M. K. 1926). Lochner fő ig . (N ü r n b e r g ).

Bajtay Antal hr. (1717— 1773) mint ke
gyesrendi szerzetes a tanári pályán mű
ködött, majd provinciális, erdélyi püspök 
és báró lett. Az ö idejére esik a nagyszebeni 
Mária Terézia fiárvaház alapítása. Neveze
tes szerepe volt a tanügy országos rende
zésének előkészítésében. Az 1753. évben 
készült tervezet (Orsz. Levéltárban) rész
letesen foglalkozik az iskolai tantárgyak
kal és a rendtartással. Mária Terézia meg
bízásából II. Józsefnek előadásokat tartott 
a magy. történelemből és a politikai föld
rajzból. E célra kézikönyveket is írt, ame
lyek nyomtatásban nem jelentek ugyan 
meg, de kéziratban több könyvtárban 
megvannak. A történeti oktatáshoz mód
szeres értekezést is írt (megj. Bécsben, 
1750. Specimen rationis in historicis institu- 
tionibus susceptae). V. ö. Miskolczi Istv. : 
Bajtay J. Antal (1914). U. a. : Bajtay 
és az erdélyi iskolaügy a Ratio Educationis 
előtt (M. K. 1909). F.

Bakody Tivadar (1825—1911) orvos, a 
hasonszenvi gyógyításnak híve, több kül
földi egyetem látogatása után Lemberg- 
ben telepedett le, ahol egyet.tr. lett és saját 
költségén tornacsarnokot építtetett. On

nan 1861. visszatért Magyarországba, ahol 
különösen a tomászás ügyét karolta fel 
melegen s megalapította annak rendszeres 
gyakorlását. M. : Országos testgyakorlat 
(1861k. lény.). V. ö. Szontagh Ábr.: A Nem
zeti Tomaegylet keletkezésének törté
nete (1888).

Baksay Sándor (1832— 1915) előbb tr., 
majd ref. lelkész, főesperes és a dunamel- 
léki ref. egyházkerület püspöke lett. Ho- 
meros Iliászát magyaros versmértékben 
lefordította (1901). Szépirodalmi műveiből 
a Kisfaludy Társ. 3 kötetet adott ki (1917). 
Élet- és jellemrajzát Kéky L. írta meg 
(Költők és írók 1917).

Bakuié, Frantisek (1877—) cseh tanító 
és filantrópus. Elve : „Szabad út a nevelő
nek, szabadság a gyermeknek“. Szerinte 
a nevelő, ha pedagógiai ösztönének sugal
latát követheti, szeretettel és türelemmel 
csodákat művelhet. Számos akadály le
küzdése után főleg amerikai segítséggel 
és a köztársaság elnökének adományával 
intézetet nyitott szegény és nyomorék 
gyermekek számára, akiket saját módszere 
szerint alkotó munkára képezett ki, hogy 
önmaguk gondoskodhassanak életszükség
leteikről. A híres Bakule-gyermekkar, 
amely bejárta Európát, sőt Amerikában 
is fényes sikerrel szerepelt, nálunk is meg
fordult. V. ö. E. Rotten—K . Wilker : Hefte 
zur Erneuerung der Erziehung. Heft 2, 
Pädagogik ohne Pädagogik (1927). Ad. 
Ferriere : Bakuié et son oeuvre éducatrice 
(1928). F. Bakuié vagy a nevelés hatalma 
(M. K. 1930, 62).

B alanyi György (1886—) történetíró, 
kegyesr. tr., a bp. közgazd. egyetemen az 
újkori történet volt előadója, a bp. tud. 
egy. magántr. Különösen a középkorral és 
a vüágháború okaival s eredményeinek 
vizsgálatával foglalkozik. M. : Világpolitika 
(1918). A Balkán-probléma fejlődése (1920). 
A szerzetesség története (1923). Calasanzi 
szent József élete (1923). Assisi szent 
Ferenc élete (1927). A római kérdés (1929). 
Anima Franciscana (1930). Fordítások. 
Főbb pedag. cikkei: Újabb pedag. törek
vések a történettanítás terén (Szegedi 
városi főgimn. ért. 1911— 12). Állampolgári 
nevelés (u. o. 1915— 16). Világnézetre 
nevelés (M. K. 1914). A külpolitikai érzék 
fejlesztése (u. o. 1922).

Balassa 1. Ferenc gr. (1756—1807) Hor- 
vát- és Dalmátország bánja és főkapitánya, 
Mária Terézia és II. József meghitt embere, 
aki még Kaunitz magyarellenes politikáján 
is túltesz és a dinasztia érdekére mitsem 
tart veszedelmesebbnek, mint azt, ha a 
király a Magyarországon lakó egyéb nyolc 
„nemzet“ rovására a magyart általánosan 
uralkodó nyelvvé emelné. Ha politikailag 
nem lehet, legalább a kultúrában akarja 
közelebb hozni az ország lakóit. Javasolja 
ugyanis, hogy a király alapítson Budán egy 
Academie der Nationalsprachen-t, amely a
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pótervári akadémiától kiadott nagy szótár 
mintájára egy latin, magyar, illír, tót és 
német szótárt szerkesztene, ami kielégítené 
a magyarságnak egy tudós társaság iránt 
régóta táplált vágyát. B. arra nézve is 
előterjesztést tesz, hogy a magy. iskolák 
a német, a tót és az illyr nyelvet is tanít
sák, elsősorban természetesen a németet, 
amelyre a külfölddel való érintkezés szem
pontjából legnagyobb szükség van. A 
különös tervezet még Kaunitznak sem 
tetszett, de utóbb a helytartótanács a 
javaslatok egyrészét elfogadta. V. ö. Fi- 
náczy : Mária Terézia II., Kornis : Eszmé
nyek II. 162—63. 1. — 2. József (1864—) 
gimn. tr. és nyelvész. M. : Irt számos 
értekezést, magy. nyelvtani tankönyveket, 
magy.-ném. szótárt és magy. nyelvtant 
németek számára (Langenscheidt, 1913). 
A fonétika elemei (1886). A magyar nyelv
járások (1891). A magyar nyelv (19022). 
Magyar fonetika (1904). Helyes magyarság 
(1923). Az egységes magy. helyesírás szó
tára és szabályai (1929). Simonyi Zs. halála 
óta (1920) szerkeszti a Magyar Nyelvőrt. 
— 3. István Brúnó (1896-—) cisztercita, 
a rendi tanárképzőintézet tr., egyet. mtr. 
Bölcseleti tanulmányait Bp.en, a teológiait 
Innsbruckban végezte. M. : A történet- 
tanítás múltja hazánkban (1929). A latin- 
tanítás története (1930). A nevelés egye
temes történetébe vágó értekezések.

Baldwin, James (1861— ) különböző ame
rikai egyetemeken tanította a filozófiát. 
M. : Dictionary of philosophy and psycho
logy (3 köt. 1901—4). A nevelőt különösen 
Mental development in the child and the 
race (19063) c. műve érdekelheti, amelyben 
az értelem fejlődésének elméletét fejti 
ki új szempontból. History of psychology 
(1913). Genetic theory of reality (1915). 
Between two wars 1861— 1921 (1926). 
Kiadója a Psychol. Review-nak.

Balilla. Olasz ifjúsági szervezet. Nevét 
a genovai Balilla nevű suhanctól vette, 
aki 1746-ban azzal, hogy egy követ hajított 
egy osztrák katonára, jelt adott a fel
kelésre. Célja (az 1926 : TV. 3. törvény 
szerint), hogy az ifjúságot testileg és erköl
csileg előkészítse arra, hogy méltó legyen 
az új olasz életmódra. Két fokból áll : 
Bálilla a 6—12 évesek és Avanguardia 
(előhad) a 12— 18 évesek számára. Aki a 
18. évet betöltötte, gépiesen megy át a 
M ilizia volontaria per la sicurezza nazionale- 
ba (nemzeti biztonsági önkéntes milicia). 
Ügy a Balilla, mint az Avanguardia ka
tonailag van szervezve : 11 fiú egy squa- 
dra-1 (raj) képez, 3 squadra egy manipolo-1 
(szakasz), 3 manipolo egy centuria-1 (szá
zad), 3 centuria egy coorte-1 (a lat. cohors) 
és 3 coorte egy légioné-1 (légió). Egyen
ruhájuk hasonló a milíciáéhoz : fekete ing, 
tábori szürke nadrág és lábszárvédő és 
fekete „fez“. A különböző osztagok élén 
miliciai tisztek állanak. A kisleányok a

Piccole italiane szervezetekhez tartoznak. 
A testnevelés ügye az egész országban a 
B. intézmény kezében van. V. ö. Balilla- 
mozgalom az ifjúság testi és erkölcsi tá
mogatására és nevelésére (Testnevelés 
1928: 779., 888. 1. 1929 : 59. 1., az 1926. 
törvény és rendeletek). O.

Balkezűség (sutaság, balogság) a bal
kéznek a jobb kéz helyett való rendszeres 
használata ; rendellenesség, amely az em
bereknek kb. 2—4%-ánál fordul elő. A 
B.et különböző módon magyarázzák. Az 
ú. n. agyvelőteória az agyvelő aszim
metriájából indul ki és az agyvelő bal 
féltekéjének kedvezőbb táplálkozási viszo
nyaiban és előrehaladottabb fejlettségében 
keresi a jobbkezűség ok a it; a jobbkéz 
működésének agy velői középpontja az 
idegek kereszteződése miatt ugyanis bal
oldalon van. A B. oka tehát az ú. n. trans- 
positio cerebri-ben, az agyvelő fordított 
fejlettségében van. Mások szerint a jobb- 
kezűséget az mozdítja elő, hogy a kisde
deket rendszerint a balkézen hordják, 
aminek folytán jobbkezük szabadabban 
mozoghat. A B. különböző mértékben 
jelentkezik : vannak, akiknél nevelés útján 
teljesen visszafejleszthető ; viszont akad
nak egyének, akiknek a B.re való hajlama 
olyan erős, hogy minden nevelés, szoktatás 
ellenére megmaradnak balogoknak. Ezek 
már balogoknak születtek, ami egyébként 
az egyénre semminemű hátránnyal nem 
jár, mert az ilyen született balog jobb
kezével sohasem fogja elérni azt az ügyes
séget, amelyre balkeze képesíti.

A B.nek gazdag irodalmából a kővetkezőket említ
jük : Pye Smith: On left-handedness (1871). Wilson D .: 
The right hand, Left-handedness (1891). L. W. Liersch : 
Oie linke Hand (1893). Lueddeckens : Rechts- u, Links
händigkeit (1900). V. B ien lis t: L'homme droit, l’homm« 
gauche (1901). L. Kätscher : Die Ausbildung der linken 
Hand (1910). Kemény i \  : Ambidextria (M. P. 1902). 
M. Alsberg: Rechtshändigkeit u. Linkshändigkeit, so
wie deren mutniassliche Ursachen (1894).

Ballagás (Bummel), a tanulmányaikat 
befejezett főiskolai hallgatók búcsúzása, 
szorosabban véve ennek egyik mozzanata. 
Neve onnan ered, hogy a valetánsok (bú
csúzok) a Ballag már a vén diák kezdetű 
diáknótát énekelve ünnepélyes menetben 
távoznak az Alma Mater épületéből és 
végigvonulnak a városon, mintegy jelké
pezve ezzel az életbe való kilépésüket. Ná
lunk az egykori Selmecbányái bányászati 
és erdészeti akadémia hallgatói honosítot
ták meg e poétikus diákszokást. Budapes
ten újabban az emericanások rendeznek 
látványosságszámba menő lampionos bal
lagásokat. A keszthelyi gazdasági akadémia 
végzett hallgatóinak hasonló búcsúját 
sárgulás-nák nevezik ; alkalmi nótája: 
Ejhaj! sárgul már a kukorica levele.

N. J. B.
Ballagi 1. Aladár (1853—1928) történet

író, a M. T. Akadémia r. tagja, a bpesti 
egyet. tr. A magyar művelődéstörténet 
emlékeinek buzgó gyűjtője, számos tör-
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ténelmi mű szerzője. M. : A magyar nyom
dászat tört. fejlődése 1472—1877 (1878). 
Világtörténelem Duruy nyomán (1880). 
Franciaország hatása Európa művelődé
sére (1889). Colbert (1887—90). Régi ma
gyar nyelvünk és a nyelvtörténeti szótár 
(1903). XII. Károly és a svédek átvonu
lása Magyarországon 1709— 1715 (1922), 
stb. — 2. Géza (1851— 1907) a sáros
pataki jogakadémián a politikai tudo
mányok tr., segédszerkesztője a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapnak és a Prot. Tud. 
Szemlének, a M. T. Ak. r. tagja. M. : 
Politikai irodalom Magyarországon 1825-ig 
(1888). Zemplénmegye közgazdasági és 
közművelődési monográfiája (1893). A 
bpesti egyetem és a jogi szakoktatás (1902). 
— 3. Károly (1824-—1888) tr., majd tan- 
felügyelő Sopron, Moson és Borsod vmegyé- 
ben. Számos tankönyvet írt. Német nyelv
tanát annak idején széliében használták, 
i—tiki Mór (1815—1891) nyelvész és teoló- 

/gus; Pápán, Pesten, Párizsban és Tübingen- 
b( n tanult, több helyen tanárkodott, 
utoljára 1855—77-ig a bpesti ref. teol. 
akadémián mint a hittan és a szentírás- 
magyarázat tr. működött. 1858. új életre 
keltette a Prot. Egyh. és Isk. Lapot s 
31 éven át szerkesztette ; ezenkívül szer
kesztette a Házi Kincstár, a Család Lapja

í és a Prot. Tud. Szemle o. folyóiratokat.
IJ 1858. a M. T. Ak. r. tagja lett. írt számos 

vallásos munkát és nyelvészeti értekezést.
/  Tevékeny részt vett az ortológia és neo- 

lógia közti vitában. M. : Magyar-német és 
német-magyar szótár (1873, számos ki
adásban). A Magyar Nyelv Teljes Szótára 
(2 köt., 1873). Magyar Példabeszédek és 
Közmondások (1850). V. ö. Imre S. emlék
beszéde B. M.ról (M. T, Akad. Emlékbeszé
dek VII. köt.). Verédy (Kiss Á.) és Orbók 
(György Ab). Molnár (Ismerettár).

Ballai Károly (1883—) gyermektanul
mányi író, a Gyermektanulmányi Múzeum 
ig. A bp. Gyermektanulmányi Múzeumnak 
(1. o.) mint az első ilynemű intézménynek 
elméleti alapjait 1910-ben Nagy Lászlóval 
közösen vetette meg. Gyermektanulmányi 
kiállítást szervezett : Brüsszel (1911), Ber
lin (1912), Bp. (1913), London (1914); 
kongresszusi előadó : Brüsszel (1911), Bp. 
(1913), Helsinki (1921). Főként a kisded
nevelés problémáival foglalkozott, m. p. 
a kisdedek ú. n. ösztönszerű kézifoglal
koztatásával. M. : (Nagy Lászlóval) A 
Gyermektanulmányi Múzeum szervezete 
és az anyaggyűjtés szabályai (1910, német 
nyelven is). A gyermektanulmányozás 
módszerei (19132). A kisded ösztönszerű 
munkái (1911). A Gyermektanulmányi 
Múzeum gyűjteményeinek leírása (1912, 
Répay D.-lel). Az első magyar gyermek- 
tanulmányi kongresszus naplója (1913). 
A kisdedgyermek munkaszerű foglalkoz
tatásának gyermektanulmányi módja 
(1913). A magy. kisdednevelés fejlődés-

történetének vázlata 1843— 1914 (1916). 
A magy. gyermek kephalindexe (1918). 
Tíz óv a magy. gyermektanulmányi iro
dalomból 1907—1916 (1924). A magy. 
gyermek. Eredeti mérések és lélektani 
adatok alapján (1929). A magyar gyermek 
(1930). Cikkek folyóiratokban.

Balogh 1. Ármin (1859—) az orsz. rabbi- 
képzőintézet 1923 óta ny. tr. M. : leford. 
és bev. ellátta Bacon Novum Orgánuma- 
nak 1. részét (1885) és Spinoza Ethikáját. 
A keresztény latin irodalom (a Heinrieh- 
féle Egyet. Irodtört.ben, 1905). — 2. Jenő 
(1864—) 1910— 12 államtitk. a vk. min.- 
ban, 1913— 17 igazságügymin., 1920 óta a 
M. T. Ak. főtitkára, amely utóbbi minőség
ben a legnehezebb viszonyok közt kifejtett 
önzetlen tevékenységével a magyar tudo
mány érdekeinek előmozdítása körül her
vadhatatlan érdemeket szerzett. Angol és 
amerikai elméleti munkák és törvényhozási 
alkotások figyelembe vételével foglalkozott 
az erkölcsi veszélynek kitett éi a züllésnek 
indult fiatalkorúak védelmének kérdésével 
és különösen az 1908. és 1913. évi törvé
nyek (B. n.) és a fiatalkorúak bíróságai 
tervezetének előkészítésével. A patronázs 
szervezetek kiépítésében 1907-től kezdve 
működött. M. : A büntető perjog tan
könyve (1906), Nyomor és bűntettek (O. 
K. 1908, 1500—2. sz.). Fiatalkorúak és a 
büntetőjog (1909). — 3. Péter (1860—) ny. 
fog. tr. M. : Magyar nyelvtan (Egységes 
nyelvkönyvek c. sorozat egy része). Ped. 
értekezések. Szerkesztette az Orsz. Közép- 
isk. Tanáregyesületi Közlönyt.

Baloghy Mária tr.nő, A Jövő Útjain 
társszerkesztője.

Balsaráti Vitus János (1529—75) sáros
pataki ref. tr. 1549. Wittenbergába ment, 
ahol Melanehthont hallgatta, 1554. böl- 
(selettudor lett és M. tanácsára az orvosi 
szakra adta magát. 7 évi wittenbergai 
tartózkodás után Olaszországba ment, a 
bolognai és páduai egyetemet látogatta, 
orvosi tudorságot nyert és IV. Pál pápa 
római udvaréban orvosi gyakorlata is volt. 
1560. br. Perényi Gábor hívására hazajött, 
udvari orvosává lett és mint hely. ig.-tr. 
felügyelt a pataki iskolára. írt vallási és 
orvosi műveket.

Banausla (gör.), szószerint a. m. kézmű
vesség s minthogy a görögök ezt, mint 
szabad emberhez nem méltót, általában 
kevésre becsülték, átvitt értelemben vo
natkoztatták mindarra, ami mesterség
szerű, közönséges és lealacsonyító. Aristo
teles a B. fogalmából indul ki, amikor az 
akkori tényleges nevelés tárgyainak szem- 
meltartásával megállapítja az oktatás 
anyagát. A középkor enyhített ugyan ezen 
a felfogáson, a kézművesség nem rabszolga- 
munka többé, mindamellett a mestersé
geket a „szabad“ művészetekkel szemben 
még mindig „illiberálisnak“ tekintik. A 
humanizmus térhódításával a B. fogalma
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is némi jelentésváltozáson megy át. A 
kézimunkát a legtöbb humanista pedagó
gus éppen nevelői szempontból értékeli, 
ezzel szemben B.nak minősítik mindazt, 
ami tisztán szakszerű, gyakorlatilag hasz
nosítható, tehát ami nem az egész ember 
egyensúlyozott és harmonikus kiművelt
ségét célozza. A B. fogalma ettől kezdve 
máig ebben az értelemben szerepel. A 
XVII., majd a XVIII. században a peda
gógiai realizmus és racionalizmus idején a 
humanisztikus műveltségeszmény hívei a 
B. vádjával illették mindazokat a törek
véseket, amelyek az általános műveltség 
célkitűzésével szemben a gyakorlati érdeket 
(a filantropistáknál : „gemeinnützig“) han
goztatták. Kétségtelen, hogy minden tanu
lás, amely nem önzetlenül folyik, hanem 
valamilyen kenyérkereső pályára való elő
készület céljából, bizonyos mértékig banau- 
zikus. Másfelől azonban a B. fogalmát sem 
lehet annyira kiterjeszteni, hogy minden, 
ami hasznos vagy hasznosítható, száműzve 
legyen az oktatásból. Hogy valami banau- 
zikus-e vagy sem, azt mindig a cél dönti 
el, amelynek érdekében a vele való fog
lalkozás történik. A legeszményibb tár
gyakkal is lehet banauzikusan foglalkozni, 
viszont, hogy a görögök megvetette kézi
munka is eszményi nevelői célok szolgá
latában állhat, azt legjobban éppen Pes
talozzi példája igazolta. Prohászka.

Bánóczi József (1849—1926) tr., filo
zófiai és irodalomtörténetíró, a rabbi- 
képzőintézet tr., majd az izr. tanítóképző 
ig. ; a M. T. Ak. lev. tagja. M. : Révai 
Miklós élete és munkái (1879). Kisfaludy 
Kár. és munkái (1882-—83). A magy. 
romanticizmus (1882). Schopenhauer, 
válogatott értekezések (1882). Emlék
beszéd Greguss Ág. felett (1889). Csokonai 
V. Mih. munkáiból (1922). Eötvös J. br. 
A zsidók emancipációja (B. J. előszavával, 
1922). Mikes K. vál. törökországi levelei 
1900, Magy. Kvtr.). Az orsz. izr. tanító- 
képzőintézet története 1857—97. Alexan
der B.tal szerkesztette a Filozófiai írók 
Tárát, amelyben több művet fordított és 
adott ki (Kant, A tiszta ész kritikája 
Alexander B.tal, 1913). V. ö. Zlinszky 
Aladár: Emlékbeszéd (M. T. Ak. 1931).

Bányamérnök! és erdőmérnöki főiskola,
m. kir. A Mária Terézia által 1763. alapí
tott Selmecbányái „bányászati főtanintó- 
zet“ az első bányászati főiskola volt 
Európában. Onnan 1919-ben Sopron vá
rosába helyezték át és 1922 óta a m. 
kir. B. címet viseli. 3 szakosztályra oszlik 
(bánya-, kohó- és erdőmérnökök), amelyek 
mindegyikén a tanulmányi idő 8 félév. 
Van 24 r. és 4. rk. tanszék, 17 asszisztens 
(adjunktus) és 3 előadó; hallgatók száma 
87 (1925—6-ban). Az intézet alapításának 
és első évtizedeinek történetét levéltári 
kutatások alapján megírta Fináczy E.: 
A magyarorsz. közokt. története Mária T.

korában c. mű II. köt. A jelenlegi tanul
mányi rendet és tananyagot részletesen 1. 
Komis: Közokt. 351—66. 1. L. még az 
intézet 1927—8. Évkönyvét.

Barankay Lajos (1882—) felső keresk. 
ig. Pécs. Különösen az elméleti pedagógia 
és kultúrpolitika problémáival foglalkozik. 
M .: A nevelő hatás elmélete (1924). A 
nemzeti közszellem pedagógiája (1926). 
A magy. integritás művelődéspolitikája 
(1928, ism. M. P. 1928). A magy. nemzet 
kulturális megerősítése (1929). Cikkek a 
M. P.ban : A tanulás pszichológiája (1925). 
A magy. köznevelés időszerű feladatai 
(1926). Nemzeti értékeink tudatosítása a 
nevelésben (1927). A gyakorlati tanárkép
zés megszervezése (1928).

Bárány 1. Qerő (1878—). Vk. miniszteri 
h. államtitkár, az elnöki oszt. főnöke. 
Filozófiai író. A kolozsvári, bp. és lipcsei 
egyetemen végzett jogi és filozófiai tanul
mányokat. A bp. egyet, közgazd. karon 
a filozófia ny. r. tra. A jogbölcselet, kultúr- 
filozófia és etika körébe tartozó számos 
tanulmányt írt (Az ember és világa, Kant 
Immánuel, Jogbölcselkedés, A kultúra 
értékéről, Etikai előadások, Az etikai 
világrend útjelzői stb.) Az elméleti peda
gógia körébe vág : Az eszmények szerepe 
a nevelésben (1931). Königsbergi töre
dék (Széphalom Kvtr. 22. sz.) L’ordre 
étique du monde (Revue de Hongrie 
1930). F. — 2. György, szeniczei
(1682—1757). Mint a Róth és Zimmermann 
fiainak kísérője 1706—8. Jénában, azután 
2 éven át Halléban tartózkodott s itt 
Francket hallgatta. Hazatérve, a győri 
iskola konrektora, majd ág. ev. pap és 
esperes lett. B. a magyar pietistákhoz 
tartozott s Francke pedagógiai elveit 
követte. Erre vall, hogy a klasszikus 
nyelvek háttérbe szorításával a nemzeti 
nyelv és a reáliák jogait védte. M .: 
magyarra fordította Aug. Hermann 
Franckenak Virth Ambrus által dialogizált 
művét Oktatás a gyermeknevelésről. 
(Halle, Orbán István, 1711, 12 r. 120 1.). 
Lásd Payr S. : A pietizmus paedagógikája. 
Spener, Francke és a magyar pietista 
nevelők (Pozsony, 1908). Kiss A . : A 
magy. népisk. tanítás tört. I. F. — 3. 
Ignác (1833—82) Csáktornyái tanítóképző
intézeti ig. M .: Szellem és szellemi nevelés 
(1860). Szemléltető oktatás (1860). Út
mutatás az elemi tanoda olvasókönyveinek 
kezelésére (1860). A költemények kezelésé
ről a népiskolákban (1861). Olvasás tan
módja (1863). Vezérkönyv az első elemi 
nyelvoktatás kezeléséhez (1865). Tanítók 
Könyve (1866, öt kiad.). Szerk. Tanodái 
Lapok (1862—65). Iskolai Kistükör, Is
kolabarát. V. ö. Verédy (Kiss Al.) Molnár 
(Ismerettár).

Baráth Ferenc (1844—1904) gimn. tr., 
tanult Jénában és Edinburgban. M .: 
Nyugat-Európa és hazánk (1871, Apulejus
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név alatt), A francia forradalom (Carlyle
u. ford. 1876—78). Aesthetika (1872). 
írod. dolgozatok (1895).

Barátság. A B. alapja, amint arra már 
Aristoteles (Eth. Nicom. VIII. 14. 1161 b.) 
rámutatott, a kölcsönös szolidaritás ér
zése ; forrása pedig az életkornak és élet- 
körülményeknek, az érdeklődésnek, fel
fogásnak és törekvéseknek bizonyos kö
zössége, esetleg egymást kiegészítő, kom- 
plementárius volta (innen, hogy az ellen
tétek gyakran „vonzzák“ egymást). Már 
a gyermekkori barátkozásokban kimutat
hatók ezek a motívumok : a családi érint
kezés nyújtotta alkalmak, a közös játék, 
később a közös iskolajárás vezetnek gyer
mekek közti B.ra. A pubertáskori B., 
amely rendszerint idősebb „eszményképe
kért“ való rajongásban nyilvánul, a szeretet 
forrásából táplálkozik önfeledten, míg az 
érettebb ifjúkorban a B. inkább a munka- 
közösség tudatából fakad : ebben a kor
ban keletkező B.ok bizonyulnak általában 
a legtartósabbaknak. A B. erkölcsi érté
két az antik íróktól kezdve (Platon, 
Aristoteles, Theophrastos, Plutarchos, Ci
cero) egész a legújabb időkig (Montaigne, 
francia moralisták, Fichte, Schleiermacher, 
Emerson, M. Scheler) gyakran tették 
beható vizsgálat tárgyává ; a költészetből 
pedig számos példáját ismerjük az eszményi 
B.nak (Homerosnál Achilles és Patroklos ; 
Goethe : Iphigenia, Schiller : Bürgschaft, 
Hölderlin : Hyperion, G. Keller : Grüner 
Heinrich, R. Rolland: Jean Christoph, 
H. Hesse : Demian). A nevelés szempont
jából is igen nagy jelentősége van a B.nak : 
a szociális érzület, a hűség, áldozatkészség, 
bizalom, a köteles kímélet, de egyúttal 
a nemes értelemben vett versengés ösztöne 
is leginkább éppen a B. ápolásával fejlő
dik ki az ifjú lélekben. A mai ifjúsági 
mozgalmak (1. o.) fellépésének egyik lé
nyeges indítéka is aimak a példaadó erő
nek felismerése volt, amely a B.ban rejlik. 
Nem hagyható természetesen figyelmen 
kívül, hogy a B. sokszor káros befolyást 
is gyakorolhat a fejlődésre, sőt egészen 
megbéníthatja a nevelés munkáját. Ezért 
a nevelőnek mindenkor óvatos figyelem
mel kell ügyelnie a rábízott növendék 
barátkozásaira, ha ebben a gondosságá
ban nem is fog oly messze menni, mint 
ahogy az a janzenisták, vagy a pietisták 
körében dívott, ahol minden bizalmasabb 
B.ban már a bűn forrását látták. A mo
dem pedagógiában mind sűrűbben fel
hangzik az a kívánság, hogy a tanár és a 
növendék közti viszony a nyüvános ok
tatás keretében is igazi B.gá alakuljon.

írod. Spranqer : Psychologie d. Jugendalters (1931“ ). 
M. Scheler: Wesen u. Formen der Sympathie (1923’). 
A. Herrn: Vom Wesen u. Wert d. Jugendfreundschaft 
(1028t  ProhászTca.

Barbaro, Francesco (1398— 1454) olasz 
humanista, aki De re uxoria c. művében,

amelyet Lorenzo Medicinek ajánlott, né
hány fejezetben a gyermekek nevelését 
tárgyalja.

í r o d .  F ín á c z y : III. 46. I. Woodward: Studies in 
education during the age of Renaissance (1906).

Barbier József (1767—1841) a vakok 
pontírásának feltalálója. A pontokkal job
ban érzékeltethetőknek találta a betűket, 
mint a kiemelkedő vonalakkal. Módszerét 
nehézkessége miatt a Braille-fóle pontírás 
teljesen kiszorította.

Barcafalvi Szabó Dávid (1753 v. 1755— 
1828) műfordító és nyelvújító, 1792—1805 
a sárospataki kollégiumban a matematika 
és fizika tr. M. : Szigvárt klastromi törté
nete (Milles Márton német érzelgős regé
nyének fordítása 1787). Szenvedélyes szó
faragó ; szóalkotásainak csekély része át
ment a köznyelvbe (pl. cím, ima, tábornok, 
mondat, olvasmány, művész).

Bárczy István (1866—) a székesfőváros 
ny. polgármestere, 1901—6 mint közokt. 
ügyosztályának vezetője újjászervezte 
Bpest iskolaügyét, a fősúlyt a népoktatás
ügyre vetette. Szociális reformok : népháza, 
közművelődési könyvtár. Rövid ideig 
igazságügyminiszter volt, M. : alapította 
és egy ideig szerkesztette a Népmlvelés 
c. folyóiratot.

Bardőcz Pál (1864—1931) ny. szfőv. szakf. 
főig. Összeállította Bp. szfőv. elemi isko
láinak helyi tantervét (436 1.). M. : Föld
rajzi tan- és segédkönyvek (1888, 1893, 
1894). A Máv. iskola tört. (1896). Szilágy- 
Cseh tanügyének tört. (1895). A Magy. 
Tanítók Otthona tört. (1900). Iskolaügyi 
dolgozatok (1900). Séták és kirándulások 
Bp. szfőv. elemi isk. részére (1909). Képek 
a kisdednevelés köréből (1915). Montessori 
név. rendszere és módszere (1924). A nép
iek. tankönyvek szerkesztéséről és bírála
táról (1927). A magy. kisdednevelés vezér
könyve (1928, többek közreműködésével). 
Szerk. a Tanítók Otthonának tanügy-tár- 
sadalmi lapját (1900—2); megindította 
a Kisdednevelők Könyvtárát, s a szfőv. 
elemi oktatásának nevezetes mozgalmai
ban úgyis mint központi szolgálatra 
rendelt ig. és úgyis mint szakfelügyelő 
és a pedagógiai irodalom művelője, tevé
keny részt vett.

Bárdos Rémig (1868—) 1920 óta pannon
halmi főapát és a magy. bencés-kongre-

áció elnöke. 1892. gimn. tr. Esztergom-
an, 1907. a községi gimn. ig. M. : Purisz- 

tikus törekvések a magy. nyelvben (1896) ; 
átdolgozta a Vagács-Siegniger-féle Latin 
stílusgyakorlatokat: Alkalmi cikkek és 
ifjúsági szentbeszédek a Szent Gellért c. 
folyóiratban.

Barkóczy 1. Ferenc gr. (1710—65) Ma
gyarország prímása, egri püspök korában 
(1744) ott bölcsészeti tanfolyamot és könyv
nyomdát rendezett be. 1761-től 1765-ig 
(haláláig) Magyarország összes nyilvános 
tanulmányainak fővédője (protectora),
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azaz főigazgatója volt, ami annyit jelent, 
hogy az ország összes nyilvános tanító 
és nevelőintézetei kivétettek a kir. hely
tartótanács igazgatása alól s közvetlenül 
a hercegprímás hatósága alá helyeztettek. 
Erről, valamint B. köznevelési reformjai
ról és intézkedéseiről részletesen 1. Fináczy : 
Mária Terézia I. 276—298 (,,A Barkóczy- 
féle provizórium“). F. — 2. Sándor br. 
(1857—1925). 1879-ben a vk. miniszté
riumba lépett és 1905—12. mint min. tan. 
vezette a középisk. ügyosztályt. Tevékeny 
részt vett a kát. mozgalmakban. V. ö. 
Andor J. : B. S. br. (M. K. 1912). Tom- 
csányi L. : B. S. br. (1925).

Barnard, Henry (1811—1900) neves 
északamerikai pedagógus; 1867., amikor 
Washingtonban megalakul az Egy. Álla
mok közös nemzeti közokt. hivatala 
(Bureau of Education), ennek élére kerül 
miniszteri ranggal (Commissioner of Edu
cation) 1870-ig. Ennek a hivatalnak nem
zetközi alapon szerkesztett évi jelentései 
(Report) világhírűek. M. : Normal schools 
in the ÍJ. S. and Europe (1851, 2 köt.). 
National Education in Europe (1854). 
Pestalozzi and Pestalozzianism (1861). 
German educational reformers (1862). 
Education (1878—9, 2 köt.). Elementary 
education in the U. S. (1900). Alapította 
és szerkesztette az American Journal of 
Educátion-t (1856—-86).

Barnardo, Thomas John (1845—1905) 
angol filantrópus és szociálpolitikus. Orvosi 
működése folytán figyelme az elhagyott 
gyermekek felé irányult, akiknek gyógyí
tása, nevelése és állandó keresethez jutta
tása érdekében óriási agitációt fejtett ki. 
1867. nyitotta meg az első gyermekott
hont (Ever open door: mindig nyitott 
ajtó); azután a kenti grófságban a 3—5 
évesek számára a Babies Castle-1 (kis 
gyermekek kastélya); 1873. a London 
melletti Ilfordban a leányok menedék
telepét. Különböző korú fiúk részére is 
gondoskodott intézetekről. Hatalmas ará
nyokban fejlődött művéről a Destitute 
Waif Children Association (az elhagyott 
árvagyermekek védöegyesülete) gondos
kodik. M. : Something attempted, some
thing done. The rescue of the Waif.

í r o d .  Fritz: Barnardo, der Vater der Nlemands- 
kinder (1909).

Bartal Antal (1829—1909) a klasszika
filológia művelője, a tanárképzőintézet 

akorló főgimnáziumának első ig., a M. 
Ak. r. tagja. M. : A klasszika-filológiá

nak és az összehasonlító árja nyelvtudo
mánynak mívelése hazánkban (1874). 
Görög-latin hangtan (1876). Füstéi de 
Coulanges : Az ókori község (ford. 1883). 
Bevezetés az összehasonlító nyelvtanba, 
Egger nyomán (1883). Megírta a közép
kori magyarországi latinság nagy szó
tárát (1902). Hóman Ottóval megindította 
hazánkban az első (rövidéletű) Philológiai

Közlönyt. Malmosi Károllyal több latin 
tankönyvet üt, amelyek módszertani szem
pontból új irányt indítottak meg gimná
ziumainkban. V. ö. Oyomlay Oy. : Emlék
beszéd B. A. felett (1912. M. T. Akad.).

Bartalus István (1821-—99) zeneíró, 1869. 
a budai áll. tanítóképzőintézet tr., az O.
K. T. (1878), a Kisf. Társ. r., a M. T. Ak. 
lev. tagja. Kiváló ének- és zenetr., aki 
egész nemzedék zenepedagógust nevelt. 
A rendes hangírást egyszerűsítette. Iro
dalmi működésének java része a magyar 
zenetörténelmi adatok feldolgozására esik. 
M. : Magyar egyházak szertartásos énekei 
a XVI—XVII. században (1869). Ének
tanító vezérkönyv (1872—74). Művészet 
és nemzetiség (1876). Újabb adalékok a 
magyar zene történelméhez (1882). Váz
latok a zene történelméből (1877). Magyar 
népdalok egyetemes gyűjteménye (eddig 
7 köt. a Kisf. Társ. megbízásából). Arany 
János dalai (1884). A zeneköltészet elemei 
és műformái (kiadta a vk. min., 1883). 
Módszer a zongora helyes játszására (ujj
gyakorlatokkal). Technikai gyakorlatok. 
Eredeti és átírt zeneművek. V. ö. Verédy 
(K iss Á .). Orbók (Menich A .).

Barth, Paul (1858—1922) volt lipcsei 
egy. tr., szociológus, főleg Spencertől és 
Wundttől befolyásolva. A pedagógia tör
ténetét is szociológiai alapon vizsgálja, 
felkeresve az egyes jelenségek és irányok 
összefüggését a kor mozgató eszmeáram
lataival. A pedagógiát mint tudományt 
pszichológiára és etikára alapozza; a 
nevelés : a társadalmi organizmus tovább- 
plántálása. Elméleti pedagógiáját józan 
eklekticizmus jellemzi, az újabb kísérleti 
eredmények elől sem zárkózik el. M .: 
Die Philosophie d. Geschichte als Sozio
logie (I. 1922.4). Gesch. d. Erziehung in 
soziol. u. geistesgesch. Beleuchtung 
( 1925.6). Elemente d. Erziehungs- u. 
Unterrichtslehre. (1925.10). Önismertetése : 
Philos, d. Gegenwart in Selbstdarstell. 
(Bd. I. 1921).

í r o d .  F. Tönnies: Zum Gedächtnis an P. B 
(Kölner Vierteljahrshefte f. Soziol. 1922.). P ,

Bartha József (1866—) irodalomtörténet
író, tr.,ig., majd a bpesti tankerület magyar 
nyelvi és irodalmi szakfelügyelője. M. : 
A palóc nyelvjárás (1893). A Toldi- 
monda (1899). A magy kát. énekkölté
szet a XVIII. századig (1901). A magy. 
művelődés története (19132). Esztétika 
(1903). Két nemzedék magyar irodalma 
1875— 1925 (1926). Prónai A.lal Stilisztika 
(19142). Retorika (1926.5). Poétika (19251 
Magyar legendák. A magy. Írod. törté
nete középisk. VII. és VIII. o. sz.

Barthélémy : 1. Anacharsis.
Bartók György (1882—) tanult a kolozs

vári, a lipcsei és a heidelbergi egyetemen. 
1917. a kolozsvári, majd szegedi egyetem 
ny. r. tr. M. : Az akaratszabadság problé
mája (1906). Kálvin mint pedagógus
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(Prot. Szemle 1909). Az erkölcsi érték 
filozófiája (1911). Böhm K. tana és sze
mélyisége (1914). Háború, közművelődés, 
nemzetnevelés (1916). Petőfi lelke (1922). 
A filozófia lényege (1924). Kant (1925). 
Az erkölcsi értékeszme története a görög 
filozófiában (1926). Böhm K. (Kultúra 
éa Tud.). Kiadta Böhm K. posthumus 
munkáit.

Bartoniek Géza (1854—1930) egyet, ta 
nársegéd, a bp. polgári isk. tanítóképző 
tr., majd (1895— 1927) az újonnan ala
pított br. Eötvös József-kollégium első 
igazgatója, aki ezt az intézetet a középisk. 
tanárok tudományos kiképzésének egyik 
legkiválóbb intézményévé fejlesztette. F.

Bartsch, Kari (1832—88) heidelbergi 
egyet, tr., igen kiváló német nyelvész, aki 
mind a germán, mind a román filológia 
terén rendkívül gazdag munkásságot fej
tett ki, amely a középisk. oktatásnak is ja
vára vált. M .: a Nibelung-ének (1870—80, 
3 köt.), ennek, továbbá a Kudrun-nak, 
a Rolandslied-nek, Wolfram v. Esehen- 
bach-nak magyarázatos kiadása. Kober- 
stein és Gervinus irodalomtörténeteinek 
új kiadása. 1869 óta szerkesztette a Ger
mania c. folyóiratot stb. stb.

Barzizza, Gasparino da (1370— 1421) 
olasz humanista, aki Páduában tanított. 
Az első retorikai tankönyv írója, egyben a 
eiceronianizmusnak (1. o.) legelső hirde
tője. V. ö. Fináczy III.

Basedow, Johann Bernhard, a német 
filantropizmus megalapítója, Hamburgban 
született 1723. Hányt-vetett, küzdelmes 
ifjúsága volt és csak rendszertelenül vé
gezte egyetemi tanulmányait. 1749—53-ig 
nevelő volt, s ekkor adja ki (1752) első 
pedagógiai munkáját a Methodus in- 
usitata-t. Ezzel a kiéli egyetem magisteri 
fokát nyerte el. A dán kormány a soroei 
lovagakadémia tanárának kinevezte, de 
szabadelvű vallásos nézetei miatt csak
hamar Altonába volt kénytelen távozni. 
Teológiai vitái idővel úgy elmérgesedtek, 
hogy a hamburgi városi tanács megtil
totta könyveinek Hamburgban való ki- 
nyomatását. Rousseau Emiljének hatása 
alatt, de már ismerve Comeniust és 
Locke-ot, 1768. mint pedagógiai agitátor 
lép fel. Vorstellung an Menschenfreunde 
und vermögende Männer über Schulen, 
Studien und ihren Einfluss in die öffent
liche Wohlfahrt mit einem Plane eines Ele
mentarbuchs der menschlichen Erkenntnis 
c. felhívásának hatása majdnem akkora 
volt, mint Luther 1524. híres röpiratának. 
Fejedelmek, tudósok, szülők nagy érdeklő
déssel fordultak vállalkozása felé és anyagi 
támogatást is nyert, úgy hogy bejelentett 
műveit sikerült kiadnia: Methodenbuch 
für Väter und Mütter der Familien und 
Völker és Das Elementarbuch für die Ju 
gend und ihre Freunde in gesitteten Stän
den. Mindkettőt később átdolgozva és

összefoglalva kiadta e címen : Das Elemen
tarwerk 1—4 B., 100 rézmetszetű képpel 
(1774). Ez a mű a XVIII. sz. Orbis pic- 
tusának tekinthető. Közben Lipót dessaui 
fejedelem meghívta, hogy ott nevelőinté
zetet alapítson. Ez meg is nyílt Filantropi- 
num („az emberszeretet iskolája“) néven 
1774 dec., de a kezdet nem felelt meg a 
nagy várakozásnak : csak 15 tanuló jelent
kezett és az anyagi segítség is elmaradt. 
1776 májusában nyüvános vizsgálatot is 
tartott, amely sok érdeklődő tetszését 
vívta ki, de csakhamar akadtak ócsárlók 
is (Herder, Schummel, Schlegel). Kitűnt, 
hogy Basedow sem tanárnak, sem vezető
nek nem való. A vezetést egyidőre Campe 
veszi át, de a régi vezető beavatkozása 
tűrhetetlenné teszi a helyzetet. Végre 
B. visszavonul a kurátorságtól (1778), 
két évvel később vallástanítói (liturgus) 
tisztét átadja Salzmannak és visszatér 
a teológiai és ped. művek írásához. Egy 
agitációs útja alkalmával 1790 júl. Magde- 
burgban utoléri a halál, 3 évvel a F. vég
leges megszűnése előtt. Utolsó kívánsága 
volt, hogy embertársai javára boncolják 
fel testét. B. mint jellem éppenséggel nem 
eszmény. Lényébe Goethe mély pillantást 
vetett (Dichtung u. Wahrheit III. 14). 
Nyugtalansága, mértéktelensége, modor- 
talansága céltudatos munkára képtelenné 
tette. Mint Salzmann megjegyezte, jó volt 
arra, hogy régi visszaéléseket lerontson, 
de nem arra, hogy újat építsen. Nem is 
eredeti fő, mert eszméit Comeniustól, 
Locketól és Rousseautól kölcsönözte. 
Inkább gyakorlati érzéke volt, mint te
remtő elméje, de tagadhatatlan a nevelés
ügyért való önzetlen lelkesedése. Bármily 
nagyhangú túlzással hirdette is eszméit, 
annyit elért, hogy széles körök figyelmét 
ráterelte a nevelés ügyére. Nevelőintézete 
számos hasonló intézetnek mintául szol
gált. A mai reformiskolák, különösen az 
ú. n. Landerziehungsheim-ok is hasonló 
utakon járnak. Pedagógiai munkásságát 
különösen három szempont jellemzi: I. A 
nevelésnek államinak és az egyháztól 
függetlennek kell lennie. 2. Azt kell taní
tani, ami közhasznú (gemeinnützig) , amiből 
következik, hogy a reáliáknak kell túl
súlyban lenniök. Valóban a humanisztikus 
szempont merőben hiányzik B. Elementar- 
werk-jében és iskolájában. 3. A módszer 
legyen gyorsan célhoz vezető, szemléletes, 
a gyakorlati öntevékenységen alapuló és 
minden kényszertől ment. Könnyűvé, 
játékossá akarja tenni a nevelést, hogy a 
gyermeket a közhasznú és boldog életre 
előkészítse. (Rousseauval ellentétben sze
rinte a köz neveli a gyermeket). Az akarat 
nevelésében az állampolgári nevelés és az 
önkormányzat eszméinek csiráival talál- 

| kozunk. Mindezek nagy hatással voltak.
Túlzásait és hibáit (korai nemi felvilágo- 

i sítás, sok jutalmazás, szorgalmi pontok
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és érdemtáblák stb.) a haladó kor elejtette. 
Magyarországon a filantropisták közül 
B. hatott legkevésbbé. Elementarwerk- 
jének egyetlen magyar előfizetője v o lt : 
Josef Sonnemann von Morgenland, ami 
nyilvánvalóan álnév (Waldapfel János 
szerint gróf Teleki József). Megemlíthető, 
hogy Berzeviczy G. a kiváló nemzetgazda
sági író 1786-ban megfordult a F.-ban 
és nagy elismeréssel nyilatkozott a látot
takról. A magánnevelés terén itt-ott rá
akadni B. hatására. Így pl. id. Szász Ká
roly enyedi tanárt B. elvei szerint nevelték. 
Az irodalmat 1. Fináczy: IV. 186—209. 1. 
Waldapfel: B. Elementarwerk-jének magy. 
előfizetője. (M. P. 1922, 1927). Päd. Mag. 
132., 850., 995., 1218. sz. Szelényi.

Basilius Magnus (330—79) görög egy
házatya, 370 óta eaesareai püspök. Kiváló 
író és szónok. 24 fennmaradt beszéde kö
zül a 22., amelyet ismételten lefordítot
tak, pedagógiai tartalmú : Az ifjakhoz, 
hogyan meríthetnek hasznot a pogány írá
sokból. Terjedelemre kisebb ugyan, de 
pedagógiai hitvallására jellemzőbb egy 
másik írása, amely utasításokat tartalmaz 
a gyermekeknek a kolostorokba való fel
vétele és nevelése ügyében. Művei német 
és francia kiadásban is megjelentek. L. Fi
náczy II.

Basirius Izsák (Rouen 1507—76). II. 
Rákóczi György a gyulafehérvári kollé
gium tanárául meghívta B. I.ot, I. Károly 
angol király udvari papját, aki a forrada
lom miatt hazájából menekülni kénysze
rült. B. egyedül viselte ott a professzori 
címet és igazgatta az oktatást. Mellette 
négy osztálytanító (akadémikus) tanított 
a gimn. felső osztályaiban. Ezek egyike 
volt az Utrechtből 1653. hazahívott 
Apáczai Csere J., aki B.szal nemsokára 
éle9 ellenkezésbe került. A magy. tudomá
nyosságért lelkesülő Apáczai ugyanis 
nemzeti szellemben tanított, újabb tan
tárgyakat és tudományos irányokat hono
sított meg. Ezenkívül B. hiúságát sértette, 
hogy az ifjúság az alsóbb osztályok 
preceptorát nálánál jóval többre becsülte, 
noha ő egyedül viselte a professzori tiszt
séget. Ehhez járult még az egyházi ellen
tét. Apáczai a presbiterianizmus, B. a 
püspöki rendszer híve volt. Az ellentétek 
összeütközését a fejedelem azzal hárította 
el, hogy Apáczait Kolozsvárra helyezte át, 
ahová a diákok egy része követte őt.
L. Molnár Al. : XVIII. század (584r— 5.1.).

Bathe, William (1564— 1614), ír szárma
zású jezsuita ; a rendbe lépett 1596.; ké
sőbb huzamosabb ideig a salamancai 
angol kollégium rektora volt. M. : Janua 
linguarum seu modus maximé accom- 
modatus, quo patefit aditus ad omnes 
linguas intelligendas . . . (Salamanticae, 
1611) nemcsak előfutárja, hanem forrása 
is volt több tekintetben Comenius János 
híréé Janua linguarum-ának, mint azt C.

az 1631. írt előszavában maga is beismeri. 
E könyv az idegen nyelvek tanulásának 
könnyebb módszerét mutatja be. J .

Báthory István (1533—86) erdélyi feje
delem, majd (1575) lengyel király. 1574-ben 
12 jezsuitát küldött Erdélybe, ahol Ko
lozsváron, Monostoron és Gyulafehérváron 
kollégiumokat és iskolákat nyitottak, 
amelyek gyorsan felvirágoztak. A jezsuiták
kal akadémiai főiskolát is alapított. B. I. 
idejében a jezsuiták már nagy befolyást 
gyakoroltak Lengyelországban mind az 
ifjúság nevelésére, mind az udvarnál a 
politikában. A 70-es évek vége felé került 
B.hoz a tanügyi munkáiról és diplomáciai 
szerepléséről egyaránt híres Possevino 
Antal atya (1532—1611, 1. ott), aki 
szerzője a Bibliotheca selecta de ratione 
studiorum (Róma 1593 és Köln 1595) c. 
műnek, amely tulajdonképpen pedag. en
ciklopédia és behatóan ismerteti a jezsuiták 
oktatási rendszerét. Possevino ezt annyira 
megkedveltette B.val, hogy ez a kolozsvári 
gimnáziumot akadémiai rangra emelte 
(1581) és minden kiváltsággal felruházta. 
A jó anyagi ellátás következtében Bécsből, 
Lengyel- és Olaszországból jeles rend
tagokat küldtek oda tanítani, akiknek 
száma csakhamar 30-ra emelkedett. A 
főiskolát XIII. Gergely pápa kívánságára 
és támogatásával 1583. konviktussal 
(vagyis szemináriummal) egészítették ki. 
A jezsuiták iskoláiban a tanulók száma 
nagyon megnövekedett, mert protestáns 
szülők is szívesen adták oda gyermekei
ket. Pázmány P. is ennek az intézetnek 
volt növendéke. L. Molnár Al. : XVIII. 
század (569. 1. f).

Batizfalvy István (1824—99) ev. fög. tr. 
Rozsnyón, majd Bp. M. : Történeti élet
rajzok (1852). Aranybánya (1852). Magyar 
királyok és vezérek arcképcsarnoka (1863). 
Szerk. a Heckenast-féle Ismerettárt 
(1859— 64, 10 köt.), a Magyar Nép Lapját 
(1863) s Ballagi M.-ral a Házi Kincstárt 
(1861—63). Tankönyvek, egyházi munkák.

Bátky Károly (1794— 1859) ev. ref. 
tanító, egyike a legelsőknek, aki mint 
népisk. tanító a pedag. irodalom terén 
fellépett. Új írva-olvasási rendszer meg
állapításán fáradozott, de utóbb a hangoz
tatás rendszerére tért át. Gyermekbarát 
c. isk. enciklopédiájában (1852) a beszód- 
és értelemgyakorlatokat Diesterweg mód
szere szerint tárgyalja, akinek irányát e 
tekintetben ő ismertette először hazánk
ban. M. (nagyobbára Kecskeméten je
lentek meg) : Elemi olvasókönyv (1841. 
1869-ig 25 kiad. 135 ezer péld.). Rövid 
útmutatás a magy. nyelvtudományra 
(1842). Gyors olvasótáblák (1843). Er
kölcsi Kalauz (1843, 18574). Rövid ált. 
földleírás (1847). L. még Kiss A .: Ada
lékok (115—23).

Bátorság. A B. a négy főeróny egyike ; 
olyan magatartás, amely valamely el
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határozást, a veszélyekre való tekintet 
nélkül, megvalósít. A B. abban külön
bözik a vakmerőségtől, hogy ok nélkül 
nem keresi a veszélyt. Kétféle B. van : 
az egyiknek típusa a hős katona, akinek 
B.ában testi és lelki jellemvonások egyesül
nek ; a másiknak típusa az igazmondó em
ber. A B. nevelhető ; ez a nevelés akkor 
kezdődik, amikor megállapítjuk, hogy a 
gyermek valamitől fél. Ha fél pl. a sötét
ségtől vagy a szitáló esőtől, akkor vezessük 
ki sötét helyre, a szitáló esőbe és töreked
jünk őt meggyőzni arról, hogy félelme 
alaptalan volt. Erkölcsi B.ra egyrészt azzal 
neveljük a gyermeket, hogy ilyen irányú 
megnyilatkozásait sohasem büntetjük, 
másrészt azzal, hogy kellemetlen követ
kezmények hősies elszenvedésére szok
tatjuk. L. m ég: Gyávaság és bátorság.

í r o d .  A . Neuer: Mut und Entmutigung (1926). 
Fr. Kemény : Die Erziehung zum Mut (hágai morál- 
ped. kongr. 1912). Fr.

Bátorítás. A gyermek természeténél 
fogva félénk s e félénkség sajátos alakban 
újra jelentkezik a serdülés korában mint 
két vágy harca : az egyik vágy arra irá
nyul, hogy feltűnjünk, dicsőséget aras
sunk stb., a másik pedig, hogy a ránk irá
nyuló tekintetek, a társaság bírálata elől 
meneküljünk (1. Félelem). A félénkség 
legyőzésének s helyes mederbe való tere
lésének (vagyis mérsékelt szerénységgé 
való átalakításának) egyik fő eszköze a B. 
A nevelő a félénkséget s a vele járó „para
lizált“ állapotot főleg azzal szüntetheti 
meg, ha növendékében azt a hitet kelti, 
hogy a félénkség krízise „már elmúlt“ 
nála, ő már „nem fél“. Ez a szuggesztió 
eljárása, amely a szuggesztibilitáson (1. o.) 
alapszik. De az akarat minden egyéb ne
velő eszköze jó hatással van a félénkség 
legyőzésére. Külön helyet biztosít a B.nak 
a lélektanban Adler Adolf, akinek elmélete 
szerint az „individuális lélektan“ egyik 
kiváló módszere a B., oly esetekben, ami
kor az egyén rendkívüli mértékben cse
kélyértékűnek érzi magát és amikor e 
(káros) érzéstől az önmagára-eszmélés 
módszerével már nem tud szabadulni. 
Ez esetben a „határtalan bátorítás“ el
járásához fordul az individuálpszicholó- 
gus és meggyőzi a beteget, hogy nincsenek 
az egyénnel veleszületett tehetségek s 
minden siker a feltétlen önbizalomnak, a 
korai és helyes tanulásnak és gyakorlás
nak eredménye.

í r o d .  Adler A .:  Handbuch der Individualpsycho- 
logie (1926). Mendousse : L Élme de l ’adolescent5 (1924. 
IV. fej. 5. rész). Thomas: La suggestion dans l ’édu- 
cation (1895). V. H.

Batthyáneum a gr. Batthyány Ignác 
erdélyi püspök által 1781. Gyulafehérváron 
alapított könyvtár, régiségtár és ásvány- 
gyűjtemény. A könyvtár kéziratokban és 
ősnyomtatványokban gazdag ; 40.000 kö
tetet számlál. A B. az erdélyi püspök fel
ügyelete alatt áll.

Bauch, Bruno (1877—) jénai egy. tr., 
a kantianizmus értékelméleti irányának 
egyik jelentékeny képviselője. A peda
gógia közvetítő helyet foglal el az érték- 
és valóságtudományok közt; a nevelés : 
valóság, amely egyúttal jelentést tár fel, 
ehhez azonban csak valamely objektív 
értékre való vonatkoztatás útján juthat.
M. : Schiller u. seine Kunst in ihrer er- 
zieher. Bedeutung f. unsere Zeit (1924*). 
Wahrheit, Wert u. Wirklichkeit (1923). 
Über d. philos. Stellung d. Pädagogik im 
System d. Wissenschaften (Vierteljahrs- 
schr. f. philos. Päd. I. Jg.). Die er
zieherische Bedeutung der Kulturgüter 
(1930).

I r o d. S .  Johannsen : D. Logos d. Erziehung (1925)- 
E .  K e l l e r :  Br. B. als Philosoph d. vaterländischen 
Gedankens (Päd. Mag. 1187). p .

Bauer, Henrik Miklós (1874— 1927), 
egyike az első szakszerűen képzett észt 
középisk. tanároknak és gyakorlati peda
gógusoknak. A dorpáti (tartui) egyetemen 
történelmi tanulmányokkal foglalkozott 
(1896— 1900). 1898— 1903. a dorpáti fiú- 
és leánygimn.ban a német nyelv és tör
ténelem tr., azután Varsóban reálisk. tr. 
s előadó a női felsőbb pedagógiai tanfolya
mon. Az 1905. évi orosz forradalom után 
hazájába visszatérve, a reváli (tallini) 
„Miklós Gimnázium“ (Nikolai Gümnaa- 
sium) tr. 1906—1911. Mély nemzeti ér
zéstől s gyakorlati pedagógiai tapaszta
latoktól vezetve, megteremti a tallini 
városi női felsőkeresk. iskolát, amelynek 
hatalmas és korszerű épülete B. nemzeti 
szellemű és céltudatos munkásságának 
maradandó alkotása. Forradalmi alapítás 
volt ez a maga idejében : Reválban, az 
ősrégi Hanzavárosban megadta a lehető
séget az észt leányok nemzeti nyelven és 
gyakorlati szellemben való nevelésére. 
B. 1911-től haláláig az iskola ig. volt. 
Közben közoktatásügyi miniszter (1921— 
1922). Az 1906. megalakult észtországi 
népművelő társaság alelnöke, a felnőttek 
számára létesített első észtnyelvű esti 
elemi iskola ig., 1907. az észt esti magán- 
középisk. és az észt gyermeknevelő tár
saság egyik alapítója, majd vezetője. 
Keresztény néppárti programmal kép
viselővé választják (1923). A parlament 
közoktatásügyi bizottságának tagja. Iro
dalmi működést iskolapolitikai és művelő
déstörténeti tanulmányaival, vezércikkei
vel fejtett ki. Számtalan tankönyve v a n : 
leginkább német szerzők nyomán észt 
középisk. számára átdolgozott kiadások.

Virányi.
Baudouin, Louis Charles (1893— ) francia 

pszichológus, genfi egy. mtr., a nancy-i 
pszichológiai iskola egyik képviselője. Fő
leg a tudatalattinak vizsgálatával és a 
szuggesztió kérdéseivel foglalkozik. A ped
agógiát pszichoanalitikus alapon műveli. 
M. : Études de psychoanalyse (1922).
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Tolstoi éducateur (1921). Qu’est-ce que 
la Suggestion? (1924). Psychologie de la 
suggestion et de l’autosuggestion (19254). 
L’äme enfantine et la psychanalyse (1931).

P.
Baumeister, Karl August (1830—1922) 

klassz, filológus, tr., ig., majd min. tan. 
M. : Denkmäler des klassischen Altertums 
(1884—88, 3 köt.). Handbuch der Erzie- 
hungs- und Unterrichtslehre (1894— 98, 
4 köt.), amelynek Magyarországra vonat
kozó részét Kármán M. írta.

Baxter, Richard (1615— 1691) az angol 
puritánizmus feje, mint nevelési elmélkedő 
a vallásos szellemben áthatott családi ne
velés szószólója. Az erkölcsi példaadásról, 
a szoktatásról, a büntetésről, továbbá a 
testi nevelésről és a játékról vallott nézetei 
feltűnő megegyezést mutatnak Loeke-kal. 
M. : Practical Works ed. W. Orme (1868).

í r o d .  B. Dressier: Gesch. d. englischen Erziehung 
41028) 99— 110. 11. P .

Bayer, 1. János (1630—74) filozófiai iró, 
Wittenbergben is tanult, mint tr. és pap 
Eperjesen és Besztercebányán működött. 
M .: Wittenbergben adta ki bölcsészeti ira
tainak összefoglalását: Summariae deci- 
siones metaphysicae -publicis disputationibus 
exhibitae c. művét (1667). — 2. József 
(1851— 1919) tr., a M. T. Ak. és a Kisf. 
Társ. r. tagja. M. : A nemzeti játékszín 
története (1887, 2 köt.). A magyar dráma- 
irodalom története 1867-ig (1897). Katona 
József válogatott drámái (1907). Shakes
peare drámái hazánkban (1909, 2 köt.). 
A Magyar Shakespeare-tár szerk. 1908 óta.

Bayle, Pierre (1647— 1706) francia 
bölcselő és történetíró. Főműve : Diction- 
naire historique et critique (Rotterdam 
1695—97) nagy tudományosságánál és 
könnyed formájánál fogva a felvilágosodás 
korának egyik figyelemreméltó standard
műve, amelyben azt vitatja, hogy ész és 
vallás nem fér meg egymással s hogy az 
erkölcs független a vallástól. Nagy hatással 
volt havi folyóirata is : Nouvelles de la 
république des lettres (1684—87). Y. ö. 
Bp. Szemle (1908).

í r o d .  A. Cazes: P. B., sa vie, sea idées, son 
influence, son oeuvre (1905).

Bäumer, Gertrud (1873—) eleinte tanító
nő, majd a „Die Frau“ és „Die Hilfe“ 
munkatársa, 1910— 19. a német nőegyesü
letek szövetségének elnöke, 1916—20. a 
hamburgi szociálpedagógiai intézet veze
tője, 1919. a bírod, gyűlés tagja, 1920. 
osztálytan., majd min. tan. a birod. bel
ügyminisztérium iskolapolitikai osztályá
ban. M. : Handbuch d. Frauenbewegung 
(1904, 5. köt.). Die Frau u. d. geistige 
Leben (1911). Fichte u. sein Werk (1921). 
Studien über Frauen (1921). Die Frau in 
d. Krisis unserer Kultur (19263). Deutsche 
Schulpolitik (1928). Grundlagen demokra
tischer Politik (1928). Europäische Kul
turpolitik (1926). Neuer Humanismus

: (1930). Schulaufbau, Berufsauslese, Berech
tigungswesen (19302). Sinn und Formen 
geistiger Führung (1931).

Beatus Rhenanus (1485—1547) német 
humanista. Párizsban tanult. Kiváló kri
tikus, aki a bázeli és strassburgi nyomdák
kal való összeköttetése révén számos mű 
nyomását, köztük Erasmuséit is, ellen
őrizte. Történeti munkája Rerum Germa- 
nicarum libri trés (1531). Levelezése (kiad. 
Horawitz-Hartfelder, 1886) a korabeli 
nevelés szempontjából elsőrangú forrás. 
V. ö. Paulsen : Gesch. d. gelehrten Unterr. 
I. (19193).

Becher, Erich (1882— ) filozófus, pszicho
lógus és pedagógus, előbb münsteri, majd 
1916 óta müncheni egyet, tr., a Külpe 
nevéhez fűződő ismeretelméleti neorealiz- 
mus híve ; etikai álláspontja a Sidgwické- 
vel sokban rokon utilitarizmus. A peda
gógiát tudományelméleti szempontból vizs
gálja. M. : Die Grundfragen d. Ethik (1907). 
Erziehung zur Menschenliebe u. Helfer
system (1914). Naturphilosophie (1914). 
Geisteswissenschaften u. Naturwissen
schaften (1921). Metaphysik u. Natur
wissenschaften (1926). Einführung in d. 

j Philosophie (1926). Szerk. : Philos. u. 
pädagogische Arbeiten. V. ö . : Philos. d. 
Gegenwart in Selbstdarst. I. Bd. (19232).

P .
Bechterew, Wladimir (1857— 1927) orosz 

neurológus és pszichológus. 1884. egy évet 
töltött Wundt W. és Flechsig P. m ellett; 
1893. egy. tr. és idegklinikai intézeti ig. 
Szentpétervárott ; 1907. pszichoneurológiai 
intézetet alapított, amely később külön
böző (anatómiai, pedagógiai) osztályokra 
oszlott. Megalapítója az ú. n. objektív 
pszichológiának vagy reflexológiának, 
amely a tudat kikapcsolásával a lelki éle
tet az agy reflexeinek és ezek kapcsolatai
nak tekinti. A reflexek a tapasztalás követ
keztében módosulnak ; ebből magyaráz
hatók a különböző lelki visszahatások. 
M. (francia és német ford.): La psyehologie 
objective (1913). Die kollektive Reflexo- 
logie (1928). K . E.

Becker 1. Karl Heinrich (Amsterdam 
1876—) Heidelbergben tanult, u. o. volt 
egyet, magántr., majd Hamburgban, Bonn
ban az izlamisztika rendes tr. lett. Meg
alapította az Islam  c. folyóiratot, amely 
vezetőszerepet biztosított neki tudomány- 
szakában. 1916. a porosz közoktatásügyi 
minisztériumban az egyetemi ügyosztály 
vezetésével bízták meg. Ekkor írta meg. 
híres emlékiratát a külföld tanulmányo
zásáról, amellyel hazájának elszigeteltségét 
kívánta megszüntetni. Az ő eszméjét való
sította meg Gragger Róbert a berlini 
egyetemen 1917. a Magyar Intézet meg
szervezésével, amelyet B. segítségével, 
aki 1919. porosz közoktatásügyi állam
titkár, majd 1924. miniszter lett, minta
szerű intézetté fejlesztett ki. B. mint
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miniszter vállalta a Magyar Intézet pártoló 
egyesületének elnökségét s innen kelteződik 
nagyhatású magyarbarátsága. 1925. vi
szonozta Klebelsberg gr. látogatását Buda
pesten és ez alkalommal bejárta Magyar- 
országot. A berlini Collegium Hungaricum 
megalapításában tevékeny részt vett. 
Gragger halálakor elismerő emlékbeszédet 
tartott, amelyet a német iskolakönyvek is 
felvettek olvasmányaik közé. 1929. a 
szegedi, a debreceni és a pécsi egyetem 
díszdoktorukká választották. U. e. évben 
fejezte be a M. I. kifejlesztését, amennyi
ben a Collegium Hungaricum szomszéd
ságában külön palotát juttatott neki. Cél
tudatos kultúrpolitikájával magas fokra 
emelte a német szellemi életet. Iskolákat, 
egyetemeket alapított, a meglevő egyete
meknek új alkotmányt adott, legfőbb 
érdeme azonban a nép tanítóképzés újjá
szervezése. A régi tanítóképzőket megszün
tette, s rendes középiskolát végzett tanító- 
jelöltek számára pedagógiai akadémiákat 
alapított, amelyek főiskolai jellegűek és az 
egyéniség kialakítására vetik a fősúlyt. 
Kultúrpolitikájának vezérlő elve : a múlt 
nagy hagyományoknak továbbfejlesztése 
a mai kor szellemében. 1930. megvált 
miniszteri állásától. M. : Gedanken zur 
Hochschulreform (1919). Kulturpolitische 
Aufgaben des Reiches (1919). Kant und 
die Bildungskrise der Gegenwart (1924). 
Vom Wesen der deutschen Universität
(1925) . Die pädagogische Akademie im 
Aufbau unseres nationalen Bildungswesens
(1926) . Farkas (Berlin).— 2. Philipp August 
(Mühlhausen, Elszász; 1862—) román filoló
gus, 1893. a bp. tud. egyetemen a francia 
nyelvészet és Írod. rk., majd 1899. r. tr. Itt
léte alatt munkatársa volt több tud. folyó
iratnak és egy Rousseau monográfiát (Bp. 
1902) írt. 1905. a bécsi egyetemen a román 
filológia tr., 1917 óta lipcsei egy. tr. A 
M. T. Ak. 1924. külső tagjává választotta.

Bécsi Collegium Hungaricum : 1. K ül
földi tudományos kapcsolatok.

Bécsi Magyar Történeti Intézet: 1. K ül
földi tudományos intézetek.

Becsület. A B. elsősorban az ember 
erkölcsi értékének, másodsorban bizonyos 
állás, társadalmi osztály stb. értékének 
elismerését, tiszteletét jelenti. Az egyes 
ember B.ét az határozza meg, hogy az 
erkölcsi értékekből mennyit valósított meg. 
Osztályok B.éről akkor beszélünk, ha a 
tanító, tanár, pap, katona, iparos, keres
kedő, stb. B.éről van szó. Ha a nevelésben 
a növendék értékét bármilyen irányban 
gyarapítjuk, B.ét is növeljük abban az 
esetben, ha az értéknövekedésben erkölcsi 
erő is van.

í r o d .  Fauler J . : Az ethikai megismerés természete 
(1907. 238. sk. 1 .) .M . Wundt: Die Ehre als Quelle d. 
sittl. Lebens in Volk u. Staat (Päd. Mag. 1172). P r .

Bccsiiletérzős. A B. a magunk értékének 
mérlegelésével járó érzelem. Akiben fejlett

a B., az az igazság útját elsősorban azért 
követi, hogy önmagát becsülhesse, s csak 
másodsorban azért, hogy mások elismerését 
kivívja, illetőleg szemrehányását elkerülje. 
A B.re való nevelés azt kívánja, hogy 
minden igaz értékkel kapcsolatban örömet 
sugározzunk a gyermek leikébe. Megalázó 
bánásmóddal ne tompítsuk a növendék 
B.ét. Szoktassuk arra, hogy tisztán lássa 
hibáit és erényeit s ezen az alapon helyesen 
tudja önmagát megítélni. A B. pedagógiai 
felhasználására nézve 1. Versengés.

í r o d .  K . Bodenstein: Das Ehrgefühl der Kinder 
(Päd. Mag. 133*). Fr.

Becsvágy (ambíció) : az a törekvés, 
amely érvényesülésre és mások becsülésé
nek fokozottabb mértékben való elnyeré
sére irányul. Jogosult akkor, ha saját 
értékünknek elfogulatlan mérlegelésén 
alapszik, erkölcsileg megengedett eszközök
höz folyamodik s nemes célokra tör. Ilyen
kor minden haladásnak rúgója. Ha azon
ban önmagunknak túlbecsüléséből táplál
kozik, eszközeiben nem válogatós s minden 
áron érvényesülni óhajt, az ilyen beteges, 
elfajult B. egyéni és társadalmi tekintetben 
romlásra vezet. A nevelőnek s tanítónak, 
elsősorban az iskolának komolyan, de 
egyben óvatossággal számolnia kell a 
B.gyal, ha céljai javára gyümölcsöztetni 
kívánja. Egyes tantárgyak keretében üdvös 
lehet, de túlhajtva, komoly veszedelmeket 
rejt magában. Az ilyen fékevesztett B., 
amely másoknak minden áron való háttérbe 
szorítására irányul, ellenkezik az erkölcs 
törvényeivel, aláássa a közösség érzését már 
az iskolában s később a társadalomban. 
Az iskolai életben a B.at szolgálják a 
nyilv. dicséretek, pénz- és könyvjutalmak, 
a neveknek feltűnő kiemelése az évi érte
sítőkben, stb. A B. élesztősének ezt a 
módját sokszor túlhajtották, amiről a 
nevelés története tanúskodik. Káros be
folyása van a szülők B.nak akkor, ha 
kevésbbé tehetséges, de egyébként szor
galmas gyermekeiknek folyton a tehetséges 
és jeles tanulók példáját állítják szemük 
elé s ezért őket még szemrehányásokkal 
is illetik. A B.nak különösen a jezsuiták 
engedtek tág tért iskoláikban. L. m ég: 
Versengés.

Beda Venerabilis (673—735) az angol- 
országi yarrowi szentbenedekrendi zárdá
ban élete fogytáig művelte a tudomány 
minden ágát és tanította nagy hírrel 
százakra menő tanítványait. Egyházi mű
vein kívül matematikai, csillagászati és 
grammatikai tankönyveket írt, amelyek a 
klasszikus írókban való jártasságáról tanús
kodnak.

í r o d .  Werner K. : Beda der Ehrwürdige. Wien (1875). 
G. F. Brovme: The venerable Beda (1919). f f ,

Bedőházi János (1853— 1915) író, a 
marosvásárhelyi ref. kollégium vegyésztr. 
és ig., orszgyűl. képviselő. M. : A természet- 
tudományok módszeréről (1881). Mi tartott
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meg ezer éven át? (1896). A két Bolyai 
(1898).

Beeger, Julius (1829—99) pedagógus, 
lipcsei néptanító és a német tanítóegyesü
letnek egyik alapítója. 1871. indítványozta 
egy központi ped. könyvtár felállítását, 
amelyből a hatalmas Comenius-Stiftung 
(1. o.) fejlődött. M. : Die pädagogischen 
Bibliotheken, Schulmuseen und Lehrmit
telausstellungen der Welt (Leipzig 1893). 
Németül kiadta Comenius Nagy Oktatás
tanát. 1895. megindította a Pädagogische 
Beimet.

Beély Fidél (1807— 1863) szentbenedek- 
rendi áldozópap, főisk. tr., gimn. ig., a 
M. T. Ak. 1. tagja. Pedagógiai és esztétikai 
cikkek az Egyházi Tár, Tudománytár, 
Regélő, Athenaeum, Religió, Nevelés és 
Életképek c. folyóiratokban. A kisdedóvó
intézetek történetileg (Tudománytár 1841). 
Önálló m. : Alapnézetek a nevelésről és a 
leendő nevelő és tanítóról (Pozsony 1848). 
Szerk. 1849-től az Egyházi Tárt. B. C.

Begyakorlás : 1. Módszer.
Behaghel, Otto (1854—) germanista, 

egyet. tr. M. : Die deutsche Sprache (1886, 
19237). Geschichte d. deutschen Sprache 
(1891, 19285). Deutsche Syntax (3 köt., 
1923—28). Neumann E.sel 1880. megala
pította a Literaturblatt f. german, u. 
roman. Philologie c. folyóiratot.

Behaviorizmus =  viselkedéstan, több 
angol és amerikai állatvizsgáló lélektani 
iránya, amely az állatpszichológiát egyedül 
az állatok külső viselkedésének vizsgálatá
ból akarja megszerkeszteni; később e 
szempontot az emberre is kiterjesztették. 
Fő képviselői ez irányzatnak Mac Dougall, 
Ll. Morgan, Drever, Pierre Janet, jelenleg 
legkiemelkedőbb írójuk J. B. Watson, 
1915 óta az amerikai pszichológusok egye
sületének elnöke, akinek művei adják a 
j elenlegi radikális B . legtelj esebb programm- 
ját. Minthogy ez az elmélet a nevelés 
alapkérdéseivel szorosan összefügg, az 
amerikai neveléstudomány élénken foglal
kozik vele. Főbb tételei a következők: 
A radikális B. elveti a lélek, a tudat és az 
önmegfigyelés fogalmait: e pontban igazi 
„léleknélküli“ és külső, „objektív“ lélek
tant hirdet. A pszichológia tárgya szerinte : 
az ember (külső) viselkedésformái, ame
lyeknek elemi összetevői nem egyebek, 
mint mozgások, s amelyeknek egy fő tör
vénye a szinte határtalan alakíthatóság, 
nem pedig az átöröklés. A gyermeket a 
B. nem tekinti egyébnek egy halmaz proto
plazmánál, amelynek első 5—6 évi ügyes 
alakításétól függ, vájjon Edison, vagy kuli 
lesz-e belőle. A B. a szinte mindenható 
nevelés alapjait azonban csak akkor 
találhatja meg, ha az ember sokféle visel
kedésformái között bizonyos alaptípusokat 
tud kiemelni. Ezeket Watson a gyermek 
(s a felnőtt) három alapvető és ösztönszerű 
reakciójában látja a külső ingerek meg

határozott csoportjával szemben. Ezek : a 
heves lárma és az egyensúly vagy támasztó - 
pont elvesztése a gyermekben „félelmet“ 
kelt, mozgásainak akadályozása „haragot“ 
ébreszt, gyöngéd cirógatás (különösen az 
altesti részeken) „kellemes érzést“ támaszt 
benne ; de ez eseteken kívül vannak még 
oly reakciók is, amelyek már nem szükség - 
szerűek, hanem egyedül csak a szoktatás 
esetleges eredményei. Ilyen pl. az az eset, 
mikor a reggeli vüágosság bennem kellemes 
érzéseket kelt, azért, mert összekötöm az 
édesanya mosolygásával, aki gyermek
koromban minden reggel fölém hajolt. Ez 
a Bechterewtől elnevezett „feltételes re
flexek“ esete, amely törvény okozza, hogy 
igen nagy része félelmünknek, örvendezé
sünknek stb. értelmetlen s véletlen reflex- 
átviteleknek eredménye csupán. A beha- 
vioristák igen nagy jelentőséget tulaj
donítanak a beszédnek az ember egyes 
viselkedésformái kialakításában. Ilyen sa
játos jelenség pl. az emlékezet, melyet mint 
fogalmat kiküszöbölik s helyébe akarják 
tenni a tanulást és elfelejtést, s a róluk 
való beszédet, amelyek egyenként és össze
sen nem állanak egyébből, mint bonyolult 
mozgásokból. Szerintük a tudat s a gondol
kodás sem más, mint nagyon halk beszéd, 
amely mindig bizonyos (torok, nyelv- stb.) 
izommozgásokkal jár, illetve ezek össze- 
sége. A mérsékeltebb behavioristák a lélek
tan kizárólagos módszerének elfogadják 
ugyan a külső megfigyelést, de valamilyen 
értéket tulajdonítanak a belső megfigye
lésnek is : pl. H. Piéron, aki az intro- 
spekció adatait közölhetetleneknek, alanyi
aknak s így a tudományos lélektan számára 
hasznavehetetleneknek tartja. Koffka vi
szont a lélektant a külső és belső viselkedé
sek tudományának mondja. A B. pedagó
giai vonatkozásai : a nevelés mindenható
ságába vetett hit s egy a freudizmushoz 
hasonló lelki gyógyítás : bizonyos hisztériás 
és egyéb tüneteket a szóhozjuttatás (ver- 
balizáció) segítségével gyógyít.

í r o d .  J. B. Watson : Psychology from the stand
point of a Behaviorist (1919, ném. ford. Giese 1930). 
Auger: Une Psychologie objective est-elle possible ? 
(1928). Buhler: Die Krise in der Psychologie (1927. 
18. 1. f.). A . Owens: The Behavior-probieiú-boy. A 
socio-educational survey (1929). Saupe: Einführung 
in d. neuere Psychologie (1930s). Baranyai E . : A 
B.-rdl (N. L. 1931, 1. sz.). F. H.

Behn, Siegfried (1884—) bonni egyet. tr. 
A nevelés eszményeit fenomenológiai elem
zés útján igyekszik meghatározni. M. : 
Kritik der pädagogischen Erkenntnis 
(1923). Allgem. Geschichte d. Pädagogik in 
problementwickelnder Darstellung (1928). 
Philosophie der Werte als Grundwissen
schaft der pädagogischen Zieltheorie (1930).

Behrend, Felix (1880—-) német filozófus 
és pedagógus. A reformmozgalmak egyik 
szóvivője, résztvesz az ifjúsági mozgalom
ban is. A kultúrfilozófiai irányhoz tarto
zik. M. : Der freistudentische Ideenkreis
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(19112). Student und Studentenschaft
(1913). Die Stellung d. höheren Schule im 
System der Einheitsschule (1922). Bildung 
und Kulturgemeinschaft (1922). Indivi
dualität und Schularbeit (1923). Einf. in 
d. Probleme d. Hochschulpädagogik (1924). 
Die Zukunft d. deutschen höheren Schul
wesens (1925). Arbeitsschule u. Arbeits
unterricht (1925). Gegenstand u. Umfang 
der Pädagogik (1925). Munkatársa a Hand
buch f. höh. Schulen c. gyűjteményes 
műnek. P.

Beiskolázás. A kis gyermek beillesztése, 
beilleszkedése az iskolai életbe époly fon
tos, mint nehéz. Az átmenet a család 
szabad játékszobájából a komoly munkára 
serkentő osztályterembe, az iskolázás első 
napja rendszerint az egész életre kihat. 
Ezért ezt az átmenetet s a vele meginduló 
korszakot a pedagógusok különös figye
lemmel kísérik. A B.nak legtermészetesebb 
előkészítője az óvoda, amely mintegy át
hidalja a gyermekszoba és a tanterem közt 
levő űrt. Főelv, hogy tartózkodjunk a túl
zott szellemi követelményektől s hogy 
tartalom és alak dolgában kellő változatos
ságot nyújtsunk (Waitz). A B. idejét illető
leg Európa legtöbb államában a gyermek 
6. életévében állapodtak meg. Hazánkban 
az 1921 : XXX. t. c. értelmében minden 
gyermek 6. életévének betöltését követő 
9 éven át nyilv. oktatásban részesítendő. 
Vannak törekvések, amelyek a korhatárt 
módosítani, fel- v. lefelé kitolni igyekeznek, 
aminek azonban csak kivételes esetekben 
van jogosultsága. Az 1921. évi XXX. t. c. 
a megfelelő testi és szellemi fejlettséggel 
bíró gyermeknek az elemi iskolába való 
felvételét akkor is megengedi, ha az illető 
hatodik életévét a tanév első négy hónapjá
ban tölti be. Viszont annak a gyermeknek, 
aki a mindennapi oktatásra megállapított 
6 év alatt a tanítási tervben kitűzött 
ismereteket nem sajátította el, a minden
napi iskolába járás kötelezettségét a kir. 
tanf. egy, esetleg két évvel meghosszabbít
hatja. A B. alól felmenthető a magánúton 
tanuló, a testileg vagy szellemileg hátra
maradt s az olyan gyermek, akinek egész
ségét vagy biztonságát az iskolábajárás 
veszélyezteti. Bizonyos esetekben (ragályos 
betegség, elmebetegség erkölcsi romlott
ság) a kir. tanf. a gyermeket a nyilvános 
iskolából kizárhatja. A mindennapi tan
köteleseknek kb. 97%-a Magyarországon 
be van iskolázva ; a tökéletes beiskolázás 
a tanyai iskolahálózat kiépülése után lesz 
lehetséges. A továbbképző tankötelesek 
(12— 15. év) beiskolázása sokkal kedvezőt
lenebb, mert a serdülő gyermek munka
erejét a szegény szülők jobban igénybe 
veszik.

Betti János Ráfáel. Magyarországon a 
vakok orsz. intézetének szervezője s első 
ig. József főherceg nádor meghívására 
néhány vak kíséretében megjelent a po

zsonyi 1825— 27. országgyűlésen, ahol az 
ország nagyjai és rendjei előtt bemutató 
előadást tartott a világtalanok nevelés
oktatásáról. Miután az itt összegyűlt 
karokat és rendeket tervének sikerült 
megnyernie, a vakok részére az ország- 
gyűlési képviselők Szállásán három szo
bából álló helyiségben, négy vak növen
dékkel megnyitotta az első intézetet. 
Már a következő évben a Pesten felállított 
vakok intézetének igazgatásával bízatott 
meg. Ez állásáról hat év után lemondott, 
Brünnbe távozott, ahol magánintézetet 
alapított. Schédius Lajossal együtt 1827. 
elkészítette az intézet első szervezeti sza
bályzatát és tantervét (Plánum). Herodelc.

Beke 1. Kristóf (1785—1862) vörös- 
berényi plébános, Veszprémben az árva
ház ig., majd (1835—42) ugyanott képző
intézeti tr. M. : Kézikönyv a falusi meste
rek számára (1828). Neveléstudomány a 
mesterképző intézetek számára (1844). 
Általános tanítástan a mesterképző inté
zetek számára (1844). Jelentős munkája 
A lélektudomány viszonya a neveléshez 
(Philosophiai Pályamunkák. Kiadja a 
Magy. Tudós Társaság, 1845, IH.). Ebben 
pszichológiai okfejtéssel fölveti a mini
mális tankönyvek eszméjét és élesen elítéli 
a „tanítóknak egymás általi kihallgatá
sát“, az ú. n. sedátor-rendszert. V. ö. 
Komis : Eszmények I—n .  — 2. Manó 
(1862—) a bp. és a göttingeni egyetemen 
tanult, a bp. V. kér. főreál., a gyakorló 
gimn., majd 1900. a bp. egyetemen a 
matem. r. tr. 1922 óta nyugalomban. M. : 
Bevezetés a differenciál- és integrálszámí
tásba (19202). Differenciál- és integrál- 
számítás (1910, 2 köt.). A matematikai 
tanítás reformja (Mikola S.-ral 1909). 
Ugyanaz németül (Teubner 1910). Vezér
könyv a népiskolai számtani oktatáshoz 
(1900, a maga nemében kitűnő). Determi
nánsok (1925). Sophia Kovalevszka (1922) 
stb. Avk. min.-nek az országgyűlés elé ter
jesztett jelentéséből a középiskolákra vo
natkozó részt 1886— 96 szerkesztette. Tit
kára volt a millenniumi tanügyi kongresz- 
szusnak és a Napló társszerkesztője. Számos 
tud. értekezés és népszerű cikk a matema
tika, természettudományok és technika kö
réből. Jelentékeny része volt abban a moz
galomban, amelynek eredménye hazai kö
zépiskoláink mat. oktatásának modern 
szellemben való átalakítása.

Békefi Rémig (1858—1924) egy. tr., 
1911-től zirci apát, neveléstörténeti író, 
1913-tól a Múzeumok és Könyvtárak 
orsz. főfelügyelője. 1912. megalapítja a 
budai Szent Imre gimnáziumot. M. : A 
ciszterci rend története Magyarországban
(1896). Árpádkori közoktatásügyünk és a 
veszprémi egyetem létkérdése (1896). A 
ciszterciek középkori iskolázása Párizs
ban (1896). Székesegyházi iskoláink szerve
zete az Anjou-korban (1897). Oláh Miklós
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nagyszombati iskoláj ának szervezete (1897). 
A kát. papképzés Magyarországon (1897). 
A közoktatás története Magyarországon 
1000—1867-ig (1898). A sárospataki ref. 
főiskola 1621. évi törvényei (1899). A 
debreceni ref. főiskola XVII. és XVIII. sz. 
törvényei(1899). III. Béla és amagyarnem- 
zet művelődése (1900). Szent István király 
intelmei (1901). Hogyan lettek a ciszter
ciek tanítórenddé Magyarországon? (1902). 
A népoktatás története Magyarországon 
1540-ig (Akad. pályamű, 1906). Székes- 
egyházi iskoláink szervezete az Anjou- 
korban (Századok, 1907). Az Árpádok, 
mint a keresztény egyház és művelődés 
szervezői (1908). A káptalani iskolák tör
ténete 1540-ig (1910). A pécsi egyetem 
(1910). k. i.

Békcmozgalom az iskolákban. A nagy 
háború előtt világszerte buzgó propaganda 
folyt az ifjúságnak békés szellemben való 
nevelése és kioktatása érdekében. Ennek 
szolgálatában álló intézmények : a berni 
békeiroda ( Bureau international de la 
Paix), a monakói békeintézet (Institut int. 
de la Paix), a luzerni békemúzeum (Musée 
int. de la Ouerre et de la Paix). Békeala
pítványok (Carnegie, Nobel, Grinn). Béke
egyesületek (A Magyar Szt. Korona Or
szágainak Békeegyesülete 1895 dec. 14. 
alakult; elnökei voltak Berzeviczy, Jókai, 
Josipovich, Giesswein, Lukács Gy.). Béke
kongresszusok (az első Londonban 1843, 
a VII. nemzetközi Bp. 1896, Jókai fel
hívása a vüág tanítóihoz és nevelőihez). 
Békenap : máj. 18, az I. hágai békekon
ferencia megnyitásának napja. Megünnep
lését Apponyi gr. 1907 épr. 29-én 48.431. 
— 906. és Zichy gr. 1910 máj. 13-án 1829. 
ein. sz. rendelete nálunk is meghagyta.
L. még Pedagógiai pacifizmus.

í r o d . A. E. Fried : Handbuch der Friedensbewegung 
2 köt., 1911—13s). Kemény F .: A békeprobléma meg
oldásának egyik módja (1900). V. a . : A világbéke 
(1911, Magy. Kvt r), stb. (M. P.) Békemozgalom és 
pedagógia. Egyesület az Ifjúságnak békés szellemben 
való nevelésére (1902, 270—71). Kemény F .: A béke
mozgalom pedag. jelentősége (1906). Ouichard et Voin- 
ehet: L’enseignement pacifique ä l’école prlmaire. 
Siemering: Ich bin lm Volk ein schlichter Lehrer (ism. 
1907). Apponyi A. gr. rendelete (1907 ápr. 29) a béke
nap megünneplése érdekében (egész terjedelmében 1909, 
825—27). Kemény F .: A világbéke (ism. 1911, 576). 
Nánay B .: A békére való nevelés (1917). ü. a . : A békés 
tanítás alapvonalai (1919). E . Homesser: Der Pazifis
mus. Eine philosophische Untersuchung (1931s).

Bél (Belius) Mátyás (1684— 1749) a 18- 
század legkiválóbb magyar földrajzi írója» 
neves pedagógus. 1704. Hallebe került» 
Francke Ág. Hermann tanítványa lett, aki 
annyira megkedvelte, hogy saját fiának 
nevelését is rábízta, majd tanítónak alkal
mazta a Paedagogiumban. Három évi 
hallei tanulás után Bergen városi gimn.- 
nak rektora lett, 1708. haza került s mint 
igazgató Besztercebányán, majd Pozsony
ban működött, miközben a Francke pietiz- 
musától áthatott fiatal tudósnak sok baja 
volt az ortodox felfogású evang. papokkal.

Pozsonyi iskolájának akkora híre lett, 
hogy a tanulók száma rohamosan emelke
dett. A város külső részeiben magánisko
lákat alapított, ahol özvegyek és felnőtt 
leányok tanították a gyermekeket 8 éves 
korukig. Ezekből az akkori „utcai isko
lákból“ fejlődtek később a pozsonyi evang. 
népiskolák. B. a magy. középiskola egyik 
újjászervezője, aki a reális tárgyakat, 
a magy. nyelvet és a földrajz rendszeres 
tanítását meghonosította. M. : Notitia 
Hungáriáé novae historico-geographica 
(1735-—42, 4 köt., az 5. köt. 1. fele halála 
után jelent meg). Krman D.lel együtt ki
adta a csehtestvérek bibliáját (Halle 1722). 
ő  alapította 1721. az első rendesen meg
jelenő magyarországi hírlapot Nova Poso- 
niensia, amely azonban csakhamar meg
szűnt. írt még számos egyházi és iskolai 
tárgyú latin, német és magyar művet, 
amelyeknek jegyzékét Haan L. állította 
össze akad. értekezésében (1879). Élet
rajzát Molnár Al., Szmida L. és Márki S. 
írta meg (Paedagogiai Plutarch I., 1886). 
L. még a pozsonyi ág. hitv. ev. líceum 
történetét Markusovszky S.-tól (1896) és 
a marosvásárhelyi ev. ref. kolleg. 1902—3. 
Értesítőjét (29— 143. 1.).

Belgium. Belgium iskolaügyét bizonyos 
köztársasági szabadság jellemzi. Bárkinek 
joga van iskolát nyitni s ott tanítani, 
anélkül, hogy az állam a munkáját ellen
őrizné. Ezzel a szabadsággal azonban 
nem élnek vissza, sőt bizonyos egészséges 
verseny fejlődik ki az iskolák között. Erre 
kényszeríti az iskolákat egyébként az a 
körülmény is, hogy nemcsak az egyete
mekre, hanem az alsóbb szakiskolákba 
is csak felvételi vizsgálat alapján lehet 
jutni. Fenntartó az állam és a községek. 
A szükségleteknek bizonyos hányadát 
mindenkor a község fizeti. Az állam csak 
akkor utalja ki a ráeső részt, ha a község 
a maga hányadát már megfizette. Az 
iskolakötelezettség általános, a 6—14 éves 
korig terjed és szigorúan ellenőrzik. Az 
elemi oktatás teljesen ingyenes : nemcsak 
könyvekkel, hanem írószerekkel is ellátják 
a tanulókat. Az analfabéták száma igen 
csekély. A még nem iskolaköteles korú 
3—6 éves gyermekek részére ovodák 
vannak. Az elemi iskola 8 éve 4 két-két 
évfolyamos fokozatra (degré) oszlik. Há
rom fokozatot, azaz 6 évet mindenkinek 
az elemi iskolában kell töltenie és csak 
11 éves korában léphet közép-vagy közép
fokú iskolába. Az elemi iskola 5. és 6. 
osztályának anyaga, az idegen nyelveket 
nem tekintve, körülbelül az, ami másutt 
a középiskola 1. és 2. osztályáé. A tanítók 
kiképzése 5 éves tanítóképzőkben történik. 
A középfokú (polgári iskola : école moyenne) 
3 évig tart. Van egy általános hároméves 
tagozata külön a fiúk és külön a leányok 
számára. Az elemi iskola 7. és 8. vagy a 
polgári iskola 2. osztályának az elvégzése
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után beléphet a tanuló egy két évig tartó 
különálló kereskedelmi tanfolyamra, amely 
kisebb kereskedelmi állásokra képesít. 
A polgári iskola tanterve főkép abban tér 
el a mienktől, hogy az anyanyelvet is, a 
második élő nyelvet is mind a három osz
tályban nagy óraszámban tanítják 
(7 +  8 +  8 és 6 +  8 +  7). A középiskoláknak

négy ágazata van (mind a négy ugyan
azon intézetben egy vezetés alatt), ú. m .:
a) gimn. (section grecque-latine), b) rgimn. 
(section latine-mathém.), c) reál (section 
scientifique) és d) kereskedelmi (section 
commercials). Az első kettő közös neve: 
humanités anciennes, a két utolsóé huma
nitás modernes. Az egyes típusok óraterve

a) Gimnázium =  Section grecque-latine

Tantárgy I II III IV V VI összesen

Hittan vagy morális ........................................ 2 2 2 2 2 2 12
Latin ................................................................... 6 6 6 0 6 0 S0
Görög ................................................................. — 5 5 4 4 4 22
1. nyelv .............................................................. 5 4 4 4 4 4 25
2. „ ............................................................. 5 4 4 4 4 4 25
3...................................................................................... — — (3)a <2)a (2)a (2)a (9)a
4.............................................................................. — — — (2)b (2)b (2)b (6)b
Történelem és földrajz .................................... 3 3 3 3 3 3 18
Matematika ....................................................... 4 3 3 3 3 3 19
Természetrajz és fizika .................................... 2 2 2 2 2 2 12
Fizikai gyakorlatok............................................ — — — (1)0 (1)0 (1)0 (3)0
Rajz ................................................................... 2 2 <2)c (2)d (2>d (2)d 4(8)
Testgyakorlat ................................................... 2 2 2 2 2 2 12
Zene .................................................................... 1 1 (l)b (1)C (1)0 (1)0 2(4)

összesen........................ 32 34 34 33—34 33—34 33—34 199—202

b) Reálgimnázium =  Section latine-mathématique

Tantárgy i i III IV V VI 1 í összesen
I!

Hittan vagy morális ........................................ 2 2 2 2 2 2 12
Latin ................................................................... 0 G 0 6 0 0 30
1. nyelv .............................................................. 5 4 4 4 4 4 25
2. „  .............................................................. 5 4 4 4 4 4 25
3. ,, ............................................................. — — (3) (2) (2) (2) (i d
4. ,, .............................................................
Történelem és földrajz ....................................

— — — (2) (2) (2) (6)
3 3 3 3 3 3 18

Matematika ....................................................... 4 4 4 7 7 7 33
Természetrajz és fizika .................................... 2 2 2 2 2 2 12
Fizikai gyakorlatok............................................ — — — 1 1 1 3
Rajz ...................................................................
Testgyakorlat ....................................................

2 2 2 2 2 2 12
2 2 2 2 2 2 12

Zene ................................................................... 1 1 1 — — — 3

összesen........................ 32 80 30(3) 33(2) 33(2) 33(2) 191 (9)

c) Reáliskola — Section scientifique

Tantárgy I i i n i IV V VI Összesen

Hittan vagy morális ........................................ 2 2 2 2 2 2 12
1. nyelv ............................................................. 7 7 5 5 5 6 34
2. ,, .............................................................
3. „  .............................................................

Történelem és földrajz ....................................

0

3

5
3

3

5
3

(2)
3

4
3

(3)
3

4
3

(3)
3

4
3

(3)
3

28
15

(11)
18

Matematika .......................................................
Természetrajz és fizika ....................................

4
2

4
2

4
2

7
2

7
2

7
2

33
12

Fizikai gyakorlatok............................................ — — — 1 1 1 3
Kereskedelmi ismeretek .................................. 3 _ 3

12
3

Rajz ...................................................................
Kéziügyesség.......................................................

2
1

2
2

2 2 2 2

Testgyakorlat ................................................... 2 2 2 2 2 2 12
Zen8 .................................................................... 1 1 1 — — — 3

összesen........................ 30 33 32 (2) 31 (3) 31(3) 31 (3) 188 (11)

Az illemtant az X.—III. osztályokban évenként 8—8 órában tanítják mind a négy típusban. 
A zárójelben levők vagylagos tárgyak.
A heti órák száma sohasem haladhatja meg a 34-et.
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d) Kereskedelmi iskola =  Section commerciale

Tantárgy i n III IV V VI összesen

Hittan vagy morális ........................................ 2 2 2 2 2 2 12
1. nyelv .............................................................. 7 7 5 5 5 4 34
2. „ .............................................................. 6 5 B 4 4 4 28
3.............................................................................. — 8 3 3 3 3 15
4. ,, .............................................................. — — 2 3 3 3 11
Történelem és földrajz .................................... 8 8 3 3 3 3 18
Matematika ....................................................... 4 4 4 2 2 2 18
Természetrajz és fizika .................................... 2 2 2 2 2 2 12
Fizikai gyak.......................................................... — — — (i> (í) a ) (3)
Kereskedelmi ismeretek .................................. — — 3 5 5 5 18
Kajz .................................................................... 2 2 2 (2) (2) (2) 6(6)
Kézügyesség ........................................................ 1 2 — — — — 3
Testgyakorlat .................................................... 2 2 2 2 2 2 12
Zene .................................................................... i 1 1 a ) (í) (í) 3(3)
Gyorsírás ............................................................ — — — (2) (2) (2) (6)

összesen........................ 80 33 34 33 33 33 106

Az illemtant az I—III. osztályokban évenként 8—8 órában tanítják mind a négy típusban. 
A zárójelben levők vagylagos tárgyak.
A heti órák száma sohasem haladhatja meg a 34-et.

Minden iskolaév elején a szülő vagy gyám 
választhat a hittan és a morális között. 
A morális keretében nagy emberek életét, 
kiváló tetteit tárgyalják, hogy a tanuló
kat egyes erényekre ráneveljék. Olvassák 
Plutarchos, De Amicis, Smües, Foerster, 
Seneca, Cicero, Szt. Ágoston stb. munkái
nak idevonatkozó részleteit. Átlag a tanu
lók 1/8 része tanul világi erkölcstant. Az 1. 
és 2. nyelvre nézve tudni kell, hogy a kü
lönböző vidékek szerint a lakosságnak kb. 
a fele franciául, fele pedig flamandul be
szél. Az első nyelv tehát az anyanyelv ; 
a 2. nyelv a franciák számára a flamand 
és megfordítva, a flamandok részére a 
francia ; a 3. és 4. nyelv a német vagy az 
angol. Á közös tananyagú órákat a külön
böző csoportok számára közösen tartják. 
Feltűnő a természettudományok mostoha 
sorsa minden csoportban. A tanítás mun
kájában erősen erezhető a demokratikus 
irányzat. A legújabban, 1929. megjelent 
utasítások szigorúan lelkére kötik a tanár
nak, hogy a tananyag nagyobbik részét 
az iskolában kell elsajátítani az ő irányí
tása mellett ( travail dirigé) s hogy az 
otthoni munkát (travail á domicile) a 
minimumra kell csökkenteni. A belga 
iskolákban az iskolai közös munkának az 
a része vélt értékessé, amely a tanulókat 
különösen a kezdőfokon, bevezette a ta
nulásnak, a feladatok megoldásának a 
mikéntjébe, őket a helyes, az észszerű és 
gyors tanulás módjaival ismertette meg. 
Érmek egyik következménye, hogy a 
tanulókat a napi munka (travail journa- 
lier) alapján is osztályozzák. A tanítás 
munkáját megkönnyíti az alacsony lét
szám : az I—III. osztályokban 40, a többi
ben pedig 30. Az érdemjegyek megálla
pítása érdekében a félév és az év végén 
egymásután következő napokon minden 
tárgyból dolgozatot iratnak, amelyeknek 
döntő szerepük van az osztályozásnál.

Fontos szerep jut az iskola életében a 
jutalmazásoknak (recompense). A  jeles- 
rendűek (0.8 pontszámúnk : az elért pont- 
szám osztva maximálissal) prix-t kapnak 
(könyvjutalom, érem); a jórendűek ju
talma az accessit (nevének megemlítése 
az értesítőben). Az a tanuló, aki minden 
osztályban jelesrendű volt, a miniszté
riumtól részesül jutalomban (récompense du 
Gouvernement, diplóme d'honneur). Vizsgá
latok. Belgium a vizsgálatok hazája. 
Az állam így ellenőrzi az iskolák munkáját. 
Felvételi vizsgálat alapján juthat a tanuló 
a közép- és középfokú iskolák első osz
tályába ; idegen, főkép magánintézetből 
jövők számára a felsőbb osztályokba való 
lépésnél is kötelező a felvételi vizsgálat. 
A továbbhaladásnál különbséget tesznek 
fő- és melléktárgyak között. Az a tanuló, 
aki nem éri el az illető csoportra nézve 
megállapított minimumot, javító vizsgála
tot tesz, akár több tárgyból is, ha a nem 
kielégítő eredmény nem a tanuló hanyag
ságából származik. Hanyag tanuló egy 
tárgyból sem tehet javítót. A tanulmányok 
végeztével a tanuló távozási bizonyít
ványt kap az examen de sortie alapján. 
Ez azonban csak úgy jogosítja felsőbb ta
nulmányokra (egyetemekre stb.) való fel
vételre, ha a bizottság (jury de homologa
tion ) azt érvényesíti; ellenkező esetben 
külön felvételi vizsgálatot kell tennie. Ez 
utóbbi eset fordul elő a magániskolát 
végzetteknél, vagy ha a végzett tanul
mányok szerint kiegészítő vizsgálatot kell 
a tanulónak tennie, hogy a választott 
fakultáson továbbhaladása biztosítva le
gyen. Az egyenjogúsítás nincs meg. a) A la
tin-görög tagozat elvégzése jogosít : a kü
lönböző hivatalnoki pályákra : jegyzői, 
orvosi, gyógyszerészi, állatorvosi, tanári, 
(nyelvi, történelmi és természetrajzi szak) 
pályára, b) A  latin-mennyiségtani tagozat: 
mat. és fizikaszakos tanári pályára és a
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speciális főiskolákra: műegyetemre, bá
nyászatra, tengerészetre, katonai isko
lákra (műszaki tisztek), c) A reál- (scien- 
lifique) tagozat nagyjában a b )  csoport
ban felsorolt pályákra, azonkívül a vasúti 
és postatisztviselők is e csoport tanulói 
közül kerülnek ki. d) A kereskedelmi és 
reáliskolai tagozat a kereskedelmi főisko
lákra, a gazdasági akadémiákra képesít. 
A bank és pénzügyi tisztviselők, a külön
böző vállalatok tisztviselői is ezt a tagoza
tot végezték el. A lakosság foglalkozása 
szerint van Belgiumban mindenféle szak
iskola (bányászati Monsban, hajózási 
Ostendében, Anversben és Nieuportban) ; 
ipariskola és képzőművészeti iskola. Nagyon 
sok a nyilvános zeneiskola. Ennek a Csonka- 
Magyarországnál is jóval kisebb (kb. l/3-a, 
30.443 km2) országnak négy egyeteme van : 
a gandi és liégei állami, a brüsszeli és lou- 
vaini ú. n. szabad egyetem, az utóbbi 
katolikus jellegű teológiai fakultással (a 
többinél ez hiányzik). Mindegyiken meg
találjuk a következő fakultásokat : filo
zófiai (fac. de phil. et lettres), jogi (de 
droit), orvosi (de médecine) és természet- 
tudományi (des sciences). Ezenkívül a 
következő fontosabb, az egyetemhez tar
tozó intézeteket: a) Gandban : mérnöki 
és művészeti (école préparatoire et spéciale 
du génié civil, des arts et manufactures) és 
testnevelési; b)  Brüsszelben : műegyetem 
(polytechnique) ; c) Louvainban : bányá
szati, mérnöki és mezőgazdasági felsőbb 
iskolák, mint a természettudományi fakul
tás intézetei. Igen nagy ezenkívül az állami 
és magán felsőbb szakiskoláknak a száma 
is. Fontosabbak : gyarmati főiskola (An
vers), gazdasági akadémia (Gembloux), 
állatorvosi (Brüsszel), katonai (Ixelles), 
gazdasági (Anvers, Brüsszel, Liége, Mons), 
ipari (Brüsszel, Liége, Mons, Verviers stb.) 
és bányászati (Mons). Az ország fővárosa 
egyúttal a tudományos élet középpontja. 
Van tudományos akadémiája és igen sok 
tudományos intézete, amelyek közt figyel
met érdemel a legújabb pedagógiai intézet 
(Institut supérieur de pédagogie), ahol az 
oktatás és nevelés munkáját irányító és 
ellenőrző ú. n. „élite“ -pedagógusok kép
zése történik. Iskolák száma : a) elemi : 
5090 községi, 3304 magán; 6) polgári, 
fiúk számára : 90 állami, 7 községi, 7 ma
gán ; leányok számára : 47 állami, 8 köz
ségi, 2 magán ; c) középiskola : 36 állami, 
4 községi, 10 magán. Jámbor.

Bell és Lancaster. E két névhez fűződik 
a kölcsönös (monitori) tanításnak mód
szere. Bell András (1753— 1832) mint a 
madrasi (indiai) katonai iskola ig. a szük
ségtől vezettetve jött arra a gondolatra, 
hogy a tehetségesebb tanulókat külön 
kiképezze és a többiek tanítását rájuk 
bízza. Ezeket a segítő-tanulókat, akik a 
tanítást sikerrel látták el, monitor-oknak 
nevezte. Csaknem egyidejűleg Lancaster

József (1778— 1838) londoni magánisko
lájában ugyancsak eredményesen alkal
mazta ezt az eljárást, amely a múlt szá
zad elején rövid időre az egész világon, 
főleg Angolországban elterjedt. Nyilván 
belőle fejlődött az angol tanítóképzésnek 
az a módja, amelyet pupil teacher-system- 
nek (növendéktanítóságnak) neveznek. A 
lancasteri iskolában a vallástanítás a biblia 
olvasására szorítkozott; míg Bell, aki 
később kanonokká lett, az anglikán egyház 
hittételeinek tanítását tekintette a nevelés 
alapjának. Nálunk 1830. a kolozsvári ref. 
egyház népiskolájában tanítottak e rend
szer szerint, amelyet az ottani nőegylet 
is buzgón terjesztett. 1833. megjelent az 
Erdélyi Prédikátori Tárban : A kölcsönös 
tanítás módjának rövid rajza, ugyan
akkor az erdélyi ref. egyház főtanácsa 
ábécét és iskolai táblákat is Íratott a B. L. 
rendszer szerint. Bell művei : An experi
ment in education made in the asylum 
of Madras suggesting a System by which 
a school or family may teach itself under 
the superintendence of the master or 
parent (1747). Elements of tuition (1812). 
The wrongs of children (1819). Lancaster 
m űvei: Improvements in Education, as it 
respects the industrious classes of the com
munity (1803). The British system of Edu
cation (1810, németre Natorp fordította 
1818). V. ö. Molnár: Ismerettár (282—90,
M. A.). Kornis : Eszmények II., 315.

Bellaagh Aladár (1853—1924) tr. és író. 
M. : Jegyzetes kiadások és fordítások. 
Pázmány P. válogatott beszédei (1889). 
Kempis Kalauzának 1. és 2. része. Faludi 
F. Nemes úrfija és Szent embere. Dugonics 
Arany perecek. Számos nyelvészeti, irod.- 
tört. s neveléstani értekezés.

Bellarmino, Roberto (1542—1621), olasz 
jezsuita, bíboros. A szerzetben hosszú 
ideig tanította a teológiát Löwenben, majd 
a római egyetemen, itt Pázmány P. tanára 
is volt. Canizius sz. Péter mellett (1. ezt) 
B. olasz nyelvű és 53 nyelvre lefordított 
katekizmusa volt a XVII—XVIII. század 
legfőbb hitoktató vezérkönyve. Híresek 
voltak De Controversiis fidei c. disputációi, 
amelyeket Pázmány P. is fölhasznált 
Kalauza írásakor. XI. Pius pápa boldoggá 
avatta B.t.

Ír od.  Kovács L. J . : Pázmány Kalauza és Bellar- 
min Disputádéi (ism. M. K. 1908). J .

Belső szekréció és psziché. Az emberi 
szervezet minden működését, tehát az 
elme zavartalan működését is, három 
kormányzórendszer biztosítja : 1. az örök
lődés rendszere, 2. az idegrendszer és 3. a 
belső szekréciós vagy endokrin-rendszer. 
E három rendszer között fejlődéstanilag 
a legfiatalabb, épp ezért működésileg a 
leglabilisabb, a legkönnyebben sérthető a 
belső szekréciós rendszer, amelynek tagjai : 
a pajzsmirigy (thyreoidea), a mellékpajzs
mirigy (parathyreoidea), az ivari mirí-
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gyek: here (testis), petefészek (ovarium), 
a mellékvesevelörendszer (adrenalin-rend
szer), a mellékvesekéregrendszer (interrenális 
rendszer), a kedeszmirigy (thymus) és a 
hasnyálmirigy (insulin). E mirigyek vegyi 
termékeit hormonoknak hívjuk. A vér- 
pályába küldött hormonok által, mint 
vegyi hírnökökkel, kormányozza az endo
krin-rendszer a szervezet legkülönfélébb 
helyein az élet egyes jelenségeit, tehát : 
a növés, az érés, az anyagcsere, a fejlődés 
és visszafejlődés és az elme folyamatait. 
Értelem és belső szekréció. Az értelem foka 
elsődlegesen az agykéreg szöveti szerkezetétől, 
annak az ősöktől örökölt önálló szöveti 
életképességétől függ. A belső szekréciós 
mirigyrendszer pedig csak az értelem fejlő
désének tempóját, valamint az egyes elme
folyamatok gyorsaságát szabja meg. Az érte
lem tehát hormonműködés nélkül is fejlő
désnek indul a gyermeki elmében, ámde 
a fejlődéstempót a hormonok lassítják, 
vagy serkentik. Beszélhetünk tehát érte
lemserkentő vagy psychoaccelerator hormon
csoportról és értelemgátló vagy psychoretarda- 
tor csoportról. Ezt ábrázolja az alábbi ábra.

és belső szekréció. Az emberi elme érzelmi 
reakciós készsége, hangulata szoros kap
csolatot mutat a hormonokkal. A jellemek 
elemzése terén tehát nagy segítségére lehet 
a pedagógusnak a belső szekréciós mirigy
tan ismerete. A következőkben bemutat
juk a jiillem és temperamentum változá
sait a különböző belső szekréciójú egyé
nekben. A pajzsmirigygazdag ember : foko
zott értelmiségű, gyors észjárású, agyilag 
nyugtalan, ivari jellege jól fejlett, több 
benne a szellemi, mint a testi erotika, keve
set alvó, keveset evő, túlérzékeny, túl
ingerelhető, nem kitartó, szomorú hangu
latú. A pajzsmirigyszegény ember : az átla
gon aluli értelmiségű, agyilag tompa, ivari 
jellege tűrhető, alvási és evési szükséglete 
nagy, közömbös, apátiás, alig ingerel
hető, lassú észjárású. Az agyfüggelékgazdag 
ember : szellemileg nyugtalan, jól fejlett 
értelmiségű, gyenge ivari jellegű (bár 
ivarszervei jól fejlettek), sokat evő, ke
veset alvó, túlmozgékony, szomorú han
gulatú. Az agyfüggelékszegény ember : értel
mileg késve fejlődő, erősen impulzív, 
tompa észjárású, erkölcsileg sokszor fo-

Pajzs- Kedesz-

Értelem
serkentő,
psycho-
accele
rator

csoport

mirigy. +  
Adrenal- 
rendszer. +  
Inter - 
renal-
rendszer. +  
Közti -j- 
agyfüggelék. 
Nemi

Az
értelem

fejlődésé
nek

tempója

—mirigy 
Toboz 

—mirigy 
Elülső 
agy- > 

—függelék

mirigy. +
,

Értelem-
gátló,
psycho-

retardator
csoport

+  =  serkent, — =  gátol.

A belső szekréció viszonya a felfogási és 
gondolkodási típusokhoz. A belső szekré
ciós mirigyrendszer hibái segíteni látsza
nak a látási, vizuális típusra, valamint 
a szemléleti, eidetikus felfogásra való haj
lamosságot. Hibás belsőszekréciós műkö
désű gyengeelméjűek az olvasási képesség 
terén feltűnő előnyben vannak az egész
séges hormonrendszerű, de agyilag sérült 
gyengeelméjűekkel szemben. E tény ma
gyarázatát abban kell keresnünk, hogy a 
hibás hormonrendszerű (pathokrin) ér
telmi fogyatékosoknál az olvasott szó képe 
a gyermek elméjében — a szöveg eltűnése 
után is — mint szemléleti kép tartósan 
megtapad és e szemléleti képről történik 
a leolvasás, ill. reprodukálás. Különösen 
nagy a szemléleti képekre való hajlamos
ság pajzsmirigytúltengéssel (Basedow) és 
mellékpaj zsmirigygyengeséggel (tetania)
járó endokrin-beteg gyermekeknél. Innen 
a betegek vizuális típusra való nagy haj
landósága. Temperamentum, kedély, jellem

gyatékos, ivari jellege alig fejlett, hangu
latos, sokszor derűs, gyermekded, szóra
kozott, csapongó. Az ivarerős ember : értel
mileg koránérő, túlizgókony, ivari jellege 
túlfejlett, sokat evő, sokat alvó, derűs 
hangulatú. Az ivargyenge ember: elégségesen 
fejlett értelmiségű, elkülönülő, közönyös, 
nyomott kedélyű, ösztöngyenge, fagyos 
érzékű, túlingerlékeny. Az adrenalin
gazdag ember : átlagnál nagyobb értelmi
ségű, ivarerős, akaratbajnok, fejlett er
kölcsű, lehangoltságra hajlamos és túl
ingerlékeny. Az adrenalinszegény ember : 
kiváló értelmiségű, ivarilag gyengén fej
lett, fáradékony, apatiás, akaratszegény. 
A mellékpajzsmirigyszegény ember : jó ér
telmiségű, ivarüag normális vagy gyenge, 
keveset alvó, keveset evő, nyugtalan, elé
gedetlen, túlérzékeny, mártíromkodásra 
hajló, raffinált s nehezen kielégíthető íz
lésű, elkülönülő (schizoid), idealista, fana
tikus, deszpota. A kedeszmirigygazdag em
ber : nem a legjobb értelmiségű, ivari jel
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lege gyenge, hajlik homoszexualitásra, 
mazochizmusra, erkölcsileg ingadozó, haj
lik öngyilkosságra, bűnözésre, impulzív, 
alkalmazkodásra képtelen.

í r o d .  Ranschburg: A z em beri elme. I — I I .  (1923). 
Pende N . : K o n stitu tio n  u n d  innere  Sekre tion  (1924). 
Speranski: In n e re  S ekre tion  u nd  psychische P rozesse 
(1929, B erlin ). Szondi: S chw achsinn  und  innere  Sekre
tio n  (1923). U. a . : A  fogya tékos  é rte lem  (1925). U. a. : 
Az é rte lm i fogyatékosságok  kezelésének ú ja b b  u ta i-  
ról (1927). Szondi.

Bélyeggyüjtés. A B. a tanulóifjúság 
körében rendkívül elterjedt kedvtelés, 
amely nem ritkán felnőtt korban is foly
tatódik. Pedagógiai szempontból vannak 
hívei és ellenzői. Amazok hivatkoznak arra, 
hogy a B. gyarapítja a tanulók földrajzi 
és történelmi ismereteit, öntevékenységre, 
éles megfigyelésre, rendre stb. szoktatja. 
Az utóbbiak viszont utalnak arra, hogy 
a szenvedéllyé vált B. a tanulók idejét 
túlságosan lefoglalja, az iskolában csere
berére, sőt súlyosabb visszaélésekre csá
bítja. V. ö. Bélyegek a földrajzi oktatás 
szolgálatában (M. P. 1913, 518). Iván K . : 
A bélyeggyüjtés (1924). Philatelus (Jászai 
E. J.) : Bélyeggyüjtés (1926).

Bencések. Szt. Benedek rendalapííó nem 
a tanítást tűzte ugyan ki a szerzetesek 
munkaköre gyanánt, mindamellett már 
Szt. Benedek életében kezdett szerepelni a 
szerzel a nevelés és a tanítás terén. A kolos
tori iskolák a középkorban igen sok bencés 
kolostorban megtalálhatók. Szt. István a 
bencéseket abból a célból hívta be az 
országba, hogy a magyar népet a keresz
tény vallásra térítsék és a már megkeresz- 
telkedetteknek lelkipásztorai legyenek. A 
rendnek már ekkor megvoltak a hagyo
mányai a nevelés és oktatás terén és nálunk 
Magyarországon is a lelkipásztorkodás 
mellett ezen a téren is csakhamar szerephez 
jut. Szt. Gellért Szt. Imre herceg nevelője 
volt és így bizonyára része volt azoknak 
az intelmeknek megfogalmazásában, ame
lyeket Szt. István fiához intézett. A pannon
halmi őskolostorban volt Magyarország 
legrégibb iskolája, amely a többi európai 
országok akkori kolostori iskoláinak min
tájára alakult. Szt. Mór említi, hogy gyer
mekkorában (1010 körül) Szt. Márton 
monostorában tanult. Nagyon kevés ada
tunk maradt fenn a középkor iskoláiról, 
de ezekből következtethető, hogy Szt. 
Márton monostorában is megvoltak a 
trivium és quadrivium évfolyamai, emellett 
a leendő papok számára hittudományi 
oktatás. 1674. a bencések átvették a 
modori grammatikai iskolát, ahol 1777-ig 
tanítottak. A rend maga gondoskodott a 
rendtagoknak tanári képzéséről. A XVII. 
sz. vége felé megkezdődött Pannonhalmán 
a filozófiai oktatás, amely nemsokára rend
szeres tanfolyammá lett. Ezidőben a nö
vendékek a teológiát a nagyszombati 
egyetemen, vagy külföldi kolostorokban és 
egyetemeken végezték. A XVIII. sz.ban

a rendtagok közül néhányan a bakonybéli 
apátságban készültek a tanári pályára. 
Az itteni intézet 1758— 1778-ig állott fenn, 
némi megszakításokkal. 1780. a komáromi 
nagygimnázium lett a bencéseké, azonban 
csakhamar, 1786 nov. 14. II. József császár 
feloszlatta a rendet. A magyar bencésrend 
tulajdonképpen akkor lett tanítórenddé, 
amikor I. Ferenc 1802 márc. 12. kelt ok
levelével visszaállítja a rendet és a vissza
adott birtokok fejében a lelkipásztorkodás 
mellett nyilvános oktatásra is kötelezi. A 
visszaállító oklevél szerint a rendnek a 
következő iskolákat kellett volna elvállal
nia : Nagyszombatban, Pozsonyban, Sop
ronban, Kőszegen, Győrött, Komáromban, 
Esztergomban, Pécsett és Székesfehér
várott a gimnáziumot, Pápán pedig a 
grammatikai iskolát. A pécsi és székes- 
fehérvári gimnáziumokat a rend nem vette 
át, hanem e helyett a győri és pozsonyi 
akadémiák bölcseleti tanfolyamait látta 
el tanárokkal. A pozsonyi gimnáziumot 
elvették tőlük, helyette a soproni és győri 
gimnáziumot főgimnáziummá kellett fej
leszteni. A nagyszombati gimn.ot az eszter
gomi érsek vette át annak fejében, hogy az 
esztergomi gimn.ot főgimn.á fejlesztették. 
A rend tehát 3 fő- és 3 algimnáziumban 
működött. A XX. sz. elején a 3 algimnot 
is főgimn.má fejlesztette, Pannonhalmán 
pedig nyilv. jellegű gyakorló gimn.ot állí
tott, amelyet azonban 1928. Győrbe tett 
át. 1923. megkezdte Budapesten a reál- 
gimn. I. osztályát, amelyet fokozatosan 
kifejleszt. A bencésrendnek Pannonhalmán 
tanárképző intézete is van, amelyet 1819. 
szervezett. Ez részint Bakonybélben műkö
dött Guzmits Izidor apát vezetése alatt, ré
szint Pannonhalmán. A növendékek ezidő
ben a tankerületi igazgató előtt tettek vizs
gálatot, amelynek sikeres kiállása esetén ok
levelet kaptak. Az 1849. kiadott és 1850. 
Magyarországra is kiterjesztett Entwurf 
bevezette a tanároknak bizonyos tantárgy- 
csoportokra való képesítését. Az 1856. kelt 
rendelet szerint a bécsi egyetemen szer
vezett vizsgálóbizottság előtt kellett volna 
a bencés tanárjelölteknek is vizsgálatot 
tenniök, de erre nem akadt vállalkozó. 
Midőn 1883. a tanárképzés és a tanárvizs
gálat ügyét rendezték, Kruesz Krizosz- 
tom főapát mindent elkövetett, hogy a 
rend tanárképzője megmaradhasson. Tre- 
fort miniszter elismerte a tanárképző mű
ködési jogát és annak elvégzése alapján a 
rend tagjai az Orsz. Tanárvizsg. Bizottság 
előtt tehetnek vizsgálatot. Ezt a legújabb 
törvény is megengedi. Doktori szigorlatot 
azonban csak az egyetemi kar engedélye 
alapján tehetnek az egyetemet nem láto
gatott, csupán a pannonhalmi tanárképzőt 
végzett rendtagok. A bencésrendnek tagjai 
közül többen játszottak szerepet az ország 
kulturális és tanügyi életében. Több egye
temi tanár volt, köztük Jedlik Ányos, több
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tanker, főigazgató, mint Fehér Ipoly, 
Franosics Norbert és Mázy Engelbert. 
Jelenleg a rend 201 tagja közül a tanítás 
terén működik 127, ezek közül egyetemi 
tr. 2, teológiai tr. 7, tanárképzőintézeti tr. 
14, gimn. tr. 104.

í r o d .  A  pannonhalm i S z t. B enedek-rend  tö r té n e te . 
Szerk. Sörös Pongrác. 6 k ö t.  A pannonhalm i főapá tság i 
fő iskola évkönyve (1910— 11). (K özzétesz iZoltvány Irén) 
Kálin, Bemard P . : Z u r P h ilosoph ie  der B ened ik tine r- 
R egel (1929). k é p é r t .  (M. K .) Mázy E .: S z t. B ene
d ek  és ren d je  (1908). Kemenes J . : Sz t. B enedek rend je  
a  m agy . k ö z o k ta tá s  szo lg á la táb an  (1929). S z t. B ene- 
d ek -E m lék k ö n y v  529— 1926. P a n n o n h a lm a  1929 (ism. 
1929). Szunogh X . P .: S z t. B enedek  és C assiodoras 
(1919, 134—45 Írod .). Bognár,

Benedek Elek (1859—1929) a Kisf. Társ. 
tagja, rendkívül termékeny és népszerű 
író, a magyar népmese és népmonda ki
váló ismerője és irodalmi művelője, Elek 
nagyapó néven a magyar gyermekek ked
venc írója, aki az ifjúsági irodalmat mara
dandó művekkel gazdagította. Tanárnak 
készült s ha nem tanított is soha, irataival 
a magyar gyermekvilágnak nevelője volt 
egész életén át. A magyar pedagógiai élet
hez fűzte őt az is, hogy megalapította és 
10 évig szerkesztette a Nemzeti Iskola c. 
tanügyi lapot, 1907—10-ig a Néptanítók 
Lapját is szerkesztette. Sajtó alá rendezte 
Apponyi Alb. gr. beszédeit. Alapította s 
szerkesztette a Magyar Világ c. napüapot, 
a Magyar Kritika c. folyóiratot, 1889-től 
Az Én Újságom c. gyermeklapot (Pósa 
Lajossal együtt), később a Jó Pajtás c. 
gyermekújságot és a Kis Könyvtár c. 
ifjúsági vállalatot. Ez utóbbinak köteteiből 
húsznál többet ő maga írt. 1921 óta Er
délyben élt, megalapította a Cimbora c. 
gyermekuj ságot és Az Én Könyvtáram c. 
ifjúsági könyvvállalatot. Ezekkel ápolta az 
Erdélyben maradt magyar családok gyer
mekeiben a magyar hazához való ragasz
kodást. M. : Székely tündérország (1885). 
Székely mesemondó (1888). Magyar nép
költési gyűjtemény, 3. köt. (1888). Testa
mentum és hat levél (1894, 19075). Magyar 
mese- és mondavilág (1896, 1925—66, 5 
köt.). A magyar népköltés gyöngyei (1897). 
Katalin (1897, 19211). A magyar nép 
múltja és jelene (1897, 2 köt.). Többsincs 
királyfi (1900). Uzoni Margit (1901). Szülő
földem (1904). Hazánk története (1904). 
Nagy magyarok élete (1905—1910, 13 
köt.). Honszerző Árpád (1908). Ezer esz
tendő (1909). Toldi Miklós (1910). Csuda- 
lámpa, a vüág legszebb meséi (1913, 4 köt.). 
A szigeti veszedelem (1914). Ó szép ifjú
ságom (1917). Gyermekszínház (1917, 
19252). Édes anyaföldem (1920, 2 köt.). 
Nagyapó mesefája (1921). Az élet útjain 
(1922). Galambok (1922). Zsuzsika könyve 
(1922). Egy székely diák élete (1922). 
Csodavilág (1924). Az én első könyvem 
(1926). Virágos kert (1926). Oy.

Benedek, szent (480—543) szül. Nursiá- 
ban. Rómában tanult, de az ottani erkölcs
telenségtől megundorodva, 14 éves korá

ban a subiacoi barlangba vonult. Néhány 
év múlva több kolostort alapított, később 
a vicovaroi kolostor apátja lett, majd a 
montecassinoi kolostor alapítása után en
nek apátja. Itt írta Reguláját, amely a 
nyugati szerzetesrendek alapszabálya lett. 
Ebben mély bölcseségről, emberismeretről 
és kiváló pedagógiai érzékről tanúskodik. 
Nevezetesen nagy fontosságot tulajdonít 
a tudományok művelésének, a szerzeteseket 
kötelezi az írás-olvasás megtanulására és 
napirendjükben naponként néhány órai 
olvasást ír elő. Ebből csírázik ki a szerzetesi 
iskolák intézménye. A Regulában elsősor
ban a kolostorba lépő serdületlen gyerme
kek nevelésével és oktatásával foglalkozik. 
Nyomatékosan rámutat arra, hogy a neve
lésnél a gyermek egyéniségét figyelembe 
kell venni s vele megértőén, szeretettel kell 
bánni. Csak makacssággal szemben tartja 
alkalmazhatónak a szigorúbb testi fenyí
tést, de még ebben is tartózkodni kell a ha
ragtól és túlzástól. A Regulát jellemző mély 
pedagógiai érzék magyarázza, hogy rendje 
abban a korban úttörő volt az iskolázás 
terén.

í r o d .  Dom A. L'Huillier: Le p a tr la rc h e  de  Bt. 
B eno it (1905). S anc ti B ened ic ti R egu la  M onachorum  
(E d it. D. C. B u tle r , 1912). P. Delhtte : C om m entaive su r 
la  R ögle de  St. B en o it (1913). J. Herwegen : D er heil. 
B en e d ik t (1917). Szunogh X. F. : Szt. B enedek  és 
Caseiodorua (1 9 1 9 ; S zt. B. re g u lá já n ak  pedagóg iája  
70. 1. f., b en ed ik tin u s  isko lázás m eg in d u lása  113. 1. f.).

Bognár.
Beneke, Friedrich Eduard (1798— 1854) 

német bölcsész és pedagógus. Egész filo
zófiáját a lélektanra alapította, melyet két 
főművében fejtett ki : Erfahrungsseelen- 
lehre als Grundlage alles Wissens (1820) és 
Lehrbuch der Psychologie als Naturwissen
schaft (1833). Szerinte a lélek konkrét orga
nizmus, számos anyagtalan erők rendszere. 
Ezek a nagyon különböző fokú és fogékony - 
ságú ősi erők ül. képességek (Urvermögen) 
a külvüág okozta hatásokra reagálva nyo
mokat (Spuren) hagynak hátra, amelyek 
sokféle összeköttetésben és csoportosítás
ban indítják meg és folytatják le az egész 
szellemi életet. E nyomoknak s a belőlük 
eredő készségeknek a cél szerint való be
folyásolása a nevelés feladata. Az erkölcs
tan terén (Grundlegung zur Physik der 
Sitten, 1822) B. nem fogadja el Kant ka- 
tegórikus imperatívuszát, valamint transz
cendentális szabadságtanát sem : az erköl
csöt az érzelmekre alapítja s a determiniz
mus felé hajlik. V. ö. Honke J . : Fr. Ed. 
Beneke (1898). Lélektani és erkölcstani 
elveit a pedagógiára alkalmazta Erzie- 
hungs- und Unterrichtslehre c. művében 
(2 köt. 1835—6, 18764), amely részleteiben 
sok értékes tanulsággal szolgál, de egészben 
véve relativisztikus voltánál fogva nem 
adhat biztos alapot és irányt a nevelőnek. 
B. tanai, amelyek nagyon közel állanak az 
empirizmushoz, füozófus kortársait hidegen 
hagyták, sőt Herbart is, akinek lélektana
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kétségtelenül hatott B.re, nagyon kemény 
bírálatban részesítette őket.

í r o d .  P ä d .  M ag . 110 ., 834 ., 1018 . sz. F.
Benisch Artur (1881—) a vkm.ba be

osztott c. tank. főig. Irodalmi működése 
főleg kultúrpolitikai irányú. Foglalkozott 
a környező országok, újabban pedig külö
nösen a Magyarországon kívüli magyarság 
oktatásügyével, mind az elemi népiskolák
ban, mind a középfokú iskolákban. M.: Az 
osztrák nemzetiségek harca a közópisk.-ért 
(M. P. 1915). Ausztria közoktatásügye (M. 
P. 1916). Magyar iskolapolitika (M. P. 
1914). Középfokú iskoláink elhelyezése (M. 
P. 1918). Középiskoláink topográfiája 
(Magyar Műv. 1924). Elemi népoktatásunk 
kultúrpolitikai problémái (Népt. Lapja 
1924). Elkészítette az 1925. megindult 
nagyarányú népiskolai építési akció pro- 
grammját s ismertette az akció eddigi 
eredményeit a min. kiadásában megj. 
Magyar Népoktatás c. műben (1928).

Bcnka Gyula (1838—1923) a szarvasi ev. 
gimn. tr., majd 1893—1908. ig. Nagy érde
meket szerzett a gimn. belső fejlesztése és 
a tanítóképző önállóságra jutása körül. 
Számos lélektani és pedagógiai tanulmányt 
írt a szarvasi értesítőkbe főleg Rosenkranz 
és Esser nyomán. Főmunkája : A szarvasi 
főgimn. története (Gyoma 1895). V. ö. 
RellLaj. : B. Gy. (Bp. 1928, különlenyomat 
a Benka-emlékkönyvből). Sz.

Benkő Ferenc ref. pap és nagyenyedi tr. 
(1745—1816). Jénában és Göttingenban 
főleg természetrajzi tanulmányokkal fog
lalkozott. Az első magyar iskolai múzeum 
megteremtője, az első magyar ásványtan 
szerzője. Kiváló érdeme, hogy a természet
rajzot magyar nyelven és szemléltetve 
kezdte tanítani. Evégből kis állatkertet is 
rendezett be. M. : Magyar mineralógia 
(1786). Egy kis hazabéli utazás; magyar 
geográfia (1801—2, 4 rész). L. Szilády : 
A mi Erdélyünk (1922). Szilády.

Bennlakás : 1. Internátus.
Bentham, Jeremy (1748—1832) angol 

filozófus, az utüitarizmus (1. o.) megala
pítója. Szerinte minden cselekvés mértéke 
a „hasznosság elve“ (utility), amennyiben 
u. i. a társadalom legtöbb tagjának a lehető 
legnagyobb és legtartósabb boldogságot 
( the greatest happiness oj the greatest number) 
biztosítja. A közösség boldogsága mindig 
az egyének boldogságának összegéből adó
dik. Ezért az etika feladata, hogy az egyéni 
érdekek helyes szabályozására, a boldog
ságot biztosító javak megfelelő mérlegelé
sére tanítson. B. pedagógiai érdeklődését 
szintén utüitarizmusa jellemzi : Lancaster 
(1. o.) eszméiért lelkesedik és a természet- 
tudományi ismereteknek (physical studies) 
az iskolába való bevezetését sürgeti. Ezzel 
nemcsak a felvüágosodás korának peda
gógiai gondolkodására fejtett ki nagy ha
tást, de J. St. Mill és H. Spencer pedagógiá
jának is előfutárává vált. M. : Introduction

to the principles of morals and legislation 
(1789). Deontology, or the science of 
morality (1834). V. Ö. Atkinson G. M .: 
Jeremy Bentham. His life and work. 
(1905). P. Barth : Geschichte d. Erziehung 
in soziol. u. geistesgeschichtlicher Beleuch
tung (19256). P.

Benussi, Vittorio (1878— 1927) Meinong 
tanítványa ; 1918-tól a páduai egyet. tr. 
Főképpen az optikai csalódásokkal fog
lalkozott. Megindítója volt azoknak a vizs
gálatoknak, amelyek az alakelmélethez 
vezettek. M. : Zur Psychologie des Gestalt
erfassens (Untersuchungen zur Gegen
standstheorie, 1904). Stroboskopische 
Scheinbewegungen und geometrischopti
sche Gestalttäuschungen. Arch. f. d. ges. 
Psychol. (1912, 24. k.). Psychologie der 
Zeitauffassung (1913). Die Atmungssym. 
ptome der Lüge. (Arch. f. d. ges. Psych- 
1914, 31. k.). Zur experimentellen Grund, 
legung hypnosuggestiver Methoden psychi
scher Analyse. (Psychol. Forsch. 1927, 9. k.)

K. E.
Benyák Bernát (1745—1829), a pesti 

piarista gimn. tr., majd a székesfehérvári 
gimn. ig. ; buzgó munkása volt a magy. 
irodalomnak (iskoladrámák) s főleg a tan
ügynek. Fennmaradt neveléstudományi 
jegyzetei, amelyeket tanárának jegyzetei 
után készített, szembeszökően mutatják a 
nyugati, ez esetben angol és francia hatá
sokat. 1777. magy. nyelven kezdi tanítani 
a filozófiát s írni filozófiai munkáit. (Egész 
logikából és oktató fizikából válogatott 
cikkelyek. Kalocsa, 1777). Kéziratgyüjte- 
ményében filozófiai műszótárra bukkantak 
(Deáknyelvműben gyakorlott nevezetek
nek magyarítását előadó lajstrom). Már
II. József alatt (1785) egyik igazgatói jelen
tésében szigorúan bírálja a Ratiót. Majd 
az 1790—91-i országgyűlés tanügyi bizott
sága elé terjesztett bírálatában annak sar
kalatos hibáiként kiemeli a tanulnivalók 
tarka sokaságát és a figyelmet szétszóró 
változatosságot. Ennek ellenére a Theoria 
scholarum c. nagy pozitív munkájában a 
magy. iskolák rendszerét a Ratióhoz 
hasonlóan építi fel, csak a humanitás
osztályok számát óhajtja kettőről háromra 
felemelni és megköveteli, hogy a 2. huma
nitás-osztály tanulói kötelesek legyenek a 
schola graphidisbe járni. Ebben a terjedel
mes emlékiratban megvalósítandó esz
ményként hirdeti, hogy Magyarországon 
és Erdélyben valamennyi iskolafajban 
valamennyi tárgy magyarul taníttassák. 
A magy. nyelv művelésére külön társasá
got, Erudita Societas Hungarica-t akar 
szerveztetni. A magy. tanügyi közigazgatás 
élére külön, önálló hatósági szervet, magy. 
kir. közoktatási minisztériumfélét: Di- 
casterium litterale Hungaricum regium-ot 
kíván alakítani, amelynek feje a studiorum 
protector. B. buzgóságát gr. Teleki S. kan
cellár, sőt Lipót király is elismeri, meg



211 Benyomás Bergson 212

köszöni, de tanácsait nem követik. V. ő. 
Kornis : Eszmények (főleg I, 94—7, 210— 
14). Takáts S. : B. B. és a magy. oktatás
ügy (a bp. kegyesr. fog. ért. 1891). Be- 
nyáknak Joas c. isk. drámáját 1770-ből 
kiadta a bp. piarista gimn. ifjúsága (1931).

Benyomás (impresszió) Spranger (1. o.) 
pedagógiájában és szellemtudományi lélek
tanában jelenti azt a valóságban adott, 
vagy a képzeletben megalkotott oly tár
gyat, amelynek érzelmi nyomatéka van s 
ezért átélésünkben bizonyos erővel, hatá
rozottsággal jut uralomra. A szellemtudo
mányi lélektan felfogása szerint ugyanis a 
lélek mindig aktív a maga egész teljes
ségében ; ez az aktivitás vagy jelentmény- 
teremtő vagy jelentményátélő tevékeny
ség ; az utóbbi esetben a B. az átélés 
egyik megelőző mozzanata. V. ö. Spranger : 
Lebensformen, 4. kiad. 149. 1. f.). V. H.

Beöthy Zsolt (1848—1922) a magy. iro
dalomtörténetírás és esztétika egyik leg
kiválóbb művelője. 1886 óta a bp. egyetem 
ny. r. tr. ; a középisk. trvizsg. bizottság 
elnöke, a M. T. Ak. ig. tagja, majd másod
elnöke, a Kisf. Társ. titkára, majd elnöke, 
egyik alapítója s elnöke a Magyar Iro
dalomtörténeti Társaságnak (1911), a 
Magy. Ped. Társaság tiszt, tagja, az Orsz. 
Közokt. Tanács ügyvivő alelnöke stb. 
B. az esztétikát a régibb spekulatív irány
tól a modem pszichológiai alapra vezette 
á t ; irodalomtörténetünkben jeles kutató 
s még fontosabb elemző, összehasonlító, 
értékelő s összefoglaló munkát végzett. 
Nagy munkásságot fejtett ki irodalmi tár
saságaink belső életének irányításában. 
Mint stiliszta a magy. művészi prózának 
elsőrangú képviselője. Irodalmi s oktatás
ügyi irányelve a magy. lélek erejének ki
fejtése az európai kultúra keretében.

M .: A m ag y a r Irodalom  k is tü k re  (1930 '), angolu l 
T he developm en t o t th e  in te lle c tu a l life of th e  H u n 
garians (1914). A  szépprózai elbeszélés a  m agy. iroda lom 
ban  (2 k ö t.,  1886— 88). S zínm űírók  és színészek (1882). 
Színházi e s té k  (1895). A tra g ik u m  (1885). H o ra tiu s  és 
K azinczy  (1890). M agyar b a llad ák  (1885). Széchenyi és 
a  m ag y a r k ö lté sze t (1893). A  m ag y a r irodalom  tö r té n e te  
(képes d íszm unka, 2 k ö t . ,  Szerk ., 1906— 081). Kom - 
em lékek  (1923, 2 k ö t.) . Az egyetem i tan á rk ép zés  k é r
déséhez (1894). A  m ag y a r nem zeti irodalom  tö r té n e ti  
ism erte tése  (2 k ö t.,  1922“ ). M ikes levcleskönyve iro 
d a lm u n k b an  (M agy. K ö n y v tá r) . B r. VYesselényi M. (u . o.). 
F erenc  József és E rzséb e t (u. o.). Jó k a i M. em lékezete  
(u . o.). K ö ltő k  és hősök (u . o.). Régi n ó tá k  (1920). 
E s z té tik a  (kőnyom . 1908). A s tíl (kőnyom . 1908). A 
m űvészetek  tö r té n e te  (szerk . 1906— 12., 3 k ö t.) . B eveze
té s  a p o é tik á b a  (kőnyom . 1907—8). Az iro d a lo m tö rtén e t 
e lm élete (kőnyom . 1907—8). V. ö . Beöthy-Emlékkönyy 
(ism . M. P . 1909). Eináezy: B . Zs.ról (u . o. 1922). 
E é k y  L . :  B. Zs. (K ö ltő k  és Írók , 1924, B . m üveinek  és 
a ró la  szóló irodalom nak  te lje s  felsorolása). K ir ö s y  L . : 
B . Zs. (1895). N ég y esy  L .  : B. Zs. em lékezete  (Olcsó 
K v tr  1926), to v á b b á  M itrovics, Schöpflin  A ., Zsigm ond 
F. és C sászár E . tan u lm án y a i.

Berde Áron (1819—91) megfordult a kül
föld híresebb egyetemein, 1841—63. a 
kolozsvári unit. kollégiumban a természet
tudományok tr., ezután a kolozsvári jog- 
akadémián a nemzetgazdaság és politika 
tr. Több természettudományi mű szerzője.

Berecz 1. Antal (1836—1908) Léván, 
Kolozsvárott és Bp. tanárkodott. 1877. 
a bp. áll. felső leányiskola ig., majd ez 
iskolák min. biztosa. Az Orsz. Középisk. 
Tanáregyesület elnöke (1874). Irodalmilag 
főleg a természettudományok népszerűsí
tésével foglalkozott. 1868—78. szerk. a 
Természet, 1871—72. a Nők Lapja, 1872— 
1904. a Földrajzi Közlemények c. folyó
iratot. Nagy magyar atlasz (Brózik K.lyal 
és Erődi B.val, 1906). — 2. Sándor (1861—) 
tr. és író. Nyitrán, Szentesen gimnázium
ban, majd Bp. az Erzsébet-nőiskolában 
tanárkodott. M. : A Szentes vár. közs. 
főgimn. története (1896). Latin synonymák 
és kifejezések (1900). A képzőművészetek 
története (1904). Magyarország művelő
désének története (1905) stb.

Beregszászi Nagy Pál (1750—1828) korá
nak elsőrendű nyelvtudósa, a göttingeni 
tudós társaság tagja ; eleinte Erlangenben 
tanárkodott, majd 1798— 1803. Sáros
patakon a teológiát és a keleti nyelveket 
tanította. A nyelvészetben az ortológusok- 
hoz tartozott és külföldön latin és német 
nyelven megjelent számos értekezésében 
a magy. nyelvnek sémi rokonságát vitatta. 
V. ö. Imre S., Szombatin Ján. és Zsoldos 
B. idevágó munkáit.

Bcrgcmann, Paul (1862—) pedagógus, 
evolucionisztikus állásponton. Az erkölcsi- 
ség célja a haladás és a nevelés feladata, 
hogy ennek feltételeit biztosítsa. M. : Zur 
Schulbibelfrage. Eine historisch-kritische 
Untersuchung (Päd. Mag. 1894). Soziale 
Pädagogik auf erfahrungswissenschaftli
cher Grundlage u. mit Hilfe der induktiven 
Methode als universalistische Kulturpäda
gogik (1900). Lehrbuch der päd. Psycho
logie (1901). Ethik als Kulturphilosophie 
(1904).

Bergmann, Ernst (1881—) egyet. ny. rk. 
tr. Lipcsében, főleg Eucken befolyása alatt 
áll, a neoidealizmus füozófiájának szellemé
ben a pedagógiában a személyiség fontos
ságát hangsúlyozza. M. : Die ethischen 
Probleme i. d. Jugendschriften d. Jung
deutschen (1906). Die Philosophie Guyaus 
(1912). Fichte, der Erzieher zum Deutsch
tum (19 1 5, 19282). Die Grundlagen d. 
deutschen Bildung (1916). Der Geist d. 
Idealismus (1919). Die klassisch-deutsche 
Bildungswelt (1921). Der Geist des XIX. 
Jhdrts (1922, 19272) Einführung in die 
Philosophie (1926). Geschichte der deut
schen Philosophie (1926).

Bergson, Henri (1859—) korunk egyik 
legnagyobb hatású filozófusa, a College 
de France tr. (1900), az Académie des 
sciences morales et politiques (1901) és az 
Académie Franijaise (1914) tagja. A világ
háború után a Népszövetség mellett szer
vezett Institut internat. de coopération 
intellectuelle elnöke. Filozófiájának jellem
zését 1. alább Bergsonizmus alatt. M .: Essai 
sur les donnéos immédiates de la conscience
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(1889; m agy.: Idő és szabadság. Ford. 
Dienes V. 1925). Matiére et mémoire (1896). 
Le rire (1900 ; magy. : A nevetés. Ford. 
Dienes V. 19202). L’óvolution créatrice 
(1907; magy. : Teremtő fejlődés. Ford. 
Dienes V. 1930). Introduction & la méta- 
physique (1903 ; magy. : Fogarasi B. 1910). 
Réflexions sur le temps, l ’espace et la vie 
(1920). L’énergie spirituelle (1920). Durée 
et simultanéité (1922 ; magy. : Tartam és 
egyidejűség. Ford. Dienes V. 1923). Magy. 
ford.ban olvasható továbbá kisebb dolgo
zatainak gyűjteménye is, amely Metafizikai 
értekezések c. jelent meg (1925; ford. 
Dienes V.)

í r o d .  fi. OiUouin: H . B . filozófiája  (1920*). fi- 
Kroner : H . B . (Logos 1910). f i. Ingarden: In tu i t io n  u. 
In te lle k t, b e i H . B . (1924). J. Chevalier : B ergson (1920). 
F. ChaUaye: B ergson (1928). Nagy J. : A m ai filozófia 
fő iránya i (1923). Kovács J. : B . felfogása az em lékeze t
rő l (M. P . 1915).

Bergsonizmus. A XX. század egyik leg
jelentősebb filozófiai irányát nevezzük így, 
amely a tudományos gondolkodásnak és 
a speneeri evolucionizmusnak a kritikájá
ból nőtt ki. Ez a kritika legteljesebb 
formáját Henri Bergson Idő és szabad
ság, valamint Teremtő fejlődés című 
műveiben érte el, amelyekkel Bergson a 
filozofálásnak egy új formáját alapozta 
meg. Tanításának a lényege, hogy tudá
sunk nem merül ki a tudományos meg
ismerésben, amely a cselekvés eszközeként 
jött léte, hanem a valóság legbenső lénye
gének a megragadására rendelkezésünkre 
áll az ösztönös intuició, amely tulajdon
képpen a valóságnak együttérző átélése. 
S ha erre bízzuk magunkat, akkor feltárul 
előttünk az a teremtő lendület, amely 
minden valóság igazi létrehozója. Valami 
csodálatos, előretörő és megsokasodó élet 
ez, amely minden kereten, téren és fogalmi 
korláton túlárad és csak a tiszta idői 
tartammal fejezhető ki, illetve ebben élhető 
meg. Bergsonnak ezzel a filozófiával igen 
nagy hatása volt korunk szellemi mozgal
maira. Felszabadított bennünket az intel- 
lektualizmus túlzásaitól és az egyoldalú 
értelmi kultúra helyébe egy ösztönös, 
intuitív kultúra eszményét szuggerálta 
sokaknak. Téved azonban, amikor az 
ösztönt és az értelmet Uy mereven szembe
állítja egymással, mert az értelem az 
ösztön folytatása és nem ellentéte. A 
valóságban nem is lehet a kettőt így el
választani, mint a filozófiai analízisben. 
De sokszor a nagy tévedések mozgatják 
meg az emberi szellemet, s kétségtelen 
hogy a B.nak nagy része van abban is, 
hogy a mai pedagógia az értelmi kép
zést nem állítja annyira előtérbe, mint 
a régi. Nagy J . (Pécs).

Berkeley, George (1684—1753), Locke- 
tól befolyásolt angol filozófus, az újkori 
ismeretelméleti idealizmus megalapítója. 
Létezés és megismerés azonosak: esse 
est percipi. Egyetlen valóban létező szub

sztancia a szellem, amely magának kép
zeteket alkot és e képzetek összességét 
világnak nevezzük. Hogy képzeteinknek 
a külvilág tárgyi fennállása megfelel-e, 
arról nincs semmi kényszerítő bizonyossá
gunk : minthogy mindig csak képzeteink
ről és nem magukról a tárgyakról szerzünk 
tudomást, azért a világ mint képzeteink 
rendje csakis elménkben létezik. Az anyagi 
szubsztancia gondolata tehát képtelen-ég, 
merő elvonás, amelynek mint minden 
absztrakciónak, nincs semmi tartalma 
(nominalizmus). Képzeteink törvényszerű 
rendjét az isteni elme teremtő tevékeny
sége idézi fel bennünk. B. a nevelés kér
dései iránt is érdeklődött; mint pedagógus 
Addison (1. o.) köréhez tartozott. A deis
tákkal és szabadgondolkodókkal szemben 
azonban a pozitív valláserkölcsi nevelés 
híve és a gyakorlati irányú képzés mellett 
a klasszikus nyelvi tanulmány fontos
ságát hangsúlyozza. M. : Theory of vision
(1709) . Three dialogues between Hylas 
et Pilonous (1713). Mindkét mű magyar 
ford. (Fii. írók Tára 21. köt. 1909). Treatise 
on the principles of human knowledge
(1710) . Alciphron (1732). Siris (1744). 
Miscellanies (1752).

í r o d .  f i .  M etz: G. B. Leben u. Lehre (1925). jP,
Berkes János (1862—) gyógypedagógus, 

1897. a bp. áll. gyógyped. intézet ig., a 
gyógyped. intézetek orsz. szaktanácsának 
előadója, aki tevékeny szakirodalmi mun
kásságot fejt ki. Szerk. a Magyar Gvégy. _ 
pedagógia, társszérKT a Uyermek c. tolyó- 
iratnak. —----------------- —-------

Berkeszi István (1853—) tr. és író, 
1910—19. a temesvári áll. főreál. ig. M .:
A gróf Haller-fiúk iskoláztatása a XVIII. 
sz.-ban (1889). Gróf Hoffmannsegg uta
zása Magyarországon a XVIII. sz.-ban 
(1898). Rendi országgyűléseink magyar
sága (1898). Temesvárt és Délmagyar- 
országot illető több monográfia.

Berlin város iskolaügye. A mai Nagy- 
Berlin 1920. keletkezett 94 községnek 
egybeolvasztásából, amelyek mindegyi
kének megvolt addig a maga külön, rész
ben igen fejlett iskolai szervezete. Az 
egybeolvasztás az iskolaügyi hatóságokat 
súlyos feladatok elé állította, melyek még 
ma sincsenek teljesen megoldva. Nagy- 
Berlin 20 közigazgatási kerületre oszlik, 
amelyeknek mindegyike saját hatásköré
ben intézi iskoláinak ügyeit. Az egységes 
vezetésről a központi iskolaügyi tanács 
gondoskodik. Az államnak felügyeleti joga 
van. Az iskolaügy a város költségvetésé
ben 1928-ban 150 millió márkával szere
pelt. A város főleg a szegénysorsú tanulók 
helyzetén könnyít a legmesszebbmenő 
szociális intézkedésekkel. A népiskolák 
száma 1928: 632, ebből 42 felekezeti 
oktatás nélküli. Utóbbi iskolák ú. n. 
kísérleti iskolák, amelyekben új nevelési
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módszereket próbálnak ki. A népiskolák 
nyolcosztályúak, a tanulók száma 1928 : 
272.758. Az egyes osztályok tanulólét
száma nem haladhatja túl a 40-et. A nép
iskolák mellett van 31 ú. n. Mittelschule, 
amelynek 6 osztálya főleg ipari és keres
kedelmi pályákra készít elő. Átlépés a 
középiskolákba lehetséges. A középiskolák 
száma 152, ezek 22 iskolatípust képvisel
nek 75.270 tanulóval. Minden reform- 
törekvésnek megvan a maga iskolatípusa, 
legnevezetesebbek: gimnázium, reálgim
názium, reformreálgimnázium, Aufbau
schule, Deutsche Oberschule stb. A típusok 
sokféleségének sok áldatlan zavar a követ
kezménye, mert az átlépés az egyik iskola
fajból a másikba rendkívül meg van nehe
zítve. A 152 középiskola közül 98 fiú-, 54 
leányiskola. A felnőttek középiskolai to
vábbképzését szolgálják az esti iskolák és 
a munkások érettségi kurzusa. Utóbbi 
fiatal tehetséges munkások számára lehe
tővé teszi a főiskolák látogatását. A szak
oktatást szolgálják az iparos továbbképző
tanfolyamok, amelyek nagy gyakorló mű
helyekkel rendelkeznek, továbbá az ipar- 
művészeti, a kereskedelmi és a felső keres
kedelmi iskolák. Utóbbiak a különböző 
kereskedelmi szakok szerint tagozódnak. 
A berlini iskolaügyben nagy szerepet 
játszik a rendkívüli oktatás. A nyomorék 
gyermekek, aki kiskolát nem látogathat
nak, egyéni oktatásban részesülnek ottho- 
nükban. Ezeknek a száma 1927.: 166 volt. 
Tüdőbajos gyermekeknek két Freiluft- 
Schule áll rendelkezésére. A szellemüeg 
korlátolt gyermekek 49 iskolában külön 
kiképzést nyernek. A tanulók száma az 
utóbbiakban 6812 volt. Vakok és süket
némák intézetem kívül külön iskoláik van
nak a nehezen hallóknak, a nehezen látók
nak, a dadogóknak. Rendkívüli érdekes
sége a berlini iskolaügynek két erdei kö
zépiskolája, amelyekben a tanítást a sza
badban tartják és a tanulókat egész nap 
foglalkoztatják. Ebben a két iskolában 
koedukációs rendszer van. Több közép
iskolának nyaralótelepe van, ahová nyá
ron az osztályok tanáraikkal felváltva 
kivonulnak egy-két hétre. A testnevelésre 
az iskolák különös nagy gondot fordítanak, 
amire a nagyvárosi tanulóknál fokozott 
szükség is van. Heti 4 tornaórán kívül 
kötelező játékórák, kötelező úszó- és evező- 
tanfolyamok, havonta osztálykirándulá
sok, téli sportok gondoskodnak a berlini 
ifjúság testi fejlődéséről, amit a város 
évi versenyek rendezésével és vándor
díjak kitűzésével is elősegít. Hasonló 
magas fokon áll Berlinben a művészeti 
és zenei oktatás is, amelynek kiváló elő
nyére szolgál a nagy múzeumok és hang
versenyek díjmentes látogatása. A tanítás 
technikája általában rendkívül fejlett és 
a legtöbb iskolában igénybe veszik a filmet, 
és a rádiót is.

í r o d .  Jens Nydahl: Das Berliner Schulwesen (Berlin 
1928, ism. M. B. 1930). Moede-Pinkouiski-Wollf: Die 
Berliner Begabtenschulen (Päd. Mag. 731*). Papp Z . : 
Berlin iskolaiigye (ism. M. P. 1930, 44).

Farkas (Berlin).
Berlini magyar iskola. Alakult 1923. 

mint kiegészítő tanfolyam a berlini magyar 
honos szülőknek a német iskolákba járó 
gyermekei számára. Fenntartó testületé 
a Berlini Magyar Iskolaszék, amely a ber
lini magyar kolónia tagjaiból alakult. El
nöke Mezei Emil kormányfőtan. Tanítót a 
magyar Julián-egyesület bocsát rendelke
zésre. A tanulók száma átlag 50—60. A 
tanítás a délutáni órákban folyik, a tan
anyag magyar nyelvre, földrajzra és törté
nelemre tagozódik. A nyári szünetet a 
tanulók Magyarországon egyes családok
nál elosztva töltik magyar nyelvi ismere
teik kiegészítése céljából. Mind a tanítás, 
mind a magyarországi nyaraltatás in
gyenes. Farkas.

Berlini Collegium Hungaricum: 1. Kül
földi tudományos kapcsolatok.

Berlini Magyar Intézet: 1. Külföldi tudo
mányos kapcsolatok.

Berlitz-módszer : az élőnyelvek gyors és 
gyakorlati elsajátítására szolgáló módszer, 
amelyet 1878 óta az amerikai M. D. 
Berlitz honosított meg. A Berlitz-Schools 
of Languages ma már az egész vüágon el
terjedtek, Párizsban külön tanítóképző
jük is van. A B. lényege, hogy a tanuló 
az első leckétől kezdve csupán a meg
tanulandó nyelvet hallja, m. p. olyan taní
tótól, akinek az anyanyelve. Ebben külön 
tankönyvek támogatják. Bár tudományos 
értéke a B.nek nincs, nem tagadhatni, hogy 
kisebb létszám mellett a kitartóan foly
tatott gépies gyakorlás a társalgásban 
eredményre vezet. Ezért egyes elemeit 
az iskolai nyelvtanítás keretén belül is 
hasznosítják.

Bérmálás (confirmatio =  megerősítés). 
Krisztus-rendelte szentség, amelyben a 
megkeresztelt ember a Szentlélek erejét 
veszi, hogy hitét állhatatosan vallja és hite 
szerint éljen. Rendes kiszolgáltatója a 
püspök, kézrátétellel, krizma-kenéssel és 
az ezt kísérő szavakkal. Fölvevője minden 
megkeresztelt ember, a XIII. század óta 
a serdülő korúak. Z.

Bernhard-alapítvány (Stipendium Bern- 
hardinum). A német származású B. Dániel 
1761. az utrechti egyetemen 9000 angol 
font alapítványt tett 12 pfalzi, esetleg 
Németország más vidékeire való, vagy 
magyar ref. tanulók részére. Rendesen 
3—4 magyart is felvesznek. Egy-egy teo
lógus 3 évig élvezheti az ösztöndíjat s ha 
az egyetemről véglegesen távozik, útikölt
séget is kap.

Bernolák, 1. Antal (1762— 1813) szláv 
nyelvész és tót író. Mint lelkész a tót iro
dalom művelésére irodalmi kört is alakított. 
Arra törekedett, hogy az általánosan hasz
nált cseh irodalmi nyelv helyébe a tótot
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helyezze. M. : Lexicon slavicum, bohemico- 
latino-germanico-ungaricum (1825—27) és a 
szláv nyelvekről latinul írt több munka. —
2. Kálmán (1883—) a bp. VI. kér. Mária 
Terézia leánylíceum ig., az O. K. T. tagja. 
M. : Über Elektrizitätsentwicklung bei 
abreissenden Flüssigkeitstropfen (Berlin 
1912). Az elektromos kettősréteg (1914). 
Középiskolai számtankönyvek (1927, 1928, 
1929). Leánynevelésünk fejlődésének 
iránya (1928.)

Bert, Paul (1833—86) francia tudós és 
kultúrpolitikus, 1869. a párizsi Faculté 
des sciences-on az élettan tanára. Mind
azokban a Jules Ferry nevéhez fűződő 
törvényalkotásokban, amelyek a francia 
nyilvános népoktatást újjászervezték (ál
talános tankötelezettség, a népoktatás in
gyenessége, a tanítóképzés reformálása, 
az állami tanítóképesítés törvénybe ikta
tása, a testgyakorlásnak és a gazdasági 
oktatásnak kötelezővé tétele, a tantervek
ből a pozitív vallástan kiküszöbölése és 
általános erkölcstannal való helyettesí
tése stb.) P. Bertnek úgy is mint tervező
nek, úgy is mint parlamenti előadónak fő
része volt. V. ö. Buisson : Diet, de Péda- 
gogie, s. v. Bert. F.

Berta Ilona (1862—), 1886—7 Angliá
ban, 1893—4. Németországban tartóz
kodott; 1911—20. az Erzsébet-nőiskola 
és Apponyi-kollégium ig. A helyes magyar
ság és a magy. irodalom ismertetése érde
kében az iskolán kívül is széleskörű és 
eredményes tevékenységet fejtett ki év
tizedeken át nyilv. felolvasásaival (Uránia, 
Mária Dorothea-Egyesület stb.) M. : szá
mos értekezés és cikk a Nemzeti Nőneve
lésben és a Magyar Asszony Lapjában, 
amelyet 9 év óta szerkeszt.

Bcrthelot, Pierre Eugéne (1827— 1907) 
híres francia vegyész, a Collége de France 
tr., a fr. Akad. tagja, a M. T. Ak. kültagja. 
M. : Science et libre pensée (1905). Archéo- 
logie et histoire des sciences (1906) és 
számos önálló szakmunka. Magy. jegyze- 
tes kiadás Kármán M-tól: La science 
idéale et la science positive (Franc. Kvtr. 
28).

Berti, Domenico (1820—97), olasz filo
zófus és államférfi. 1849. a torinói egyet, 
az erkölcstan tr., 1870—77. a római egyet, 
a filozófia tr., 1866—67. közokt. miniszter. 
M. : Vita di Giordano Bruno (1868, 1889). 
II processo orginale di Galileo Galilei 
(18782). Cesare Alfieri (1877). Scriti varii 
(1892). Alapította a Rivista Italia-t.

Berufsschule elnevezéssel illetik újabban 
Németországban a szakiskolákat ( Fach
schulen), hogy már ezzel is jelezzék ennek 
az iskolafajnak rendeltetését : az elméleti 
és gyakorlati előkészítést a különböző 
életpályákra a keresetképesség szempont
jából. L. Päd. Mag. 897., 1040. sz.

Beruházás (állami), köznapi értelemben 
leltári értékgyarapodással járó kiadás,

vagyis intézménybe, üzletbe, vállalatba 
vagy gazdaságba történt minden oly, mint
egy vagyoncserét képező befektetés, amely 
a vagyonállagot növeli, avagy a felszerelés 
gyarapítását, illetve a jövedelem fokozá
sát célozza. Az állami háztartás szem
pontjából (1. Állami költségvetés) beruházás 
alatt csakis az ingatlan államvagyonba 
fektetendő kiadás értendő, amellyel szemben 
az állam ingatlanvagyon leltárában meg
felelő ellenérték áll ; állami beruházásnak 
tehát csupán azok a kiadások tekintendők, 
amelyek ingatlanok szerzésére, állami 
építkezésből eredő új építmények és mű
tárgyak (út, vasút stb.) létesítésére, épít
kezési jelleggel bíró átalakításokra, vagy 
egyébként az ingatlan értékének és jöve
delmének emelésére vannak szánva. Az 
1924/25. költségvetési év óta 1928/29-ig 
összesen 93P2 millió pengőt tesz ki az az 
összeg, ami ilykép állami beruházásokra 
fordítható volt. Gazdasági célú beruházá
sokra fordíttatott 606-9 millió P, kulturális 
és szociális célokra 226-5 millió P, egyéb 
építkezésekre 97-8 millió P. A kulturális 
és szociális célokra beruházott 226‘5 millió 
P-ből kimagasló rész (46-3 millió) jutott nép
iskolák létesítésére, egyéb közoktatási és 
kulturális beruházásokra pedig 75'9 millió. 
A legutolsó zárszámadások szerint a val
lás- és közoktatásügyi tárca beruházásai 
1929/30-ban : 10.7 millió P, 1930/31-ben 
5.7 millió P. Mészáros.

Berwaldszky Kálmán (1875—) az iglói 
áll. el. isk. ig. volt; 1919. új munkakört 
kapott mint szakfelügyelő a szfőv. kir. 
tanfelügyelőségnól; 1920. a Népt. Lapja 
s.-szerk., 1930. egyik szerk. M.: A kát. isko
lázás vázlatos története (1900). A népiskolai 
rajzoktatás (1907). A Lőcsevidéki R. K. 
Tanítóegyesület története (1908). Az iglói 
városi r. kát. iskola története (1909). 
A tanítók tanácsadója (1923). A magy. 
nemzet története (tankönyv) (1926). A 
rajzoktatás vezérkönyve (1930). Szerk. 
Iglón a r. k. tanítóegyesület évkönyvét 
(1907—1910) és a Scepusia c. folyóira
tot (1912). Bp.en a Pedag. Zsebnaptárt 
(1924—1926) és a Magy. Tanítók Évköny
vét (1930). Több történeti és művészet- 
történeti könyvet is írt.

Berzeviczy 1. Albert (1853—) politikus 
és író, ny. vk. miniszter, a M. T. Ak. és a 
Kisfaludy-Társaság elnöke. Nagyarányú és 
maradandó értékű munkásságot fejtett ki 
szóval és tettel a hazai művelődéspolitika, 
történettudomány, művészettörténet, esz
tétika és irodalomtörténet terén, de kül
politikai vonatkozású kérdésekben is. Pá
lyája elején az eperjesi jogakadémián a 
politika és jogtörténet tr. volt. Miniszter
ségét a magyar általános műveltség elő
mozdítását célzó számos törvény meg
alkotása tette emlékezetessé. Közművelő
désünk fejlesztése érdekében s főleg a fel
sőbb oktatás és az iskolánkívüli népműve



219 Berzeviczy Beszámíthatóság 220

lés ügyében számos cikket és tanulmányt 
tett közzé. B.t, a szabadságharc utáni év
tizedek történetíróját és az emlékírót is 
különösen a közművelődés kérdései érde
kelték. Mint szónok és stiliszta a legkivá
lóbbak közé tartozik. M .: Közművelődé
sünk és a harmadik egyetem (1894). Az 
ismeretterjesztés eszközei az iskolán kívül 
1897). Itália, útirajzok és tanulmányok 
(1898, 19243, 2 köt.). Vörösmarty és a 
magyar nemzeti politika (1902). Beszédek 
és tanulmányok (é. n., 2 köt.). Gróf Szé
chenyi István munkáiból (1903—1907, 2 
köt.). A Cinquecento festészete és szobrá- 
szata (1908, 19092). Régi emlékek 1853— 
1870 (1907). Válogatott beszédek (é. n.). 
Beatrix királyné (Magy. Tört. Életrajzok, 
1908). Gróf Széchenyi István (Magy. 
Kvtár, 1908). Petőfi mint útirajzíró (1909). 
Magyar utazók Olaszországban (é. n.). 
A tájképfestés a XVIII. században (1910). 
A parlamentekről (ó. n.). A természet- 
feletti elem Shakespeare színműveiben 
(1910). Az abszolutizmus kora Magyar- 
országon (1922— 1926, 2 köt.). Számos 
tanulmány különféle folyóiratokban, főleg 
a Bp. Szemlében. V. ö. : Emlékkönyv B.
A. írói működésének félszázados forduló
jára (Pécs, 1925). Baros Gy. : B. A. (Iro
dalomtörténet 1925). — 2. Gergely (1763— 
1822) az első nemzetgazdaságtani író, aki 
Németországban tanult s 1786. a dessaui 
philanthropinumot is meglátogatta, amely
ről igen elismerően nyilatkozott (1. anyjá
hoz intézett leveleit, amelyeket unokája 
1897. tett közzé). A parasztok helyzetéről, 
a magyar iparról és kereskedelemről szóló 
latinul írt munkáival utat tört. Kora nem 
értette meg, mert az akkori nyugati fel
fogáshoz simulva s erősen érvelve a jobbágy
ság felszabadítása mellett és védelmébe fo
gadva a kizsákmányolt parasztosztályt, 
oly elveket hirdetett, amelyek a magyar 
nemesség rendi előjogait veszélyeztetni 
látszottak. Rövid hivataloskodás után 
1795. visszavonult birtokára, ahol tudo
mányos kedvteléseinek élt és az ág. ev. 
egyház ügyeivel foglalkozott. A göttingeni 
tudós társaság tagjává választotta (1802). 
V. ö. Gaal J . : B. G. élete és művei (1902). 
Marczali H. : B. G. államiratai (1907). —
3. Tivadar (1817—1889). Ifjúkorában, a 
XIX. század 30-as éveinek végén az ország
gyűlési ifjúság lelkes tagja, később megyei 
főjegyző és alispán. 1865—9. orsz. képv. 
Deák Ferenc pártjában részt vett a nemze
tiségi törvény előkészítésében. 1870—85 
Sáros és Szepes megyék tanfelügyelője. 
Buzgón fejlesztette a népiskolákat és óvo
dákat, sikerrel küzdött a magyarságért, 
megalapította az eperjesi Szóchenyi-kört. 
V. ö. Orbók: Plutarch (Latkóczy M.). Gy.

Bessenyei György (1747—1811) az újabb 
magy. irodalom úttörője, a magy. nyelv 
apostola, a felvilágosodás kultúrájának elő- 
harcosa, aki ennek tartalmát igyekszik a

nemzet lelki talajába átültetni s ezzel 
nemzetét a százados elmaradottságból ki
emelni. Előtte első sorban a francia példa 
ragyog. B. igazi jelentősége a művelődés 
terén van (Beöthy). A külföldi viszonyok 
és utazásai megérlelték benne a gondolatot, 
hogy a nemzet boldogsága a kultúrától 
függ, ennek pedig az irodalom és a nyelv 
a kulcsa. Magyarországi író barátait tudo
mányos egyesületbe, akadémiába akarta 
tömöríteni : Egy magyar társaság iránt való 
jámbor szándék (1781, Révai Miklós adta 
ki 1790 ; v. ö. Császár E. ! B. akadémiai 
törekvései, 1910). „Mennél műveltebbek 
leszünk, annál magyarabbakká fogunk 
válni“. A magy. nyelv é3 kultúra érdeké
ben száll síkra a Magyarság c. röpiratában 
(Bécs, 1778), ebben (2., 12. 1.) és A Holmi 
c. munkájában (Bécs, 1779 : 154., 161., 
240. 1.), a deák nyelv ellen küzd. B. már 
1781. tudatosan megfogalmazza a X IX . 
század magy. nemzeti államának alapvető 
kultúrpolitikai gondolatát: hogy a művelt
ség terjesztésével kell megnyerni a Duna 
völgyében lakó különféle népeket. Sőt 
költői lelke a respublica liter árumban már 
egy utópiát rajzol: képzelete előtt a 
magyar min nemzetközi tudományos 
nyelv ragyog. A nem zeti kultúrpolitikának 
egy másik, demokratikus elve : a tehet
ségek szelekciója is szóvivőre talál benne. 
Anyai oktatás (erkölcsi levelek, 1777) c. 
munkája a felvilágosodás tipikus peda
gógiai terméke. B. az előszóban magának 
tulajdonítja ugyan e művet, Eckhardt S. 
azonban kimutatta (Egyet. Philol. Közi. 
1919, 195. 1.), hogy két fejezete alig egyéb 
mint Hallifax angol író franciára átültetett 
művének Avis d'un pére ä sa fiile fordítása. 
Egy anyának leányához írt levelei, ame
lyek az igazi nő eszményét rajzolják. A 
nők tudományos tehetsége és képzése 
tekintetében B. Rousseau nyomán halad : 
a komoly tudomány nem való a nőnek. 
A Holmi e. munkájában (103— 105. 1.)
B. megemlékezik pataki tanulóéveiről, 
példák felsorolásával kimutatja az akkori 
oktatás hézagosságát, a modem ismeret- 
anyagoknak az ókoriak mellett való teljes 
kirekesztését, az emlékezetnek az értelem 
rovására értéktelen adatokkal való telí
tését, a megmerevült, nehézkes módszert 
(1. Fináczy IV, 301—3. 1.). Ugyanebben 
a munkájában (97. 1.) a konviktusok 
mellett tör lándzsát. V. ö. Kornis : Esz
mények (I., II. több helyen). Széli F. : 
B. Gy. (1894). Beöthy : A szépprózai el
beszélés (II. köt., 1887). Régi magyar 
könyvtár (7., 13., 16., 30. köt.).

Beszámíthatéság. Korlátolt beszámítható- 
ság. A büntető perrendtartás szerint „lehet
nek oly lelkiállapotok, amelyek a beszá- 
míthatóságot feltétlenül nem zárják ugyan 
ki, de lényegesen csökkentik“ . Ilyen álla
potban főleg a megfontolási képesség van 
érintve, anélkül azonban, hogy a meg
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fontolás teljesen fel lenne függesztve. Ide 
tartoznak : a mérgezések (alkohol), ideg
betegségek (epilepszia, hisztéria, neurasz
ténia, koponyasérülések), generációs folya
matok (szülés, gyermekágy, stb.), továbbá 
a szellemileg fiziológiásán korlátolt egyé
nek. A korlátolt B. a büntetés kiszabásakor 
mint enyhítő körülmény jön tekintetbe és 
ez esetben a büntetés legkisebb mértéke 
alkalmazandó. A korlátolt B. fennforgása 
két elmeszakértő által állapíttatik meg. 
(L. még : Beszámithatatlanság). Schnell.

Beszámithatatlanság. Beszámításon a 
büntetőjogban a tettesnek felelőssé tételét 
értjük. A beszámítási képesség két mozza
natból á ll: 1 . libertás judicii, vagyis a 
megkülönböztető képesség, ami azt jelenti, 
hogy a tettes az elkövetett cselekményt, 
annak jogi, valamint társadalmi következ
ményeit képes volt kellőképpen megítélni;
2. libertás consilii, vagyis az elhatározó 
képesség, amely azt jelenti, hogy a tettes 
magát a bűntett elkövetésére szabadon, 
minden befolyástól mentesen elhatározni 
képes volt, vagyis választhatott a között, 
hogy a cselekményt elkövesse-e vagy sem. 
A legtöbb büntető törvénykönyv, így a 
magyar is, a beszámítás kritériumát az 
akarat szabad elhatározási képességében 
látja. A beszámíthatatlanság esetében 
mindig bizonyítani kell, hogy a tettes 
akaratának szabad elhatározási képességé
vel nem rendelkezett. A beszámítást kizáró 
okok : elmebetegség, ideértve a kóros elme
gyengeséget is, öntudatlanság, ellenáll
hatatlan erő, a siketnémaság bizonyos 
fajai és az élettani fejletlenség, vagyis a 
gyermekkor, amely a 12. évvel megszűnik 
(feltétlen büntethetetlenség). Az elme
orvosok között minden országban általá
nosan tért hódít az az irányzat, hogy a 
beszámithatatlanságot ne az akarat szabad 
elhatározási képességétől tegyék függővé, 
mivel a szabad akarat bölcsészeti és nem 
orvos-természettudományi fogalom, hanem 
a törvény, illetőleg a bíróság az elmebeteg
ség, illetőleg az öntudatlan állapot meg
állapításával elégedjék meg. A beszámítást 
kizáró állapotot két elmeorvos szakértőnek 
kell megállapítania. V. ö. Moravcsik- 
Sólyom : Az orvos működési köre az igaz
ságügyi közszolgálatban (1901). L. még: 
Beszámíthatóság. Schnell.

Beszédgyakorlatok (modern nyelvi). Mi
óta az élő nyelvek tanításában a nyelv 
szóbeli használatára nagyobb súlyt vetnek, 
a B. fokozott fontosságot nyertek. E 
gyakorlati cél érdekében a B.at immár nem 
csupán a rendes tanítási órákban, hanem 
a lehetőség szerint külön társalgási órákban 
is folytatják, mert amazokban a tanulók 
nagy létszáma mellett ez csak kisebb és 
elégtelen mértékben lehetséges. Újabb 
segédeszközök : Kemény F . : Német-ma
gyar és Francia-magyar B. (1927, 19302). 
Márffy O. : Olasz-magyar B. (1929).

Beszéd- és értelemgyakorlatok 222

Beszéd- és értelemgyakorlatok. A mai
B. ősi gondolatával, az ú. n. „szemléleti
oktatás“-sal, először Comenius Nagy ok- 
tatástan-ában találkozunk. Ebben O. azt 
kívánja, hogy a gyermeknek holt könyvek 
helyett a természet eleven könyvét mutas
suk be s a szemléltetésnél ne csak a sze
müket, hanem az orrukat és fülüket 
is foglalkoztassuk. Informatorium-á ban
már a szemléleti oktatásnak tervét is 
vázolja s annak elvégzését az „anyai 
iskolára“, vagyis a szülői házra utalja.
C. azonban sejthette, hegy ezt a szülői 
ház nem tudja elvégezni, azért Orbis 
Pictus-éX, amely a szemléltető oktatáson 
alapult, a latin iskolákba is bevitte avég- 
ből, hogy vele a többi tantárgy tanulását 
megalapozza. C. gondolatát egyelőre nem 
követték. Rousseau meggyőzőbb érvelé
sére volt szükség, hogy a szemléltető ok
tatás gondolata terjedjen. R. az ismeretek 
megszerzésénél szintén a többoldalú szem
léltetést kívánja, de egy lépéssel tovább 
megy, ő már a szemléltetéssel kapcsolatban 
gondolkoztatásra, ítéletek alkotására is 
akarja késztetni a gyermeket. R. hatása 
nagyon meglátszik Pestalozzi törekvésein, 
aki nemcsak továbbfűzte, hanem gyakor- 
latiasabbá is tette a szemléltető oktatást. 
Nem elégedett meg sem a tiszta ismeret- 
nyújtással, sem a reális gondolkoztatással, 
hanem a beszélgetések értékét abban a 
hatásban látta, amit a szemlélet a gyermek 
lelkére gyakorol. P. tehát az alaki képzést 
tartotta fontosabbnak s ma is ezen van 
a B. hangsúlya. Diesterweg „szemléltetési 
gyakorlatokat“ követel s ezekkel a gyer
mek megfigyelő és kifejező készségét kí
vánja fejleszteni. A módszerre vonatkozó
lag azt ajánlja, hogy a tanító irányítsa 
a gyermek figyelmét s a feleleteket egyen
ként, majd karban mondassa el. D. a lé
nyeget, elődeivel szemben, nem a szemlé
letnek tárgyak szerinti csoportosításában, 
hanem a célban s a tanítónak a gyermekek
kel való foglalkozáséban és bánásmódjában 
látja. Rochow (1734— 1805) már Pesta
lozzi előtt hangsúlyozta a „vorbereitende 
Sprach- u. Verstandesübungen“ fontosságát. 
Nálunk, a XIX. sz. közepe táján, a kisded
óvodákban foglalkoztak először a szemlél
tető oktatással, amelyet már akkor is, 
mint most, ,,társalgás“-nak neveztek. Az 
elemi népiskolában Rátky Kár. kecskeméti 
tanító karolta fel a szemléltető oktatás 
ügyét, 1852. könyvet is írt róla, amelyen 
nagyon meglátszik P. és D. hatása. 1862. 
Árvay Józs. írta meg Beszéd- és értelem
gyakorlatok c. könyvét s így bátran 
mondhatjuk, hogy e tantárgy mostani el
nevezése tőle ered. Ugyanebben az évben 
adta ki Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanításához c. mun
káját, amelyet Grassmann nyomán írt. 
E műnek 1869. átalakított kiadása év
tizedeken át irányította a B. anyagának



223 Beszéd- és értelemgyakorlatok Beszédhibák 224

feldolgozását. N. L. könyvét Urhegyi Al. 
1909. dolgozta át s ezzel a kor pedagógiai 
fejlettségének megfelelő színvonalra emelte. 
Peres S. 1892. írt a B.hoz vezérkönyvet, 
amelyet a N. B. E. 100 K pályadíjjal 
tüntetett ki. Az 1868: XXXVIII. t. c. a 
B.at a népiskola kötelező tantárgyai közé 
sorozta s így a különböző időben meg
jelent népiskolai tantervek azok anyagát 
és óraszámát megállapították. Az 1905. 
kiadott népiskolai tanterv még csak az 
I—II. osztályba vette fel a B.at s helyüket 
a humán- és a reáltárgyak között jelölte 
meg. Az 1925. tanterv már a III—IV. 
osztályba is felvette, a magyar nyelv ágai 
közé helyezte s céljukat is azokkal együt
tesen tűzte ki. A tantervi utasítás ebből 
az együttes célból a B. céljait a követ
kezőképpen jelöli m eg : a) a gyermek 
természetes kifejezési készségének fejlesz
tése, hogy gondolatait szóval szabatosan 
és magyarosan ki tudja fejezni; b) az 
otthon, a szülőföld, a nép és a haza meg
szerettetése ; c) a valláserkölcsi alapon 
nyugvó nemzeti műveltség elemeinek biz
tosítása ; d) a családi és iskolai nevelés 
áthidalása. E célok biztosítása érdekében 
az utasítás a B. feladatát a következő
képpen jelöli m eg: Az összes érzékek, a 
szemlélés, a figyelem, a megfigyelés, az 
emlékezet, a képzelet, a kedély, külö
nösen pedig a gondolkozás és kifejezési 
készség fejlesztése; az érzelmek mélyí
tése, jó szokásokra való nevelés s ezek 
állandósítása. Ez a tanterv az I. osztály
ban a rajzot és a kézimunkát is a B.ok 
keretébe illeszti s ezeknek a tárgyaknak 
anyagát a beszélgetésekkel kapcsolatban 
kívánja feldolgoztatni. így  a gyermekek 
akkor dolgoznak, rajzolnak, amikor a 
beszélgetés nyomán lelkűkben vágy 
keletkezik a rajzolásra vagy a beszél
getéssel kapcsolatban levő tárgyak 
játékos elkészítésére. Ezzel a tanterv 
a legalsó fokon megvalósítani kívánja 
azt a helyes pedagógiai elvet, amely azt 
kívánja, hogy a népiskolában nyújtandó 
ismeretek és készségek, ahol csak lehet, 
ne tantárgyak szerint csoportosíttassanak, 
hanem, úgy mint az életben, összeolvadja
nak. Az 1925. tanterv I—II. osztályos B. 
anyagának feldolgozásához, a vkm. meg
bízásából Quint J . és Drozdy Qy. írt két
kötetes vezérkönyvet, amelyet Qu. halála 
után D. a III—IV. oszt. számára is ki
egészített.

í r o d .  Peres S . : A kisdednevelés és a beszéd- és 
értelemgyakorlatok (M. P. 1894). Körösi H .: A beszéd- 
és értelemgyakorlatok tanítása a szászországi népiskolák
ban (M. P. 1903). Molnár : Ismerettár (301—4, Nagy 
L.). Verédy (1. Nyelvoktatás). Körösi-Szabó Enciklop. 
(154—61, bő irodalommal). Nagy— Urhegyi: Vezérkönyv 
a b. és é.gy. tanításához (1912). Drozdy—Frank: 
Hogyan tanítsunk a népiskolában? (1929). Drozdy— 
TesUry—Ferenczi—Derencsényi—Tolnai—Szabó: Minta
leckék az új tanterv szellemében (1930). Drozdy: El
méleti fejtegetések és gyakorlati tanítások (1930).

Drozdy.

Beszédhibák és javításmődjuk. A be
széd hibáit 4 főcsoportba oszthatjuk: 
I. A legsúlyosabb hiba, illetőleg hiány a 
némaság. Ennek többféle oka lehet. Ha 
a hallás hiánya idézi elő, siketnémasággal 
állunk szemben (1. o.). Ha ép hallás, ép 
értelem, kifogástalan környéki beszéd- 
szervek és jó utánzandó példa meHett 
észleljük e fogyatékosságot, akkor halló- 
némaságnak nevezzük. A haUónémáknál 
a rendesnél jóval később indul meg a 
beszéd, kirívó esetekben ez a 6—7 éves 
korig is kitolódik. A hallónémaság okát 
a szenzorikus vagy motoros agyi központ
ban keU keresni, amely ilyenkor nem velő- 
södött meg annyira, mint amennyire az 
a beszéd észrevevéséhez és lebonyolításá
hoz szükséges. E baj megszűnését gyógy
pedagógiai eljárással lehet siettetni. 
Hülyenémaságról akkor szólunk, amikor 
az agy tudatbeli része nem képes a be
szédet szolgálni. I’ye ikor a legtöbb eset
ben nincs helye sem orvosi, sem gyógy
pedagógiai beavatkozásnak. Afáziás néma
ság akkor áll elő, ha a beszéd agyi központ
jait sérülés, vagy egyéb mechanikai sére
lem éri, avagy ha megfelelő területeken 
vérzés vagy daganat lép fel az agyon; 
végül pedig, ha vérbaj teszi tönkre az 
agynak beszédet szolgáló részét. Hisztériás 
némaságról akkor szólhatunk, amikor 
hosszabb-rövidebb időre a beszédet szol
gáló idegrendszer funkcionális zavara idézi 
elő a némaságot. Gyógymódja a hipnózis. 
Beszédszervi némaság akkor áll elő, ha 
valamely oknál fogva a nyelvet vagy a 
gégét kell kiirtani. Ilyen esetekben a be
szednek újból való megteremtése részben 
orvosi, részben gyógypedagógiai munka. 
Szólhatunk végül az ú. n. példahiány 
miatti némaságról, amikor azért marad 
néma az egyén, mert nem volt kitől meg
tanulnia a beszédet. Ilyennek mondják 
hazai vonatkozásban Hán Istók esetét. 
Ezekben az esetekben nincs egyébre szük
ség, mint környezetre. II. A második 
csoportba osztjuk azokat a beszédhibákat, 
amikor a beszéd folyékonysága tér el a 
rendestől. Ezt a zavart dadogásnak nevez
zük. A dadogás vagy abban jut kifejezésre, 
hogy az illető görcsök kíséretében több
ször egymásután haUatja a szónak első 
hangját, vagy pedig abban, hogy a fellépő 
görcs hatása alatt az első hangot kínos 
vergődés mellett igen hosszú ideig képezi. 
A dadogás okát általában a következő- 
kép magyarázzuk. A beszélni tanuló gyer
meknél a beszédfejlődés 4. szakának kez
detén, vagyis akkor, amikor beszédtanu
lásának menetébe a tudatot is beállítja, 
a gyermeknek sokkal nagyobb a beszédre 
való igyekezete, mint a képessége. Be
szélni is többet akar, mint amennyire ké
pes. Minthogy azonban a beszédet szolgáló 
környéki és központi szervei nincsenek 
még a megkívánt összrendezésre eléggé
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begyakorolva, beszédében is megbotlik, 
akárcsak járástanulás közben. Ezt a gyak
ran észlelhető állapotot nem veszik be
szédhiba számba, hanem élettani dado
gásnak nevezik. Ha ez állandósul, előáll 
az ú. n. fajlagos dadogás, amelyet elősegít 
az öröklékenység, a hajlamosság, a szülők 
nemtörődömsége, a gyermeknek dadogó 
környezetben való tartása, büntetése stb. 
Ezek ellen kell a szülőknek küzdeniük, 
ha azt akarják, hogy gyermeküknél ne 
állandósuljon az élettani dadogás. Ebben 
a korban ki ne ejtse a szülő és a környezet 
a gyermek előtt a „dadogsz“ kifejezést. 
E helyett szeretettel biztassa gyermekét. 
Megakadás közben állítsa meg s lassan és 
nyujtottan mondja elő gyermekének az 
elmondandó szöveget s ezt a gyermek, 
a példa alapján utánozza. A szülő és a 
környezet, később a tanítók és tanárok 
ilyen esetekben a gyermekkel szemben s a 
gyermek érdekében el ne veszítsék türel
müket s ne vonják meg tőle gondosságu
kat, szeretetüket. Ha a baj állandósult s 
arról szülői beavatkozással már nem szok
tatható le a gyermek, orvosi vizsgálat 
után gyógypedagógiai kezelésnek van 
helye megfelelő intézetekben v. tanfolya
mokon. Az élettani és fajlagos dadogáson 
kívül ismerjük még az ú. n. tüneti dado
gást. Ennek felismerése és gyógykezelése 
tisztán orvosi feladat. A tüneti dadogás 
ismertebb esetei : a hisztériás dadogás, 
az afáziás dadogás, a neuraszténiás dado
gás. IH . Ide tartozik a hadarás. Ennek oka 
az, hogy a gondolatképzés központja túl
ságosan heves, ingerlékeny és nyugtalan 
s ez az agyi helyzet űzi-hajtja az illetőt 
az érthetetlensógig gyors beszédre. A ha
darás előidézői: az öröklékenység, a hajla
mosság, a szangvinikus vérmérséklet és a 
hadaró környezet révén előálló megszokás. 
A hadarásról való leszoktatás módja álta
lában ugyanaz, mint a dadogásé. IV. A 
negyedik csoportba sorozzuk a pösze
beszédet. Ennek esetei közül különösen 
három fordul elő leggyakrabban : a sely
pítés (az sz, z, c, s, zs, cs tisztátalan vagy 
hibás ejtése), az r-törés és az orrhangzós 
beszéd. Ezeken kívül hibásan ejthetik a 
pöszebeszédes gyermekek a beszédhangok 
akármelyikét is. A pöszebeszédet a követ
kezőképpen magyarázzuk : amikor a gyer
mek gagyogni, sőt még akkor is, amikor 
már tudatosan kezd beszélni, nem hallja 
a beszédet elég élesen, hanem hamisan, 
tehát helytelenül utánoz is. Ebben a kor
ban ez nem is nevezhető beszédhibának, 
hanem inkább élettani pöszebeszédnek. Be
szédhibaszámba csak akkor megy, ha 
állandósul. Ilyenkor már müködéses pösze- 
beszéd a neve. Az állandósulás ok a i: a 
dajkanyelv indokolatlan alkalmazása és 
általában a helytelenül, tisztátalanul be
szélő környezet s végül a környéki beszéd - 
szervek hiányossága. Ez utóbbinak külön

álló elnevezése is van, az ú. n. szervi poszt- 
beszéd. A pöszebeszédet a fonetikai isme
retekkel rendelkező pedagógus rendbe
hozhatja. A szervi pöszebeszód egyes ese
teiben a kezelés előtt előbb orvoshoz 
kell fordulni. A hibásbeszédűek ügyének 
fejlődése hazánkban. Intézményesen néhai 
Roboz József (1. o.) siketnéma-intózeti ig. 
kezdte meg hazánkban a beszédhibák keze
lését Aradon az 1890-es években; 1896. 
Bp.re helyezte át működési körét, majd ma
gával vitte Vácra, ahol siketnéma-intézeti 
ig. lett. 1898. a hibásbeszédűek ügye vissza
került Bp.re, amikor is Sarbó egyet. tr. 
vette át Roboztól az állami tanfolyam 
vezetését 1917-ig. Utóda 1917-ben Istenes
K. ig. lett, aki a tanfolyamot 1925-ig ve
zette s mesterének szellemében főleg az 
ügy gyakorlati részét mélyítette ki. A tan
folyam jelenlegi vezetője : Schulmann Ad.

í r o d .  K . Ooldstein: Über Aphasie (1927). B. 
Drach: Sprecherziehung. Die Tflege des gesprochenen 
Wortes in d. Schule (1929*). A. Schubeck: Mund
handsprechen und Mundhandabsehen nach einem 
natürlichen Bewegungssystem (1930). 0 . Neuden: 
Wie verbessert man die Sprache der Technik u. die 
Technik der Sprache? (1930*). Istenes.

Beszéd pedagógia (a  gyógypedagógiában). 
A beszélós pszichomotorikus folyamata, 
mozgásos jelenség. A beszédmozgás foly
tán hangzási folyamatok, akusztikai szim
bólumok keletkeznek, amelyekkel környe
zetünkben beszédmegértést váltunk ki. 
A beszédkészség W. Stem szerint a belső 
diszpozíciók és a külső beszédbeli benyomá
sok'folytonos öntudatlan együtthatásának 
eredménye. E két tényező együtthatásának 
a természete szerint alakul a beszédtanulás 
menete és eredménye is. E két tényező 
közül a) a belső diszpozíciók, a beszéd
szükség formájában állnak előttünk. A 
beszédszükség az életfeladatokból fakad, 
azokhoz alkalmazkodik és így konkrét 
formában minden pillanatban megjelöli 
a beszédtanítás feladatát. Először csak 
a legszükségesebb mondásokra, beszéd
automatizmusokra tanítjuk a növendéke
ket. Az ilyen beszédautomatizmusok sza
porodásával a növendékek mind jobban és 
jobban tanulnak magukon beszédbelileg 
segíteni, beszédbeli tehetetlenségük foko
zatosan felenged és teljes beszédbeli ön- 
rendelkezésnek, kiépített beszédszokásnak 
adják át a teret. A beszédtanításnál a 
beszédanyag minősége mellett a feldolgo
zási módnak is fontos szerep jut. A beszó- 
lésnek, illetőleg a beszédhatás kiváltásának 
tényezői: a hangzási jelleg, a beszélés gyor
sasága, a beszédszünetek természete, a be
széd ritmusa, melódiája, hangsúlya, egész 
komplikált lendülete és főképpen érzelmi 
színezete. Ezek a formai követelmények 
a fül útján való beszédtanítás, a fül-száj 
módszer javára döntenek, b) A konver
gencia másik tényezőjét, a beszédkörnye
zet hatását az osztály keretén belül eleinte 
csak a tanár képviselheti. A növendékek-
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nek fokozódó beszédbeli öntevékenysége és 
egymásra való kölcsönhatása azonban csak
hamar, mint tömegpélda, a természetes 
beszédkömyezet kényszerítő hatását éri 
el a beszédtapasztalatok és beszédgyakor
latok közvetítését illetőleg. A beszédtaní- 
tás feladatához az illető nép kulturális 
jellegzetességeinek a megismertetése (Kul- 
surkunde) is hozzátartozik. Az írás és olva- 
t  ás tanítása csak az élőszóval való beszéd
tanítás alapján és annak nyomában tör
ténhetik természetszerűen és nem megfor
dítva. L. még : Beszédre nevelés.

í r o d .  Ph. Aronstein : Methodik des neusprachlichen 
Unterrichts (1926). 0. E rnst: Methodik u. Didaktik 
des neusprachlichen Unterrichts (1925). Lux Cry. : A 
modern nyelvek tanulása és tanítása (1925). Michels 
F. : Beszédpedagógia (Magyar Gyógypedagógia 1930, 
5— 10. bz.). Michels.

Beszédre nevelés ( Sprecherziehung). Az az 
újabb német pedagógiai irányzat, amely a 
világháború után megerősödött nacionaliz
mus hatása alatt a német nemzeti szellemű 
művelődést vallja eszményének, különös 
gondot kíván fordítani az anyanyelvi szó
beli és írásbeli kifejezőképességnek minél 
nagyobb fokú kifejlesztésére. Minden tan
tárgy előmozdítja ugyan a maga körében 
a beszédbeli készség fejlődését, de az anya
nyelvi oktatás keretében az iskoláztatás 
egész idején át mindvégig folytatott terv
szerű eljárással külön is gyakorolni kell a 
tanulókat abban, hogy megtanulják gon
dolataikat, érzelmeiket, vágyaikat élő
szóval ügyesen kifejezni, azaz megtanul
janak világosan és egyszerűen, hathatósan 
és szemléletesen, helyesen és választékosán 
beszélni. Az iskola eddig csak az írott 
nyelvvel törődött, ellenben a hallható 
nyelv, az élőbeszéd tanítását elhanyagolta, 
úgy vélekedvén, hogy mindenki tud anya
nyelvén beszélni. Ámde időközben megvál
tozott a nyelvre vonatkozó tudományos 
felfogás és ez a tanításban is érezteti hatá
sát. Ugyanis régebben csak úgy tekintet
ték a nyelvet, mint történeti fejlődés ered
ményét, holott felfoghatjuk úgy is, mint 
az egyénnek pszichofizikai tevékenységét. 
A nyelvnek e két különféle szempontú 
vizsgálatából származik egyfelől a nyelv- 
tudomány ( Sprachkunde), másfelől a be
széd tudománya (Sprechkunde). Amaz 
tiszta elméleti tudomány, mert csak igaz
ságokat akar megállapítani tárgyára nézve, 
emez azonban alkalmazott tudomány, 
mert gyakorlati cél elérésére törekszik, az 
egyén szóbeli kifejezőképességét akarja 
tökéletesebbé tenni. Ezt az alkalmazott 
tudományt használja fel az iskolában a be
szédre nevelés, azt tűzvén ki célul, hogy a 
tanulók minél jobban és szebben tudjanak 
anyanyelvükön beszélni. Hogy ez a cél 
elérhető legyen, az anyanyelvi oktatásnak 
az élőnyelvből kell kiindulnia, s valamint 
az idegen nyelvek tanításában méltán 
nagy fontosságot tulajdonítunk a jó ki
ejtés elsajátításának, épúgy az anyanyelvi

oktatásban is gondoskodnunk kell arról, 
hogy tanítványaink kiejtése ne essék ki
fogás alá. Meg kell tehát figyelnünk a ta
nulók kiejtését, vájjon nem vehetünk-e 
észre benne valami hangképzésbeli hibát, 
rossz szokást vagy hanyagságot. Rá kell 
szoktatni a tanulókat a helyes lélekzet- 
vételre és le kell szoktatni a túlságos halk 
vagy nagyon hangos beszédről, a hadarás
ról vagy más egyéni rossz szokásról. Mód
ját kell ejteni, hogy a beszédhibában szen
vedők szakorvosi vagy gyógyítva nevelő 
kezelésben részesüljenek. A tájszólásos ki
ejtésnek falusi elemi iskolákban meg kell 
hagyni a maga természetes jogát, de a 
középfokú iskolákban a tanulók beszédé
ből lassan-lassan ki kell küszöbölni a nyelv
járási sajátságokat és rá kell szoktatni 
tanítványainkat arra, hogy a művelt tár
salgás nyelvén beszéljenek. Azonban a 
nyelvtudomány szempontjából is, nevelői 
szempontból is végzetes hiba volna a nyelv
járás kigúnyolása és üldözése. A pedagógus 
akkor cselekszik helyesen, ha gondosan 
tanulmányozza tanítványai nyelvjárását, 
hogy felhasználhassa a tanításban okulás 
céljára (1. Tájszólás). A szabad előadás 
képességének fejlesztése végett az új po
rosz középisk. tanterv s ennek példáját 
követve az új osztrák középisk. tanterv is 
meghonosította az anyanyelvi beszédgya
korlatokat. Ilyenekül pedig nem a közösen 
feldolgozott iskolai olvasmányokról szóló 
beszámolók, nem az egész osztály által 
olvasott művekhez kapcsolódó tartalom- 
elmondások a legalkalmasabbak, mert amit 
mindenki tud, azt sem elmondani, sem 
meghallgatni nem érdekes, hanem egyéni 
élményeikről, saját megfigyeléseikről, kü
lön olvasmányaikról, magukválasztotta 
témákról kell a tanulóknak az osztály elé 
kiállva és hallgatóságuknak szemébe nézve 
beszélniök. Az előadás szövegének előre 
való leírása és felolvasása nincs megen
gedve, legfeljebb csak az emlékezet támoga
tására szolgáló vázlatos jegyzeteket sza
bad használni, hogy a tanulók lassanként 
hozzászokjanak a teljesen szabad előadás
hoz. A téma mindig olyasmi legyen, amiről 
a beszélő szívesen beszél, s amit a hallgatók 
szívesen hallgatnak, mert új és érdekes 
előttük. Az előadást az osztály a tanár ve
zetésével megbeszéli és megbírálja. A B. 
magában foglalja még azt a követelményt, 
hogy tanítványaink az iskolában megtanul
janak értelmesen és szépen, azaz kifejező 
módon olvasni, a rátermettek pedig sza
valni is (1. Olvasás, Szavalás). Mindezen 
ügyességeket akkor értékeljük kellő mó
don, ha figyelembe vesszük, hogy a be
szélni és olvasni tudás nem pusztán külső, 
technikai készség, hanem szellemi munka 
is egyúttal, ennélfogva a szóbeli kifejező
képesség fejlesztése hozzájárul az egész 
ember fejlesztéséhez. Ily értelemben a B. 
beszéd útján való nevelést is jelent. Hazai
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viszonyaink között kisebb részben az ön
képzőkörök (1. o.) adnak alkalmat annak a 
nevelői munkának elvégzésére, amely a 
porosz és az osztrák középiskolák tanter
vébe mint B. szervesen be van illesztve. 
A B. a tanító- és tanárképzéssel szemben is 
új igényeket támaszt. Az anyanyelv ta
nítója és tanára most már nem érheti be 
azzal, hogy pusztán elméleti ismeretei le
gyenek a nyelvről, hanem meg kell lennie 
benne annak a gyakorlati képességnek is, 
hogy bánni tudjon a nyelvvel, ki tudja vele 
fejezni lelke tartalmát, azaz tudjon maga 
is ügyesen beszélni, költői műveket szépen 
felolvasni és előadni. Hogy az újabb tanári 
nemzedéknek leendő hivatására való elő
készítése ebben az irányban is biztosítva 
legyen, némely egyetemen külön lektor van 
alkalmazva a beszédről szóló tudomány
nak, a beszéd technikájának és egészség
tanának, a beszéd és a szabad előadás, a 
felolvasás és a szavalás művészetének taní
tására.

I r o <1. O. v . Greyerz : Der Deutschunterricht als Weg 
zur nationalen Erziehung 0921”). H. Plecher: Hand
buch für die Methodik des deutschen Sprachunterrichts 
(1927*). S. Engelmann : Methodik des deutschen Unter
richts (1929*). K. Sehmeing : Freie Rede. Eine praktische 
Anleitung zur Pflege des mündlichen Ausdrucks und 
rhetorischer Ausbildung in der Schule (1922). Der 
deutsche Arbeitsunterricht. Hg. v. G. Wenz. I. H eft: 
Sprecherziehung (1927). E. Brach : Sprecherziehung. 
Die Pflege des gesprochenen Wortes in der Schule (1929J). 
Richtlinien für die Lehrpläne der höheren Schulen 
Preussens. Besorgt v. H. Richert. I—II. (1927*—’). 
Lehrplan der österreichischen Realgymnasien (1928). 
W . Stern: Psychologie d. frühen Kindheit (1930‘). 
J . Kvetsier—Maller : Sprecherziehung (1931). G. Herr : 
L’art de dire (1924). Sarbd A. : A beszéd összes vonat
kozásaiban, különös tekintettel a gyermekkorra (1906). 
Hegedűs G y .: A beszéd művészete (1920!) ; ism. M. 
Hyelvőr XLVI, 168—9. Simonyi B. : A beszéd techni
kája (M. K. 1917 és külön is). Nagy J . Béla.

Bethlen 1. Gábor (1580—1629) erdélyi 
fejedelem, a legnagyobb magyar politikai 
elmék egyike. Meleg érdeklődéssel visel
tetett a köznevelés ügye iránt. Gyula- 
fehérvárott református főiskolát alapított, 
részére gazdag alapítványokat tett é3 ta
nárokul híres hazai és külföldi tudósokat 
hívott meg. Az intézetet 1662. Nagy- 
enyedre helyezték át, ahol mint Bethlen- 
kollégium (1. o.) még ma is fennáll. V. ö. 
Gindely-Acsády : B. G. (Magy. Tört. Élet
rajzok, é. n.). Angyal D. : B. G. (Magy. 
Kvtár, 133. sz.). Szekfü Gy. : B. G. (1929). 
— 2. Kata grófnő (1700— 1759), Teleki 
Józs. gr. özvegye, a prot. pietisztikus mű
veltség kiemelkedő alakja. Szigorú kálvi
nista felfogása irodalmi műveiben és vég
rendeletében is megnyilatkozik. Nagy ba
rátja volt a tudományoknak, mint gyakor
lati orvos is hírnévre tett szert s törekvő 
ifjaknak segélyt nyújtott. Ritka s értékes 
könyvtára, amelyet a nagyenyedi kollé
giumra hagyott, 1849. elpusztult. Gondosan 
megállapítja az akkori oktatás hibáit és 
hiányait; főleg a leányneveléssel nin
csen megelégedve, mert a fiúk oktatása 
miatt a tanító nem ér rá a leányok

oktatására. V. ö. Karnis : Eszmények II. 
464—5.

Bethlen-bollégium : ref. iskola Nagy- 
enyeden, amely a Bethlen Gábor (1. o.) 
fejedelem 1622. alapította gyulafehérvári 
iskolából fejlődött (1662) és akkoriban 
5 gimn. osztállyal, bölcsészeti és teológiai 
tanfolyammal rendelkezett. A magy. ta
nárok (Apáczai, Keresztúri, Geleji Katona 
István) mellett Bethlen Gábor meghívá
sára ott működött Opitz, Alstedius, Bister- 
feld, Piscator, Basire. A B. később nehéz 
viszonyok közé jutott, a háborúk alatt 
több ízben feldúlták. A 18. század közepén 
az angol reformátusoktól nyert jelentékeny 
segélyt. 1792 óta jogtudományt, 1811 óta 
némi orvostudományt is tanítottak benne. 
1849. ismét sokat szenvedett az oláhoktól, 
1854. ideiglenesen Kolozsvárt nyílt meg 
mint „ev. ref. papnövelde“, 1858. az Ent
wurf értelmében teológia nélkül 8 osztályú 
gimnáziummá lett, 1862. Nagyenyedre 
költözött az újra megnyílt jogi tanfolyam
mal, amely 1869. megszűnt. Utolsó szer
vezetében (1914) a B. fögimn.-ból, tanító
képzőintézetből és internátussal ellátott 
elemi iskolából állt. V. ö. Az intézetnek 
a főiskola elöljárósága által kiadott tör
ténetét (Kolozsvár 1896). Váró F.: A B . G. 
kollégiuma (Nagyenyed, 1903).

í r o d .  (M. P.) Váró P . : A n a g y e n y e d i B . k . (K o lo z s 
v á r  1 8 8 9 ). U. a . : B e th le n  G. fe jed e lem  u ta s í tá s a  k o llé
g iu m a  sz á m á r a  (M . P .  1 9 0 3 ).

Betűn a nyelvbeli hangoknak csak írott 
jegyét értjük, nem pedig magát a kiejtett 
hangot. A B.k egész sorozatát B.rendnek 
vagy ábécé-nők (1. o.) nevezzük, ámde a 
leggazdagabb B.rend sem fejezi ki az összes 
előforduló hangkülönbségeket. Az olyan 
írást, amely az egyes hangokat ily jegyekkel 
fejezi ki, B.írásnak nevezzük, megkülön
böztetésül oly írásmódtól, amely több 
hangot, szótagot v. egész szavakat egyet
len egy jeggyel ábrázol (pl. a kínaiak, régi 
egyiptomiak írása). A B.írás találmányát 
egyesek a föníciaiaknak, mások a zsidók
nak tulajdonítják. Kezdetben 26, egyesek 
szerint csak 16 volt az ábécé betűinek 
száma. A magyaroknak a honfoglalás ide
jén külön sajátos Burásuk volt, a rovás
írás, amelyet keletről hoztak magukkal. 
Ennek B.jegyei részben jobban megfeleltek 
a magyar nyelv hangjainak, mint a ke
reszténységgel együtt a nyugati kultúrától 
átvett latin betűs írás. Az ősmagyar B.k 
valószínűleg a törökségből valók.

Betfiztető módszer : 1. Olvasás.
Bewegungsfreiheit: 1. Szabad mozgás.
Bexheft Ármin (1873— ) orvos, higié

nikus, egészségtantr. Irodalmi munkássága 
főleg az iskolai egészségtan körében és az 
egészségtani ismeretek népszerűsítése te
rén mozog. Jó egészség (Tudomány kis 
tükre 13. sz.).

Bezerédj Amália (1804—37), B. István
nak, a reformországgyűlések kiváló ellen
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zéki szónokának neje, a 19. század legnép
szerűbb ifjúsági könyvének, a Flóri köny
vének szerzője. B. kis leányának, Flórinak, 
elmondott rögtönzött mesékből, regékből 
s versikékből állította össze és az általa 
és testvére által alapított hidjai népiskola 
használatára adta ki ezt a könyvet (Pest, 
1836). Páratlan elterjedését kedvességé
nek és erős erkölcsi irányzatának köszön
heti V. ö. Kornis : Eszmények (II., 21).

Bibanco Gyula Emmánuel sziléziai ta
nító (t 1841), miután a bécsi polytechni- 
liumon elvégezte a kereskedelmi tanfolya
mot, Pestre kerül, megtanul magyarul s a 
kereskedelmi pályákra készülőknek va
sárnaponként előadásokat tart a keresk. 
ismeretekből, 1830. a helytartótanács en
gedélye alapján keresk. magániskolát nyit, 
amely e nemű szakoktatásunk első intéz
ménye. Ennek mintájára alakítanak tanít
ványai Budán, Temesvárott, Pécsett, Sop
ronban, Győrött, Nagyszebenben és Ko
lozsvárt keresk. magániskolákat. B. az 
évek folyamén intézetét kifejleszti, mo
dem felszereléssel látja el s bár 1838. a 
nyilvánossági jogot is megkapja, önmaga 
nevelt versenytársaival csak nagynehezen 
tud megbirkózni. Az intézetet halála után 
kedvelt tanítványa, az ugyancsak szilé
ziai eredetű Hampel Antal veszi át, aki 
szintén megtanul magyarul. L. Kornis : 
Eszmények II., 414—6).

K é p é r t .  Haraszti K .: B. Gy. E. és Hampel A. 
(Keresked. Szakokt. 1914. XXIII. éri.). Schack—Vincze: 
A keresk. okt. fejlődése és mai állapota (1930). 
Bőseimé K. M. részletesen ismerteti B. munkáját a 
Magy. Könyvviteli Folyóirat 1930: 1—4. sz.-ban.

Bibics-alapítvány. A volt aradi kir. főgimn. 
költségeit részben ebből fedezték. Tömjén 
Margit, Bibics Jakab alispán özvegye 
1774. 223.000 írt alapítványt tett, hogy 
abból a kegyesrendiek vezetésével az arad- 
megyei Szentannán a vármegye szegény- 
sorsú nemes ifjai részére nevelőintézetet 
állítsanak. Ez 1778. megnyílt, de II. Jó
zsef 1783. feloszlatta s a jövedelemből 
ösztöndíjakat alapított. 1802— 17-ig Nagy
váradon működött az intézet, 1817—67-ig 
ismét ösztöndíjakra fordították a jövedel
met. Akirály 1868-ban40ösztöndíjat létesí
tett, a fennmaradó jövedelemből felállí
tották az aradi kir. főgimn.ot, amely 1873. 
megnyílt. V. ö. Mészáros : A magyarorsz. 
kát. gymn. tört. (243., 281. 1. f.)

Biblia (gör. „könyvek“) a Szentírás, a 
Szentlélek sugalmazásával írt könyvek 
gyűjteménye, amelyek Isten kinyilatkoz
tatásait tartalmazzák, vagyis azt, amit 
Isten az emberek érdekében tett és taní
tott részint Jézus Krisztus előtt (ószövet
ség), részint J. Kr. és apostolai által (új
szövetség). Az ószövetség a) történeti 
könyvei: Mózes 5, Józsue, Bírák, Rút, 
Királyok 4 (v. Sámuel 2 és Királyok 2), 
Krónikák 2, Ezdrás, Nehemiás, Tóbiás, 
Judit, Eszter és Makkabeusok 2 könyve ; 
b )  prófétai könyvek : Izajás, Jeremiás

(és Baruk), Ezekiel, Dániel (4 nagy pró
féta), Ozeás, Jóéi, Ámosz, Abdiás, Jónás, 
Mikeás, Náhum, Habakuk, Szofoniás, Ag- 
geus, Zakariás és Malakiás( 12 kis próféta) ; 
c) oktató könyvek : Zsoltárok (150), 
Jób, Példabeszédek, Prédikátor, Énekek 
éneke, Bölcseség, Jézus Sirák-fia könyve. 
Az újszövetség könyvei: Máté, Márk, 
Lukács és János evangéliumai, Apostolok 
cselekedetei, Szt. Pál 14 levele (a rómaiak
hoz, korintusiakhoz 2, galatákhoz, efezu- 
siakhoz, filippiekhez, kolosszaiakhoz, tesz- 
szalonikiaiakhoz 2, Timóteushoz 2, Titus- 
hoz, Filemonhoz, zsidókhoz), 7 katolikus 
levél (Jakabtól, 2 Pétertől, 3 Jánostól, 
Judás Tádétól) és az Apokalipszis v. Jele
nések könyve. Z.

Bibliai oktatás a középkorban inkább 
csak képeskönyvekkel (Biblia pauperum 
1. o.) történt, a XVIII. századtól kezdve 
rendszeresen, külön tantárgyként a kate
kizmussal szerves összefüggésben, hogy 
konkrétságét és elevenséget adjon a káté
nak. A kát. püspöki tanítási terv és uta
sítások az elemi iskoláknak 3., 4. és 6., 
a középiskoláknak pedig 2. és 3. osztá
lyára írja elő. Z.

Biblia pauperum. Az ó- és újszövetség 
párhuzamos jeleneteit ábrázoló képes
könyv, amely a X III—XV. században 
68 kéziratban s több (latin, németnyelvű) 
fametszetes táblanyomatban jelentkezett.
A B . P. a szeplőtlen fogantatástól az utolsó 
ítéletig halad, miközben mindig az ó- és új- 
testamentum összefüggését hangsúlyozza. 
A nem középkori, hanem a wolfenbütteli 
könyvtár katalógusából származó B. P. 
elnevezés nem mondható szerencsésnek. 
Nem volt nópkönyv, nem a szegények 
bibliája, nem készülhetett a „lelki szegé
nyek“ számára sem. Rendeltetését két
féleként magyarázzák. Az egyik magyará
zat szerint a középkori festők számára 
készült ikonográfiái útmutató, amely a 
templomi falfestés, az oltárkép- s minia- 
túrafestés tipológiai programmja s mintegy 
kodifikálása volna könyvalakban. A másik 
szerint szemléltető vezérfonal a Szentírás 
oktatásában. Nem tankönyv, hanem emlé
keztető a hitoktató kiéri kusok (pauperes 
praedicatores)  számára, amelyben minden 
oldal egy-egy leckét foglal össze úgy, hogy 
az oktató az összefüggéseket egy szem- 
pillantás alatt s mindig maga előtt lát
hassa. Emellett a templomi prédikátornak 
is jó szolgálatokat tehetett.

í r o d .  H. Cornell: Biblia pauperum (1925). FitZ.
Bibliográfiai Központ. Létesült 1923. 

Feladata a nemzetközi kiadványcsere le
bonyolítása, nagy közkönyvtáraink állo
mányénak nyilvántartása, továbbá min
dennemű bibliográfiai útbaigazítás és biblio
gráfiai segédeszközök kiadása. Felállítja, 
ill. kiadja a Központi Címjegyzéket, amely 
20 közkönyvtárunk könyvállományának 
címeit tartalmazza. Egyéb kiadványai:
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A budapesti közkönyvtárakba járó folyó
iratok jegyzéke (1928). Katalogizálási sza
bályzat (1928). A magyar tudományos 
irodalom bibliográfiája 1901—1925, amely
ben egyebek közt megjelent M. Buday 
Júlia összeállításában (1929) filozófiai iro
dalmunk negyedszázados termésének re
pertóriuma. Feldolgozás alatt a magyar 
pedagógiai irodalom bibliográfiája is. Az in
tézet a bp. egyet, könyvtár épületében 
van.

í r o d .  Pasttiner I . : Az Oiaz. Könyvforgalmi és 
Bibliográfiai Központ.. Magyary: A magyar tudomány- 
politika alapvetése (1927, 345—349 L). / .  de Bisztray : 
La bibliothéque de l’Université de Budapest et le 
Bureau Central bibliographique des bibliothéques publ. 
de Hongrie (1930). P .

Bifnrkácié egy iskola osztályainak és 
tantervének kétfelé való elágazása, amely 
rendszerint a felső tagozatban következik 
be. Bifurkált pl. az olyan középiskola, 
amely közös alsó tagozat mellett az 5. 
oszt.-tól kezdve reális és gimnáziális cso
portra oszlik. L. még: Trifurkádó.

Bihari 1. Ferenc ( Immánuel) (1877— ) pe
dagógus és tanügyi író. 1902—20. a mun
kácsi gimn. tr., 1930-ig a nagykállói reál- 
gimn. ig., 1930-tól Bp. működik. M. : szá
mos ped. és füoz. cikk és ismertetés a Kát. 
Pedagógia, Bölcseleti Folyóirat, Magy. 
Pedagógia, Magy. Középiskola és az O. K. 
T. K. c. folyóiratokban. Szerk. Délsza- 
lonta c. hetilapot. — 2. Péter (1840— 1888), 
miután tanulmányait itthon elvégezte, 
számos külföldi egyetemet látogatott 
(Bécs, Párizs, Utrecht, Németország, 
Svájc, Belgium). Hazatérve, Szatmári 
és Pesten tanároskodott, itt mint a 
ref. főiskola filozófia-tr. és egy. mtr.
M. : Rövid nevelés- és oktatástan 
(1872). A filoz. tudományok enciklo
pédiája (1875). Az iskolai nevelés elvei 
(Currie u. ford., 1876). Általános és hazai 
művelődéstörténet (1884). Iskolai és házi 
neveléstan (1885). Egyet, és részleges 
aesthetika (1885). Embertan (1885). Tiszta 
gondolkodástan v. logika (1886). A Népt. 
Lapja segédszerk. (1874).

Bilinguís iskolák: 1. Vegyes tannyelvű 
iskolák

Hi net, Alfred (1857— 1911) a legkiválóbb 
francia gyermekpszichológus. 1889. a Sor- 
bonne-on megnyílt első francia pszieh. 
laboratóriumban Beaunis ig. munkatársa, 
1892-től helyettese, majd utódja. Ketten 
alapítják meg 1895. az első francia pszi- 
«hológiai folyóiratot (Année psycholo- 
gique). B. 1896. az egyéni különbségek 
lélektanának (Psychologie individuelle) alap
jait veti meg. Az 1903. kiadott L'étude 
expérimentale de Vintelligence c., a modem
Ífszichológía történetében határkövet je- 
entő műve megállapítja, hogy a kép 

és a szó hiányozhatok a gondolkozásból 
(penaée sans image) s hogy a gondolkozás 
aktus, a megfigyelés és a tudat elöl elrej
tőző működés, szervező erő, irány vagy

irányulás. 1900. többek közreműködésével 
megalapítja az első francia gyermektanul
mányi társaságot (Société libre pour V étude 
psychologique de VEnfant), 1905. pedig 
Párizsban gyengetehetségűek számára is
kolát nyit és iskolai pszichológiai labora
tóriumot rendez be. Ugyanezen időben 
széleskörű vizsgálatok alapján dr. Simon
nal megalkotja az értelmi fejlettség méré
sére szolgáló világhírű teszt-sorozatát 
(tehette métrique de Vintelligence), amelyet 
Éltes Mátyás A gyermeki intelligencia 
vizsgálata stb. című művében 1914. 
magyar gyermekekre alkalmazva magyar 
nyelven is kiadott. M .: Introduction á la 
Psychologie expérimentale (1894). La fa
tigue intellectuelle (1898). La suggesti
bility (1900). L’áme et le corps (1920). Les 
enfants anormaux (1907). Les idées mo
demes sur les enfants (1909).Utóbbi Dienes 
fordításában Az iskolás gyermek lélek
tana c. 1914. magyarul is megjelent.

í r o d .  Fr. L. Bertrand: A. Binet et son 
oeuvre (1930). Chr. Göpjert: Über Binet—Simon— 
Teste (Päd. Mag. 1116). Kenyeres.

Biológia tágabb értelemben az élő lé
nyekkel, növényekkel és állatokkal fog
lalkozó tudományok összessége, amely 
tehát magában foglalja az embertant 
(antropológia), állat-, növény- és őslény
tant. Három főrésze v a n : morfológia, 
amely az élő lények alakbeli viszonyaival; 
fiziológia, amely élet j elenségeikkel és embrio
lógia, amely fejlődésükkel foglalkozik. 
Szűkebb értelemben B. az a tudomány, 
amely az élő szervezeteknek a környező 
természethez való viszonyát, életmódját, 
szokásait stb. tárgyalja. Legújabban a 
B.t annak a tudománynak a megjelölésére 
is használják, amelynek feladata az élet 
jelenségeit a sejtben végbemenő folyama
tokkal megmagyarázni.

í r o d .  W. Buddenbrook: Bilder aus d. Geschichte 
d. biolog. Grundprobleme (1930).

Biológia tanítása a középiskolában. Az
élet jelenségekkel foglalkozó tárgyaknak, 
növény- és állattannak, összefoglaló né
ven biológiának tanítása az utóbbi évtize
dekben nagy átalakuláson ment keresztül. 
A modem német középiskolák példaadása 
nyomán mindinkább tért nyer a tárgy 
megválasztásában a régi leíró irányzattal 
szemben az élet jelenségek megismerésére 
törekvő, biológiai irányzat. Az alaki rész
letek, szám- és képletszerű adatok tanítása 
háttérbe szorul és csak annyiban kerül 
szóba, amennyiben az valamely életjelen
ség megértésével kapcsolatba hozható. 
Az élet jelenségek, ahol világosan kimutat
ható okozati kapcsolatokra vezetnek, ki
váló alkalmat adnak az okoskodó értelem 
fejlesztésére. Az élő test szerkezetbeli 
részletezése pedig csak addig foglalkoztatja 
a figyelmet, amíg a szerkezet és a belőle 
folyó működés kapcsolatossága megvilá
gítható. Ez alapelvek érvényesülése sok
féleváltoztatást kíván a tanító eljárásban és
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a taneszközökkel s a tankönyvekkel való 
felszerelésben is. Mindezekről összefoglaló 
dolgozatban ad számot Hanstein műve : 
Die deutsche Schule nach dem Kriege 
(Berlin 1916). Az idevonatkozó részt ki
vonatban Horváth K. ismerteti a Magy. 
Paed. 1917. évf.-ban. A sejt élete fizikai és 
vegyi folyamatokkal jár, de ezek a vég
okokhoz nem vezetnek el. Itt tehát a 
mechanikai vagy materiális és vitális ma
gyarázatok egymást kiegészítik. Ez az 
áthidaló helyzet teszi éppen a biológiai 
tudományokat a fizikai és filozófiai tudo
mányok összekapcsolójává. Az egyszerűbb 
alakokból kiindulva fölfelé haladó tanítás 
vezet csak rá helyesen, az őslénytan ada
tainak fölhasználásáyal a leszármazás meg
értésére. A pszichibf i élet alapformáinak, 
tropizmusoknak, reflexeknek megismerése 
nélkül nem kezdhetünk a magasabb ösz
tönök és még magasabb értelmi jelenségek 
megértetésébe. Ez utóbbiak nehéz határ
kérdéseinek bolygatása azonban nem kívá
natos ezen a fokon. Az ember öntudatos 
elvonó képessége és erkölcsileg motivált 
cselekvése alapján különállóan tárgyalandó. 
A szerves termelés érdekéóen szükséges 
a B. egyik alaptörvényének, az életközös
ségek egyensúlyának (Moebius-féle bio- 
coenosis-törvény) megismerése. Káros és 
hasznos lények keresése helyett az egyen- 
súlyvédelemre kell törekednünk. A B. 
tanít meg az emberi életközösség helyes 
szemléletére és a haza szeretetére is. (Lásd 
Varga Lajos előadását a soproni reálisk. 
nevelőintézet 1925. értesítőjében.) Mind
ezeknek filozófiai összefoglalását a maga
sabb osztályok adhatják meg. Ne tanítsuk 
a rendszernek olyan kategóriáit, amelyek 
még tudományos vita alá eshetnek. Csak 
a biológiailag is jellegzetes csoport ismerete 
fontos, tekintet nélkül arra, hogy az csa
lád-e vagy rend vagy törzs. A tárgyalás 
alá nem vont alakok sokaságát és sokféle
ségét meghatározó gyakorlatokkal tesszük 
tudatossá. E végből szükséges az iskolai 
kert és a kirándulásokon helyesen alkal
mazott megfigyeltetés. Az állattanra Han
stein jóval nagyobb óraszámot ajánl, mint 
a kisebb tárgykörű növénytanra. Szemlél
tetésében fontos szerepet juttat az ön
testünkkel való összehasonlításnak. Az 
egészségápolás ismereteit nem lehet peda
gógiában járatlan orvosokra bízni. Szük
ségét látja a biológiai gyakorlatnak, sőt 
felső fokon egészségtannal kapcsolatban 
bakteriológiai gyakorlatot is ajánl, de a 
szövettani eljárások szerinte nem a közép
fokú oktatás keretei közé valók.

í r o d .  Pfuhl: Methodik der Naturgeschichte (1913). 
B u s z :  Biológiai gyakorlatok (1914) H ein em a n n  «. 
Heilig: Biologie (1929). B e p e r t .  (M .P .)  Biológiai mód- 
szeratermészetrajzi oktatásban (1910,180). A porosz kő- 
zépisk. biológus tanárainak képzése (1911, 247). H orváth  
K . : A biológia és tanítása (1912). A tanulók biológiai 
gyakorlatairól (1913), 161). D c n n e r t: Der Unterricht 
in der Biologie (ism. 1913). ( I f .  K .)  Kerékgyártó Á . : 
A biológiai tanítási módszer gyakorlati támogatása

(1911). P a p p  D . :  ugyanaz (1911). U . a . : A biológiai 
gyakorlatok Poroszországban és nálunk (1913). H ú sz  
ö . : Gyakorlati bevezetés a biológiába (ism. 1915). 
B . S c h m id : Biologisches Praktikum (ism. 1915). K erék
gyártó Á . : A biológiai gyakorlatok módszere (1929).
U. a .: Biológiai gyakorlatok (1930). Horváth K . : A
biológia tanítása a háború után (M. P. 1917). Karl L .: 
A biológia a külföldi középiskolákban (M. K. 1931). 
Továbbá a Pád. Mag. számos füzete. Szilády.

Birkás Géza (1879—) 1923 óta az Erzsé- 
bet-egyetemen a francia ny. és írod. r. tr. 
M. : Montaigne pedagógiai tanulmányai 
(1913). A francia irodalom története (1926). 
Tankönyvek.

Bisterfeld, Johann Heinrich (1605—55) 
Heidelbergből Bethlen G. hívására Alsted- 
del és Piscatorral együtt Gyulafehérvárra 
ment tanárnak a ref. főiskolába. Egyházi 
és országos ügyekben nagy tekintélye volt.
V. ö. Kvacaia Ján. : B. J. H. (Századok 
1891). Pokoly I . : Az erdélyi ref. egyház 
története II. (1904). Molnár Al. : XVIII. 
század (581., 584. 1.)

Bits eh in, Konrad. A porosz Kulm város 
jegyzője és iskolamestere volt. 1430 körül 
írt terjedelmes enciklopédiája, A házas 
életről, a 74 fejezetből álló negyedik 
könyvben foglalkozik a neveléssel Sevillai 
Izidor, Vincentius Bellovacensis és főleg 
Aegidius Romanus művei alapján. A késői 
középkor ped. írói közül B. szól a legrész
letesebben a nevelésről; már a csecsemő
koron kezdi, a tanulmányok anyagát és 
módját pedig az egyetemekig kíséri. Jel
legzetes középkori felfogása miatt az akkor 
már tanító renaissance nevelőkkel szokták 
szembeállítani az ellentét éles megvilá
gítására. V. ö. R. OaUe : K. Bitschins Päda
gogik (1905), aki a ped. rész latin szövegét 
és német fordítását is közli. Fináczy III. 
(174—5.1.). B . B .

Bittenbinder Miklós ny. leányközépislc. 
tr., író. M. : A leányok munkára nevelése 
(1911). Egy fejezet a nők lélektanából 
(1913). A leányközépiskolák szervezésének 
kérdése (1915). A magy. leányreáliskola 
kérdése (1918). A VII. és VIII. oszt. közép- 
isk. tanulók lelki élete (1931). Számos ped. 
cikk. Szerk. Neveléstudományi Dolgoza
tok (gépírásos).

Bitter Illés (1868—) ciszt., clairvauxi 
apát, főgimn. ig., c. főig. M. : A középisk. 
reform (1914). A család és a nevelés (1912). 
A háború nevelő értékei (1915). Salse dicta. 
Latin mondások, szállóigék (Zászlónk). 
Tankönyvek a német nyelvi tanításhoz.

Bizalom. A gyermek csak akkor fogadj a el 
nevelője szavát, csak akkor követi példáját, 
ha iránta B. ól a lelkében. Ennek a B.nak 
alapja az, hogy a nevelő képes és kész 
növendékét mindenben és mindenkor ön
zetlenül segíteni. Nem fejlődhetik ki a B., 
ha a szótartás, a megbízhatóság, a lelki 
megértés, az együttérzés tekintetében fo
gyatékosság mutatkozik a nevelő maga
tartásában. Gondot kell fordítanunk arra, 
hogy növendékeink esetleges csalódásaik 
ellenére se viselkedjenek mindenki iránt
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bizalmatlansággal. A nevelés sikere érde
kében azonban nemcsak nekünk van szük
ségünk a gyermek B.ra, hanem a gyermek
nek is szüksége van arra, hogy nevelője 
bízzék benne. Romboló hatást fejt ki a 
nevelő, ha ok nélkül bizalmatlan a gyer
mekkel szemben. Sokszor a hibás gyermeket 
is jobb útra téríthetjük, ha azt érzi, hogy 
nevelője bízik benne. Ilyenkor becsület- 
érzése akárhányszor olyan irányba vezeti, 
hogy a megnyilvánult B.ra méltó legyen.

Frank.
Bizonyítványok. Iskolai bizonyítványok

hamisítása. Iskolai bizonyítványok olyan 
okiratok, amelyek valamely iskolának 
elvégzését, az ott rendszeresített vizsgálat
nak sikeres letételét, s ekként nem egyszer 
bizonyos állások elnyeréséhez szükséges 
képesítés megszerzését igazolják. Van osz
tály-, érettségi és végbizonyítvány, to
vábbá abszolutórium. Ez utóbbi az egye
temi v. ezzel egyenrangú akadémiai tan
folyamok teljes befejezését, ületöleg a 
tanulmányok szabályszerű elvégzését iga
zolja, de magában véve minősítő ereje 
nincs. Az I. B. a növendék személyazonossá
gára vonatkozó adatokat, az erkölcsi maga
viseletre és az egyes tantárgyakban elért 
eredményre vonatkozó érdemjegyeket (osz
tályzatokat) és ennek alapján a minősítést 
és eredményt tartalmazza. I. B. helyett az 
elemi iskolákban és újabban a középisko
lákban is Osztályozó Könyvecskéket hasz
nálnak. Az I. B.nak fontos pedagógiai jelen
tősége van a tanító, a tanuló és a szülők 
számára. A tanítót abbeli kötelessége, hogy 
növendékéről lelkiismeretesen számoljon 
be, annak állandó megfigyelésére készteti, 
miközben nem bízhatja magát csupán 
emlékezetére, hanem írásbeli feljegyzésekre 
is szorul. Mély hatással van a tanulóra 
is : a jót buzdítja, a gyengét, hanyagot 
gondolkodóba ejti és magábaszállásra 
bírja. Végül a szülőket időről-időre tájé
koztatja gyermekeik erkölcsi és értelmi 
fejlődéséről s ennek révén közelebb hozza 
az iskolát és a szülői házat. A magyar bírói 
gyakorlatban sokáig kétséges volt, ma 
azonban már általánosan elismert, hogy 
az I. B. közokiratnak tekintendő, s ekként 
hamisítása a közokirathamisitás büntető
jogi fogalma alá esik. Az idevonatkozó 
zavar oka az volt, hogy a kihágási BTK. 
(1879 : XL. te.) 71. § csupán kihágásnak 
minősítette azt, ha valaki „alkalmazás, 
eltartás vagy segélynyerés céljából, a 
hatóságok vagy magánszemélyek félre
vezetésére hamis útlevelet, cselódkönyvet, 
képesitvényi vagy igazoló bizonyítványt 
készít, vagy a valódit meghamisítja, vagy 
ily okiratot használ“. A Kúria újabban 
állandósult gyakorlata az idézett törvény
helyet szigorúan megszorító értelemben 
magyarázza s az I. B.at nem foglalja az 
említett „képesitvényi bizonyítványok“ 
fogalma alá, s ennélfogva hamisításukat

sem tekinti kihágásnak, hanem a köz
okirathamisítás bűntettének, esetleg vét
ségének. V. ö. Molnár: Ismerettár 340—45, 
Lóderer Á.). L. még: Értesítő könyvecske.

Moór.
Biztosítás. A világháború után a test

nevelés fokozásával, a kötelező játékdél
utánok és kirándulások (Wandertage) el
rendelésével a balesetek száma megnöve
kedett. Az erősen szociális irányú iskola- 
politika a tanulóknak mindenféle baleset 
ellen való biztosításával akarta az iskolák 
felelősségét és a szülői ház gondját is 
kisebbíteni. Majdnem valamennyi nyugati 
államban (Ausztria, Belgium, Francia- 
ország, Németország, Svájc stb.) meg
találjuk a tanulók baleset ellen való biz
tosításának intézményét ( Unfallversiche
rung, Assurance contre les accidents). A 
biztosító társaságok a szülői ház kapuján 
való kilépéstől az oda való visszaérkezésig 
(utcán, iskolában, kiránduláson) történt sze - 
rencsétlenségek esetén a szülői háznak meg
térítik a tanuló gyógykezelésének stb. költ
ségeit. A feltételek közt szerepelnek, hogy 
a játékoknál, a korcsolyázásnál, fürdésnél 
stb. a tanári felügyelet állandó legyen, 
hogy a kirándulásokat szakszerű vezető 
irányítsa stb. A biztosítási díj általában 
igen csekély (50 f— 1 P,) különösen, ha a 
biztosítás ugyanannál a társulatnál elég 
általános. Az intemista tanulók biztosítási 
díjtétele valamivel nagyobb. A biztosító 
társulatok szükkeblűsége az intézmény el
hanyagolását vonta maga után. Jámbor.

Blcyer Jakab (1874— ) Münchenben és 
Lipcsében germanisztikát hallgatott. Sop
ronban és Bp.en középisk., 1908-ban a 
kolozsvári, 1911-ben a bp. egyetemen a 
német irodtört. r. tr., a M. T. Ak. lev. 
tagja. A proletárdiktatúra után a Fried- 
rich-kormányban, majd a Simonyi-Sema- 
dam, valamint Teleki Pál kormányában 
nemzetiségi miniszter. Visszavonulása után 
ismét elfoglalta egyetemi tanszékét. A 
hazai németség kulturális mozgalmaiban 
tevékeny részt vesz. M. : Magyar vonat
kozású német történeti népénekek 1551-ig
(1897). A magyar-hún monda germán 
elemei (1905). Gottsched hazánkban (1909). 
Hazánk és a német filológia a 19. sz. elején 
(1910). Szerk. : Deutschungarische Hei
matsblätter. Sonntagsblatt.

Blochmann, Karl Justus (1786— 1855) 
német pedagógus, Pestalozzi követője, 
akinek yverdoni intézetében 1809—1816. 
tanított. Később Drezdában a róla el
nevezett intézetet vezette. M. : Pestalozzi 
(1846).

í r o d .  O. F.Rud. Blochmann: K . B. (1886).
Blondel, 1. Charles Aimé Alfred (1876—) 

1919 óta a pszichológia tr. a strassburgi 
egyetemen. Főképpen lelki betegségek és 
tömeglólektani jelenségek tanulmányozásá
val foglalkozik. M. : La conscience morbide 
(1919). La mentalité primitive (1926)
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Introduction & la psychologie collective 
(1928). K . E. — 2. Maurice (1861—) 
francia filozófus, egyet. tr. (Aix). A 
pragmatizmus egyik főképviselője Fran
ciaországban : a gondolkodást és a létet 
egyaránt a tevékenység jellemzi. M. : 
L’action (1893). Les exigences de la 
pensée contemporaine en matióre d’apo- 
logétique (1896). Les principes d’une 
logique de la vie morale (1900). Histoire 
et dogme (1904). Le procés de l’intel- 
ligence (1922). P .

Bltther, Hans (1888— ) filozófus, a német 
ifjúsági mozgalom egyik forradalmi szel
lemű harcosa, aki főleg a szabad férfi
társulásról hirdetett eszméivel nagy fel
tűnést keltett, de egyúttal heves támadá
sokban és elítélésekben is részesült. Széles
körű hatása ellenére sem tekinthető a mai 
német ifjúságban uralkodó szellem meg
bízható tolmácsának. M. : Wandervogel. 
Geschichte einer Jugendbewegung (1912). 
Die deutsche Wandervogelbewegung . als 
erotisches Phänomen (1913). Die Rolle der 
Erotik in der männlichen Gesellschaft 
(1917). Der Geist der Weltrevolution (1920) 
Die Wiedergeburt der platonischen Aka
demie (1920). Die Nachfolge Platons (1925). 
Der Charakter der Jugendbewegung (1925). 
V. ö. Bl. önéletrajzát a Pädagogik d. 
Gegenwart in Selbstdarstellungen (2. köt. 
1927). “ P .

Bobertag, Otto, pszichológus. M. : Über 
Intelligenzprüfungen (Zeitschr. f. angew. 
Psych. 1911 és 1912). Begabungsprüfungen 
f. d. Übergang aus d. Grundschule (1925). 
Über Intelligenzprüfungen nach d. Methode 
von Binet u. Simon (1927). Psychologie d. 
Lernens (3 köt. 1928). K . E.

Bocsánatkérés és megbocsátás. A vétkező 
gyermek javulásának első feltétele az, hogy 
magábaszálljon és hibáját belássa. Ezt 
kövesse ennek a belátásnak bocsánatkérés
sel való kifejezése. Ha a gyermek bocsánatot 
kért, hibáját igyekszik jóvátenni, vagy erre 
legalább is őszinte hajlandóságot árul el, 
akkor a nevelő — kivételes eseteket nem 
tekintve — a büntetést mellőzheti. Az 
engesztelhetetlen nevelő rendkívül sokat 
rombol. A megbocsátásnak azonban el
engedhetetlen feltétele a megbánás és a 
bocsánatkérés. Sok gyermeknél ez nehezen 
megy, aminek a legtöbb esetben az ez- 
irányú helytelen nevelés az oka. Ha a 
gyermeket már kiskorától fogva rászok
tatjuk arra, hogy mindig a helyeset csele- 
kedje, akkor az értelem fejlődésével, tehát 
későbbi korában képes lesz hibáit belátni 
s az értük járó következményeket töredel
mesen elviselni. Arra azonban a nevelőnek 
mindenesetre ügyelnie kell, hogy a bocsá- 
natkórés ne legyen puszta szavak elmon
dása, hanem a gyermek őszinte megbáná
sának és önlegyőzésónek kifejezése. Fr.

Bocskay István-nevelőintézet: 1. N e v e lő -  
in té ze te k .

Bocsor István (1807—85) történetíró, a 
pápai ref. kollégium tanára. Enciklopédikus 
műveltségű, kiválóan fegyelmezett elme. M.; 
Magyarország történelme (4 köt. 1861—69) 
Hegelre emlékeztető történetfilozófiai fel
fogással és erős erkölcsi érzéssel. Tan
könyvek. Sok kézirat maradt utána. V. ö. 
Emlék ngs Bocsor I. stb. a pápai ref. fő
iskolán eltöltött félszázados tanári mű
ködése örömünnepélye alkalmából (Pápa, 
1882). Szinnyei: Magy. Írók.

Boczkó Lajos (1756—1823) magy. szár
mazású, Poroszországba szakadt katona
tiszt fia, aki, mert sánta, béna és rút volt, 
sok mellőzésben részesült, míg végre 1816. 
a königsbergi vakok intézetének ig. lett. 
M. a vakokat érdeklik : Geschichte meines 
Lebens. Über mich selbst und meine Un
glücksgefährten die Blinden (1807).

Bőd Péter (1712—69) ref. lelkész, egyházi 
és történetíró. Tanárai közbenjárására a 
leideni egyetemtől ösztöndíjat nyervén, ott 
3 évig tanult. 1743-ban érkezett haza, 
Bethlen Kata gfnő udvari papja, majd a 
hévízi, később a magyarigeni ref. egyház 
lelkésze lett. M. : számos latin nyelven írt 
egyházi és történelmi munka ; ezek közt 
legnevezetesebb a Magyar Athénás (Sze- 
ben, 1766), kb. ötszáz magyar író élet- 
raj zgyüjteménye, a régi magyar irodalom- 
történet értékes forrásműve. V. ö. Pintér 
Jenő, Magyar irodalomtört. kézikönyve I . 
236—237. (U. o. bibliográfia). f .

Bédiss Jusztin (1863—1921) szentbene- 
dekrendi áldozó pap, a pannonhalmi főiek, 
tanárképző intézetének tr., a M. T. Ak.
1. tagja ; az Orsz. Középisk. Tanáregyes, 
vidéki alelnöke és az 1893. görögországi 
tanulmányút egyik vezetője volt. M. : több 
munkát írt a latin és a görög nyelv, 
irodalom és archeológia köréből. V. ö. 
Csengeri J. akad. emlékbeszédét (1926).

Bodnár Zsigmondi (1839— 1907) tr., iro
dalomtörténeti és szépirodalmi író, a Petőfi 
Társ. tagja, a bp. egyetemen a magy. Írod. 
tört. mtr. Eleinte főleg a kát. sajtó terén 
működött, utóbb az egyházi rendből ki
lépvén, inkább irodalmi tanulmányokkal 
foglalkozott. Főmunkéja A magyar iro
dalom története 2 köt. (1891—1893), 
amelyben először fejtette ki elméletét, 
mint ő nevezte : törvényét. E szerint a 
szellemi világban minden fejlődés az eszme- 
erő mozgásának következménye, s e moz
gás formája ritmikus (akció-reakció). B. 
elméletét az erkölcsi világ alaptörvényének 
tekintette, amelyből az emberiség egésa 
története és szellemi élete magyarázható. 
E miatt éles bírálatban részesült. Egyéb 
m űvei: Példák (1893). Az eszmeerő ma
gyarázata (1894). A tudomány csődjéről 
(levél Brunetiére F.hoz, 1895). Az erkölcsi 
törvény alkalmazása (1897). Erkölcsi kér
dések (1897). A Csokonai-vita (1904) stb.

Boelítz, Otto (1876— ) v. porosz közokt, 
miniszter (1921—25), azelőtt középisk. tr.
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és ig., filozófus, pedagógus és kultúr- 
politikus. Minisztersége alatt főkép a kö
zépoktatás reformjára törekedett. M .: Der 
Aufbau d. preuss. Bildungswesens nach d. 
Staatsumwälzung (19252). Abbau od. Auf
bau unseres Bildungswesens? (1924). Der 
Charakter d. höheren Schule (1925). Das 
Grenz- u. Auslanddeutschtum (1930).

Boethius, Ancus Manlius (480—524) 
bölcsészeti író, az „utolsó igaz római“ . 
A filozófiában és teológiában, a költészet
ben és szónoklatban egyaránt kiváló, mint 
stiliszta kimagaslik kortársai közül. B. 
mint ember is a lelki nagyság el nem évülő 
példája, aki keresztény hitéért üldözést 
szenved, gyötrelmes véget ér s a halál 
küszöbén is a bölcselet fenséges tanaiban 
talál megnyugvást. Athénben tanult s 
ott szerezte műveltségét, amelyet római 
hazája javára igyekezett értékesíteni. Azért 
számos görög filozófiai munkát fordított 
latinra s magyarázattal látta el őket. 
A középkori oktatás szempontjából leg
nagyobb érdeme, hogy fordításaival ő 
▼olt Aristoteles alapvető logikai műveinek 
a megőrzője, s ekként megteremtette a 
skolasztikus bölcselkedés feltételeit. E mel
lett saját munkáival is gyarapította a 
tudományt, írt dialektikai, aritmetikai, 
geometriai, zeneelméleti könyveket. Leg
nevezetesebb munkája a börtönben írt 
5 könyve a bölcselkedés vigasztalásáról 
(De consolations philosophise) vers és 
próza vegyesen, amelyben a keresztény 
vallásfilozófia és erkölcstan legfontosabb 
kérdéseit fejtegeti: minden szerencse for- 
gandó s az igazi bölcs csak az erényben 
találhat nyugalmat és biztonságot. E mun
kának nagy hatása volt a középkorban. 
V. ö. Fináczy II (102— 104. 1.) Kádár : B. 
bölcseleti hatása (Bölcseleti folyóirat, 
1889). Gy.

Bognár Cecil (1883—) szentbenedekrendi 
tr., mtr. a bp. egy. fii. karán, a Szt. István- 
Ak. tagja. M. : A fizika köréből, Logika 
(1922). Értékelmélet (Szt. Istv. könyvek, 
1923). Tanulmányok a gyermeki lélekről 
(Berlin. 1925). Okság és törvényszerűség a 
fizikában. (Magy. FU. Társ. Kvtára). Gyer
mekpszichológia és pedagógia (Bp. Szemle 
1930: 635. sz. és külön).

Békay János id. (1858—) orvostr., a 
Stefánia gyermekkórház főorvosa, a bp. 
egyetemen a gyermekgyógyászat r. tr. 
(1928 óta nyugalomban), a M. T. Ak. 
tagja (1923). M. : A gyermekekről (1908). 
A gyermekorvoslás tankönyve (19251). 
Szerk. a Gyermekgyógyászati kórrajzok 
és A gyermek testi ápolásáról c. gyűjte
ményes műveket.

Bokelberg Ernő (Hannover 1839— 1891 
Bp.) a magy. tornászat jeles művelője s 
terjesztője. A pesti magántomásztársaság 
meghívására 1865. Pestre jött. E társaság
ból alakult a Nemzeti Torna-Egylet, amely
nek művezetője lett, majd az 1868. fel

állított tomatanárképző tr. Nagy érdeme
ket szerzett a tűzoltás és a mentés körül 
is. M .: A tomászás versenyszabályai (1890). 
Reformjavaslatok a tomatanításról (1891). 
Kéziratban: A magyar torna műnyelve 
(szakszótár).

Bokor József (1843— 1917) bölcsészeti 
és tanügyi író, tr. ; működött a sárospataki 
ref. főiskolán, majd Bp.en mint keresk. 
iskolai és egyet. mtr. M. : A középiskola 
eszménye (1874). Egy középiskola (Sáros
patak 1882, 2. kiad. Bp. 1889). Szerk. a 
Magyar Philosophiai Szemlét, a Pallas 
Nagy Lexikonét és 20 éven át az Egyet
értés vasárnapi tanügyi mellékletét, ame
lyen harcias szellemben a közoktatásügy 
minden kérdéséhez, de főleg a középisko
láéhoz hozzászólt. Megalapította a Sáros
pataki Lapokat és a Magy. Filoz. Társa
ságot (1901), amely alelnökévó választotta.

Boldogság (eudaimonia) : a kielégült 
élettevékenység állapota, amely mindig 
szubjektív és viszonylagos. Ezért az etiká
ban, mint az erkölcsi cselekvés motívuma 
következetesen nem alkalmazható s Kant 
kritikája óta minden eudaimonisztikus 
kísérletet végkép elhibázottnak kell minő
síteni. A pedagógiában a B.ot anatuxalisz- 
tikus irány (1. o.) hangsúlyozza, amelynek 
szélső képviselői abban látják biztosítékát, 
ha a gyermek „kiéh“ magát és ezért min
den külső behatást, amely ennek útját 
állhatja, bántalomnak tekintenek a gyer
mekséggel szemben. Kétségtelen, hogy a 
B.nak fontos életfokozó, tevékenység- 
növelő hivatása van és ezért a pedagógiai 
gyakorlatnak is mindig számolnia kell 
vele. Mint célkitűzés azonban nemcsak 
önellenmondást rejt, de alkalmazva bizo
nyos édeskés-érzelgős lelkületet teremt 
(filantropisták), amely ellentétben áll az 
igazi pedagógiai szellemmel s végül min
den komolyabb behatást lehetetlenné tesz.

í r o d .  Ed. Spranger: L eb en sfo rm en  (1 9 3 0 ', 2 2 8 .1 .  f . )
Prohászka.

Boleman István (1795— 1882) ev. teo
lógiai tr., a teológiát Pozsonyban és Tübin- 
gában végezte. Losoncon, Selmecen és 
Pozsonyban működött. Csehországban 
szül., atyja magyar nemes származású 
volt. M. : Carmen Danieli Kanka rectori 
et professori primario stb. (1814). Rheto- 
rica ex indole sermonis explicita atque ita 
a logica et syntaxi probe separata poeticáé 
verő reconciliata (1836). A dicső szabad
ságra emelkedő iskola (1848). Hittudo
mányi művek.

Bolívia közoktatásügye (1927: kerek 3 
millió lak.). Ingyenes és kötelező népokta
tás, amelyről a községek és az állam gon
doskodnak. 1926. volt 1598 elemi népisk. 
2765 tanerővel és 79.973 tanulóval, 27 
középisk., 5 egyházi intézet és 5 magán- 
liceum összesen 403 tanerővel és 4213 
tanulóval. A szakoktatást 22 intézet köz
vetíti 177 tanerővel és 1913 tanulóval.



243 Bolognai Coll. Hungaricum Bolseviki pedagógia 244

Van 2 egyeteme (a Szt. X. Ferenc-egyetem 
Sucreban 1624. alapíttatott), 8 egyetemi 
tanfolyama 107 tanárral és 807 hallgató
val, több tanító- és tanítónőképzője.

St. Y. B.
Bolognai Collegium Hungaricum. A bo

lognai egyetemen tanuló magyar nemes 
ifjak és szerzetesek számára egy zágrábi 
kanonok már 1552. otthont alapított. Ez 
1700. saját épületébe költözött, amelyet 
a magy. történelemből merített számos mo
tívum díszít. II. József 1781. bezáratta ezt 
az intézetet, amelyet most lijra átadnak 
rendeltetésének.

Bolognai egyetem Európának legrégibb 
egyeteme (1888. ülte meg nyolcszázados 
jubileumát). Különösen a középkorban 
virágzott, amikor időnként 10-—12.000 hall
gatója is volt. Rektori székében egy ízben 
magyar ember, Miklós nyitrai püspök is 
ült. Könyvtárában 180.000 kötet és 6000 
kézirat van. Az egyetem ma is virágzik. 
V. ö. Denifle : Die Entstehung der Univer
sitäten (1885). Békefi R. : A bolognai jogi 
egyetem XIV—XV. századi statútumai 
(1901).

Bolsevik! pedagógia. A magyar köz
oktatás történetének 1919 márc. 21-től 
aug. 1-ig terjedő négy hónapját Fináczy E. 
röviden a következőképpen jellem zi: „A 
tanácsköztársaság közoktatásügyi kor
mányzatának legélesebben kiemelkedő jel
lemvonása az, hogy nemcsak lehetőnek, 
de szükségesnek tartotta a politikának 
normatív szerepét a közművelődés egész 
területén és összes viszonylataiban, még
pedig nem is a politikáét általában, ha
nem a pártpolitikáét, a maga végletes 
egyoldalúságában és kizárólagosságában. 
Az uralmon volt alkotmányos nem
zeti kormányok sem oldhatók fel ama 
vád alól, hogy pártjuknak alkalomadtán 
kedveztek és az ügyek intézésében ille
téktelen befolyásoknak is tért engedtek, 
de túlzás nélkül állítható, hogy nem volt 
Magyarországon közoktatási kormány, 
melynek égisze alatt ez a pártpolitikai irá
nyítás oly leplezetlenül és oly erőszakosan 
érvényesült volna, mint amikor a prole- 
társág intézte népbiztosai útján a köz- 
művelődést.“ (Világnézet és nevelés, 1925). 
A pártpolitikai szempont mindenekelőtt 
a tanügy központi igazgatásánál jelentkezett. 
A népbiztosság a munkásszervezetek végre
hajtó szerve volt. A régi tisztviselők nagy 
részét eltávolították, helyettük igen sok 
rajongó ideológus vagy rosszhiszemű ka
landor vette kezébe az ügyek irányítását. 
Ennek következtében a közoktatásügy 
területén életbeléptetett reformok magu
kon viselik egyrészt a tapasztalatlanság
nak és az élet gyakorlati feltételei mellő
zésének jeleit, másrészt pedig közös saját
ságuk az elhirtelenkedés, a legbonyolul
tabb kérdéseknek egyik napról a másikra 
való ötletszerű megoldása. Népoktatás.

Minthogy az új berendezkedés egyik első 
intézkedése a nevelésnek köztulajdonba 
való vétele volt, az oktatás bolsevista 
irányba való terelése már a kisdedóvóban 
kezdődött. Az óvodát elnevezték játék
iskolának, az óvónőt játékiskolai tanító
nak. Egy hivatalosnak látszó rendelet 
megállapítja, hogy a proletárállamban az 
általános iskolakötelezettség a gyermek
3. évétől a 18., ill. 19. évéig ta r t; tehát 
kötelezővé akarta tenni az óvodák láto
gatását. Az óvodák mellé tervezett nap
közi otthonok egész napra fogadták volna 
be a gyermekeket, sőt az egy-három éves 
gyermekeknek is otthont ígértek. Mindez 
azonban jórészt csak terv és szándék ma
radt, minthogy a kisdedóvás újjászervezé
séig már nem jutottak el. A népiskolák 
átszervezéséről a közoktatásügyi népbiz
tosság 10. K. N. sz. rendelete intézkedik. 
Elrendelik, hogy az egy községben lévő 
valamennyi osztatlan iskola egy iskolává 
foglaltassák össze, egy vezető alatt. A ren
delet az osztatlan népiskolákat a régi rend 
szégyenletes és szomorú intézményének 
minősíti, tehát annak teljes eltörlését 
mondja ki. A másik nagy reformterv a 
népiskoláknak nyolc osztályúvá való szer
vezéséről szól. Ez a követelés régóta szere
pel a szocialista programmban és a tanács- 
kormány első perctől fogva meg akarta 
valósítani; a rendelet kiadása ellenben 
egyre késett és végül is csak július 31. írták 
alá, tehát életbe már nem léphetett. Aki 
ismeri műveltségünk eddigi hiányait, az 
elvben csak helyeselheti a nyolc éven át 
tartó iskolázást, azonban felettébb kér
déses, hogy ennek útja a tanítás teljes 
uniformizálásán keresztül vezet-e. A peda
gógiai irodalom régi tanítása, hogy a neve
lésben az egység nem egyformaságot, ha
nem csak egyöntetűséget, harmóniát je
lenthet. A tanulmányi rend szabályozása 
a vallásoktatás kiküszöbölésével kezdődött, 
amelyre vonatkozólag azonban különös
képpen sem a kormányzótanács, sem a 
közoktatásügyi népbiztosság nem adott 
ki rendeletet. A vallásórák eltörlése mégis 
megtörtént, ami különösen a vidéken 
meglehetősen erős ellenállást váltott ki. 
A vallásoktatáson kívül lényegesen meg 
akarták reformálni az egyéb tárgyakat, 
így elsősorban a magyar nyelv tanítását 
és a történelmet is ; ezenkívül új tanköny
vek kiadását tervezték, erre azonban a 
rövid idő folytán már nem került sor. 
A tanítóképzés terén elsősorban a már mű
ködő tanerők átképzését sürgették, e mel
lett pedig gondot kívántak fordítani az 
új tanítónemzedék nevelésére. Azt hir
dették, hogy a népiskolai tanítónak is 
egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie. 
A tanítóképzőintézeteket államosítani 
akarták és a képesítővizsgálatokon igye
keztek minden olyan tárgyat elhagyni, 
amely a bolsevizmus szempontjából feles
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legesnek látszott. Ezzel szemben hozzá
vették a tanácsköztársaság alkotmányá
nak ismeretét, valamint a forradalmi kor
mányzótanács és a népbiztosok rendeletéit. 
Középiskolák. Az egyik napról a másikra 
való újítási törekvés legerősebben a kö
zépiskolai oktatás területén jelentkezett. 
A munkások, katonák és földművesek ta
nácsainak művelődési osztályát felállí
tották és ezzel megszűnt az egész tanügyi 
szervezet. Minden iskola élére új vezetőt 
rendeltek, a fegyelmi állapotokat pedig 
teljesen felforgatták a bizalmiak és diák
direktóriumok intézményével. Ezek a diák- 
bizottságok sok helyütt lehetetlenné tették 
a normális tanítást és tanulást, úgyhogy 
két és fél hónap után a nópbiztosság ezt az 
intézkedést visszavonta. Ugyanekkor el
töröltek egy másik visszás intézkedést is : 
az iskolai nemi felvilágosítást. Igen kétélű 
rendelkezés volt a vizsgálatoknak és osz
tályozásoknak régen vitatott eltörlése, 
amely az ambíció teljes letörését eredmé
nyezte. A közoktatásügyi népbiztosság 
a nyolc osztályos népiskolát szánta min
den felső iskola alapjának, ebből lehe
tett volna átlépni a tudományos pályára 
nevelő középiskolába és a szakiskolába. 
A szakoktatást szintén megreformálták, 
legnagyobb mértékben a kereskedelmi 
iskolákat, amelyeknek még a nevét 
is megváltoztatták (Elosztó üzemi szak
munkásképző iskola). Közgazdasági fő
iskolát is létesítettek, amelybe a Keres
kedelmi Akadémiát és a rokon intézmé
nyeket olvasztották be. Főiskolák. A  fő
iskolai oktatást a népbiztosság egyetemi 
ügyosztálya irányította. Az volt az alap- 
gondolat, hogy külön kell választani a 
tudósképzést a gyakorlati életpályára való 
előkészítéstől; az egyetemet két részre 
különítették : egyetemes (tudósképző) kol
légiumra és szakképző fakultásokra. Az 
egyetemes kollégium négy szakcsoportból 
állt volna : filozófiai és nyelvtudományok, 
matematikai és természettudományok, tár
sadalmi és történettudományok, biológiai 
és orvostudományok. A .szakképző fakul
tások ugyancsak négy részre oszlottak 
volna : orvos-, tanár-, állatorvosképző, vé-
r"l igazságügyi és közigazgatási fakultás.

két típuson kívül létesítettek egy har
madikat is, az ú. n. szakfőiskolát, amely 
a Tanárképző Intézet és az Eötvös-kollé- 
gium elméleti összeolvasztásából kelet
kezett. A reformmunka másik iránya sze
mélyes jellegű v o lt ; egész sereg egyetemi 
tanárt a katedráról eltávolítottak, új ta
nárokat neveztek ki, a régiek közül meg- 
maradtakat pedig átképzőtanfolyamokkal 
akarták az új idők számára megnyerni. 
Természetes, hogy az egyetemi autonómia 
semilyen tekintetben sem érvényesült 
és minden intézkedés a népbiztosságtól 
indult ki. Megszüntették a teológiai és a 
jogi kart, viszont felállították az ú. n.

munkásegyetemet és néhány tudományos 
kutató intézetet. Megreformálták a tanár- 
vizsgálatokat is ; a bizottságot új emberek
kel árasztották el, az érdemjegyeket itt 
is eltörölték, végül pedig megszüntették 
a gyakorlati év végén megkövetelt peda
gógiai vizsgálatot. Összefoglalva meg kell 
állapítanunk, hogy a tanácskormány köz
oktatási reformtörekvései, amelyek nagy
részt orosz mintát tartottak szem előtt, 
tartalmaztak ugyan helyenként olyan gon
dolatot, amelynek komoly mérlegelése 
előtt a modem pedagógia immár nem tér
het ki, azonban azokat oly egyoldalúan 
és felületesen, oly átmenet nélkül igyekez
tek megvalósítani, hogy e reformoknak 
semilyen hasznos következménye nem 
lett, de nem is lehetett. Ellenkezőleg : oly 
pusztítás járt nyomukban, hogy a romok 
eltakarítása hosszú évek munkáját vette 
igénybe. L. még : Szovjet-Oroszország.

í r o d .  A bolsevizmus Magyarországon. Szerk. Qratz 
G. (1921). Findczy F,.: Világnézet és nevelés (1925). 
A nagy vihar hajótöröttjei (1927). A Forradalmi Kor
mányzótanács és a népbiztosságok rendeletéi (1919). 
Weszely Ö .: Korszerű nevelési problémák (1927): A 
kommunizmus tévedései c. fejezetben pártatlan tudo
mányos bírálatban részesíti ezt a szomorú emlékű 
rendszert. R e p e rt. (M. K .) Emztiné RévhegyiR.: Közép
iskoláink élete a kommunizmus alatt (1919). A forra
dalmak éve (a magy. kommunizmusról) (1919, 32. f.) 
Rodin : Bolschewistische Verrücktheiten in der Schule 
(Die Grenzboten 1919 jan. 7. után ism. 1919, 49—51). 
Tordai Á . : Középiskoláink két esztendeje: 1918—19 
1919—20 (1920). k . i

Bolsevizmus pedagógiája : 1. Szovjet- 
Oroszország.

Bolyai 1. Farkas (bolyai) (1775—1856) 
a marosvásárhelyi ref. kollég. 47 évig volt 
a matematika, fizika és kémia tr. Korának 
egyik kiváló, hazájának pedig eddig leg
nagyobb matematikusa volt, aki technikai 
kérdésekkel, filológiával, rajzolással és 
zenével is foglalkozott, valamint a szép- 
irodalom terén is működött. Göttingenben 
és Jenában tanult, amott benső barátsá
got kötött Gauss-szal. M. : főműve a Ten- 
tamen juventutem stúdiósam in elementa 
matheseos . . . introducendi. Cum appen- 
dici triplici (1832—33, 2 köt.). Első köte
tének 2. kiad. 1897., a második kötetéé
1904. jelent meg a M. T. Ak. kiadásában 
értékes jegyzetekkel. Arithmethica eleje 
(1830 és 1843). Az arithmetikának, geo
metriának és physikának eleje (1834). 
Ürtan elemei kezdőknek (1850—51). Kur
zer Grundriss eines Versuches die Arith
metik darzustellen (1851). Levelezését 
Gauss-szal az akadémia adta ki (1899, 
németül Lipcse 1899). Legkimerítőbb élet
rajza Koncz «7.-től a marosvásárhelyi ref. 
kollég. értesítőjében. Az 1894—95. értesí
tőben A Bolyaiak dicsősége az amerik. 
Egyes. Államokban (505—8. 1.). Dávid L. :
B. F. és a matem. oktatás reformja (M. P. 
1921). U. a. : A két B. élete és munkássága 
(ism. M. P. 1923). — 2. János (bolyai) 
(1802—60), B. Farkas fia, az abszolút
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geometria felfedezője. Már gyermekkorában 
matematika-csoda, 24 éves korában kapi
tány a mérnökkarban. M. : Scientiam spatii 
absolute veram exhibens : a veritato aut 
falsitate Axiomatis XI. Euclidii indepen
dentem . . .  (1833). E világhírű munka 
atyjának Tentamen c. munkájához van 
csatolva. Ez újabhan ilyen címen jelent 
meg : A tér absolut igaz tudománya (1897), 
franciául Haüel, La science absolue de 
l ’espace (Paris 1895). V. ö. Kürschák J  : 
B. (Középisk. Math. Lapok X.). Szabó P . : 
B. János ifjúsága (Math, és Phys. Lapok 
1920). Dávid L .: A két B. élete és mun
kássága (1923). stb.

Bolyai-díj. A M. T. Ak. Bolyai János 
születésének 100. évfordulóján (1902) el
határozta, hogy első ízben 1905. s azután 
minden ötödik évben 10.000 K jutalommal 
és éremmel tünteti ki a megelőző öt évben 
bárhol és bármely nyelven megírt leg
kiválóbb matematikai vizsgálat szerzőjét. 
Az erre illetékes bizottság 1905. a díjat 
Henri Poincarénak, a francia akadémia 
tagjának, 1910. David Hilbert német 
matematikusnak ítélte oda. A világháború 
óta szünetel a díj kiosztása.

Bon : 1. Le Bon.
Bondy, 1. Kurt (1894—) hamburgi egy. 

mtr., főleg szociálpedagógiai irányban dol
gozik. M. : Die proletarische Jugendbewe
gung in Deutschland (1922). Pädagogische 
Probleme im Jugendstrafvollzug (1925). —
2. Max (1892—) a német ifjúsági mozga
lomnak egyik kiemelkedő alakja, előbb 
Sinntalhofban, majd Gandersheimban 
(Harz) alapított a Landerziehungsheimhoz 
hasonló intézetet nevelői elvei megvalósí
tására. M. : Das neue Weltbild in der 
Erziehung (19262).

Bonifacio János (1538— 1606), spanyol 
jezsuita, 1557. a Jézus-Társaságába lépett, 
ahol 40 évig foglalkozott az ifjúság taní
tásával s nevelőintézetek kormányzásával. 
M. : Christiani pueri institutio, adole- 
scentiaeque perfugium.. .  (Salmanticae, 
1575). De sapiente fructuoso (1589) stb.

Bonitz, Hermann (1814— 88) klassz, 
filológus és pedagógus, gimn. tr. Berlinben 
ps Stettinben. 1849. az osztrák kormány a 
bécsi egyetem klassz, filológiai tanszékére 

’meghívta r. tr.nak és Exner Ferenccel (1.
o .) együtt rábízta az osztrák gimn. ok reform
ját (Entwurf der Organisation). Egyetemes 
műveltségénél fogva az ókori nyelvek 
mellett tért juttatott az anyanyelvnek és 
a természettudományoknak is, az osztály
tanítás helyébe a szaktanítást léptette s 
meghonosította az érettségi vizsgálatot. 
Ezt a rendszert a Bach-korszak idejében 
hazánkban is kötelezővé tették. 1867. 
visszatért Berlinbe, ahol a „Szürke kolos
torhoz“ c. gimn. ig. lett s mint a berlini 
tud. akad. tagja az egyetemen is tartott 
előadásokat. 1875-ben Wiese L. (1. o.) utód

jaként a porosz közokt. minisztériumban a 
közép- es főiskolai ügyek Hlüadója lelt s 
az iskolák újjászervezésében itt is jelentős 
munkát végzett. Önálló tud. munkáiban 
főleg Platóval és Aristoteles-szel foglal
kozik. Egyik megalapítója volt 1850. a 
bécsi Zeitschrift f. d. österr. Gymnasien, 
1869—75-ig pedig társszerkesztője a ber
lini Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen c. 
folyóiratnak. -S S

Bonne elnevezés alatt eredetileg a francia 
nyelv könnyű elsajátítása érdekében kis 
gyermekek mellé alkalmazott szerény mű
veltségű női háztartási alkalmazottat (szá
razdajkát) értették. Ma nálunk és Német
országban a nyelvre való tekintet nélkül 
használják a B. elnevezést a képesítés 
nélküli családi óvónőkre.

Bonneva), René de ([?]—1760) Locke 
hatása alatt álló francia pedagógus, Com- 
payró szerint Rousseau egyik előfutárja, 
aki főként a gyermek érzékszerveinek 
gyakorlását sürgette. Őt is utilitarizmus, 
továbbá az a törekvés jellemzi, hogy az 
oktatást kellemesebbé és rövidebbó tegye. 
M. : Éléments et progrés de l’éducation 
(1743, 1750a).

Bonscls, Waldemar (1881—) német költő, 
az ifjúsági mozgalomból (1. o.) nőtt k i ; 
művei ennek a mozgalomnak, a benne 
résztvevő ifjúság élethangulatának, ter
mészetérzésének, vallásos sóvárgásának 
jellemző kifejezői. M. : Die Biene Maja und 
ihre Abenteuer* 1912 (azóta 670 kiad. ért). 
Himmelsvolk* 1915 (420 kiad.). Indien
fahrt* 1916 (315 kiad.). Menschenwege 
1918 (195 kiad.). Eros und die Evangelien* 
1920 (120 kiad.). Mario und die Tiere 
(1927). A *-gal jelölt műveket magyarra 
is lefordították.

Bonus, Arthur (1864— ) evang. teológus, 
író, aki a század elején éles kritikával 
támadta a német iskolai rendszert, főleg 
annak túlságosan elméleti jellegét ( Be
griff sbildunysdrill ) hibáztatva. Javaslatai
ban a naturalizmus (1. o.) hívének bizonyult. 
M. : Vom Kulturwert der deutschen Schule 
(1904).

Bopp, Linus (1887—) kát. teológus, 
egyet. tr. Freiburg i. Br.ban, főleg a lelki
pásztorkodás tan pedagógiai kérdéseivel és 
az ifjúkor pszichológiájával foglalkozik. 
M. : Weltanschauung u. Pädagogik (1921). 
Moderne Psychoanalyse, kath. Beichte u. 
Pädagogik (1923). Verstehen u. Verstan
denwerden. Ein Beitrag z. erzieh. Grund
haltung (1926). Das Jugendalter u. sein 
Sinn (19273). Die Erzieher. Eigenwerte d. 
kath. Kirche (1928).

Borászati szakintézetek: 1. S za k in té ze tek .
Borbély 1. István (1888—) irodalom- 

történetíró és a kolozsvári unitárius kol
légium ig.-tr. Jénában is tanult. Több 
irodalmi társaság tagja. M. : A magy. nem
zeti irodalom történeti ismertetése (1906). 
A magy. irodalom története a legrégibb
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időktől Arany J. haláláig (2 köt., 1924—5). 
Holtai Gáspár (1909). Torockó története 
1848—49-ben (1907). Unitárius polemiku
sok Magyarországon a XVI. sz.ban (1920). 
Bevezetés a modem szépirodalom tanul
mányozásába (1920). A magy. állam élete 
1848—49-ben (1926). Unitárius egyház- és 
vallástörténeti munkák. Szerk. Unitárius 
közlöny. Erdélyi Irodalmi Szemle, eresz-' 

' tyért Magvető. — <2. Sándor (1866— ) 
gyógypedagógus. 1897. a siEetnémák bp., 
1899. váci intézeténekCíg.' 1898—1904. a 
gyógypedagógiai intézetek szaktanácsának 
előadója. E minőségében eredményes mű
ködést fejtett ki a gyógyped. oktatásügy 
általánosítása, újabb intézetek felállítása 
és a meglevők továbbfejlesztése és töké
letesítése érdekében. M. : A siketnémák bp.
m. kir. áll. intézetének keletkezése és fej
lődése (1898). Emlékkönyv a siketnémák 
váci orsz. intézete 100 éves fennállásának 
ünnepe alkalmára (1902) ; tankönyvek, 
szakcikkek; szerkesztette a Siketnémák 
Közlönyét és a Siketnémák Képes Lapját.

Boros 1. Gábor (1855— 1912) tr. és író, 
1 OUönT'feotozsväti egyet. mtr. Berlinben 
is tanult. M. : A magy. nemzeti irodalom- 
történet vázlata (1883). Útmutató a pálya- 
választás könnyítésére (1889). A gyorsírás 
történelme (1896). Számos latin-görög 
klasszikus fordítás és jegyzetes kiadás. 
Háromszáz ezópusi mese (19254). Társ
szerkesztője a Tanulók Olvasó-Tárának. — 
2. Györgyi 11855— ) a kolozsvári unit. teol. 

' akadémia tr. és első dékánja, 1885. szer
vezte a Dávid Ferenc-egyesületet. A lon
doni Manchester New-College hallgatója 
volt, beutazta Észak-Amerikát, ahol szá
mos előadást tartott és a  fí-arvard-egyetem 
teol. doktori oklevéllel tüntette ki. M. : 
A kolozsvári unitárius kollégium (1901). 
Angolból átdolgozta Keller Helen élet
rajzát. Dr. Brassai Sámuel élete (Cluj- 
Kolozsvár 1927). Több unit.-teol. mű. 1888 
óta szerk. az Únitárius Közlönyt.

Boross Mihály (1815— 99) ügyvéd, tr., 
a magy. népirodalom kiváló képviselője. 
M. ; Boldogháza (2 köt. 1856) regény, 
amelyet Eötvös J. br. is magasztalt. „Kis 
pajtások 6 krajcáros könyvtára“, 12 füzet
ben megjelent gyermekfolyóirat. Politikai 
kis káté a nép számára (1848, minden hazai 
nemzetiségi nyelvre lefordították és több 
kiadást ért). Újabb magy. költők (1856). 
Bokréta a magy. költészet virágaiból. 
Antológia (1856). V. ö. Szinnyei: Magy. 
írók (az 1242—46. 1. 45 munkáját sorolja 
fel).

Bosco, Don Giovanni (1815—88) fárad
hatatlan gyűjtések segítségével megalapí
totta a Szalézi Szent Ferencről nevezett 
Szaléziánusok rendjét, amelyet 1876. IX. 
Pius pápa megerősített. Ez a rend, amely 
főleg az elhagyott gyermekek gondozásával 
foglalkozik, szerény kezdeményezésből ki
indulva, hatalmas intézménnyé nőtte ki

magát és a világ minden részében áldásosán 
működik. Ma már 46 tartományban két
ezernél több rendtagot számlál, Európában 
és Amerikában vagy 250 nevelőintézetet 
tart fenn, amelyekben már több százezer 
gyermeket neveltek fel. Az olasz D. B. 
nevelési módszerének lényege, eszménye a 
következő : a gyermek mindenekelőtt ta
nulja meg önmagát megismerni és tudjon 
önmaga felett uralkodni, mert csak így 
tehet szert erkölcsi szabadságra. Ezért 
reformátorunk sok szabadságot enged nö
vendékeinek, és a kilengéseknek megelő
zéssel, prevencióval igyekszik elejét venni. 
A vallásos nevelési eszközöknek természe
tesen elsőrendű fontosságot tulajdonít és 
ennek köszönheti, úgymond, hogy 40 évi 
gyakorlat alatt sem kellett büntetéshez 
folyamodnia. A szalézi intézetek nevelő 
értékét t. k. Fr. W. Foerster és Lombroso 
is elismerték. 1908 óta jelenik meg több 
nyelven a Bolletino Salesiano (Szalézi Érte
sítő), amely hat országban fejt ki ered
ményes propagandát ez áldásos intézmény 
érdekében. D. B. irodalmi téren is felette 
termékeny és üdvös működést fejtett k i ; 
írásainak száma meghaladja a százat : 
nagyon elterjedt bibliai és egyházi történet, 
imakönyvek, legendás írások főleg az ifjú
ság részére, az Amico della gioventú (Ifjúság 
barátja) c. ifj. folyóirat stb. Műveinek 
teljes felsorolását a turini Libreria Sale- 
siana c. könyvtár katalógusa tartalmazza. 
D. B .t 1929 tavaszán boldoggá avatták. 
Magyarországra a rendet Csernoch herceg- 
prímás 1913. telepítette be az esztergom- 
megyei Péliföldszentkeresztre. A rend 
1926-ig a német-osztrák rendtartományba 
tartozott, 1926-tól a Szent István magy. ki
rály neve és pártfogása alatt önálló magy. 
tartománnyá szervezkedett. A következő 
helyeken vannak házaik: Péliföldszent- 
kereszt papképzéssel, itt adják ki a Szent- 
kereszti Visszhang-ot. Nyergesújfalu ma
gánjellegű 4 osztályú gimnáziummal. Bpest 
(III, Kiseelli-út 79) Szent Alajos háza 
árva fiúk otthona. Rákospalota Claris- 
seum az igazságügyminisztérium által 
beutalt gyermekek javítóintézete ; Claris- 
seum címmel havi folyóiratot adnak ki. 
Itt jelenik továbbá meg havonként 20 ezer 
példányban a Szalézi Értesítő. Az eszter
gomi tábornak ugyanaz a célja mint a 
Clarisseumnak, helyi közlönye a Gyer
mektábor. Ujpest-Megyer : napközi fiú
otthon. Visegrád : javítóintézet. L. még : 
Szaléziánusok.

í r o d .  A. Auffray: Le Vénérable D. B. és Une 
méthode d'éducation (Paris 1924, ism. M. K. 1926), 
A szerző a szeretetnek ezt a pedagógiáját népszerűén 
és élvezetesen tárja elénk 7 fejezetben. Utóbbi müvece- 
kéje magyar fordításban is meg fog jelenni. Don Bosco- 
Orátzer : Savio Domokos 15 éves tanulónak példás élete 
(olaszból ford., Esztergom 1910, ism. M. K. 1911). 
Fr. X . Kerer: Don Bosco (Begensburg 1921, ism. M. 
K. 1922). Kerer-Hoitsy : Boldog D. B. (Rákospalota, 
Szalési Értesítő 1929). Cofazzi—Győré: Hogy is mondta 
D. B. ? (1929). P. Dörfler: Der junge D. B. (1930). 
F. Crispolti: D. B. (1922).
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Borromaei, Szt. Károly gr. (1538—84) 
kiváló tulajdonságai és anyai nagybátyja, 
IV. Pius pápa pártfogása révén az egyházi 
pályán gyorsan haladt előre, 1560. bíbomok 
és milánói érsek lett. Gyakorlati pedagógiai 
érzékkel rendelkezett, amelyet Silvio An- 
toniano pedagógiai íróval folytatott tartós 
személyes érintkezéssel fejlesztett. Az ifjú
ság vallásos nevelését tartotta szem előtt, 
a papi pályára lépő ifjak előkészítésére 
nevelőintézeteket alapított, amelyeknek 
nevelési és tantervét maga dolgozta ki és 
kiváló növendékeit a milánói nagy papi 
szemináriumban helyezte le. Pártfogolta 
a szegényeket és a zülléstől veszélyeztetett 
ifjúság megmentésére világi férfiakból és 
nőkből testvérszővetséget szervezett, 
amelynek jeles szabályzatát maga szer
kesztette. Működésével nagyban megjaví
totta Felső-Olaszország és Svájc vallás
erkölcsi életét.

Borromeus-egyesiilet: kát. egyesület jó 
könyvek terjesztésére (alap. 1844., szék
helye Bonn). 1903 óta kiadja a Borromeus- 
Blötter c. folyóiratot.

Borromeus nővérei : 1652. alapított nő
szerzet, ingyenes iskolák felállítása, kór
házi szolgálat és a szegények ápolása érde
kében. Székhelye Nancy.

Bossuet, Jacques-Bénigne (1627— 1704), 
kiváló francia egyházi szónok, élete végén 
meaux-i püspök. 1670—81. XIV. Lajos 
fiának, a dauphinnek volt a nevelője. 
Gondos tervezetet dolgozott ki a trónra- 
jutása előtt elhúnyt trónörökös nevelésé
nek irányítására (Lettre au papé Innocent 
X I )  és neveltje számára több munkát is 
írt, köztük egy összefoglaló történetfilo
zófiai művet (Discours sur Vhistoire uni
verselle, depuis le commencement du mondc 
jusqu'á Vempire de Charlemagne).

í r o d .  Fl guet: B., précepteur du Dauphin (1864). 
Chérot: Troia éducationa princiírea au XVIIe siécle 
(1896). Druan : L éducatiou dea princes de la maison 
de Bourbon (1898).

Bosszú. A B. valódi vagy képzelt sérel
meknek könyörület nélkül való megtor
lására törekszik. Minthogy a harag és a 
gyűlölködés (1. o.) táplálja, azért a nevelés
nek az a feladata, hogy kifejlődését már 
csírájában elfojtsa. Ennek az a módja, 
hogy egyrészt lehetetlenné tesszük azt, 
hogy a növendékek sérelmeiket maguk 
torolják meg, másrészt pedig, hogy kezdet
től fogva békülékenységre és megbocsá
tásra neveljük őket.

í r o d .  F . W . F oerster: Jugendlehre (1909). j y ,
Bosznia-Hercegovina: 1. Jugoszlávia.
Botanikus kert : 1. Növénytani kert.
Bothár Dániel (1856—1929) több helyen 

tanároskodott, 1923. a pécsi egyetem ev. 
teol. fakultásának szláv lektora. Főleg 
klassz, és szláv nyelvészettel foglalkozott. 
M. : Zur Reform des grammatischen Un
terrichts (Felsőlövői értés. 1888). Egy
néhány szó a philológiai tanításról (Soproni 
lie. ért. 1900). Aus einem alten Stammbuch.
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Zur Erinnerung an Schillers akademische 
Antrittsrede (Leipzig 1910).

Bouiily, Jean Nicolas (1763—1842) fran
cia író és pedagógus, aki hazánkban is 
ismeretes. M. : L’Abbé de l’Épée (1803), 
jegyzet.es kiad. isk. használatra Hegedűs
I. tól, Francia Kvtr.). Contes á ma fiile 
(1809). Conseils á ma fiile (1811). Magyarul 
megjelentek : Új elbeszélések gyönge gyer
mekek számára (1833). Elbeszélések (2 köt. 
1862).

Boutroux, Émile (1845— 1921) az újabb 
francia filozófia egyik vezéralakja, a M. T. 
Ak. kültagja, 1885. a filozófia tanára a  
párizsi egyetemen, egyik megalapítója a 
nemzetközi filozófiai és morálpedagógiai 
kongresszusoknak. M. : Questions de mo
rale et d’éducation (1895). Több munkáját 
lefordították németre és magyarra is ; pl. 
Tudomány és vallás a jelenkori philoso- 
phiában. (Ford. Fogarasi B. 1914). A ter
mészettörvény fogalma a jelenkor tudomá
nyában és filozófiájában. (Ford. Fogarasi B. 
1913).

í r o d .  G. M. ct F. M .: fi. B. éducateur (L’éduc. V. 
1913). Alexander B . : f i. B. (B p . Szemle 1918). Fagy
J .  : B . É . filozófiája  (A thenaeum  1918).

Bővet, Pierre Hermann Claude Félix 
(1878—) svájci pszichológus és pedagógus. 
1903— 1912. gimn. és akad., majd egye
temi tr. Neuchátelben. 1912-től a genfi 
Rousseau-Intézet ig., 1920-tól a genfi 
egyetemen a neveléstudomány és a kísér
leti pedagógia r. tr. is. M. : Le Dieu de 
Platon d’aprés la Chronologie des dialogues 
(1902). L’instinct combatif, psychologie, 
éducation (1917). Le sentiment religieux 
et la psychologie de l’enfant (1925).

K . E.
Boy-scout: 1. Cserkészet.
Bozéky Endre (1863—1925) c. tank, főig., 

az O. K. Tanács titkára, amely minőségé
ben része volt az újabb tantervi munkála
tokban. M. : A világháború tanulságainak 
felhasználása mennyiségtan-természettani 
tanításunkban (1917). Számos tan- és 
segédkönyv (Tudom. Zsebkönyvtár).

Böhm Károly (1846—1911) egyet. tr. és 
bölcsészeti író. Göttingenben, Tübingen- 
ben és Berlinben tanult. 1883. a bp. ág. 
ev. gimn. ig., 1896. a kolozsvári egyetemen 
a filozófia r. tr., 1908. aM. T. Ak. r. tagja. 
B. az adott valóság megmagyarázását, az 
előttünk elterülő világ megértését tűzte ki 
feladatául. Főművében, az Ember és vilá
gában, az öntudatos szellem mélységeibe 
bocsátkozik alá. Az ember és a világ egy
mástól elválaszthatatlan, mert a szellem 
az ember által mutatkozik meg és ölt testet 
a világban. A szellem tehát az igazi valóság, 
amelytől minden más, ami van, a maga 
valóságét, jelentését nyeri. A szellem mint 
„öntét“ , a szellem mint erőközpont, a 
szellem mint jelentések végtelen hálózata, 
a szellem minden mindenekben. A magát 
kifejtő és megvalósító szellem az igazság,
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szépség, jóság kialakításával áthatja az 
egész mindenséget, hogy természetté váljon 
a szellem és szellemmé a természet (Bartók 
Gy.). B. filozófiájának pedagógiai jelentő
ségével Tankó B. foglalkozik behatóan 
(Kajlós-Keller, 3. köt., 71— 111. 1.). Ki
mutatja, hogy B. filozófiájának minden 
egyes történetileg kialakult tagozata, is
meretelméleti törzse épúgy mint lélek
tana és főleg értékelmélete, együttesen lesz 
forrása a pedagógia számára is az elméleti 
és gyakorlati nyereségnek. M. : Főműve : 
Az ember és világa : 1. Dialektika v. alap- 
filozófia (1883), 2. A szellem élete (1892),
3. Axiológia vagy értéktan (1906). 4. A 
logikai érték tana (1912), 5. Az erkölcsi 
érték tana (kiadta Bartók Gy. 1928). A 
megértés, mint a megismerés középponti 
mozzanata (székfogl. értek. M. T. Ak. 1910). 
Tapasztalati lélektan középisk.nak (1888, 
1904®). Az értékelmélet feladata s alap- 
problémája (székfogl. értek. M. T. Ak. 1900). 
1881-ben megindította a Magy. Philos. 
Szemlét. A lényeg formaisága (Akad. 
1881). Lélektan és logika középisk.nak 
átdolg. Tankó (1928). Böhm K. feljegyzései 
gyermekeiről (1929). A filoz. propedeutika 
magy. gimn.ban (1887). Protestáns gim
náziumaink és a görög nyelv (1889). Érte
kezések a bp. ág. ev. h. főgimn. érte
sítőiben.

í r o d .  Kajlós (Keller) I . : B. K. élete és munkás
sága 3 köt. (1913). Nagy J . : Gondolkodók (1924). 
Pawler Á . : B. K. emlékezete (1925). Bartók G y .: B. 
K. (1928). Bittrich Ö. (szerk.): B.-Emlék (1928).

Bölcsőde (ném. Krippenanstalt, fr. erhöhe) 
csecsemők és 1—2 éves egészséges kisdedek 
elhelyezésére szolgáló népjóléti intézmény. 
Az első bölcsődét Marbeau alapította 1840. 
Párizsban a munkások kicsinyei számára. 
Hazánkban az első bölcsődét Mayer István 
esztergomi nagyprépost alapította Buda
pesten. A bölcsődében reggeltől estig van
nak a gyermekek rendszerint csecsemő
védőnők, menedékház-vezetőnők vagy 
óvónők felügyelete alatt. K . E.

Böngérfi János (1859—) ny. polg. isk. 
ig. M. : Számos tan- és vezérkönyv a magy. 
nyelv és fogalmazás, történelem, földrajz 
és számtan tanításához elemi és polgári 
iskolák számára. Ifjúsági iratok és költe
mények. Cikkek tanügyi és ped. folyó
iratokban. Népiskolai magy. nyelvtanaink 
története (1908). Emlékezés Peres Sándor
ról (1927).

Böök, Emil (1835— 1914) finn egy. mtr., 
líceumi ig. M. : Realismen i den tyska 
skolan (1868, A realizmus a német isko
lában). Joh. Lúd. Vives (1887). W.

Börner, Wilhelm (1882— ) osztrák iró, 
aki etikai és pedagógiai kérdésekkel foglal
kozott. M .: F. W. Foerster u. seine ethisch- 
relig. Grundanschauungen (1909). Friedr. 
Jodl. Eine Studie (1911). Charakterbildung 
der Kinder (1914, 1923®). Religionsunter
richt oder Moralunterricht? (1920®). Er
ziehung zur Friedensgesinnung (1921®).

Braille : 1. Vakok oktatása.
Brandi, Karl (1868—) történész, göttin- 

geni egy. tr. M. : Die Renaissance in 
Florenz u. Rom (19277). Das Werden der 
Renaissance (1910®). Über den bildenden 
Wert d. vaterländischen Geschichte (1923®). 
Mittelalterliche Weltanschauung, Huma
nismus, nationale Bildung (1925).

Brassai Sámuel (1800—1897) magy. 
polihisztor, aki sokoldalúság, termékeny
ség és felfogásának eredetisége dolgában 
ritkítja párját. A kultúrának szinte vala
mennyi ágát művelte és az iskolázás terén 
számos reformnak volt úttörője. A gon
dolat-átadás és gondolat-ébresztés nagy 
mestere, valóságos Praeceptor Hungáriáé. 
Mint kérlelhetetlen kritikus főleg a magy. 
nyelv tisztasága fölött őrködött, sőt a 
gondolat germanizmusa és latinizmusa 
ellen is harcolt. V. ö. A magy mondat (Akad. 
Értesítő 1860—63). A magy. nyelv ellenőre 
(1882. folyóirat Kolozsvár). 12 évet 
(1823—34) töltött a Bethlen-családoknál 
mint nevelő, zongoramester és nyelv- 
tanító. 1837. a kolozsvári unitárius gimn. 
tr., majd ig., 1872. az új kolozsvári egye
temen a matematika r. tr. ; a M. T. Ak. 
rend., majd. tiszt, tagja, az 1848. tanügyi 
kongresszus előadója. B. az unitárius egy
ház főtanácsa elé terjesztett memorandu
mában az egész oktatásügy újjászervezé
sével foglalkozik. Az iskolákat három cso
portba osztja : a három első (ma elemi) 
osztályt, amely a családi nevelést befejezi, 
magyar iskolának nevezi. Ebből a latin 
nyelvet teljesen kiszorítja s a németet is 
csak a 3. oszt.-ba veszi fel. A 2. csoportot 
pszichológiai, a 3.-at füozófiai folya
matnak nevezi. Az öt felső oszt. mindegyi
kében latint és németet tanítanak, görögöt 
csak a 6—8. oszt.-ban. „Én is hasznosnak, 
sőt szükségesnek tartom a görög és latin 
nyelvek tanítását, csak azt szeretném 
megérni, hogy ne legyen kötelező tantárgy“ 
(Hitopadesa bevezetése fordításához írt 
előszavában). Szerinte a latin iskola kora 
lejárt; ebből a magyar nemzet immár 
kinőtt, s ha nem, ki kell nevelni. Az ifjú
ságot a nemzet számára kell nevelni, ön
állóságra és függetlenségre szoktatni. Azt 
a nemzetközi, vagyis egyetemes művelt
ségre való törekvést, amelynek Kazinczy 
volt a föapostola, B. a maga javára érté
kesítette, de az iskolában a nemzeti neve
lést igyekezett megszilárdítani s e tekin
tetben Vörösmartyt követte. Egyébként 
a latin és a magy. nyelv tanítását egy 
tanító kezére óhajtja bízni. A tanításban 
olyan eljárást követett, amelyet hosszú 
életében folytatott gyakorlat alapján ön
magából alakított ki és a Módszerről és 
némi alkalmazásairól szóló akadémiai érte
kezésében (1869, 1892®) tudományos alakba 
öntött. Hadat izén a napirenden levő kate
kizáló tanításnak : a tanító kérdezzen, de 
ne ő, hanem a tanuló feleljen. Szabályt
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nem szabad tanítani, vagy tanulni, míg 
a tanuló az arra vezető gyakorlatokban 
nem otthonos tökéletesen. Az eszmék 
kifejtése következetes és genetikus rend
ben történjék. Mindent a maga neme és 
módja szerint tanítsunk s a figyelmet jól 
megválasztott, az újság ingerével ható 
példákkal élénkítsük. Módszerének alap
tételét három követelményben foglalja 
össze : Keveset, jól és lassan. Érdekes meg
jegyezni, hogy a népiskolai rajz tanítását 
elsőrendű feladatnak tekinti s maga ad ki 
Rajzmintákat fiatal gyermekek számára 
magyarázó jegyzetekkel, amelyek 3 ki
adást értek (1842, 1856, 1870). A népisk. 
tanítás reformját már 1837. sürgeti, a 
gimnáziumban pedig a szakrendszert, 
amelynek meghonosításával az unitáriusok 
megelőzték a többi felekezeteket. B.nak 
kiváló érdemei vannak a tankönyvek kö
rül, amelyeket eredeti elgondolása alapján 
írt meg főleg gyakorlati angol minták 
szemmeltartásával. Ezekben is azt a mód
szert követi, amely a tanulóból veszi 
ki a feleletet. Megindította a Kék Könyv
tárt, amelynek kiadványai 60 esztendőn 
keresztül látták el a népiskolát és a gim
náziumot elsőrendű tankönyvekkel. Nyom
tatásban kiadott 12 tankönyvet, kézirat
ban maradt 7, amelyek közül volt tanít
ványai kiadtak kettőt. Legtöbb kiadást 
ért az Okszerű vezér a német nyelv tanu
lásában (1876®). Egyéb tankönyvei: In
gyen tanító francia nyelvmester (1877). 
Hogy kelljen a latin hajtogatást észsze
rűen, gyorsan és sikeresen tanítani (1841) ; 
németül is megj. Neue Unterrichtsmethode 
der lateinischen Conjugation mit Tafel u. 
Katechetik von S. Brassai; herausg. v. 
Dr. Johannes Mickwitz, Prof. d. Univer
sität Leipzig (1880). Logikai tankönyvét 
az Akadémia 1858. a Marczibányi-juta- 
lommal tüntette ki. M. : a már említette
ken k ívü l: Mit tanítsunk (1867). A nyelv- 
tanítás reformja Európában (Arad 1882). 
1834. megindítja a Vasárnapi Ujság-ot 
amelynek hasábjain 15 éven keresztül 
önmaga szolgálja a népművelést. 1848. 
étveszi a Természetbarát szerkesztését 
és kiadását. Középiskoláink ügyében (Bp. 
Szemle 1874) főleg a nyelvtanítással fog
lalkozik.

í r o d .  KaibUnger F . : B. S. nyelvtanítás! reformja 
(1912). Filz J . : B. S. (új kiad. 1918). Boros Gy.: B. S. 
élete (Cluj-Kolozsvár 1927, a 866—7. 1. a B.rúl megj. 
művek lajstroma). Waldapfel J . : B. módszere (M. P 
1893). Gál E . : B. módszere (M. P. 1914, 21. és 188.1. f.).

Braun, Heinrich (1732—92) bencósrendi 
tr., a bajor nép- és középiskolák újjászer
vezője. Pedagógiáját a felvilágosodás és a 
filantropinizmus befolyásolta, de általában, 
úgy mint a Felbigerót, katolikus szel
lem hatja át. M. : Von der Wichtigkeit 
einer guten Einrichtung im deutschen 
Schulwesen (1768). Plan der neuen Schul
einrichtung in den deutschen Schulen nebst 
einem Unterricht für Schullehrer etc.

(1770), amelyben a következő 3 főkövetel
ményt állítja f e l : 1. jó tankönyvek, 2. jó 
tanerők, 3. jó módszer. Gedanken über die 
Erziehung und den öffentlichen Unter
richt in Trivial-, Real- u. lateinischen 
Schulen (1774).

Brazília közoktatásügye. Ingyenes, de 
néhány állam kivételével, nem kötelező 
népoktatás. A közép- és felső oktatásról 
a kormány gondoskodik. 1926. v o lt : 
30.650 elemi népisk. 1,470.000 tanulóval, 
212 középisk. és 367 iparisk. 37.000 ta
nulóval, 76 tanító-és tanítónöképzőintézet. 
Van egy állami egyetem Rio de Janeiróban 
(alap. 1920), két magánegyetem és 56 
fakultás különböző képesítésekre. A fő
városban van a katonai, tengerészeti, 
repülő, állatorvosi iskola, továbbá a vakok 
és siketnémák intézete. Van még 7 gépé
szeti és bányaiskola, 19 orvosi, gyógysze
részi és fogászati, 12 jogi és társadalom- 
tudományi intézet. A Rióban levő Nemzeti 
Könyvtár állománya meghaladja a 400.000 
kötetet. L. még H. K och: Das deutsche 
Schulwesen in Brasilien (Päd. Mag. 948).

St. J . B.
Bredeczky Sámuel (1772— 1812) ev. szu

perintendens, több helyen tanárkodott 
és lelkészkedett. A jénai egyetemen tanult 
s a szomszédos Weimarban megismerke
dett Goethével, aki később is levelezett 
vele. M. : Der Wiener Jugendfreund (2 kőt. 
Wien 1805 ; Glatz J. és Unger K. társasá
gában). Reisebemerkungen über Ungarn 
und Galizien (2 köt., Wien 1809), amely- 
híven és részletesen tájékoztat a korabeli 
iskolai viszonyokról és törekvésekről. Né
met nyelven több Magyarországra vonat
kozó munkát írt. V. ö. Kornis: Eszmények. 
Horváth Öd. : B. S. élete (ism. M. P. 1925).

Brevet supérieur: 1. Franciaország köz- 
oktatásügye.

Briggs, Henry (1561—1630) angol mate
matikus. Cambridgeben, majd Oxfordban 
volt tr. A Napiertől feltalált logaritmusok
nak 10-es alapú rendszerét vezette be 
Arithmetica Logarithmica c. munkájában 
14 tizedesre kiszámítva. A szinuszok és 
tangensek logaritmusait halála után adta 
ki Gellibrand Trigonometria britannica c. 
művében (1633).

British and Foreign Sehool Society. Ere
dete egy Lancaster József által 1808. ala
pított egyesületbe nyúlik vissza, amely a 
szegény gyermekek nevelése, alkalmazása 
és felruházása érdekében alakult. Fenti 
nevét a Lancastertől való különváláskor 
(1814) vette fel. Az egyesület, amely nagy 
szolgálatokat tett az angol iskolaügynek, 
az idők folyamán szervezet és rendeltetés 
tekintetében sok változáson ment keresz
tül. Ma kb. 1500 iskolát tart fenn és főleg 
néptanítók képzésével foglalkozik. ( Mon
roe : Cycl. of Educ.)

British Museum (alap. 1753) a vüágnak 
legnagyobb gyűjteményes múzeuma,
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amely 12 osztályra oszlik: 1. könyvek,
2. kéziratok, 3. keleti könyvek és kézira
tok, 4. rézmetszetek és rajzok, 5. egyip
tomi és keleti emlékek, 6. brit és közép
kori régiségek és néprajzi gyűjtemény,
7. görög és római emlékek, 8. éremgyüjte- 
mény, 9. földtani, 10. állattani, 11. növény
tani, 12. ásványtani osztály. A három 
utóbbi osztályt 1884. South-Kensingtonba 
helyezték át. A könyvtár meghaladja a 
3 millió kötetet, az évi gyarapodás átlag 
50.000 köt. Az 1882—84. megjelent kataló
gus 58 foliókötetből áll és a M. T. Ak.-ban 
is megvan. Új kiadása 1930. indult meg. 
V. ö. Erdélyi P á l: A Br. M. könyvtára 
(Magy. Könyvszemle 1897).

Brocskó Lajos (1851—) pedagógus, 1874 
óta a bp. prot. orsz. árvaház ig. M. : Svájc 
árvaházai (1895). A bp. prot. orsz. árva
egyesület és árvaházának története 1859— 
1895 (1896).

Browning, Oscar (1837— 1923) angol pe
dagógus és történetíró. 15 évig tanított 
Etonben, majd 1876. a cambridgei egye
temen a történelem tr. Az angol oktatás
ügyben kiváló helyet foglal el s főleg az 
egyetemi oktatás és tanítóképzés fejlesz
tésével foglalkozott. M. : An introduction 
to the history of educational theories, 
(London, 1881, 18994). A nevelés elméleté
nek története. Bevezető tanulmány. Köny
vészeti és életrajzi adatokkal ellátta és 
ford. Kármán M., 1885, 19072). Memories 
of Sixty Years at Eton, Cambridge and 
Elsewhere (1910). Memories of Later 
Years (1923). Számos jelentős történeti 
munka.

Brőzik Károly (1849— 1911) tr. és föld
rajzíró, számos népszerű földrajzi mű 
szerzője, ill. fordítója. Földrajzi tankönyvei 
módszeres tekintetben új irányt jelölnek 
a hazai közoktatás terén. M. : Kolumbus 
Kristóf (18893). A legsötétebb Afrikában 
(1891). Teleki útja a Rudolf- és Stefánia- 
tavakhoz (1892) stb. Társszerkesztője a 
Nagy Magyar Atlasznak (1896).

Bruckenthal ( Brukenthal) Sámuel br. 
(1721— 1803). Mint az erdélyi szászok kép
viselőjét 1751. az udvarhoz osztották be, 
ahol gyors egymásutánban mind magasabb 
állásokba ju to tt: 1766. az erdélyi udvari 
kancellária elnöke, 1777. Erdély kormány
zója. Mária Terézia jóvoltából megvetette 
a szász nemzeti vagyon alapját, amelyből 
a szász univerzitás nagy alapítványt tett 
az erdélyi szász iskolák javára. Nagy
szebenben tudományos múzeumot alapí
tott (képcsarnok, könyvtár, érem- és régi- 
séggyüjtemény stb.), amely 1872. az ottani 
ev. gimn. tulajdonába ment ét. A 60-as 
évek elején a királynő a katolikusok szá
mára egyetem felállítását határozta el Er
délyben. A tervet az erdélyi szászok B.lal 
az ólén buzgón felkarolják és Szebenben 
óhajtják megvalósítani. Ehhez az udvari 
tanulmányi bizottság után a királynő is

hozzájárul, Bajtay erdélyi kát. püspök 
azonban erélyesen tiltakozik és azt ajánlja, 
hogy inkább Kolozsvárt állítsanak kát. 
egyetemet. Ehhez két év múlva a királynő 
is hozzájárul. A román impérium alatt a B. 
a Deutsches Kulturamt kebelében zavar
talanul működik. Nyolcadik, folklorisz- 
tikus gyűjteményét 1928. a nyilvánosság 
számára megnyitották. Igazgatója Csáky 
Richárd. V. ö. Fináczy IV, 369—70.

Bruckner Győző (1877—) történetíró, 
miskolci ev. jogakad. tr., a M. T. Ak. lev. 
tagja. A strassburgi és a párizsi egyetemet 
is látogatta. Termékeny történetírói műkö
dést fejt ki, amelyben főleg a Szepességgel 
foglalkozik. M. : Közintézményeink fejlő
dése és történelmi összefoglalások (1913). 
A késmárki ev. líceum pártfogásának tör
ténete (1922) stb. Szerk. a Miskolci Jog
akad. Almanachot, a Miskolci Jogász
élet c. közlönyt, a Berzeviczy Emlék
könyvet (1925).

Bruhn, Kari (1894— ) finn egy. mtr. 
M. : De váxande estetiska lir (A serdülők 
esztétikai élete). W.

Bruno, Giordano (1548— 1600) olasz 
filozófus. Mozgalmas élete során bejárta 
egész Európát, miközben az egyetemeket 
látogatta. Latin és olasz nyelven írt mű
veit az egyház szentségtörőknek minősí
tette ; ezért kiszolgáltatták az inkvizíció
nak, 7 évig fogva tartották, azután mág
lyán elégették. B. filozófiája Kopernikus 
rendszerén alapszik és panteisztikus jel
legű : a világ gyetem végtelen és benne 
számtalan világ van. Isten mindenben 
van, az ő ősereje éltet mindent. V. ö. 
Szemere S._: G. B. (1917). U. a .:  G. B. 
párbeszédei (ford., 1914).

Brunszvik Teréz. Korompai gróf Brunsz
vik Teréz, a kisdedóvás kezdeményezője 
és meghonosítója, gr. B. Antal és Seeberg 
Anna bárónő leánya, szül. Pozsonyban, 
1775 júl. 27. Gyenge szervezetű, de fogé
kony lelkű gyermek ; könnyen és szívesen 
tanul, és az akkori főrendű leányoknál 
szokásos nevelés szerint; megtanul német 
anyanyelvén kívül franciául, angolul, ola
szul, míg a magyart csak felnőtt korában 
sajátítja el, akár csak Széchenyi. Szépen 
énekelt, szavalt és különösen kitűnően 
zongorázott ; azonkívül pedig nem min
dennapi tehetséggel rajzolt és festett. E 
művészi hajlamok mellett apjától, aki 
rövid élete alatt sokat foglalkozott gyer
mekeivel, különösen Terézzel, úgyszól
ván örökölte a lelkesedést a 18. század új 
eszméiért és megszemélyesítőik közül 
Washingtonért és Franklinért, épúgy, 
mint a természet szeretetét, a természet 
csodái iránti érdeklődést, amely sohasem 
hagyta el. Bizonyos exaltáltság ömlött el 
egész lényén, amely különösen az apa korai 
halála (1792) után, az ö emlékével űzött 
kultuszban nyilvánul meg. Ennek hatása 
alatt emlékoszlopot emelt neki és annak

M agyar P edag ó g ia i L ex ikon  I. 9
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talapzatánál, akárcsak oltáron, az „Igaz
ság papnőjévé“ avatta magát a haza szol
gálatára. Ezen felhangoltságból eredhettek 
azok, a kor eszméinek bélyegét magukon 
viselő életszabályok, amelyek Teréz 
ideálja című, eredetiben nem lelhető kis 
iratban kerültek a köztudatba. Ez a fiatal 
rajongás az évek során azzá a produktív 
lelkesedéssé szublimálódott, amellyel az 
általa hirdetett eszméket diadalra segí
tette. Az apa halála után Teréz és testvérei
— Ferenc, Jozefin és Charlotte — legin
kább martonvásári birtokukon tartózkod
tak, meglehetős magányban és magukra 
hagyatva, mígnem 1799 tavaszán, az öz
vegy grófné két nagyobbik leányát elvitte 
Bécsbe, a műveltség akkori gócpontjába, 
világot látni. Ekkor részesült T. 16 napon 
át Beethoven zeneoktatásában, s ekkor 
szövődött Beethoven és Brunszvikék kö
zött az a barátság, amely a nagy mester 
haláláig tartott. T. életére azonban a bécsi 
tartózkodás egy más eseménye volt köz
vetve döntő hatással : húga, Jozefin el
jegyzése, majd házassága gr. Deym Jó
zseffel s már négy év múlva (1804) öz
vegységre jutása, négy apró gyermekkel 
súlyos anyagi viszonyok között. Ez a sors
fordulat adta meg az első lökést arra, 
hogy a T.ben szunnyadó nagy és önzetlen 
áldozatkészség, válságos helyzetbe került 
nővérével és annak gyermekeivel szemben, 
maradéktalanul, egész életén át megnyil
vánuljon, érvényesüljön. Másrészt ez adta 
meg az alkalmat arra, hogy T. rajongó lel
kének megfelelő hivatását megismerje, 
midőn nővérével 1808 aug. 21-én útnak 
indul, a Deym-fiúk számára megfelelő 
nevelőt vagy intézetet keresni, és Salz- 
mann intézetét, Schnepfenthalban érintve, 
októberben eljutottak Yverdonbe Pesta- 
lozzihoz. Éppen azért mindaz, ami ezt az 
időt megelőzte : kegyeltsége a nádori ud
varban 1800-ban, gyakori látogatásai Bócs- 
ben nővérénél (1801-—1803), ahol Beethoven 
is mindennapi vendég volt, szereplése 
Ferdinánd toszkánai nagyherceg zenés 
estélyein 1805— 1806 telén, midőn a francia 
megszállás miatt a bécsi udvar Magyar- 
országra menekült, mint közkedvelt „reine 
de la déclamation“ (a szavalás királynője) 
a budai társaságban, erdélyi útja Teleki 
Imréné grófnéhoz, legifjabb nővéréhez 
1806 nyarán — két ízben (1807, 1808) való 
fürdőzése Karlsbadban és Franzensbadban
— mindez epizód volt csupán T. életében 
ahhoz a nagy élményhez képest, amelyet 
a Pestalozzival való hatheti érintkezés 
és Pestalozzi eszméinek megismerése jelen
tett T. részére, egészen más irányt adva 
eddigi életpályájának. „Yverdonben ta
nultam meg azt, amiért a lelkem szomja
zott. Hatni kell a népre ! Megtaláltam a 
megváltó igét. Ettől a perctől fogva meg
szűnt minden önző önképzés. A hazáé 
volt életem. Mint a nép nevelője a hazá

nak akartam szentelni életemet. A töme
geké lesz erőm s időm, és a jövő nemzedéké 
szeretetem.“ (B. T. Emlékiratai 66. 1.) 
E megismerés nyomán rögtön hozzá is 
látott nagy feladatára való előkészülethez, 
Olaszországban, ahová Svájcból nővérével 
és annak gyermekeivel utazott. Itt kezdi 
meg „reformját“ („Meine Reformation“ ) ,  
amelynek fázisait az ott írt naplók tük- 
röztetik, szemléltetve azt a fáradságos 
munkát, amelyet B. végzett, hogy magát 
megismerje, nevelje, képezze, a maga
választotta hivatás követelményeinek meg
felelő tudás és lelkiség megszerzése végett. 
Amikor egy évi távoliét után 1809 aug. 
végén a Pestalozzi tói magával hozott nem
zet- és népnevelés eszméjével visszatér 
Magyarországba, nemcsak hűvösen fogad
ják, hanem még ki is gúnyolják. Nővé
rét második házassága után örömmel 
követi Morvaországba 1820 aug. végén, 
hogy átvegye a gyermekek nevelését, taní
tását s így kis körben érvényesítse nevelő 
hajlamait. A világtól elvonulva, hosszú 
időn át nemcsak a Deym-gyermekeknek, 
élt, hanem az időközben nővérének máso
dik házasságából született Stackelberg- 
gyermekek nevelését is elvállalta. Ez időtől 
fogva rendszeresen vezetett naplóiban 
aforisztikusan oktatási utasításokat, ne
velési szabályokat jegyzett fel, amelyek 
éles megfigyelésről tesznek tanúságot, és 
amelyek közül több ma már közhely ; 
viszont másokon, némi egyéni módosítás 
mellett is, erősen érzik olvasmányainak : 
Rousseau, Montaigne, Plato, Kant, Jacobi 
stb. hatása. Nevelő tevékenysége teljesen 
kielégítette s bár több kérője volt, nem 
tudta magát a férjhezmenésre elhatározni. 
„Jozefinnek szüksége volt rám, gyermekei, 
e sokat ígérő gyermekek, szerettek engem 
és ón őket — hogyan is téphettem volna 
ki magam e varázskörből •“ (B. T. Emlék
iratai 83. 1.). Nem is hagyja el őket mind
addig, amíg anyja egészségi állapota haza
térését és otthonmaradását nem tette 
szükségessé (1816). Martonvásáron v. Bu
dán élve, olvasással, kertészkedéssel fog
lalkozik és egy gyermeket fogad nevelés 
és tanulmányozás céljából. Különben pe
dig karitatív téren működik. Az 1819. éhín
ség idején a Nöegyletben, amelyet 1817. 
ő is segített megalapítani, a nyomor eny
hítésére alkalmas preventív eszközökről : 
munkásotthonról, gyermekipariskolákról, 
szegényházakról gondoskodik, olyan intéz
ményekről, amelyek a mai kor szociális 
gondoskodásának magától értetődő köve
telményei. Közjótékonysági tevékenysége 
a huszas években olyan arányban nő, 
amilyenben családi és baráti körében a 
fájdalmas veszteségek érik. 1821-ben sze
retett nővére hal meg, röviddel utóbb 
annak két bájos leánykája (1822, 1823), 
1827-ben Pestalozzi és Beethoven. Család
jának tagjai elszélednek. Amikor Wilder-



261 Brunszvik Teréz 262

spin Sámuel: On infant schools c. könyvé
nek 3. kiadása Wertheimer József német 
átdolgozásában : Über frühzeitige Erziehung 
und die englische Kleinkinderschule címmel 
1826-ban megjelenik és ebben úgyszólván 
konkretizálva látja minden e tárgyra vo
natkozó gondolatát, teljes erővel nekifog, 
hogy a kisdedóvás ügyét diadalra juttassa. 
Megküzd az osztrák bürokratizmussal, az 
arisztokrácia közönyével, kapzsiságával, 
önzésével, családja ellenzésével, mint nő 
és arisztokrata az előítéletekkel, mint re
former a maradisággal. Vas kitartásával 
sikerült neki végre Mária Dorottya ná- 
domé pártfogását, néhány rokonának, 
élükön Forrayné Brunszvik Júlia, továbbá 
Schedius Lajos és Mednyánszky Alajos tá
mogatását megnyerni és 1828 jún. 1-én 
Magyarország első óvodáját, „Angyalkert“- 
nek nevezett minta-óvodáját anyja krisz
tinavárosi házában (Mikó u. 1), saját költ
ségén megnyitni. Az első óvodák fenntar
tására sikerült neki egy 125 tagból álló 
egyesületet alapítani. Az első óvódát 
gyorsan követték újabbak : Budán, Pesten 
és vidéken. (L. Kisdedóvás.) T. mindenütt 
hathatósan résztvesz a szervezés munká
lataiban. Gondoskodik helyiségről, tanító-, 
felügyelő személyzetről ; a tanítókat el
látja tanáccsal, könyvvel, irányt ad a 
vezetésnek, azonfelül, változott vagyoni 
viszonyai ellenére, sem szűnik meg anya
giakban is áldozni, eladogatva kocsiját, 
lovait, ékszereit, ezüstjét, sőt 10.000 fo
rintnyi kelengyepónzét, hogy biztosítsa az 
intézetek fennmaradását. S mivel már az 
első óvodába is Bajorországból kellett a 
tanítót hozatni, (Kern Mátét, Wagner 
würzburgi tanár kiváló tanítványát) nyom
ban egy tanítóképző felállítását tervezi. 
Miután 1830. Bécsben is megszervezte a 
rennwegi óvodát (akkor nálunk már 6 volt), 
1833. Pozsonyba teszi át székhelyét, hogy 
az 1832—36. országgyűlés tagjainak figyel
mét a kisdedóvás és tanítóképzés mozgal
mára irányítsa. Sikerült is néhány ellen
zéki politikust megnyerni, különösen Beze- 
rédj Istvánt és Klauzált, s megéri, hogy 
1834-ben (Egyesületi alapoklevél kelte) 
Szentkirályi Móric buzgólkodására meg
alakul a Kisdedóvó intézeteket Magyar- 
országon terjesztő egyesület, amelyet 
B. T. már 1829. szorgalmazott. Meghívásra 
Münchenbe utazik, ott is megszervez egy 
egyesületet, amellyel a királyné pártfogása 
mellett, 1834. felállítja az első óvodát. 
Szintúgy Regensburgban és Augsburgban, 
ahol Wirth J. J. jeles pedagógusban akadt 
lelkes méltatóra. Ezután buzgólkodása 
mellett gyors egymásutánban mindenütt 
alakulnak kisdedóvók Magyarországon és 
az osztrák tartományokban. (L. Kisded
óvás.) Mindenütt mint szakértőhöz for
dulnak hozzá, az ország határain kívül is ; 
így 1835. Franciaországból is. Hogy még 
inkább gyarapítsa tapasztalatait a kisded

óvók körül, 1834 novemberében hosszabb 
tanulmányútra indul Olaszországba, majd 
Szász- és Bajorországon át Svájcba, 
Francia- és Angolországba, miközben kb. 
200 intézetet látogatott, és csak 1841-ben 
tér vissza, amikor Széchenyi és Kossuth- 
állásfoglalása folytán az általa kezdemé
nyezett eszmét a politikai érdeklődés kö
zéppontjában találta. Széchenyi Kelet 
népe-ben nem ismerte el a kisdedóvodák 
lenyűgöző fontosságát, míg Kossuth és vele 
együtt Wesselényi, Eötvös József, Fáy 
András lelkesedtek értük. E vitától füg
getlenül a kisdedóvodák száma a szabad
ságharc előtt 90-re, illetőleg 113-ra emel
kedett és gr. Festetich Leó jóvoltából 
1836. Belacon az óvóképző is megnyílt, 
amely 1837. Tolnára, 1843. pedig Pestre 
került. B. T.nek egy másik, a magyar 
nőnevelést reformálni hivatott eszméjét, 
rokona és „szellemi leánya“ Teleki Blanka 
valósította meg, aki 1846. nyitotta meg 
nemzeti leánynevelő intézetét, a felső 
leányiskola ősét. Ám. B. T. e sikerek láttán 
sem nyugszik még. Beutazza az országot 
(1841—-1847), különösen a Délvidéket 
(Arad, Világosvár stb.), hogy óvodákat 
szervezzen és azon van, hogy az óvodák
nak mintegy folytatásaként cselédképző
ket, nevelőnőkópzőket állítsanak. A 48-as 
eseményeket Pesten élte át, lelkesedve a  
célkitűzéseken, örvendve a sikereknek. 
Majd pedig hazafias aggodalommal követi 
a gyászos kifejlés következményeit, ame
lyeket Teleki Blanka perbefogatása foly
tán, személyében is érez. Felháborodással 
kísérte a tárgyalásokat, amelyekben naplói 
is szerepeltek, mert a hadbíróság bennük 
kereste a terhelő adatokat. Fájdalmasan 
érezte a legnagyobb magyar sorsát, bánkó
dott a be-bezáruló óvodák m ia tt; lesújtja 
őt Teleki Bl. Kufsteinba való hurcoltatása, 
akinek kiszabadításán hiába fáradozik. 
Az Újépületben gyakran látogatta a poli
tikai foglyokat, vallási vigaszt nyújtva 
nekik. Amikor 1857. az általános amnesz
tiával Teleki Blanka is kiszabadul, T. 
magas kora ellenére eléje utazik Bécsbe. 
A politikai atmoszféra enyhültével még 
egy nőnevelő intézet felállítását tervezi, 
az 1846. kezdett Emlékiratait 1856. be
fejezi, sőt még a naplóknak sajtó alá 
rendezésére is gondol. Élete utolsó éveit 
hol Pesten, hol Dukán Forraynénál, hol 
Martonvásáron töltötte. Itt halt meg 
1861 szept. 17-én 86 éves korában. A kis
dedóvás érdekében írt számos propaganda 
irata közül fennmaradt egy 1832. Pest 
vármegyéhez benyújtott „Kinyilatkozta
tása Brunszvik Mária Teréziának“, amely
ben felhívja a figyelmet a kisdedóvókra, 
mint a magyar nyelv terjesztésének alkal
mas eszközére. B. T. jelentőségét nemcsak 
a kisdedóvóintézeteknek súlyos körülmé
nyek között való meghonosításában kell 
keresnünk, hanem abban is, hogy elsőnek

9»
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ismerte fel fontosságukat nagy példáival 
ellentétben, nemcsak humanitárius, ha
nem egyben nemzeti szempontból is. 
Jelentős továbbá azon korát meghaladó, 
modemül ható, ma már általánosan el
fogadott irányelvei miatt, amelyek a 
nevelő egyéniségének fontosságára, az ön
tökéletesítésre, a tanítóképzésre, a házi- 
és valláserkölcsi nevelésre s különösen a 
nőnevelés és szociális nevelés fontosságára 
vonatkoznak. Kiváló jelentősége végül a 
maga egyéniségében is rejlik, amely képessé 
tette őt arra, hogy önmagát műveltté, ki
tartóvá és fegyelmezetté nevelje, és ezáltal 
a már benne meglevő túláradó ember- 
szeretetét és hazafiasságát kortársai és 
az utókor javára fordíthassa.

í r o d .  B e é ly  F . : A kisdedóvó-intézetek történetileg 
(1841, Tudománytár). Nevelési emléklapok. Kiad. 
T a v a s s i  L .  1846—7. R a p o s  J .  : B. T. grófhölgynek, a 
legnagyobb magy. honleánynak élete és müve, vagyis 
a köz- és alapnevelésügy múltja és jelene hazánkban 
(1868). M o r l in  E . : A magyar kisdedóvás múltja és 
jelene (1896). H a v a s  I . : Brunszvik Teréz. (Az elemi 
oktatás enciklopédiája. Szerk. K ö r ö s i és S z a b ó  1911). 
CzeJce M .  és H . R é vész  M .  : B. T. élet- és jellemrajza. 
Emlékiratai. Ford. P e tr ic h  B .  1926. (Ism. M. P. 1928). 
Folyóiratok: K e m é n y  F . : A magyar Pestalozzi-biblio- 
grafia. VII. Brunszvik T. (Magy. Ped. 1927). CzeJce M .  : 
Korompai gróf B. T. (A Jövő Utjain 1927). K e m é n y  
F . : Gräfin Th. Br. die ungarische Vorkämpferin für 
Pestalozzis Ideen in Ungarn (Pestalozzianum, 1927). 
C zeke M . : Une grande amié de Beethoven, la comtesse 
Th. Br. (Revue des Études Hongroises. Avril 1928). 
K isd e d n e v e lé s . 1926. 11., 1927. 6., 1928. 1—12. számai
ban. K e m é n y  F .  : Gfn Th. Br. (Pestalozzi-Studien II. 
1932, 143-78.1. Külföldi irod.: L a  M a r a : Beethovens un
sterbliche Geliebte. Das Geheimnis der Gfn Th. Br. 
und ihre Memoiren (Leipzig, 1909). A. de  H e v e s y : 
Petites amies de Beethoven (Paris 1910). L a  M a r a  : 
Beethoven und die Brunsviks. (Leipzig, 1920). R o m a in  
R o l la n d :  Beethoven. Les grandes époques créatrices. 
(Paris, 1928, németül 1930. (Magy. fo rd .: K isd ed n e ve lé s . 
1929. 10—11. sz. É d o u a r d  H e r r i o t: La vie de Beethoven 
(Vie des hommes illustres, Paris, 1929).

Czeke Marianne.
Bubenka Jónás a XVII. század 2. felében 

élt, lőcsei ég. ev. tr. ő  metszette a képeket 
Comenius Orbis pictusához. M. : Arith- 
meticae vulgáris nucleus (Lőcse 1699).

Buchenau, Artur (1879—) filozófus és 
pedagógus, a Comenius-társaság elnöke. 
A marburgi neokantiánus iskola híve. 
M. : Kurzer Abriss d. Psychologie (1918’). 
Pestalozzis Sozialphilosophie (1919). Sozial
pädagogik (1925). Szerk. : Geisteskultur (a 
Comenius-társ. folyóirata). Kiadta Leibniz, 
Descartes és Kant műveit. Pestalozzi mű
veinek összkiadásában is résztvesz.

Budai 1. Ézsaiás (1766— 1841) a debre
ceni ref. kollégiumban a történelem és 
klassz, nyelvek hírneves tr., a M. T. Ak. 
tiszt, tagja. Első sorban B. a szerzője a 
debreceni kollégium számára készült s 
utóbb több ref. iskolában mintául vett 
ú. n. álmosdi tantervnek (1806), amely 
ellentétben a kitűzött alapelvvel (hogy t. i. 
az iskolai tanításnak a nemzeti szellemhez 
kell simulnia) majdnem egészen a deákos 
kultúra, a latin nyelv és irodalom szolgá
latába helyezte a gimnáziumi tanulmá
nyokat, minden egyéb művelődési anyag
nak, a nemzeti tárgyaknak is, a reáliáknak

is háttérbe szorításával vagy kirekesztésé
vel. Mindamellett B. nagy érdeme, hogy 
a magyar tanítási nyelvet igyekezett meg
honosítani, amit magyar nyelven írt tan
könyvei bizonyítanak. M. : Közönséges 
história tanítványai számára (1800). Os
kolai magyar új Atlas (1804). Deák nyelv 
kezdete példákban (1804). Magyarország 
históriája (6 köt., 1805— 12). Régi római 
vagy deák írókélete(1814),stb. V.ö.Kornis,
1. 320—325. 1. — 2. Ferenc (1760— 1802) 
sokoldalú tudós, aki főleg hazai történe
lemmel foglalkozott. M. : A Kant szerint 
való filozófiának rostálgatása levelekben 
(1801 névtelenül). Magyarország polgári 
históriájára való Lexikon a XV. sz. 
végéig (3 köt., kiadta B. Ézs., Nagy-Várad 
1804—5, Pest 1866’). — 3. János a 14. 
század első éveiben esztergomi kanonok. 
1309-ben a Krisztus-kollégiumot alapí
totta. Négy budai házából alapítványt 
tett, amelynek jövedelméből szegény, de 
tehetséges magy. ifjak külföldi főiskolákra 
küldettek. Ez az alapítvány a 16. század
2. feléig fennállt. V. ö. Molnár : Ismeret
tár (Frankl V.).

Budai Tanítóegyesület. 24 lelkes budai 
tanító alapította 1869. Eötvös József br. 
elgondolása alapján indította útnak az 
egyesületet Rill J., Almási J., Trajtler K. 
A B. a magyar népoktatásügy egyik szor
galmas munkása, úttörője lett. A budai 
tanítók anyagi és erkölcsi érdekeinek 
támogatására több alapítvánnyal rendel
kezik.

Budapesti állami nőipariskola: 1. Ipar
oktatás (17).

Budapesti Kereskedelmi Akadémia. Leg
régibb magasabbfokú kereskedelmi tan
intézetünk, amely egyéni jellegével min
denkor kivált a hasonló iskolák tömegéből. 
Kereskedők alapították 1857. és ma is a 
Budapesti Kereskedelmi Testület tartja 
fenn. Eredetileg oly középfokú iskolának 
szervezték, amely kereskedelmi szakképzés 
mellett általános műveltséget is adjon, de 
már Lewin J. ig. főiskolai színvonalon álló 
tiszta szakiskolákkal kezdte bővíteni : 
1872. a vasúti tanfolyammal, 1883. a kö
zépiskolát végzettek egyéves szaktanfolya
mával, valamint a keleti nyelvek tanfolya
mával, amely Ghyczy G. ig. idejében keleti 
kereskedelmi tanfolyammá, majd 1899. 
önálló keleti kereskedelmi akadémiává 
alakult át. Az egyéves szaktanfolyam he
lyébe 1900. a főiskolai jellegű akadémiai 
tanfolyam lépett, amelyet Suppan V. ig. 
olymódon szervezett, hogy 1. évfolyamá
ban általános közgazdasági és kereske
delmi képzést, a 2. pedig három főirány
ban, úgymint bank-, export-import-, biz
tosítási üzletre különleges szakképzést 
adott. Azonkívül tanfolyamokat szervezett 
a fa-, textil-, bánya- és kohótermék keres
kedelemre, továbbá a vasúti és hajózási 
szállítás- és díjszabásra. Mindez szükségessé
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tette az Akadémia épületének nagyszabású 
bővítését. Az 1902— 1918 közötti idő volt 
az Akadémia fénykora, ami kifejezésre 
jutott látogatottságának állandó emelkedé
sében, szellemi és anyagi gyarapodásában. 
Az akadémiai tanfolyamot végzett hall
gatók előtt megnyílt a műegyetem köz- 
gazdasági osztálya, ahol az egyéves tan
folyam végeztével közgazdasági szigorlatot 
tehettek és további egy évi szemináriumi 
munka után közgazdasági doktori ok
levelet szerezhettek. E szép fejlődésnek 
véget vetett a világháború után bekövet
kezett összeomlás. A tanácsköztársaság 
elszakította a felső kereskedelmi iskolát a 
B.tól s az utóbbiból saját céljait szolgáló 
közgazdasági főiskolát tákolt össze. Bukása 
után Suppan ig. ismét összeforrasztotta a 
B.t, sőt megszerezte a minisztérium hozzá
járulását ama tervéhez, hogy az akadémiai 
tanfolyam, a keleti kereskedelmi akadémia 
és a kereskedelmi iskolai tanárképző egye
sítésével kereskedelmi főiskolát szervezzen 
a B. kebelében. Noha erre 664 hallgató 
jelentkezett, megvalósulása elmaradt, főleg 
az egyetemi közgazdaságtudományi kar
nak 1920. történt felállításával. A B.n 
visszaállították az egyéves szaktanfolya
mot ; a jelenlegi ig. Vincze Fr., pedig 
különféle tanfolyamokon kívül női felső 
kereskedelmi iskolát csatolt hozzá. A B. 
nagy sikereit fenntartói áldozatkészségén 
és vezetői céltudatosságán kívül főleg ta
nárai kiválóságának köszönheti, ő k  tették 
magyarrá az addig németnyelvű hazai 
kereskedelmet. Azonban növendékei révén 
is szerencsés helyzetben volt az Akadémia, 
mert túlnyomóan a vagyonos s művelt 
kereskedő családokból rekrutálódtak. Köz- 
gazdasági életünk munkásai s a vállalatok 
élén többnyire a B. volt növendékei áll
nak, akik a tanácsköztársaság okozta vál
ságos helyzetében is készséggel segítségére 
siettek.

í r o d .  Schack B.—Vincze Fr. : A keresk. oktatás
ügy fejlődése és mai állapota Magyarországon (1930).

Suppán.
Budapest községi oktatásügye. Történeti 

fejlődés. A mai főváros jogelődei közül 
Buda és Óbuda 1868 előtt csak néhány 
róm. kát. jellegű elemi iskolát tartottak 
fenn a kegyúri jog alapján, míg Pestnek 
a szintén patronátusi elemi iskolákon kívül 
még két városi iskolája v o lt : a Mária 
Terézia korából származó rajziskola és az 
1854. alapított reáliskola. Bp. községi köz- 
oktatásügyének tulajdonképeni alapjait az 
1868. évi XXXVIII. t. c. vetette meg, 
amely a népoktatásról való gondoskodást 
a polgári községek feladatává tette ; fej
lődését pedig az 1872. évi XXXVI. t. c. 
biztosította, amely a három testvérváros 
egyesítésével az új fővárosban hatalmas 
gazdasági és kulturális erőtényezőt terem
tett meg. A népoktatási törvény életbe
léptetése után mind a három város meg

szünteti iskoláinak felekezeti jellegét és 
csakhamar újabb elemi iskolákat, továbbá 
a törvény által életre keltett ismétlő és 
polgári iskolákat állít fel, úgyhogy 1873. 
okt. ben,az egyesítés alkalmával a főváros 
36 elemi, 38 ismétlő és 6 polgári iskolát 
vesz át. Az egyesítést a három város 
különböző iskolaügyi berendezkedésének 
egységesítése követte, amit az 1868. évi 
XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t. cikkek 
végrehajtása ügyében a közgyűlés által 
kiadott utasítás valósított meg. Ez az 
utasítás, amelyet a kultuszminiszter 1877. 
szept. 10. hagyott jóvá, részletesen körül
írja a főváros tanügyi hatóságainak hatás
körét, szabályozza a tanítók fegyelmi 
ügyeiben való bíráskodást, az iskolaszékek 
alakulását, szervezetét és teendőit, továbbá 
az elemi és polgári iskolák igazgatását és 
rendtartását. Az egyesítés után bekövet
kező gazdasági fellendülés, egyes város
részek rohamos kiépülése és a lakosság 
számának szinte amerikai arányú emel
kedése a népoktatási intézetek számának 
folytonos szaporítását tette szükségessé. 
A főváros 1900ban már 80 elemi és 17 
polgári iskolát tart fenn. Nem kis részben 
ezen iskolák eredményes munkásságának 
köszönhető, hogy az analfabéták arány
száma a hat éven felüli lakósságban az 
1869. évi 27-8%ról 1900ban 10-7%ra 
(1920ban 4-8%-ra) csökkent, a magyar 
anyanyelvű összlakosság arányszáma pedig 
az 1880. évi 56-7%ról 1900ban 79-6%ra 
(1925ben 93-4%ra) emelkedett. Az ipar és 
kereskedelem fellendülése nyomán csak
hamar előállt az ipari és kereskedelmi szak
oktatás megszervezésének szüksége is. A 
főváros minden törvényes kötelezettség 
nélkül, 1879. felállítja az iparrajziskolákat, 
1884. a kereskedelmi tanfolyamokat (ké
sőbbi közép-, mai felső kereskedelmi isko
lák). Ezeket követi 1886. az ipartörvény 
rendelkezéséből kifolyólag az alsóbbfokú 
iparraj ziskoláknak fiú-iparostanoncisko-
lákká való átszervezése és az alsófokú 
kereskedőiskolák (mai kereskedőtanonc
iskolák) megnyitása. A 90-es években a 
kisdedóvási törvény az óvodák felállításá
nak kötelezettségével újabb működési teret 
nyit meg a főváros e lő tt; 1900. már 38 
községi kisdedóvó működik. Ugyanebben 
az időben a nőknek kenyérkereseti pályák 
felé irányuló törekvése a nőképzés ügyét 
is előtérbe hozza s a főváros a magasabb 
műveltség megszerzésének lehetővé tétele 
végett 1892. felső leányiskolát, 1896. 
leánygimnáziumi osztályokat nyit, a 
gyakorlati foglalkozásokra való előkészí
tés végett pedig 1894. női ipariskolát 
állít fel. Az iskolák számának nagy
arányú szaporításával megfelelő elhelye
zésükről is gondoskodni kellett. Az épít
kezés már a 70-es években megindult 
és 1900-ig 81 új iskola épült. Az építkezésre 
és az iskolák első felszerelésére fordított
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kiadások ezalatt az idő alatt 18,801.746 
K-ra rúgnak. A századfordulóval a főváros 
közoktatásügyében az alkotásoknak új 
korszaka indul meg, Budapest belép a 
világvárosok sorába, ami új feladatok elé 
állítja s új tartalommal tölti meg az iskolát 
is. Megkezdődik a szociális kultúrpolitika,

amely a fővárosi lakosság minél szélesebb 
rétegeinek lehetővé igyekszik tenni a mű
veltség megszerzését. Az új tandíjszabály
zat a tandíjmentességet kiterjesztette és 
az oktatást az elemi iskolákban már az 
1908. évi XLVI. t. c. életbeléptetése előtt 
is jóformán ingyenessé tette (a tanulók

A székesfőváros közoktatási intézeteinek
(Budapest székesfőváros statisztikai közleményei és Budapest székesfőváros közok- *

1873/1874 1886/1887

1
N2

I s k o l a f a j o k
(zárójelben az első ilynemű községi 

intézet alapítási éve) "oM
CB

O>> Tanulók
s

MOÉJ
•cS

Tanulók

om
N03o Fiúk Leá

nyok
3 N00o Fiúk Leá

nyok

1 Elemi iskolák (XVI. század, 111. 1869).......................... 36 240 7.649 6.017 55 523 14.457 12.010

2 a) Polgári fiúiskolák (1869) ............................................. 3 10 229 — 4 29 1.271 —

3 b) Polgári leányiskolák (1870)........................................... 3 9 — 298 6 47 — 2.519

4 Reáliskolák (1854)............................................................... 2 17 997 — 2 24 995 —

5 Leány középiskolák (felsőbb leányiskola 1892, leány
gimnázium 1906, leányliceum 1927) ...........................

6 a) Fiúlparostanonciskolák (1886)..................................... — — — — 12 93 4.815 —

7 b) Leányiparostanonciskolák (1909) ..............................

8 Női ipariskolák (1894) .......................................................

e Iparrajziskola (1773., ÜL 1879) ....................................... 1 15 981 108

10 a) Fiú íel8Őkeresk. iskolák (1884)................................... — — — — 2 8 363

u b) Női felsőkeresk. iskolák (1911)...................................

12 Női keresk. szaktanfolyamok (1888) ......................................................

13 Kereskedőtanonciskolák (1886)......................................... — — — — 2 6 110 —

14 Drog isták továbbképző tani. (1923) .............................. — — — — — — — —

15 Középiskolát végzettek keresk. szaktanfolyama (1921) — — — — — — — —

16 Gazdasági, háztartási és háziipari irányú továbbképző 
(ismétlő) népiek. (1869., ill. 1897) ....................................................... 38 109 1.869 360 6 13 138 63

17 Háztartási Irányú továbbképző tanfolyam (1909., ill. 
1926)....................................................................................

18 Női kertgazdasági és háztartási tanfolyam (1913., ill. 
1917) ....................................................................................

19 Kertészképzőiskola (1926) .......................................................................................

20 Eelsőmezőgazdaságl iskola (1926).....................................

21 Zenetanfolyamok (1910).....................................................

22 Felsőbb zeneiskola (1913., ill. 1922)................................. — — — — — — — —

23 Kisdedóvók (1828., 111. 1893) ...........................................

24 Gyógypedagógiai nevelőintézetek (1926)........................................... 1 —

összesen ........................................ 82 385 10.744 6.675 90 758 23.130 14.340

* Ezeken felül még a következő szervezett állások vannak: 1 létszámfeletti középisk. igazgatói állás 
tartó hivatali igazgatói állás, 40 iskolai kezelői állás s a tanszerkészltőintézetnél 1 igazgatói, 1 gond
ideiglenes alkalmazás.
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85%a tandíjmentes volt). A gyengébb 
szellemi képességű tanulók oktatására az 
elemi iskolákban külön (kisegítő, ma ú.n. 
kislétszámú) osztályokat nyitnak. A szülői 
felügyeletet nélkülöző tanulók elhelyezé
sére felállítják a napközi otthonokat s 
megkezdik a szegény tanulók étkeztetését

és felruházását. A női kereskedelmi szak- 
tanfolyamokat, amelyeket 1888. óta egyes 
községi iskolák igazgatói tartottak fenn, 
a főváros saját kezelésébe veszi. Az iparos- 
tanonciskolai oktatást szakirányúvá teszik 
s megnyitják a háztartási, majd az ipari 
irányú ismétlő népiskolákat. Megindítják

fejlődése 1873-tól 1931-ig.
tatási hatóságainak és intézeteinek évkönyvei alapján összeállította Bt. Babarczy.)
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nyok Fiúk Leá
nyok Fiúk Leá
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80 1.072 27.514 23.650 125 1.633 29.981 26.803 118 1.507 25.939 24.391 124 1.822 1

6 72 3.453 ___ 19 207 8.534 ___ 24 247 9.250 — \ \ 2
> 56 > 791

i i 106 — 5.108 22 260 — 10.927 30 293 — 10.796 J ) 3

2 24 1.077 — 2 24 1.273 — 2 28 1.212 — 2 43 4

2 14 — 500 2 27 — 1.083 4 52 — 2.068 4 77 5

26 221 8.342 — 65 561 14.914 — 53 555 16.734 — 25 125 6

— — — — 21 115 — 2.286 17 157 — 5.093 6 80 7

1 2 — 45 6 18 — 440 5 30 — 471 i 45 8

1 19 575 49 i 38 900 300 1 38 574 165 i 36 9

3 21 007 — 4 48 1.813 — 6 70 2.660 —

}  i °
188

10

— — — — 1 0 336 4 34 — 1.379 11

5 8 — 357 16 30 — 1.207 3 12 — 478 — 25 12

4 25 877 — 11 56 1.244 29 9 60 1.817 97 1 9 13

1 1 27 — — — 14

1 2 39 15 — — 15

3 5 04 112 44 190 1.139 2.390 28 145 1.885 2.243 1 — 16

— — — — 1 4 — 76 1 3 — 100 — — 17

— — — — 1 i — 18 i 2 — 30 i 3 18

i 7 92 — i 5 19

1 4 113 — — — 20

— — — — adatok hiányoznak 50 431 667 1.057 — 67 21
csop.

— — — — adatok hiányoznak 1 29 92 218 1 14 22
csop.

38 38 2.350 2.418 85 85 4.564 4.305 90 208 4.963 5.802 — 228 23

3 12 100 46 3 9 24

182 1.627 45.180 32.230 426 3.306 64.362 50.200 454 3.927
.

66.164 54.449 237» 3.567*

(Ped. Szeminárium vezetője), 1 testnevelési, 1 munkaoktatótanfolyami és 1 iskolaköteleseket nyilván- 
noki és 3 egyéb állás. Az összes szervezett állások száma tehát 3.833; ehhez Járul mintegy 750 főhivatású
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a munkálatokat az elemi iskolai tanítás
tervnek a főváros sajátos helyzetéhez és 
viszonyaihoz való átdolgozására s kiadják 
az elemi népiskolai helyi tanítástervet, a 
hozzávaló útmutatásokat és a tanítás 
anyagának felosztását. Nagy figyelmet 
fordítanak a művészeti oktatásra (rajz, 
ének, zene) és a testnevelésre. Átdolgozzák 
az iskolák belső életét szabályozó rende
leteket és a szakszerű ellenőrzésre meg
szervezik a szakfelügyeletet. Az iskolák 
tanszerellátására felállítják a tanszerké
szítőintézetet, az anyagszertárt és az iskolai 
növénykertet. A főzés tanítására háztar
tási tanfolyamot és cselédképzőinternátust 
nyitnak. Megkezdik a tanulók nyári üdül
tetését. Felállítják a leányiparostanonc- 
iskolákat, a drogista szakiskolát, az alsó
fokú, továbbá a közép- és felsőfokú zene
tanfolyamokat, a kerti polgári iskolát és 
az első női kereskedelmi iskolát. Szak
irányúvá teszik a kereskedőtanonciskolá
kat. Foglalkoznak egy külön fővárosi ta
nítóképzőintézet létesítésével is, majd ezt 
a tervet elejtve, a fővárosi oktatószemély
zet rendszeres továbbképzésére megnyitják 
a Pedagógiai Szemináriumot (1. o.) és ennek 
támogatására a Pedagógiai Könyvtárt (1. 
o.). Polgári leányiskolát végzett növen
dékek részére női kertészeti és gazdasági 
tanfolyamot nyitnak. Folytatják az iskola- 
építkezést és 1900—1918. között 37,954.388 
K költséggel 66 új iskolaépületet adnak át 
rendeltetésének. Hatalmas, világos és leve
gős paloták ezek, széles folyosókkal, derűs 
tantermekkel, jól felszerelt előadótermek
kel és szertárakkal, tágas tornatermek
kel. A fejlődésnek ebben a virágkorszaká
ban érte a főváros közoktatásügyét a 
háború. Az iskolaépületek egy részét el
vonják rendeltetésétől s a katonaság, a 
hadikórházak és a menekültek elhelyezé
sére használják fel, ami a váltakozó taní
tást az elemi iskolákban jóformán általá
nossá teszi. Az oktatószemélyzet számos 
férfitagja hadbavonul s helyét nők foglal
ják el. Az iskolaépítkezés is csakhamar 
abbamarad és megakad az iskolai felszere
lések utánpótlása is. A háborút követő 
forradalmak alatt a helyzet még rosszabbo
dik. A törvényes uralom helyreállításával 
a főváros a legnehezebb gazdasági viszo
nyok mellett kezdi meg közoktatásügyének 
újjáépítését. Az iskolák belső rendje rövi
desen helyreáll ugyan, de a gyakran fel
lépő járványok s a tüzelőszer hiánya egyre- 
másra kényszerszünetekkel rövidítik meg 
a tanítási időt. A több éven át elhanyagolt 
s a háborús igénybevételek által fokozott 
mértékben megrongált iskolaépületek kar- 
bahelyezóse, a berendezések és felszere
lések pótlása is megindul. Megérezte az 
oktatásügy az 1923. évi XXXV. t. c. által 
elrendelt létszámcsökkentést is, amelynek 
során a fővárosnak több mint 900 köz
oktatási alkalmazottat el kellett bocsátania

s ennek következtében 2 kisdedóvót, 4 
elemi, 2 kisegítő, 1 polgári, 5 iparos- és 
2 kereskedőtanonciskolát, 3 női kereske
delmi szaktanfolyamot és 2 női ipari tan
folyamot meg kellett szüntetnie, számos 
iskolát, osztályt és napközi otthont pedig 
össze kellett vonnia. Mindamellett a tör
vényhatóság áldozatos gondoskodása, a 
tanács céltudatos intézkedései és az ok
tatószemélyzet kitartó munkája fokozato
san visszaállítják a közoktatásügy régi 
színvonalát, sőt azt az idők kívánta újabb 
intézmények létesítésével tovább emelik. 
A súlyos gazdasági viszonyok közepette 
a figyelem különösen a gyakorlati élet
pályákra előkészítő iskolák felé terelődött. 
Ennek megfelelően a főváros elsősorban 
szakoktatási intézeteket állít f e l : meg
nyitja a középiskolát végzettek egyéves 
kereskedelmi szaktanfolyamát (1921), a 
drogisták továbbképző tanfolyamát és a 
kereskedelmi szakoktatási könyvtárt (1923. 
a kertészképzőiskolát (1. o.) és a felső 
mezőgazdasági iskolát (1926), továbbá új
ból életre kelti a háború óta szünetelő ház
tartási továbbképző tanfolyamot (1926). 
A háború után jelentkező bajokon az étkez
tetési és a gyermeknyaraltatási akció, az 
iskolanővéri intézmény (1922) s a rend
szeres iskolaorvosi és szakorvosi szolgálat
(1925) kiépítésével igyekezett enyhíteni. 
Főleg szociális célokat szolgál a gyógy
pedagógiai nevelőintézetek felállítása is
(1926) . A főváros különös gondot fordít a 
testnevelésre is. Hogy az iskolaköteles kor
ban lévő tanulók iskolalátogatási kötele
zettségüknek eleget tegyenek, a főváros az 
iskolakötelesek nyilvántartását kiépíti s 
ellátására egy központi s kerületenkint 
egy-egy törzskönyvi nyilvántartó hivatalt 
szervez. A középfokú iskolák irodalmi 
tanulmányainak kimélyítésére a főváros 
1921. óta havonta 2—3 napon a Városi 
Színházban ifjúsági előadásokat rendez. 
1923. megvásárolja és továbbfejleszti a 
főváros a Pedagógiai Filmgyárat, amely 
a tanulóknak rendszeres mozgóképes elő
adásokat tart. A lakásépítkezések meg
indulása után, különösen a város külső 
területein újabb elemi iskolák és kisded
óvók építése is szükségessé vált. A hiányo
kon a főváros eleinte emeletráépítkezések- 
kel és barakok emelésével próbált segí
teni, majd 1928. nagyobb szabású építö- 
programmot dolgozott ki, amelynek kere
tében 2,000.000 P összeggel minden évben 
három-négy iskolát épít. A fővárosnak ma 
174 saját és 24 bérelt iskolaépülete van, 
m. p. 57, illetve 10 a budai, 117, illetve 
14 a pesti oldalon. A főváros a közoktatás- 
ügy fenntartása és fejlesztése érdekében 
az egyesítés óta állandóan jelentős pénz
ügyi áldozatokat hoz. Az iskolai kiadások 
(bevételek) összege 1873-ban 653.600 K  
(142.100 K), 1886-ban 2,528.900 K (247.200 
K), 1900-ban 6,843.800 K (570.400 K),
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1913-ban 21,256.800 K (1,869.300 K), 
1927-ben 34,804.496 P (2,666.917 P). Az 
1873—1913. évi összegek az iskolaépít
kezésekre fordított kiadásokat nem foglal
ják magukban. A főváros 1930. évi költségs 
vetése a közoktatási intézetek fenntartási 
költségeit 46,545.059 P-vel (34,084.717 P 
személyi, 9,548.392 P dologi, 2,000.000 P 
iskolaépítési, 911.950 P egyéb rendkívüli 
kiadás), az iskolai bevételek összegét pedig 
2,818.950 P-vel irányozta elő. A tanügyi 
kiadások ebben az évben a főváros egész 
költségvetésének 29%-át (a különálló ala
pok, a községi üzemek és részvénytársa
ságok betudásával 11%-át), a tanügyi 
bevételek pedig 1-4%-át (0-52%-át) tették 
ki. A népesség egy-egy fejére 1873-ban 
1-57 K, 1900-ban 8-18 K, 1915-ben 19-53 
K, 1930-ban 45-50 P netto községi köz- 
oktatásügyi költség esett. A főváros köz- 
oktatásügyének irányításában és vezetésé
ben mindenkor jelentős szerep jutott a 
közoktatási ügyosztály élén álló tanácsno
koknak, akik 1930-ig a közoktatási bizott
ság elnökei is voltak. E tisztet betöltötték: 
Békey Imre (1873—1877), Alkér Gusztáv 
(1877— 1891), Rózsavölgyi Gyula (1892—- 
1897), Szabó Károly (1898— 1899), Faller 
Ferenc (1900— 1901), Bárczy István (1901 
— 1906), Piperkovits Bátor (1906—1908), 
gr. Festetlek Géza (1908—1911), Déri Fe
renc (1911— 1915), Wildner Ödön (1916—- 
1918), Városy Gyula (1918— 1920), Buzáth 
János (1920), Sallay Árpád (1920), Zilahi 
Kiss Jenő (1921— 1923), Schöberl Ferenc 
(1923—1925), Purebl Győző (1925—1931), 
Bódy László (1931), Szendy Károly (1931). 
A fővárosi községi iskolákra vonatkozó 
statisztikai adatokat a mellékelt táblázat 
tünteti fel. Az egyes iskolákra vonatkozó 
adatokat 1. az illető címszónál.

í r o d .  Békey I . : Bp. főváros közoktatásának vázlatos 
története (1882). Schach B .: Kereskedelmi iskoláink 
múltja és jelene (1903). Moussong O. : Bp. népoktatás
ügye (Az elemi népoktatás enciklopédiája 1911. 190— 
201. 1.). Vadas J . : Bp. szfőv. községi kereskedelmi 
oktatási intézetei (1913). Miklós E . : Közoktatás és 
közművelődés (Városi Szemle 1913. 1348—1384. 1.). 
Havas I . : Bp. községi oktatásügyének vázlatos története 
(Községi iskolák évkönyve 1912/1913. és 1913/1914). 
Guthi I. : Fővárosi almanach (1910—1918). Fővárosi 
Pedagógiai Könyvtár évkönyvei (1928—30). Sághelyi L. : 
A magyar polgári iskola 60 éves múltja (1929). Bp. 
szfőv. közigazgatási évkönyvei (1902—1908, 1926— 
1929). Bp. szfőv. statisztikai évkönyvei s egyéb statisz
tikai közleményei, különösen : 38. A községi iskolák 
statisztikája 1828—1907. (1908) és 53. Bp. félszázados 
fejlődése 1873—1923. (1925). Bp. szfőv. községi iskolái
nak évkönyvei és értesítői. Bp. szfőv. közgyűlésének 
jegyzőkönyvei, Bp. jogszabályai és a Fővárosi Közlöny 
évfolyamai. Jßr. Babarczy.

Budapest székesfőváros népművelése. A
széles néprétegek iskolánklvüli oktatásá
nak kérdése több mint egy évszázad óta 
foglalkoztatja a magy. kultúrpolitikusokat, 
pedagógusokat és a társadalmat. A múlt 
század közepéig csak szórványosan talál
kozunk kultúrpolitikusokkal, akik az isko- 
lánkívüli népművelés kérdését, régebbi 
nevén, a szabadoktatást, nagyfontosságú

feladatnak tekintették. Eötvös József br., 
Türr István tábornok és Irányi Dániel 
kezdeményezéséből 1867. indult meg Bp.en 
a népoktatási körök megszervezése. A ki
egyezés után nagy lendületet ve3z a szabad
oktatás és sorban alakulnak a felnőttek 
oktatásával foglalkozó társadalmi egye
sületek és szervezetek. Ezek közül figye
lemre méltó munkát végzett a „Pesti Nép
művelési Kör“, a „Budai Népszerű Fel
olvasásokat Rendező Társulat“, az „Or
szágos Központi Katholikus Legényegy
let“, a „Budapesti Iparosképző Protestáns 
Egyesület“ és a „Fővárosi Iparosok Köre“. 
Az állam rendszeres támogatásának hiá
nyában azonban nemsokára a felekezeti 
egyesületek kivételével a népművelő egye
sületek fokozatosan elsorvadtak. A nép
művelés újabb lendületet a múlt század 
végén nyert. Sorra alakultak a közművelő
dési egyesületek, amelyeknek központi 
szerve az „Országos Közművelődési Ta
nács“ lett. A kereskedelemügyi miniszté
rium támogatásával megalakult a „Vasár
napi munkásképző Országos Bizottsága“, 
amely Bp.en is igen szép, kiterjedt és ered
ményes munkát végzett. Később 1893. 
alakult a „Szabad Lyceum“, 1897. az 
„Uránia Magyar Tudományos Egyesület“ 
és ezzel kapcsolatban az „Uránia Tudo
mányos Színház“ és 1902. az „Erzsébet 
Népakadémia“. Ugyancsak ebben az évben 
alakult kormányrendeletre a bp. egyetem
mel kapcsolatban a magyar University 
Extension: a „Népszerű Főiskolai Tan
folyamok“, amelynek folytatása a mai 
„Szabad Egyetem“. Évről évre több egye
sület létesült népművelési célzattal. A 
pécsi szabadoktatási kongresszus után 
(1907) a vk. minisztérium az „Országos 
Szabadoktatási Tanácsot“ létesítette a 
szabadoktatás megszervezésére, irányítá
sára és támogatására. Ebben a szervben 
a székesfőváros tanácsa is képviseletet 
nyert, mert ez a szerv irányította és intézte 
a Bp.en folyó szabadoktatást is. A szépen 
fejlődő munkát a világháború és az azt 
követő forradalmak derékba törték. 1922. 
a kultuszkormány a szabadoktatás cél
kitűzéseit, az embernevelés gondolatával 
egészíti ki, s ennek a munkának „iskolán- 
kívüli népművelés“ nevet adva, újraéleszti 
az egész mozgalmat. A 132.243/1923. sz. 
rendeletével megalkotja a törvényhatósági 
népművelési bizottságokat, amelyeknek 
feladata a hatáskörükbe eső területen a 
népművelést megszervezni és irányítani a 
megfelelő társadalmi egyesületek, szerve
zetek és intézmények bevonásával. Bp. 
szék.főv. Iskolánkívüli Népművelési Bi
zottságának szervezete a többi törvény- 
hatóságok szervezetétől abban különbözik, 
hogy a fővárosban ügyvezető elnök he
lyett, ügyvezető titkár működik és a fő
város területén folyó népművelési munkát 
a mindenkori fővárosi kir. tanfelügyelő,
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mint népművelési felügyelő ellenőrzi a vk. 
minisztérium megbízásából. Elnöke a pol
gármester, másodelnöke az egyik alpolgár
mester, helyettese a közművelődési ügy
osztály tanácsnoka. A bizottság ügyvezető 
titkárát a vk. miniszter nevezi ki. Az emlí
tett vezetőségen kívül még 24 tagja van a 
bizottságnak, akik közül 14 hivat alból tag, a 
fennmaradó 10 tagsági hely közül ötöt a pol
gármester, ötöt pedig a vk. miniszter tölt be 
a népművelés kérdéseiben jártas törvényha
tósági bizottsági tagok vagy társadalmi te
vékenységet folytató egyének sorából. A 
Bizottság első szervezeti szabályzatát a 
közgyűlés 1924-ben, mai szervezetét pedig 
1926-ban állapította meg. A Bizottság 
hivatala 1922. okt. 26. óta működik. A 
fővárosi Népművelési Bizottság munka
körét, továbbá a különböző népművelési 
tevékenységek célkitűzéseit, tan- és óra
terveit, segélyezésük feltételeit és módjait 
a 2000/923., a 93.000/1924. és a 882—4/ 
1600— 1930. sz. vkm. rendeletek szabják 
meg. Ezek figyelembevételével a Bizottság 
az 1922/23. isk. év óta a következő nép- 
műv. tevékenységet fejtette k i: I . Iameret- 
terjeaztöelőadások.

Év Előadások száma Hallgatók száma
1922/23. 771 8.000
1923/24. 1.005 10.000
1924/25. 1.398 14.000
1925/26. 2.154 24.000
1926/27. 3.617 38.000
1927/28. 3.610 39.000
1928/29. 5.121 53.700
1929/30. 5.904 61.200
1930/31. 5.931 59.700

Az 1930/31. évi ismeretterjesztő elő
adások az egyes társadalmi rétegek és 
foglalkozási körök között a következő
képpen oszlottak meg : Gyermekeknek 11 
helyen 504 mesedélután, kb. 12.000 hall
gató ; iparostanoncok, fiatal segédek ré
szére 110 egyesületben 1508 előadás kb. 
16.000 h. ; iparostanonc leányoknak 35 he
lyen 385 előadás, 2800 h .; munkás-kispol
gári leányok részére 25 egyesületben 1464 
előadás kb. 3500 h. ; cselédek-munkásnők 
részére 17 egyesületben 644 előadás kb. 
1400 h.; munkások részére 91 egyesületben 
és szervezetben 376 előadás kb. 15.000 h. ; 
kisiparosok, kereskedelmi alkalmazottak 
részére 13 helyen 378 előadás kb. 1800 h . ; 
szülők, anyák részére 20 helyen 583 elő
adás kb. 1400 h. ; magasabb műveltséggel 
bírók részére 17 helyen 350 előadás kb. 1800 
h . ; fogházakban 3 helyen 322 előadás kb. 
4000 h. A Bizottság 142 helyen saját elő
adóival 1965 előadást tartott. Az előadások 
pedagógiai értékének növelése érdekében 
diapozitívgyüjtemény alapjait vetette meg 
a Bizottság és vetítőgépeket szerzett be, 
amelyeket díjtalanul bocsátott rendelke
zésre az ismeretterjesztő előadásokkal fog
lalkozó társadalmi egyesületeknek. II. 
Tanfolyamok, a) Analfabéta tanfolyamok. 
Ezeknek szorgalmi ideje általában 5 hónap,

hetenként 3-szor 2—2 óra, összesen 120 óra.
Év Tani. száma Órák száma Hallgatók száma

1922/23. 2 240 60
1923/24. 11 1.308 227
1924/25. 12 1.564 352
1925/26. 28 3.932 886
1926/27. 33 3.556 768
1927/28. 25 3.082 626
1928/29. 33 3.720 913
1929/30. 34 3.528 899
1930/31. 29 2.628 810

b) Elemi ismeretterjesztő tanfolyamok.
Ezeken az analfabéta tanfolyamot végzett 
hallgatók begyakorolják a szép- és helyes
írást, az értelmes olvasást és a különböző 
ismeretkörökből nyernek alapvető isme
reteket. A tanfolyamok szorgalmi ideje 
általában 80 óra. A tanítás hetenként
k é t s z e r  a z  e s t i  ó r á k b a n  fo ly ik .

Év Tanf. száma összes órák sz. Hallgatók
1923/24. 2 130 43
1924/25. 3 194 72
1925/26. 17 1.440 491
1926/27. 19 1.828 470
1927/28. 16 1.396 370
1928/29. 24 2.109 664
1929/30. 31 2.284 801
1930/31. 34 2.196 924

c) Általános ismeretterjesztő tanfolya
mok. Ezeknek első csoportjába azok tar
toznak, amelyek az általános közismereti 
tárgyakat ölelik fel az ismeretterjesztés 
érdekében. A második csoportot azok a 
népfőiskolái tanfolyamok alkotják, ame
lyeknek az ismeretterjesztésen kívül céljuk 
a lélekben rejlő emberi értékeket tudatossá 
tenni, s a hallgatókat az önművelés útjára 
vezetni. A harmadik csoportba a gyakor
lati tanfolyamok tartoznak. Az Erzsébet 
Népakadómia keretében helyesírás, könyv
vitel, levelezés, ipari számolás, gyorsírás, 
továbbá angol, francia és németnyelvű 
tanfolyamok folynak. A Katolikus Házi
asszonyok és a Bizottság rendezésében nők 
részére általános ismeretterjesztéssel egybe
kötött háztartási (gyakorlati főzés, mosás, 
varrás) tanfolyamok működnek évről-óvre: 
különböző gyárak keretében pedig 2 és 3 
évfolyamú munkástovábbképző tanfolya
mok. Ide tartoznak a speciális célkitűzésű 
tanfolyamok is. A Bizottság több ízben 
rendezett az ifjúsági egyesületek vezetői 
részére tanfolyamokat. A Gyermektanul
mányi és Lélektani Társasággal kapcsolat
ban felállította a Szülők Iskoláját (1. o.), 
amely 1923 óta működik, évente 150—200 
hallgatóval. A Magyar Vöröskereszt Egy
lettel megszervezte a „játéktéri vezető
képző“ tanfolyamot. Ugyancsak ezzel az 
egyesülettel kapcsolatban a „Kísérleti 
Szociális Tanfolyamot“ és a „Szociális
gondozónői Tanfolyamot“, amelyek a szo
ciális és karitatív egyesületek részére 
képeztek ki szakerőket. A vk. miniszté
rium támogatásával létesült „A Nép
művelő Szeminárium“. A Bizottság támo
gatta és irányította a Szabad Lyceum 
rendezésében felállított „Szabad Egyete-
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met“, amelynek keretében műszaki tan
folyamok létesültek.

Sv 'Tani. száma Órák száma Hallgatók száma
1923/24. 27 2.635 1.017
1924/25. 29 3.786 792
1926/26. 46 3.688 1.028
1926/27. 30 4.968 908
1927/28. 37 6.157 980
1928/29. 65 5.902 2.052
1929/30. 59 6.496 1.831
1930/31. 108 6.841 2.787

I I I . Népkönyvtárak. A Múzeumok és
Könyvtárak Országos Tanácsának meg
szűntével a népkönyvtárak szervezésének 
és ellenőrzésének ügyét a főváros területén 
a Bizottság hatáskörébe utalta a vk. mi
nisztérium. Az 1925/26. isk. évben a Bizott
ság 30 vándornépkönyvtárat létesített. 
Egy-egy vándomépkönyvtár anyaga fő
ként magyar és legjobb külföldi irodalmi 
termékeket, útleírásokat és különböző 
ismeretterjesztő könyveket tartalmaz. A 
kötetek száma egy-egy ládában kb. 100. 
Ezek könnyen szállíthatók és a könyvtár 
kezeléséhez szükséges nyomtatványokkal 
vannak felszerelve. A vándomópkönyvtárt 
kölcsön kaphatja minden olyan egyesület, 
intézmény, gyár- és ipartelep, amely tag
jainak, illetve alkalmazottainak művelésé
vel is foglalkozik. IV . Hangversenyek. Az 
1926—27. isk. év óta a Bizottság minden 
év október hó első vasárnapjától kezdve 
harminc vasárnapon át népszerű szimfo
nikus hangversenyt rendez a Pesti Vigadó
ban. A résztvevők díjtalanul kapják a két
hetenként megjelenő „A Zene“ c. folyó
iratot, amely a hangversenyek minden 
egyes műsorszámát részletesen ismerteti s 
népszerű zenetörténeti, esztétikai cikkeivel 
és gazdag híranyagával nagymértékben 
mozdítja elő a zenei műveltség mélyítését 
és terjesztését. A Székesfővárosi Zenekar 
taglétszáma 65. A hangversenyek évi láto
gatottsága 25— 20.000 között változik. 
1927. év nyarán indította meg a Bizottság 
a városligeti Iparcsarnok előtt álló zene
pavilonban az ingyenes népszerű szimfoni
kus zenekari hangversenyeket, m. p. jún. 
1.—aug. 31. hetenként ötször az esti órák
ban. A hallgatóság száma 1931 nyarán kb. 
130.000 volt. V. Költségek. A népművelési 
munkák költségeit a székesfőváros évi 
rendes költségvetése keretében biztosítja. 
A Bizottság a rendelkezésre bocsátott 
összegeket tanévenként használja fel. 
1922/23-ban 684.926 K ; 1923/24-ben
28,331.286 K ; 1924/25-ben 226,780.082 K ; 
1925/26-ban 503,793.512 K - t ; 1926/27- 
ben 73.174 P ;  1927/28-ban 83.957 P ; 
1928/29-ben 129.991 P; 1929/30-ban 152.105 
P; 1931-ben 177.751 P-t fordított a Bizott
ság a föv. népműv. munkára. V. ö. : Főv. 
Közi. 1928 : 42. sz. és 1929 : 61. sz. Liber.

Budapesti Népoktatási Kör (alap. 1870.) 
ingyenes tanfolyamokat rendez felnőtt 
analfabéták és a tanulni vágyó közönség 
számára. L. : Orsz. Népoktató Egyesület.

Budapesti Szünidei Gyermektelepegye
sület (alap. 1884) telepei: Ercsi, Balaton - 
lelle, Zebegény stb. L . : Gyermeknyaral-
tatás. -------,

Budapesti Tanítók és Tanárok Segélyzff ^  
Egyesülete. Zichy Antal alapította 1873. 
néhány lelkes fővárosi tanító közreműkö
désével. Kezdetben olcsó kölcsönöket és 
nyomorban levő tagjainak segélyeket utalt 
ki, 1881. megalapította a Temetkezési j 
Alapot, 1890. az Ösztöndíjalapot, amely 
a tagok közép- és főiskolába járó árváit l 
tanulmányi ösztön- és segélydíjakkal támo
gatta. A világháború s az azt követő álta
lános gazdasági leromlás a virágzó egyesü
letet alapjaiban támadta meg, amennyiben 
egész vagyona elértéktelenedett. A háború 
után a szfőv. tanítóság újból tömegesen 
lépett be az egyesületbe, amelynek taglét
száma ma 1085. Évi tagsági járulék átlag 
16 P, temetkezési segély 400 P7~~—-——r  

Budapesti (Hivatalos) Tanítótestület. 
1873. alakult. Első elnöke Bólya Gergely 
volt. Sok és igen értékes pedagógiai mun
kát végzett: a Tanítók Eötvös-alapja, a 
Tanterv és Utasítás revíziója ; a tanítóság 
anyagi és erkölcsi életének minden problé
májával foglalkozott és vezető szerepe volt 
az országos vonatkozású tanítói kérdések
ben. 1902. óta még fokozottabb tevékeny
séget fejtett ki a modernebb pedagógia 
útjain. A világháború és a forradalmak 
idején a B.ben is szünetelt a munka. 
Utána a mostani vezetőségre nehezedett 
a súlyos feladat, hogy a romokat eltaka
rítva, feltámasszák nemcsak az egyesületet, 
de lelket, bizalmat, bátorságot öntsenek 
minden tanítóba, hogy talpra állítsák a 
keresztény és nemzeti gondolat jegyében 
a porba sújtott nemzetet. Nevelési és taní
tási kérdések egész sorával foglalkozott az 
elmúlt években. Munkásságával nemcsak 
érdemeket szerzett a magyar nevelés és 
tanítás terén, de a tanítóságnak tekintélyét 
is megnövelte úgy a társadalomban, mint 
a hatóságok előtt.

Budde, Gerhard (1865—) pedagógus, ny. 
tanügyi tanácsos, a hannoveri techn. főisk. 
rk. tr., Eucken befolyása alatt áll. M. : 
Bildung u. Fertigkeit (1904). Theorie d. 
fremdsprachlichen Unterrichts in d. Her- 
bartschen Schule (1907, ism. M. P. 1910). 
Der Kampf um d. höh. Knabenschulen im 
Spiegel d. modernen Geisteslebens (1908). 
Der Kampf gegen den Intellektualismus 
im Schulunterricht (1907). Die Wandlung 
d. Bildungsideals in unserer Zeit (1912*). 
Aktuelle päd. Reformfragen (1910). All- 
gem. Bildung u. individuelle Bildung (1910). 
Versuch e. Begründung d. Pädagogik auf 
R. Euckens Philosophie (1911). Weltan
schauung u. Pädagogik in Einzelbildern 
(1911). Noologische Pädagogik (1914, ism. 
M. P. 1915, 172.). Philos.-pädag. Strömun
gen d. Gegenwart (1916). Érziehungsfragen 
z. Zeit d. franz. Revolution (1919). Geistige
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Strömungen u. Erziehungsfragen im 19. Jh. 
u. in der Gegenwart (19262). Die Auswir
kungen d. Intelektualismus im Unterricht 
der alten Schule (1926) stb.

T r o d .  (M. P.) Szelényi Ö .: B. pedagógiai rend
szere (1915).

Budenz József (1836—92) egyik legna
gyobb összehasonlító nyelvtudósunk, aki, 
bár német születésű, nyelvünket gyorsan 
elsajátította. Hunfaívy Pál meghívására 
jött Magyarországba, 2 évig a székesfehér
vári gimn.ban tanított, 1861. a M. T. Ak. 
lev., 1871. r. tagja és akad. könyvtársegéd, 
1868. magántr. a bp. egyetemen, 1872—92. 
az összehasonlító altáji nyelvtudomány r. 
tr. B. Hunfalvyval együtt eleinte a magyar- 
török egyezés mellett foglalt állást, de ku
tatásai alapján meggyőződött arról, hogy 
az ugor nyelvek a magyarnak legközelebbi 
rokonai. M. : Magyar-Ugor Összehasonlító 
Szótár (1873—81). Az ugor nyelvnek össze
hasonlító alaktana (1884—87). Ugrische 
Sprachstudien (1869—70). Über die Ver
zweigung der ugrischen Sprachen (Göttin
gen 1876) stb. 1875 óta szerk. a Nyelvtud. 
Közleményeket. Munkáinak teljes jegyzéke 
a Budenz-Albumban jelent meg (1884). 
V. ö. Munkácsi B. : B. J. emlékezete (Bp. 
Szemle 1896).

Bugenhagen, Johann (Dr. Pomeranus, 
Pommer) (1485— 1558) a német reformá
ciónak egyik legkiválóbb harcosa Luther és 
Melanchthon mellett, akikkel szoros barát
ságban élt és Wittenbergben együttműkö
dött. 1504. a treptowi (premontrei) iskola 
rektora, majd Luther írásainak hatása alatt 
áttért és Wittenbergben lelkész és egyet, 
tr. lett. III. Keresztély király meghívására 
1537. Dániába ment, ahol az egyház- és 
iskolaügyet szervezte. Hazájában is széles
körű és eredményes működést fejtett ki az 
egyházi, szegény- és iskolaügyek szervezése 
körül evang. szellemben. Míg Melanchthon 
főleg a közép- és a felsőfokú oktatás ügyei
vel foglalkozott, B. a német népiskola meg
szervezéséhez fogott. Egyházi rendtartásai
ban különös súlyt vetett a népoktatásra, 
annak felügyeletére és a falvakra való ki- 
terjesztésére. Felkarolta az iskolán kívüli 
népoktatást, a vallásoktatást és a szegény, 
de tehetséges tanulók gondozását. Metodi
kai tekintetben a memorizálást és a foly
tonos gyakorlást ajánlotta. Melanchthon 
trivium - iskolarendszerét tökéletesítette : 
annak 3 csoportját 4 osztállyá alakította 
át és tananyagát bővítette. B. széleskörű 
irodalmi működést s levelezést folytatott. 
V. ö. C. Mühlmann : B. als Schulmann 
(1901).

Buisson, Ferdinand Edouard francia ped. 
(1841— 1932). 1897—1906. a Sorbonne-on 
a pedagógia tr. A morale laique egyik kép
viselője, a koedukáció híve. Szerkesztője 
volt a Diciionnaire de Pédagogie (1878— 
1887), a Nouveau Diciionnaire de Pédagogie 
et d’Instruction primaire (1911) c. pedagó

giai lexikonnak s a Manuel généről c. folyó
iratnak. 1927. pacifista érdemeinek elisme
réséül L. Quidde-vel a Nobel-féle békedíjat 
kapta. M .: Repertoire des outrages pédagogi- 
ques du X V I. siede (1886). La religion, la 
morale et la science, lew  conflit dans VEdu
cation contemporaine (1900). Leqons de 
Morale á Vusage de Venseignement primaire 
(1926). Kenyeres.

Bulgária közoktatásügye. A legrégibb 
bolgár iskola a keleti egyházhoz csatlakozó 
I. Borisz uralkodása alatt, valószínűleg 
Kr. u. 864 után jött létre. A keresztény
séggel együtt terjedt el a Kyrill nevéhez 
fűződő írásjegyek ismerete és használata 
már a magyar honfoglalást megelőző évek
ben, Simeon cár idejében, a bolgár biro
dalom első fénykorában. Simeon ugyanis 
a görög cári udvarban nevelkedett és a 
görög kultúrát is igyekezett országában 
meghonosítani. A X I. és XII. századi 
bizánci uralom idejéből nincsenek adataink. 
Annál fényesebb volt a művelődésben is 
nemzeti irányba törekvő második bolgár 
királyság, az Aszenek kora. Az egyháznak, 
iskolának és irodalomnak nagy pártfogója 
volt János Sándor cár. Az ő idejében 
alapította meg a tudós Theodoszij a Tmovo 
melletti Kilaferovo kolostorban azt az 
iskolát, amelyben többek közt a későbbi 
pátriárka és iskolaalapító, Evthimij is 
tanult. Sándor cár fia, Sismán János 
követte atyja hagyományait és Evthimijt 
maga mellé véve, sok görög könyvet for
díthatott bolgár nyelvre. Evthimij iskolá
jának egy híradás szerint 3500 növendéke 
volt és szótagolva tanulták az olvasást. 
Mindezek az iskolák az írás-olvasás taní
tására támaszkodva első sorban egyházi 
iskolák, vagyis kelliák, papképző intézetek 
voltak. A XIV. század végével Bulgária 
török uralom alá kerül. A bolgár irodalom 
és iskolázás hosszú századokra megszűnik. 
Helyüket valószínűleg a török medressze 
foglalta el a Korán igéit magoltató mollah- 
jával és a földön üldögélő tanítványokkal. 
Minthogy azonban a bolgár nép nagy 
többsége megmaradt görögkeleti hitében, 
az egyházi élet és az iskola csakhamar a 
görög papság vezetése alá került. Egyes 
kolostorokban voltak ugyan bolgár fajuk
hoz hű szerzetesek, akik titokban, a porba 
írt betűkkel tanítgatták a gyermekeket 
bolgár írásra ; a görög papság főtörekvóse 
azonban a török fennhatóság alatt a görög 
nyelv és műveltség terjesztése volt. Min
dent elkövettek a bolgárok elgörögősíté- 
sére. A nép lelkében azonban annál inkább 
kifejlődött a gyűlölet az őt fosztogató 
fanarióta hierarchiával szemben, amely az 
iskolát és egyházat a török uralom kém
szervezetévé aljasította. A bolgár iskola 
csak a török uralom vége felé, a múlt 
század kezdetén kelhetett életre. Az orosz 
kikötőkkel érintkező bolgár kereskedők 
jöttek rá, hogy nyelvük a nagy orosz
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nép nyelvével rokon és a magyarországi 
származású pánszlávista tudós: Venelin 
(Hucul György) hatására elvetették a görö- 
gösködés hamis álarcét. E művelt és gazdag 
kereskedők egyike, Yaszil Aprilov alapí
totta 1835. Gabrovoban az első bolgár 
iskolát. Vezetője rilai Neolit atya, az 
akkori legtudósabb bolgár szerzetes volt. 
A tanítást Aprilov és barátai a Bell- 
Lancaster módszer szellemében irányítot
ták. A török nyomdatilalom ellenére 
román területen és Erdélyben nyomtatták 
első tankönyveiket. Ezek közt a legnép
szerűbb, a Ribnij Bukvár című kis termé
szetrajz Brassóban készült. Szerzője Peter 
Beron koteli származású orvos volt, mű
velt, kora színvonalán álló férfi. A Bell- 
Lancaster módszert is az ő ajánlatára 
fogadták el. Ez az angol iskolarendszer 
nemcsak gyakorlatiasságával nyerte meg 
a bolgárok tetszését, hanem különösen 
azzal, hogy a tanítás munkájába az értel
mesebb tanulókat is belevonta. Ez tette 
lehetővé, hogy a bolgár nép tanítóinak 
száma rohamosan megnövekedett. Gabrovo 
iskolája tanítóképzővé fejlődött és innen 
indultak ki a fáradhatatlan vándortanítók, 
akik hátukon falitáblával és számológéppel 
járták be az országot. Időközben a nagyobb 
iparosközpontokban újabb iskolákat is 
nyitottak, megküzdve a görög papok 
minden gáncsvetésével. Stara-Zagora vá
rosának Athanaz Ivanov volt az iskola- 
szervezője. Filippopolban két jómódú adó
biztos, Golemi Vlko és Golemi Sztoján 
Osalökovi alapította az első iskolát saját 
költségén. Ez utóbbi és a gabrovoi csak
hamar reálgimnáziummá fejlődött. A bol
gár nép tanulásvágyára jellemző, hogy az 
első iskola megnyitása után 5 évvel, 1840. 
már 282 népiskolájuk van és ez a szám a 
fölszabadulás évében (1878) 1658-ra emel
kedik. A művelődni törekvő, szívós és 
szorgalmas nép szinte lázasan igyekezett 
pótolni azt a mulasztást, amely az öt
százados török uralom következménye 
volt. A bolgár közoktatásügy azóta még 
bámulatosabban fejlődött : 1910. az ötöd- 
fél millió lakosú államnak már 5400 
iskolája van 13.481 tanerővel és 520.000 
tanulóval. Az ébredő népnek minden 
büszkesége és reménysége az iskola. Jel
lemző, hogy amikor 1917. Makedoniát 
elfoglalják, e csaknem tiszta bolgár terület 
számára azonnal 1700 új iskolát állítanak 
föl. A tanítás a 13. évig ingyenes és köte
lező. Ezalatt a növendék 4 elemi és 3 
progimnáziumi osztályt végez. Ennek tu
dandó be, hogy míg Ferdinánd uralkodása 
kezdetén a nők sorából csak 4% tudott 
írni-olvasni, a férfiak közül 17%, addig 
ma alig 12 % az analfabéta. Iskolatípusok. 
Az óvodákat nem számítva ma vannak : 
1. Az alsó fokon : állami és magán nép
iskolák. 2. A középfokon : progimná- 
ziiunok, magángimnáziumok, csonka és

teljes gimnáziumok, tanítóképző intézetek. 
3. A felsőfokon : egyetem Szófiában, mű
vészeti és tiszti akadémiák. 1. A bolgár 
elemi iskola kötelező tárgyai : írás- 
olvasás, mértékismeret, számolás, a bolgár 
nyelv és a földrajz elemeinek ismerete. 
Ennek az államilag előírt kötelező anyag
nak a betartása mellett bárki, tehát kül
földi egyén vagy testület is nyithat magán
iskolát. Több ilyen magániskolája van a 
német luteránus egyháznak, a francia 
katolikusoknak és újabban, 1929 óta 
Szófiában magyar elemi iskola is van. 
1927. évi statisztika :

Iskolák száma 
Tanerők száma 
Tanulók száma

Magán Állami össz.
elemi elemi
1.433 4.192 5.625
2.363 12.598 14.967

65.272 604.584 669.856

Az elemi iskolák az illető kerületi iskola
felügyelő ellenőrzése alatt állanak ; az ö 
munkaköréhez tartozik az illető kerület 
régiségi felügyelete is. Ennek köszönhető, 
hogy a régiségek gyűjtése és gondozása 
mint nemzeti feladat már az elemi iskola 
életével kapcsolatba jut, minden tanító 
foglalkozik vele és akárhány vidéki isko
lában találunk a helyi tanulóktól össze
gyűjtött kis múzeumokat. A tanszerek 
készlete, a tantermek berendezése stb. 
általában olyan, mint a mi elemi iskoláink
ban. 2. A bolgár középiskola három első 
osztálya többnyire mint önálló progim- 
názium szerepel, ami a mi polgári iskolánk
nak felel meg. A felső osztályok vagy 
gimnáziumi, vagy reáliskolai kiképzést 
adnak. A középiskolák adatai 1926—7-ből 
a következők :

Iskolák Tanerők Tanulók
Progimnáziumok..............  1.288
Magán progimnáziumok.. 65
Nem teljes gimnáziumok 51
Teljes gimnáziumok és

tanítóképző intézetek.. 49
Összesen.. 1.453

6.724 132.320
274 4.427
385 7.014

1.472 25.352
7.855 169.113

A középiskolák számát újabban köz
érdekből csökkentették, hogy a tanítás 
eredményét javítsák és a népnek a felső 
iskolákba irányuló özönlését mérsékeljék. 
A megszüntetett gimnáziumok helyébe

A bolgár középiskolák óratervei : 
Progimnázium:

T a n t á r g y L i i . n i
H itta n ..............................................
Bolgár nyelv és egyházi szláv

1 1 1

olvasás ...................................... 7 6 5
Francia, német vagy angol ----- — — 2
Számtan .......................................... 3 3 3
Mértan és rajz .............................. 1 2 2
Világtörténet és bolgár történet.. 2 2 S
Földrajz, magánjog ......................
Term.rajz, fizika, vegytan és

2 2 3

egészségtan.................................. 3 4 s
Rajz és kézimunka ...................... 4 4 4
Szépírás .......................................... 1 — —

Ének ............................................... 2 2 1
Torna ............................................... 2 2 1

összesen . . . . 28 28 28
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T a n t á r g y
Reáliskola Reálgimnázium Human.gimnázium

IV. V. VI. VII. Vili. ÖB8Z. IV. V. VI. VII. VIII. Ossz. IV. V. VI. VII. VIII. Össz.

Bolgár nyelv és Írod........... 4 4 3 3 4 18 4 3 3 3 4 17 4 3 3 3 4 17
Modem nyelvek .............. 4 4 3 4 4 19 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 3 16
Orosz nyelv ...................... — 2 2 — — 4 — 2 2 — — 4 — 2 2 — — 4
Latin nyelv.......................... — — — — — — 5 4 3 4 4 20 6 4 3 4 4 20
Görög nyelv ...................... — 4 3 5 5 17
Filozófiai proped.................. — — 2 2 1 6 — — 2 2 1 5 — — 2 2 1 5
Matematika ...................... 4 4 4 5 4 21 4 3 3 3 3 16 4 2 2 2 2 12
Bolgár és világtörténet . . 2 2 2 2 3 11 2 2 2 2 3 11 3 3 3 2 3 14
Bolgár és egyetemes földr. — 2 1 1 2 6 — 2 1 1 2 6 — 2 1 1 2 6
Magánjog és közgazdaság — — — — 1 1 — — — — 1 1 — — — — 1 1
Pizika ................................... — — 3 3 3 9 — — 2 2 2 6 — — 2 2 2 6
Vegytan ............................... 2(1) 2(1) 2 1 1 8 2 2 1 1 1 7 2 1 1 — — 4
Természetrajz ................... Z(l) 2(1) 2 2 2 10 (2) 2 2 1 1 i 7 2 1 i — — 4
Rajz ................................... 2 2 2 2 — 8 2 2 2 2 — 8 — — — — — —.
Ének....................................... 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 i — — — 2
Torna .................................. 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10
Kézim unka.......................... 2 — — — — 2

összesen.............. 26 (2) 28(2) 29 26 28 139 (4) 28 28 28 27 28 139 27 28 28 26 29 138

inkább ipari és kereskedelmi szakiskolákat 
állítanak, lehetőleg minden nagyobb város
ban. Van bőripari szakiskola Sumenben, 
asztalosipari Vracában, szövőipari Szliven- 
ben, technológiai Gabrovoban, kereske
delmi iskolák Váméban és Filippopolban, 
kertészeti és gazdasági tanintézetek Ple- 
venben, Küsztendilben, Filippopolban és 
Szófia mellett. 3. A szófiai egyetem tudo
mányos és szakirányú főiskola. Sokoldalú
ságával az ország gyakorlatias követel
ményeinek igyekszik megfelelni s ez már 
a fakultások feállításában is kifejezésre jut. 
Fakultásai a tanszékek számának meg
jelölésével a következők: történeti-filológiai 
fakultás 25, fizika-számtani 23, jogi 17, 
orvosi 19, mezőgazdasági-erdészeti 16, 
állatorvosi 10, teológiai 9. A termelő 
ország igényeinek megfelelően a mező- 
gazdasági fakultás épülete a legmodernebb 
és ennek van a legtökéletesebb felszerelése. 
Az egyetem egyes részeinek építkezése még 
folyamatban van és ezeknek továbbfej
lesztését az állami költségvetésen kívül 
nagy összegekkel támogatja a Georgiev 
testvérek nagyszerű alapítványa. Az egye
tem professzorai majdnem mind külföldön, 
legtöbben Németországban nyerték kikép
zésüket és köztük, különösen a természet- 
tudományi szakokon, jelentékeny számban 
vannak európai hírű tudósok. Főiskolai 
jellege van az egyetemen kívül a katona
tisztképző akadémiának, amely 1883 óta 
működik, a képzőművészeti 1896 óta, (20 
tanárral és 200 növendékkel) és a zene- 
művészeti akadémiának. Közművelődési 
intézmények. A bolgár kultúra szolgálatá
ban fontos szerep jut a nemzeti könyvtár
nak. amely 1917-ben 114.000 kötetet
számlált, a nemzeti múzeumnak, amely 
gazdag régiségi és képzőművészeti gyűjte
ményekkel rendelkezik, továbbá a bolgár 
tudományos akadémiának, amely a nem
zeti jelentőségű tudományágakra különös 
gondot fordít és végül a cári tudományos

intézeteknek. Ferdinánd király és utóda, 
a jelenleg uralkodó III. Borisz cár kiváló 
pártolói a természettudományoknak és az 
ország természetrajzi felkutatása, vala
mint a természettudományi ismeretek elő
mozdítása érdekében udvari könyvtárat, 
természetrajzi múzeumot, állat- és növény- 
kertet, rovartani állomást és természet- 
védő parkokat létesítettek. (Lásd : Bolgár 
királyi biológiai intézetek. Természettud. 
Közi. 1930, 570—576. 1., 5 képpel.).

E e p e r t .  A közoktatásügy reformja Bulgáriában 
<M. P. 1909, 255). Szilády.

Bulletin international et offieicl de l ’en- 
seignemcnt (a közoktatásügynek nemzet
közi és hivatalos értesítője). Kemény F. 
indítványa, amelyet egy Bernben 1905. 
megjelent füzetben tett közzé. Ez a B. 
angol, francia és német nyelven közölné 
a különböző államok közokt. kormány
zatainak általános, azaz nemzetközi érdek
lődésre számítható közleményeit (rende
letek, reformok, tantervek stb.)

Bundeserziehungsanstalten: 1. Ausztria 
közoktatásügye.

Burány Gergely (1852— 1929) szombat- 
helyi tr., keszthelyi ig., csornai prépost- 
prelátus. Egyike volt a legelsőknek, akik 
hazánkban a klassz, nyelvek induktív 
tanítását sürgették. Mint igazgató és tanár 
igazi nevelői személyiség pédáját adta egész 
életén át, amelyet az iskola és a fiatal nem
zedék szeretető megihletett. Kritikai, ar
cheológiái és filológiai cikkeket írt az Egyet. 
Philol. Közlönybe, a Tanáregyl. Köz
lönybe, az Archeológiái Értesítőbe, a szom
bathelyi főgimn. Értesítőjébe és több napi
lapba. M. : A római állandó törvényszékek 
(1883). A görögök és rómaiak vallása 
(1885). V. ö. életrajzát a premontrei in
tézetek 1929—30. Értesítőiben. F.

Burckhardt, Georg (1881—) filozófus, 
frankfurti egyet. rk. tr. A művelődés problé
máját kultúrfilozófiai szempontból igyek
szik kifejteni. M.: Individuum u. Allgemein
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heit in Platons Politeia (1913). Individuum 
u. Welt als Werk. Grundlegung d. Kultur
philosophie (1920). Geschichte d. Kultur- 
u. Bildungsproblems (1922). Weltanschau
ungskrisis u. Wege zu ihrer Lösung (1925). 
Ursprünge menschlicher Weltanschauung 
(1925). Die Aufgabe einer Geschichte des 
Bildungswesens im Zusammenhang mit 
der Entwicklung der Kulturphilosophie 
(1931).

Burdach, Konrad (1859— ) szellemtörté- 
nósz, hallei egy. tr. M. : Vom Mittelalter 
zur Reformation (1893). Renaissance, Re
formation, Humanismus (1926*). Deutsche 
Renaissance. Betr. üb. unsere künftige 
Bildung (19203). Vorspiel. Gesam. Schrif
ten z. Gesch. d. deutschen Geistes (1925.)

Bureau International de Documentation 
Educative (a Pedagógiai Anyaggyűjtés 
Nemzetközi Hivatala). 1908—9. Alap. Ed
ward Peeters belga tanférfiú Ostendében. 
Folyóirata a Minerva. Mindkettő 1914. 
megszűnt. Magyarországi tagja és munka
társa Kemény F. volt. Lásd: Annuaire 
de la Vie internationale (Bruxelles, 1910— 
1911).

Bureau International d’Education (Nem
zetközi Nevelésügyi Hivatal). 1925. kelet
kezett a Népszövetség védnöksége alatt 
Genfben. A népek megbékéltetésének szol
gálatában álló nevelésügyi tájékoztató és 
kutató központ. Igazgatója 1929 közepéig 
P. Bővet, azóta J. Piaget. V. ö. M . P. 
(1928). K . E.

Bureau International des Ecoles nouvelles 
(az Új Iskolák Nemzetközi Hivatala). 
1899. alapította A. Ferriére Genfben, 
hogy a reformiskolák egymás munkájáról 
tájékozódhassanak és egymást tudományos 
segítségben részesíthessék. 1925-ben be
olvadt a Bureau International d’Educa- 
tion-ba (1. o.), amelynek Ferriére társigaz
gatója. K . E.

Bureau of Education (United States B. 
of Ed.) : 1. Északamerikai Egyes. Államok.

Burgenland közoktatásügye. Új név, új 
fogalom, amelyet 1921 előtt semmiféle 
lexikon nem ismert. Ma Ausztria egyik 
tartománya, amelyet Moson, Sopron és 
Vas vármegyék területéből vágtak ki a 
velünk évszázadokon keresztül államszö
vetségben élt Ausztria gazdagítására. El
nevezését azokról a várakról kapta, ame
lyeket még Árpád-házi királyaink és magyar 
nagyurak emeltek a nyugati végek védel
mére. Kiterjedése 4010 km*, lakosainak 
száma 294.849 lélek. Ebből az osztrákok 
szerint csupán 8'4% magyar, 15'2% hor- 
vát, német pedig 75'1%, egyéb nemzeti
ségű l -3%. 1930-ig a tartomány székhelye 
Savanyúkút volt, az új kormányzósági 
épületek elkészültével a székhely Kismar
ton lett. Tiszta magyar lakosság öt község
ben él. Ezek Alsóőr, Felsőőr, Őrsziget, 
Felsőpulya és Középpulya. Tiszta horvát

lakosságú községeinek száma 62, német 
többségű községeinek száma pedig 260. 
Burgenland földje termékeny, istenáldotta 
föld, amely megtenni mindazt, amire a 
területén élő népnek szüksége van. Lakos
sága egészséges, dolgos, vallásos, kulturált. 
Az osztrákok 1921. aug. havában vették 
birtokukba. Az iskolák tanítóit, tanárait 
legnagyobb részben átvették, csupán azo
kat bocsátották el, akik nem beszélték 
tanítási képességgel a német nyelvet, vagy 
különös mértékben exponálták magukat 
a magyar uralom fenntartása érdekében. 
A hosszabb szolgálattal bíró tanítóknak 
még ilyen esetekben is nyugdíjat adtak. 
Az impórium átvétele után azonban meg
jelentek az iskolák átvételével megbízott 
tartományi és járási tanfelügyelők és in
tézkedtek a német tanítási nyelv beveze
téséről, a magyar földrajznak és törté
nelemnek az osztrák földrajzzal és törté
nelemmel való felcseréléséről. A tiszta 
magyar és tiszta horvát lakosságú közsé
gekben meghagyták a magyar és horvát 
tanítási nyelvet, a polgári, közép- és szak
iskolákban azonban sehol sem engedték 
meg a magyar nyelvű tanítást. 1923. min
den tanítónak és tanárnak vizsgálatot 
kellett tennie a német nyelvből, ha nem 
volt meg a német tannyelvű iskolákban 
való tanításra jogosító képesítése. A képe
sítő vizsgálatra jelentkezett tanítók és 
tanárok tudását emberségesen bírálták el. 
Ausztriában kisdedóvodák nincsenek. Az 
elszakított területeken talált kisdedóvodák 
működését azonban nem szüntették meg, 
további fenntartásukról vagy beszünteté
sükről később fognak határozni. Az elemi 
népiskolákat 8 évfolyamú iskolákká ala
kították és ez intézkedésükkel egyidejűleg 
megszüntették az ismétlő iskolákat. A tan
kötelezettség végrehajtását a közigazgatási 
hatóságok közbejöttével minden község
ben a legszigorúbban viszik keresztül. Arra 
azonban nem tudtak anyagi eszközöket 
találni, hogy a 8 évfolyamú iskolákban 
több osztálytermet nyissanak és több 
tanítót alkalmazzanak. így  a mostani 
8 osztályú osztatlan elemi iskolákban a 
tanítókra roppant nagy feladat hárul, 
aminek megfelelni csak kivételes készült- 
ségű és hivatott lelkű tanítók képesek. 
Azt azonban mindenütt elérték, hogy a 
szétszórtan élő magyarság gyermekeit 
mindenütt német szellemben nevelik, né
met nemzeti öntudattal telítik, aminek 
reánk nézve leverő következményeit nem 
is kell kiemelnünk. A felsorolt tiszta magyar 
lakosságú községekben ma is magyar 
nyelven tanítanak, de magyarországi tan
könyveket nem használhatnak, osztrák 
kiadású magyar tankönyveket pedig eddig - 
elé csak a három alsó osztály számára Írat
tak, így az öt felső osztály tanulói tan
könyvek hiányában a tanítási anyagot 
alig rögzíthetik meg. Ez nem fáj az osztrák
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tanfelügyeletnek, amely egyébként és fő
ként a német tannyelvű iskolákban a leg
buzgóbban teljesíti irányító és ellenőrző 
feladatait. Jobb helyzetben vannak a hor- 
vátok, akik megalakították tartományi 
kultúregyesületüket, gondoskodtak a tar
tománygyűlésen való képviseltetésükről 
és mindenképpen résen állnak érdekeik 
védelmére. Vezetőik horvát öntudattól 
áthatott férfiak, akik élnek a törvényben 
számukra biztosított jogokkal és tudatá
ban vannak nemzetük iránt tartozó köte
lességeiknek. Iskoláiknak mind a 8 év
folyama számára megírták és kiadatták 
horvát nyelvű tankönyveiket. Azokban 
a községekben, amelyekben a német tan
nyelvű elemi népiskolának létjogosultsága 
nincs, a nagynémet iskolaegyesület emeltet 
iskolaépületeket és elsőrangú tanítók alkal
mazásával szerez iskolái számára tanítvá
nyokat. Az elemi népoktatás teljesen in
gyenes, a szülőket semmiféle költséggel 
nem terhelik és arról is gondoskodás tör
tént, hogy az iskolák tanulói állandó orvosi 
felügyeletben részesüljenek. Az elemi nép
iskolák közül 48-at a tartomány, 14-et 
a községek, 221-et a róm. kát. egyház, 
65-öt az ág. h. ev. egyház, 7-et az izr. hit
községek tartanak fenn. Egyéb fenntartású 
iskola van 9. A tanítói illetményeket 
egységesen rendezték, a kántori illetmé
nyeket elválasztották a tanítói illetmé
nyektől. Az iskolák igazgatói kivétel nélkül 
tanítók. A tanítók ületményeit az 1927. 
és 1929. évi kormányrendeletek állapítot
ták meg. A rendes és végleges alkalmazta
tásban levő tanítók kezdő illetménye 
2083 silling, amely kétévenként emelke
dik, úgy, hogy a 36. szolgálati évben 
5127 sillingre rúg. Ezen kívül a 3 osztályba 
sorozott községek szerint 15— 12 és 8%-os 
községi pótlékban, családi pótlékban és 
egészen minimális lakbérpótlékban ré
szesülnek. Az igazgatótanítók a testület 
létszámához képest évi 300 s-től 600 s-ig 
terjedő igazgatói pótlékot kapnak. Az 
iskolák felügyeletét a tartomány szék
helyén állomásozó tartományi népiskolai 
tanfelügyelő és a járások székhelyén lakó 
járási tanfelügyelők végzik. Ez utóbbiak 
a járási főnök mellé beosztott tisztviselők. 
A járási tanfelügyelők az elcsatolást követő 
években értékes pedagógiai tevékenységre 
késztették a felügyeletük alá tartozó taní
tókat. Újabban ezek a körzeti tanítói érte
kezletek mind ritkábbak lesznek, mert a 
tanítóság napidíj nélkül nem hajlandó azo
kon résztvenni. A tartományi tanfelügyelö- 
ségnek van népművelési osztálya is, amely
nek vezetője középiskolai tanár. Tanító
képző 2 van a tartomány területén. Az 
egyik a felsőlövői ág. h. ev. tanítóképző, 
a másik a répcekőhalmi róm. kát. tanító
nőképző. A tanítóképzőbe a középiskola 
vagy a Hauptschule IV. osztályát vég
zett tanulókat felvételi vizsgálat alapján

veszik fel. A felvétel ideiglenes. Ha a tanuló 
nem felel meg a követelményeknek és nem 
adja bizonyságát a tanítói hivatás betöl
tésére szükséges rátermettségének, nem 
folytathatja a tanítóképzőben tanulmá
nyait. A 4. év végén érettségi vizsgálatot 
tesznek s csak két évi tanítói gyakorlat 
után tehetnek tanítóképesítő vizsgála
tot. A polgári iskolákat 1929. Haupt- 
schulé-kká alakították át. A Bürger el
nevezés ma még gyűlölt a tömegek előtt, 
ezért kellett a polgári iskola nevét újjal 
felcserélni. A Hauptschuléba is az elemi 
népiskola IV. osztályából lépnek a tanulók 
és azok, akik legalább jó eredménnyel 
végzik ez új iskola valamennyi osztályát 
és egy idegen nyelvet is tanultak (latint 
vagy franciét), átléphetnek az ugyanolyan 
idegen nyelvet tanító középiskola meg
felelő felsőbb osztályába. A tartomány 
területén jelenleg 12 községben van Haupt
schule. A kisebb községekben csak koedu
kált rendszer alkalmazásával tudják a 
tanulólétszámot biztosítani, mert a 8 osz
tályú elemi népiskola a legtöbb helyen 
kielégíti a lakosság kultúrszükségletét. A 
Hauptschulékban vegyesen tanítanak pol
gári iskolai és középiskolai képesítésű ta
nárok. Tartományi reálgimnázium van 
Kismartonban és Felsőlövőn, alreálgim- 
názium pedig Nagymartonban. A közép
iskolákban és Hauptschulékban szedett 
tandíj megfelel a magyarországi közép- 
és polgári iskolákban szedett tandíj össze
gének. A módosított 1927. évi és 1929. ki
adott kormányrendelet értelmében a bur
genlandi Hauptschulékban működő polgári 
vagy középiskolai képesítésű tanszemély
zet évi alapfizetése 2530 s., amely két
évenként nagyobbodik és a 32. szolgálati 
évben eléri a 6560 s.et. Az igazgatók négy
osztályú tanintézetekben évi 800, több
osztályú tanintézetekben évi 1114 s. igaz
gatói pótlékot kapnak. A Hauptschulék 
munkájának ellenőrzésével a burgenlandi 
középiskolák felügyelője van megbízva, 
mert ezekben az iskolákban jórészben még 
a Magyarországtól átvett és az osztrák 
polgári iskolai tanítókénál magasabb képe
sítésű polgári és középiskolai tanárok ta
nítanak. A felsorolt tanintézeteken kívül 
kétévfolyamú kereskedelmi iskolát léte
sítettek Kismartonban és Felsőőrött, 
gazdasági szakiskolát pedig Gyimótfalván 
és Miklóshalmán. A tartomány minden 
tanügyi vonatkozású ügyét a tartományi 
tanügyi tanács teszi megvitatás tárgyává, 
amelynek elnöke a tartomány tanügyi 
osztályfőnöke, tagjai pedig a középiskolai 
és elemi népiskolai tanfelügyelők, az egy
házak és az iskolatípusok képviselői. 
L. még Kornia: Az elszakított magyarság 
(1927, 219—30). Stef . Polány : Antimagya- 
rische Tendenzen in der Unterrichtsver
waltung des Burgenlandes (Nagy-Magyar - 
ország 1930 dec.).
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í r o d .  Emmer: Muster eines Arbeits- u. Konzen
trationsplanes für burgenländische Volksschulen (1925).

Csuppay—Sopron.
Bursa : így hívták a középkorban az 

egyetemekkel kapcsolatosan alapítvá
nyokból vagy magánvállalkozásból lé
tesült házakat, amelyekben a tanulók la
kást és ellátást nyertek. így  nevezték a 
tanulók egy-egy társaságát is. Ebből szár
mazott a német Bursch és a francia bourse 
(erszény, ösztöndíj) szó is. A magy. ifjak 
Melanehthon idejében a wittenbergi egye
temen külön társulattá (bursa) alakultak 
(1546), amelynek alapszabályait az egye
tem rektora 1571. megerősítette. Tagjai 
maguk közt évenként széniort választot
tak. V. ö. Molnár A l. : XVIII. század, 
65. 1.

Bursa nigra, az a pénzalap, amelyből 
a debreceni kollégium a XVIII. sz.-ban ki
válóbb növendékeit külföldi főiskolákra 
küldte. F.

Burschenschaft a diáktársaságok neve 
a németországi főiskolákon. Az első B. 
1815. alakult Jénában, amelynek példáját 
más egyetemek követték. A B.ok csak
hamar politikai mozgalmakba elegyedtek. 
Jénában 1818. megalakították az Allge
meine Deutsche B.-ot, amelyet Kotzebue 
meggyilkolása után (1819) feloszlattak. 
A szövetség később újra megalakult és két 
irányban különvált: az Arminia eszményi 
úton, a Germania tettekkel igyekezett 
célja it: a német egységet és szabadságot 
elérni. 1848 óta politikai mozgalmakban 
nem vettek részt s jórészt átalakultak 
mulató társaságokká. Ma két szervezetük 
van : a régi az Alig. Deputierten-Konvent 
és az 1883. alakult ú. n. reform-B.ok szö
vetsége, az Alig. Deutscher Burschenbund.

Burt, Cyril Lodowic (1883—) angol peda
gógus és pszichológus, a londoni egyetemen 
a pedagógia tr. M. : Distribution of edu
cational abilities (1917). Mental and scho
lastic tests (1921). Handbook of tests 
(1923). The young delinquent (1925).

Buzgóság. A B. törekvés valamely mun
kának egész lélekkel való elvégzésére. 
Nevelése szoktatás és példaadás által 
történik. Előfordulhat, hogy az ilyen 
munkában több a lelkesedés, mint a képes
ség. Ilyenkor nagyon kell arra ügyelnünk, 
hogy a buzgó gyermeket végzett munkájá
nak esetleges fogyatékosságaiért a ki
nevetéstől, a kigúnyolástól megvédjük. A 
B.ra való nevelésnek legfőbb követelménye 
az, hogy a gyermeknek lelkesedéssel, öröm
mel, szorgalommal, kitartással elvégzett 
munkáját elismeréssel illessük. L. m ég : 
Szorgalom. Fr.

Buzogány Áron (1834—88) két évet töl
tött a göttingeni és a berlini egyetemen és 
beutazta Nyugat-Európát. A kolozsvári 
unit. kollégiumban 9 éven keresztül a tört. 
és magy. irod. tr., majd 1868. belépett a 
vk. min.-ba, ahol a népiskola kifejlesztésé

ben tevékeny részt vett. M. : a Brassai- 
féle földirat 2. része (18672, 18783) ; szá
mos tanügyi és közgazdasági cikk. V. ö. 
Verédy (Kiss Á.). Orbók (Gerevich E.).

Bühler 1. Kari (1879—) bécsi egy. ny. r. 
tr., főmunkája : Die geistige Entwicklung 
des Kindes (1918, 19295) ; Külpe gondolko
dáslélektanát alkalmazza a gyermeklélek
tani vizsgálatokra és kimutatja, hogy a 
kisgyermeknek nem csupán értelmi meg
ismerését, hanem egyéb lelki tevékeny
ségét (észrevétel, nyelv, rajzolás, emléke
zés) sem érthetjük meg az asszociációs 
lélektan feltevései alapján, hanem egyedül 
a „Denkpsychologié” elveiből. B. felállí
totta a gyermeki lelki fejlődés egyik fötör- 
vényét, amely szerint e fejlődés három fo
kozaton át halad : az első az ösztön, a má
sodik a dresszúra, a harmadik az intellek
tus lépcsőfoka. Egyéb m űvei: Handbuch 
der Psychologie (1922), Abriss d. geist. 
Entwicklung des Kindes (19252), az Eb- 
binghaus-féle: Grundzüge der Psycho
logie 1. kötetének átdolgozása, stb. — 
2. Charlotte (1893—) az előbbi felesége, 
bécsi egy. mtr., főműve : Das Seelenleben 
des Jugendlichen (19274), magy. ford. 
Várkonyi H. (1925 : Az ifjúkor lelki élete), 
amelyben a nemi érés és serdülés jellemző 
sajátságait írja le s nagy sikerrel alkal
mazza a naplók felhasználásának mód
szerét, valamint a fejlődés-lélektani mód
szert (az állatlélektani jelenségek analógiái). 
Egyéb m űvei: Die seelische Eigenart der 
beiden Geschlechter und der Zeit der 
werdenden Reife (1925), Tagebuch eines 
jungen Mädchens (1922), Zwei Knaben
tagebücher (1925), Das Märchen u. d. 
Phantasie des Kindes (19252), Soziologische 
u. psychologische Studien über das erste 
Lebensjahr (Hetzerrel, 1927), Kindheit 
u. Jugend (19302), Gedenkbuch : Beiträge 
zur Problemgeschichte d. Psychologie 
(1929). V. H.

Bűn az erkölcsi törvénynek vagy a kö
telességnek szándékos megszegése, Isten 
akaratának szándékos megsértése. A ke
resztény erkölcstan szerint halálos bűn 
a súlyos kötelességnek teljesen szándékos 
megszegése. Bocsánatos bűn vagy a nem 
súlyos kötelesség megszegése, vagy a nem 
teljes tudással, illetve nem egészen szabad 
akarattal való kötelességszegés. Z.

Bűnbánat a) az elkövetett bűnokozta 
lelki fájdalom és utálat egybekötve a to
vábbi nem-vétkezés szándékával; b) (ka
tolikusoknál) a töredelem (penitenciatar- 
tás) szentsége, amelyben a pap a bűnbánó 
és elégtételre kész gyónónak Isten helyett 
megbocsátja a keresztség után elkövetett 
bűneit. Részei a bánat, gyónás és elég
tétel. Z.

Bűnöző gyermekek: 1. Fiatalkorú bűnözők.
Büntetés. A B. nem egyéb, mint kelle

metlen érzelmek okozása abból a célból, 
hogy a növendéket valamely cselekedettől

M agyar P edag ó g ia i L ex ikon  I. 10
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visszatartsuk. E meghatározás szerint:
1. nagy különbség van az ú. n. jogi és a 
pedagógiai B.ek között, az előbbinek célja 
a megtorlás, a megsértett jogi rend helyre- 
állítása, az utóbbié a megelőzés és javítás. 
E megelőzést természetesen úgy kell értel
meznünk, hogy B.nek csak akkor van 
helye, ha valamely tiltott, vagy már ön
magában is helytelen cselekedet történt, 
mégpedig ha a növendék az illető cseleke
detet szándékosan s tudatosan követte el.
2. A B. beletartozik a nevelői eljárás cél
szerű rendjébe ; éppen ezért nem tarthat
juk igazi B.eknek azokat a „természetes 
reakciókat”, amelyek helytelen cseleke
deteinknek maguktól beálló következmé
nyei. A nevelő felhasználhatja a termé
szetes reakciókat is, mégpedig nagy siker
rel ; de Rousseau és Spencer felfogása, 
amely szerint a nevelő ne avatkozzék bele 
a gyermek tettei következményeinek irá
nyításába, meggátlásába, hanem engedje 
szabadjára e reakciókat, nem igazolható. 
A természet ugyanis vakon, mechanikusan 
büntet (pl. ha a gyermek hanyagságból 
nyitva hagyja az ablakot vagy ajtót s 
ennek „természetes büntetése” az, hogy 
megfázik, nem helyeselhető, mert a gyer
mek betegséget kaphat) ; azonkívül nincs 
sokszor arány a bűnhiba és bűnhődés kö
zött. Ha viszont a növendék hanyagságát 
azzal büntetjük, hogy, ha pl. elkésik ké
szülődésével, nem visszük magunkkal szó
rakozni : ez az eset már alig tekinthető 
„természetes reakciónak”, hiszen a nevelő 
szándékos beleavatkozása ez esetben el 
nem vitatható. A nevelés nagy céljai érde
kében a természetes reakciókat is lehet, 
sőt kell erkölcsi büntetésekké avatn i: a B. 
fogalmába ugyanis lényegesen beletartozik 
a moralizáló hatás. A B. erkölcsösítő ha
tásával összefügg az a követelmény is, hogy 
mindig a nevelő maga intézze s ne bízza 
másokra (kisegítő személyekre), továbbá, 
hogy ne legyen a nevelő felindulásának ki
törése és levezetése (bosszú). 3. Ugyancsak 
a B. erkölcsösítő céljából következik, hogy

egyéninek kell lennie, azaz alkalmazkodnia 
kell a hibát elkövető növendék korához, 
sajátos körülményeihez, előzetes viselke
déséhez, indítóokaihoz stb. és arányban 
kell lennie, a megtörtént hiba minőségi és 
mennyiségi jellegével. A túlságosan nagy 
vagy túlságosan enyhe B. egyaránt célját 
téveszti. 4. A B. lehet fizikai és erkölcsi 
(szellemi), aszerint, amint fizikai (külső) 
vagy lelki (benső) fajdalmát okoz ; az ó- 
és középkorban különösen a testi B.ek 
divatoztak (némely iskola címerében a 
könyv mellett a virgács látható). A B.ek 
felosztása megszégyenítő és nem meg
szégyenítőkre (ez utóbbira példa : a B.ből 
adott hasznos munka) problematikus, mert 
sokak szerint minden B.ben benne van a 
megszégyenítés és a tőle való félelem lélek
tani mozzanata. A filantropistákig diva
tozó megszégyenítő B.ek, amelyek egy
úttal gúnyosok és megalázók is voltak he- 
lyenkint, nem méltók az iskola és a nevelés 
szelleméhez. 5. Arra a kérdésre: vájjon 
szükséges-e a B. a nevelésben ? úgy felel
hetünk, hogy, mindenesetre eszményibb 
állapot az, ha megelőző neveléssel elkerül- 
hejük (Erziehung statt Strafe, Foerster Fr. 
V.), de teljesen alig nélkülözhető, külö
nösen a gyermekkorban, amikor az ér
telmi és erkölcsi fejletlenséggel szemben az 
ösztönösség az uralkodó. A (testi) B.re 
azonban még ez esetben is csak akkor ke
rülhet sor, ha minden más eszközből ki
fogyott a nevelő.

í r o d .  Fr. W. Foerster: Strafe u. Erziehung (19132). 
Sachse: Geschichte u. Theorie der Erziehungsstrafe. 
Kemsies: Lohn u. Strafe in d. Erziehung. Wagner: 
Die Schulstrafe im Urteil des Schülers (1921, Päd. Mag.) 
EUger: Der Erziehungszweck im Strafvollzug (1922). 
Oestreich: Strafanstalt oder Lebensschule (1922). 
Takáts: Pedagógiai büntetések philosophiája (1888). 
(M. P .) B. 0 . :  Jutalmazás és büntetés az iskolában 
(1893). Oeöcze S . : A testi fenyíték kérdése (1901). 
Schmidt M .: A B. hatása a gyermekekre (1906). A 
teBti fenyíték ellen (1910, 50). B. és nevelés, bűnhődés 
és javulás (1913, 161). Karnis : Eszmények (I. 588.1. f., 
testi fenyítés, régi büntetések). L. Radimaier: Zög
lingsfehler. Zensur u. Strafe (ism. M. K. 1915, 187). 
Rácé I . : Néhány szó a büntetésről (A Gyermekvéd. 
Lapja 1929, 197. 1. L). Pád. Mag. 328., 589., 837. 
924. sz. V. H.



c
Cáda Ferenc (1865— 1918) prágai egyet, 

tr. Irt több filozófiai munkát ; pedag. 
munkái: Gyermekrajzok. Tanulmány a 
gyermeknyelvről.

Calasanzi szent József: 1. Kalazanci 
József és Piaristák.

Calepinus, Ambrosius (1435— 1511) ágos- 
tonrendi szerzetes. 1502. megjelent nagy 
latin szótára 7, 10, majd 11 nyelven szá
mos kiadást ért. Az 1582-i tizenegy nyelvű 
kiadásban a magyar nyelv is szerepel. 
Nyelvtörténeti szempontból igen becses.

í r o d .  Melich J . : A magyar szótárirodalom I.
Cald, Giovanni (1882— ), a pedag. tr. a 

firenzei egyetemen. Volt országgy. kép
viselő és hely. államtitkár. Számos tudo
mányos folyóirat munkatársa; szerk. a 
Biblioteca Pedagogica folyóiratnak, meg
alapítója a firenzei nemzeti tanügyi mú
zeumnak (Museo Didattico Nazionale).
M. : La psicologia dell’attenzione in 
rapporto alia scienza educativo, Firenze 
(1907); Fatti e problemi del mondo edu
cativo, Pavia (1908); II probléma della 
coeducazione (1914); L’educazione degli 
educatori (1914) ; Antológia pedagogica 
(1925). ír t még számos filozófiai, erkölcs- 
tani és lélektani munkát. G. F.

Camerarius, Joachim (1550-—1574) tü- 
bingai majd lipcsei egyet, tr., a XVI. szá
zad egyik legnagyobb tudósa. Számos gö
rög és latin írót adott ki, fordított és ma
gyarázott, s ezzel, valamint máig is nagyra- 
becsült eredeti műveivel a humanisztikus 
iskoláztatás egyik legkiválóbb megalapí
tója volt Melanchthonnal együtt. Mint is
kolaszervező is nagy érdemeket szerzett.
Az iskolákban sűrűn használták Praecepta 
morum ac vitae accomodata aetati puerili 
soluta oratione et versibus quoque exposita 
(1541) c. művét, amely nemcsak a jó er
kölcsök (kegyesség, szeretet és engedel
messég a szülők iránt, tisztelet az öregek 
iránt, szerénység minden emberrel szem
ben) szabálykönyve, de egyben didaktika 
és illemtan is.

í r o d .  F. Paulsen: Gesch. d. gelehrt. Unterrichtes 
(1919—21*). Bdszel Aurél: A 16—18. sz. jelesebb philo- 
logusai (1882. 22—24. 1.). Szelényi.

Campan, Mme (1752—1822), XV. Lajos 
leányainak felolvasója, majd előkelő leány
internátusok vezetője (Saint-Germain, 
Écouen). Eszménye a házias szellemű leány
nevelés s ebben a szellemben intézte a 
gondjaira bízott leánygyermekek nevelé
sét. Pedag. m űvei: De l’éducation. Con

seils aux jeunes filles. V. ö. G. Compayré : 
Histoire critique des doctrines de l ’éduca- 
tion en France II.

Campanella, Tommaso (1568— 1639) 
renaissancekori olasz természetfilozófus, 
domonkosrendi szerzetes, az aristotelizmus 
heves ellenzője. ,,Napállamá“-ban (Civitas 
solis) platoni mintára a tökéletes állam 
képét rajzolja meg, ahol a filozófusok ural
kodnak s ahol a nevelést is, épp úgy mint 
a házasságkötést, igazságszolgáltatást és 
termelést, a maga egészében az állam 
szabályozza. Filozófiája szenzualisztikus 
irányú. M. : Philosophia sensibus demon- 
strata (1596). Prodromus philosophiae 
(1611). De sensu rerum (1620). Civitas 
solis (1623).

í r o d .  Sigwart: T. C. und seine Staatswissenschaft- 
liehen Ideen (Kleine Schriften, I..a 1889). J. Kvacala r 
Th. Campanella (Ein Reformer der ausgehenden Re
naissance) (1909). U. a . : C. und die Pädagogik (Die 
deutsche Schule, 1905). Catalano : II concetto pedagogica 
di T. C. (Catania 1894). Pfeiffer M ik i.: Campanella 
Civitas Solisa (Athenaeum, 1919. 32—45). J. Prys : 
Der Staatsroman des 16. und 17. Jahrhunderts und sein 
Erziehungsideal (1913). p m

Campe, Joachim Heinrich (1746— 1818) 
német ped. Teológiai tanulmányokat foly
tatott, két ízben nevelősködött a Hum- 
boldt-családban, majd a dessaui Philan- 
thropinum vezetését vette át. Rövid idő 
múlva magánnevelőintézetet alapított 
Hamburgban, de ezt a papsággal való 
összeütközései következtében át kellett 
helyeznie. 1787-ben megalapítja a más né
ven ma is fennálló Schulbuchhandlung-ot 
és ettől kezdve kizárólag irodalmi munkás
ságának él. C. filozófiai téren az angol deiz- 
mus, ped. szempontból Rousseau és a 
filantropizmus követője, de önállóságát 
mindig megőrzi. Szerkesztette az Allge
meine Revision des gesamten Schul- und Er
ziehungswesens (Hamburg, 1785—92, 16 
részben) c. vállalatot, amely egyúttal a 
XVIII. sz. pedagógiájának enciklopédiája. 
M. : Theophron, oder der erfahrene Ratgeber 
für die unerfahrene Jugend (1783 ; magy. 
ford. Dapsy József Pozsony 1804). Väter
licher Rat für meine Tochter (1789; magyarra 
Steinacker G. kivonatosan átdolgozta Női 
hivatás- és társadalomtan c. alatt 1842). 
Ugyancsak nevezetes az ifjúsági irodalom 
terén való működése, amelynek tulajdon
képpeni megalapítója Németországban. 
Idevágó m. : Geschichte der Entdeckung von 
Amerika, Hamburger Kinderalmanach, leg
kivált pedig a Defoe után feldolgozott 
Robinson der Jüngere (1779 ; magyar nyel

10«
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ven is a Campe-féle átdolgozás vált először 
ismeretessé; fordításai: Gelei J. 1787, 
Gyarmathy S. 1791, Benediety P. 1851, 
majd Győry V.

í r o d .  Fináczy (IV. 106—209. 1.). Eornis: Eszmé
nyek I, II. Weszely: Robinson mint ifj. könyv (M. P. 
1900, 623—32. 1.). Verédy (E. J ■)■ Molnár: Ismerettár 
(Ballag! K.). Orbók (Lenhardt K., ped. müveinek fel
sorolásával). Leyser: J. H. Campe, Ein Lebensbild aus 
dem Zeitalter der Aufklärung (2 k. 1896). Päd. Mag. 
848.. 849., 1218. sz. Szélényi.

Canada: 1. Kanada.
Canisius (szt.) Péter (1521—97), egyház

tanító, az első német jezsuita. Jézus Tár
saságába 1543. lép ett; 1546-tól kezdve 
mint pap föltűnt tudományával s a trienti 
zsinaton résztvett. A zsinat határozatainak 
Németországban való kihirdetésével meg
bízva, prédikációival és írásaival rendkívül 
nagy szolgálatokat tett a kath. egyháznak. 
E fontos munkái mellett legszívesebben 
foglalkozott a gyermekek hitoktatásával 
késő aggkorában is. Katekizmusai (Summa 
doctrinae christianae 1554; Parvus Cate- 
chismus Catholicorum, 1558 és egy elemi 
katekizmus) már életében 200, a X IX . sz. 
elejéig pedig több mint 500 kiadást értek 
meg, és csaknem minden európai nyelvre 
lefordítva 300 évig szolgáltak a kath. hit
oktatás vezérfonalául. A Parvus Catechis- 
mus-1 Oláh Miklós érsek, Telegdi Miklós, 
később pécsi püspök fordításában kiadta 
1562 ; s nálunk is több mint 40 kiadása 
volt. E könyv 122 kérdésben foglalja össze 
a hitről, reményről, szeretetről, a szentsé
gekről és a keresztény igazságról szóló 
tudnivalókat. C. a kát. hitoktatás vezére 
az elmúlt 4 században. X I. Pius pápa a 
szentek sorába iktatta s egyháztanítónak 
jelentette ki.

í r o d .  Braumberger: P. C. (1921*). J ■ Metzler: 
Der heilige P. C. u. die Neuerer seiner Zeit (1927). 
Fináczy IV., 356—57. Jablonlcay.

Cantus Gregoriánus. A N. szt. Gergely 
által megreformált egyházi ének lényeges 
része a kath. istentiszteletnek és az egyház 
hivatalos éneklési módja. Sajátos vonása, 
hogy két félhangon kívül csak csupa egész 
hangot alkalmaz és 8 (a XVI. sz. óta még 
újabb 4) hangnemet ismer. A középkori, 
első sorban egyháziakat nevelő iskolának 
a templommal való szoros kapcsolata bizto
sította a gregorián ének tanításának 
állandóságát a monostori és székesegyházi 
iskolákban. A quadrivium tárgyai között 
szereplő musica ezért főképpen a gregorián
ének gyakorlati oktatását jelentette. Csak 
nagyobb és jelesebb iskolákban tanították 
érdemlegesebben az ének és zene elméletét, 
amelynek jórésze a hangok között uralkodó 
számviszonyok ismertetésére esett. A val
lási szakadás után megmaradt az iskolák
ban az énektanítás, a gregorián-éneket 
azonban a népének és a többhangú (poli
fon) ének szorította ki. Megőrzésére már 
a trienti zsinat tesz lépéseket (Palestrina), 
rendeleti úton X. Pius pápa (1903) szerez

számára újra nagyobb érvényt és írja elő 
a papnevelőintézetekben kötelező tanítá
sát. V. ö. Wagner: Einführung in die 
gregor. Melodien. (1905). B. B.

Capelia, Martianus. Az V. század dere
kán élt Észak-Afrikában. A középkori 
ember szemében kedvelt allegórikus alak
ban, „Mercurius és Philologia házassága“ 
címen írta meg a hét szabad művészet 
iskolai anyagát. Hót fiatal leány mondja 
el röviden és szárazon egy-egy tudomány
nak, amelyet megszemélyesítenek, tartal
mát és ez az istenek nászajándéka Philo- 
lógia részére. A középkorban iskolai tan
könyvnek használták C. e rövid össze
foglalását. Kiadta Dick A. : De nuptiis 
Ph. et M. et de septem artibus liberahbus 
(Bibi. Teubneriana 1925). B. B.

Carlyle, Thomas (1795— 1881), angol 
történetíró és filozófus, fiatalabb korában 
azt a célt tűzte ki magának, hogy a német 
szépirodalom legjelentősb termékeit fordí
tások és magyarázatok útján megismer
tesse honfitársaival (Essays on Goethe) 
Utóbb a történelemtudományt művelte. 
E nemű munkái közt leghíresebb a francia 
forradalom története (French Revolution, 
1837). Kultúrfilozófiai álláspontja a Sartor 
Resartusból ismerhető meg. A világ nem 
egyéb, mint szellemünk isteni erejének 
szimbóluma. Ez az isteni erő nyilvánul 
meg az emberiség történetében s különösen 
a típusos hősökben (On heroes, heroic 
worship and the heroic history, 1846). 
Ezek csinálják a történetet, melynek célja 
Isten országának megvalósítása kultúr- 
munka által. A történeti élet akkor tetőzik, 
amikor a fantáziától sugallt hit uralkodik 
(ez a gondolata hatott leginkább Ruskinra), 
minden reflexió hitetlenséget szül és a 
hanyatlás kezdetét jelenti a történet 
folyamában. — C. több művét magyarra 
is lefordították.

I r o d . P .  Hensel: Th. C. (1922*). F .
Carmina Burana : a középkori vándor

diákok (vagantes) költészete, mely a 11— 
13. századok folyamán virágzott angol, de 
főként francia és német földön. A komoly, 
gyéren vallásos tárgyú költemények mellet t 
a nagyszámú világias vonatkozású és 
szerelmi vers meg bordal a bizonysága, 
hogy a vándordiák életszemlélete messze 
fordult a középkori vallásosságtól és sok 
rokon vonást mutat a későbbi humanis
tákkal. Versei az iskola életére, tanul
mányaira és a diákság fölfogására vetnek 
világot. Az iskolák (orleánsi, chartresi) 
klasszikus tanulmányainak hatása alatt 
Horatius, Catullus, de leginkább Ovidius 
a diák-költő mesterei, ezek irányítják 
figyelmét a természet szépségeire és a 
szerelemre, amelyet majdnem mindig izzó, 
erotikus hangon szólaltat meg. A diákélet 
rajzán és az antik tanulmányokon kívül 
a lovagköltészetre gyakorolt hatásuk miatt 
jelentősek a C. B.k.
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I r o d. J . A . SchmelUr : C. B. (1904*). H. Süssmilch : 
Die lateinische Vagantenpoesie des 12. u. 13. Jhts als 
Kuiturerscheinung. Beitr. zur Kulturgesch. des MA. u. 
d. Renaissance (Herausg. v. Goetz. Bd. 25. 1917).

B. B.
Carnegie, Andrew (1835— 1919) amerikai 

gyáros és emberbarát; Pittsburgban iparo
sok kiképzésére intézetet alapított, szülő
városában pedig hasonló közművelődési 
intézeteket, főkép közkönyvtárakat (public 
libraries) Amerikában és Angliában. Ala
pítványainak összege több százmillió dol
lárra rúg. Önéletrajza 1923. jelent meg.

Carnegie Foundation for the Advancement 
of Teaching. (522. Fifth Avenue Newyork 
City, N. Y. USA.). A Carnegie Corporation 
egyik testvérszerve. Alapította: Andrew 
Carnegie 1905. Elnöke: Henry Smith Prit
chett . Célj a a tanerők j ólétének előmozdítása 
és a nevelésügy időszerű kérdéseinek 
tanulmányozása. Az előbbi cél megva
lósítására 1919. megalakította a Teachers 
Insurance and Annuity Association of 
America-t, amely a Foundationnal szer
ződésre lépett, hogy az egyetemek és 
collegek tanári kara részére az életbiztosító 
társaságoknál sokkal előnyösebben, ön
költségi alapon nyugdíjat biztosítson. Az 
amerikai és külföldi nevelésügy időszerű 
kérdéseinek tanulmányozására külön szer
vet, Division of Educational Enquiry, 
állított fel, amely szakértők bevonásával 
készíti nagyobbszabású nevelésügyi tanul
mányait. Jelentősebb kiadványai : Medical 
Education in the United States and Canada 
(Bulletin No. 4. 1910). Medical Education 
in Europe (Bull.' No. 6. 1917). The profess
ional preparation of teachers for American 
Public Schools (Bull. No. 13. 1924). The 
quality of the educational process in the 
United States and in Europe (Bull. No. 20. 
1927). Jánossy.

Carolina Resolutio a neve II. Károly 
1731-ik évi vallásrendeletének, amely tel
jessé tette az államhatalom gyámságát a 
két magyar protestáns egyház fölött. Az 
iskolaügyre vonatkozólag semmiféle intéz
kedést ez a rendelet nem foglal magában, 
azonban volt egy nyilvánosságra nem 
hozott titkos része, amelyet az Eugen 
herceg elnöklete alatt tartott miniszteri 
értekezlet a magyar kancelláriának javas
lata alapján elfogadott, amelyhez a király 
is hozzájárult, s amelyet azután a bécsi 
kormány esetről-esetre alkalmazott. Esze
rint a protestáns (akatolikus) iskolát az 
artikuláris helyeken csak a grammatikáig 
engedik meg, a felsőbb fokú iskolákra 
pedig, ha csak határozott külön királyi 
szabadalomra vagy engedélyre nem tá
maszkodnak, kimondja a grammatikáig 
való lefokozást, illetőleg bezáratást. Lásd 
Zsilinszky M . : A magyarhoni prot. egy
ház története (1907). Molnár A. : A köz
oktatás története Magyarországon (1881).

Fináczy : Mária Terézia 1899 I. 30—45. 
Grünwald B. : A  régi Magyarország (1883).

Sz. Ö.
Carr, Harwey A . (1873—), amerikai 

pszichológus. 1926 óta a chicagói egy. tr. 
s az American Psychological Association 
elnöke, 1928 óta a Journal of General 
Psychology társkiadója. Főképpen az ér
zéki csalódásokkal foglalkozik. M. : The 
survival values of play (1902). Psychology 
(1925). K . E.

Carré, Irénée (1829— 1909) francia p ed .; 
a toursi líceum tr., majd tanfelügyelő. 
Behatóan foglalkozott a nyelvtanítás mód
szereinek kérdésével, elsősorban az idegen 
anyanyelvű tanulók szempontjából. E ti
mológiai szótára 600 oldalon a latin és 
görög eredetű francia szavakat magya
rázza. M. : Essai de pédagogie pratique 
(1880, 1894). Méthode Carré. Lectures 
intuitives (1898). Méthode pratique de 
langage de lecture, d’écriture, de calcul 
(1889). Les pedagogues de Port-Royal 
(1887). La premiere année de style, de 
redaction et d’élocution (1884). Traité de 
pédagogie scolaire (1897). Vocabulaire 
framjais (1896— 1900).

Cassianeum Auer Lajos (Onkel Ludwig) 
által 1875. alapított kát. nevelőintézet 
Donauwörthben, 1911 államilag elismert 
pedag. alapítvány. Célja: a pedagógia 
előmozdítása a kát. egyház szellemében 
és a kor jogos követelményei értelmében, 
m. p. a családban, az iskolában, tovább
képzésben és az életben való önképzésben. 
A C. háromtagú (kereskedelmi, ipari és 
mezőgazdasági) polg. iskolát és internátust 
tart fönn, felöleli az árvák nevelését és a 
tanítóképzést ; továbbá kapcsolatban áll 
vele egy antikvariátus, nyomda, könyv- 
kereskedés és kiadás, (kát. népkönyvek 
és folyóiratok). 1910 óta „Pharus“ havi 
folyóirat és „Blätter für Anstaltspäda
gogik“ .

í r o d .  A uer: Die pädagogische Stiftung C. in Donau
wörth (19283). ScAwarfr-lexikon III. 1100 1. f.

Cassiodorus (Cassiodorius) Magnus Aure
lius Senator (477—575[ ?]) a középkori 
kolostorok rendszeres oktatásának tulaj
donképpeni megalapítója, aki, miután 
élete javarészét a gót királyok szolgálatá
ban töltötte, 540 körül visszavonult a 
magaépítette Yivarium nevű délolasz
országi kolostorba, ahol szerzetestársait 
mind a világi, mind az egyházi tudományok 
művelésére szoktatta, evégből maga is 
számos tankönyvet írt, gazdag könyvtárt 
alapított és megszervezte a kolostori 
könyvmásolást. Tőle ered a hét szabad 
művészet anyagának iskolaszerű meg
állapítása és beosztása is a trivium és a 
quadrivium tárgyaira, amelyeknek el
sajátítását a Szentírástanulmányra való 
előkészület szempontjából tartotta szük
ségesnek. A Vivarium 580. elpusztult, a 
szellem azonban, amelyet C. benne meg
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honosított, tovább élt a középkor összes 
bencés kolostoraiban. M. : Institutiones 
divinarum et saecularium lectionum. (Első 
része bevezetést nyújt a teológiába, máso
dik része pedig : De artibus ao disciplinis 
liberalibus c. a világi tudományok en
ciklopédiáját adja). Variarum libri XII. 
De anima.

í r o d .  Fináczy II.* 104. sk., 109—113.11. A. Franz: 
M. A. Cass. (1872). P. Lehmann: CaBBiodorstudien 
(Philologus, 1917). Szunogh X . F .: Szt. Benedek és 
C. (1919. C. szenátor és viváriuma 10—32. 1.). p .

Castiglione, Baldassare gr. (1478—1529), 
olasz diplomata és író. Hírnevét a Corte- 
giano (Az udvari ember) c. művének 
köszönheti (1528, 19102), amelyben a
szerző nagy stílusművészettel mutatja be 
a korabeli udvari élet képét és a renaissance 
előkelő úri társaságát. A mű irodalmi 
formája túlnyomóan a párbeszéd ; a szín
hely az urbinói hercegi palota ; a négy 
estére terjedő vita tárgya az a kérdés, 
milyennek kell lennie az udvari embernek, 
értve rajta a kor mértéke szerint igazán 
művelt úriembert. A Cortegiano tehát 
nem szorosan vett pedagógiai mű, de 
mégis helyet kell foglalnia a nevelés törté
netében, mert benne tükröződnek a renais
sance pedagógiai eszményének jellemző 
vonásai : sokoldalúság, világias műveltség, 
egyetemes emberi erkölcsre törekvés, 
esztéticizmus (az egyéniség markáns kör
vonalai a Cinquecento első évtizedeiben 
már elmosódnak ; háttérbe szorítja őket 
a humanitásból fakadó egyetemes és örök 
emberinek gondolata). A Cortegianót majd
nem minden nyugateurópai nyelvre le
fordították. (Németre Wesselski 1907). — 
V. ö. Cartwright: B. C. the perfect courtier 
(1098) ; W. Andreas : B. C. und die Re
naissance (1922) ; Fináczy III, 65—76 ; 
Szerb A. : Az udvari ember (1927). F.

Cato (Kr. e. 234— 149). Marcus Porcius
C. (Censorius) Tusculumban született. 
Több hadjáratban vett részt, politikai 
pályán is k itűnt; volt konzul is, de nevét 
híressé mint cenzor tette. Az igazi, puritán 
római jellem mintaképe volt, közmondásos 
szigorúsággal őrködött az ősi római er
kölcsök fölött s ezért különösen nagy ellen
sége volt a beözönlő görögöknek, akiknek 
hatásától féltette nemzetét. Sokoldalú író 
is volt. Híres életbölcseségéből merített 
tanácsokat írt fia számára (praecepta ad 
filium ). E műben, a fennmaradt töredékek 
tanúsága szerint a mezőgazdaságról, az 
egészségről és ékesszólásról, a jogról és 
talán a hadviselésről írta meg fia okulására 
élettapasztalatait, rövid, szentenciózus 
mondatokban. Minden írását öntudatos 
római lelkessége hatotta át.

í r o d .  Schanz-Eosiws : Geschichte d. röm. Literatur. 
I. (1927*). Fináczy I.* 257. 1. í. Nagy P.

Catullus (kb. 87—54 Kr. e.). Veronai 
születésű költő, a hellenisztikus alexandriai 
iskola római hajtásának, a Valerius Cato 
körül csoportosult költői kör legkimagas

lóbb alakja. Költészete elsősorban élmény- 
költészet, lantján megszólal az érzelmek 
teljes skálája. Az iskolában olvasandó 
írók közé a jezsuiták Ratiója veszi fel 
mint olyan írót, akitől szép latin nyelv- 
használatot és szép stílust lehet tanulni, 
így  mintegy 200 évig szerepel a katolikus 
iskolák tanulmányi rendjében, míg a 
protestáns iskolák általában nem olvas
tatják. Magyarországi tantervben csak 
az 1879. tanterv V. oszt. lírai szemelvé
nyeiben bukkan fel, hogy a többi szemel- 
vényes latin lirikussal együtt „a pár
huzamosan haladó magyar költői olvas
mányoknak formai és némileg tartalmi 
tekintetben is felvilágosítására“ szolgáljon, 
majd negyedszázados megszakítással az 
1924. (ill. 1926.) tantervben szintén a 
gimn. V. oszt. (reálgimn. VIII. oszt.) lírai 
szemelvények között. Ma az az álláspont, 
hogy bár a költeményeiből kiérző tüzes 
szenvedélye és kissé zabolátlan érzékisége 
miatt erkölcsi szempontból lehetőleg távol 
kell tartani a tanulóktól és Lesbia-dalai 
néhány kivételével nem valók az iskolába, 
mégis mivel az egyetlen latin költő, akinek 
verseiben a görögöktől tartalmilag függet
len, tiszta római lírát ismerhetnek meg 
a tanulók s tőle a fejlődésben egyenes út 
vezet Horatiusig, gondos kiválogatás mel
lett olvastatni kell, de csak a legfelsőbb 
osztályok egyikében.

í r o d .  Scheindler: Methodik des Unterrichts in der 
lat. Sprache (1913). Dettweiler-Fries: Didaktik und 
Methodik des lat. Unterrichts (1914*). Cramer: Der lat. 
Unterricht (1919). Jirka.

Cauer, Paul (1854— 1921) német filo
lógus és ped. ; középisk. majd tiszteletbeli 
egy. tr. Legnevezetesebb műve, amelyet 
nálunk is jól ismernek: Die Kunst des 
Übersetzens (1893).

í r o d .  L. Müller: P. C.s Gymnasialpädagogik (1930, 
Päd. Mag. 1319.).

Céhbeli nevelés : 1. Céhek.
Céhek: a középkorban az ugyanazon 

mesterséget (1. Artes mechanicae) űzők 
egyesülései, később (XIII. sz.) autonóm 
testületek, amelyeknek megvolt a maguk 
szigorúan megállapított tanulmányi rend
jük. Latin nevük : scholae, tagjai : magistri 
(=  mesterek), akik ezt a fokozatot azonban 
csak meghatározott tanulmány és gyakor
lat után nyerték el, amennyiben először 
inas (discipulus) minőségében valamely 
mester vezetése alatt bizonyos számú évet 
kellett kitölteniök, hogy legénnyé (famulus), 
végül pedig hosszabb vándorlás, továbbá 
mesterremek bemutatása után mesterré 
szabaduljanak fel és ezzel maguk is jogot 
nyerjenek mások tanítására. A magiste- 
rium megszerzését a C. azonban nemcsak 
a szakszerű készültség elsajátításához kö
tötték, de a leendő mesternek a jó erkölcs
ben, vallásosságban, továbbá (a városi 
iskolázás kifejlődésével) az elemi ismeretek
ben való jártasságban is ki kellett állania 
a próbát. A mester kötelessége volt, hogy
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a gondjára bízott inas vallásos és erkölcsi 
fejlődésére, társas érintkezésére, szabad 
idejének foglalkozásaira felügyeljen s azt 
irányítsa ; szükség esetén megfenyíthette 
őt. Ily módon a C. keretén belül a szak
képzés mellett valóságos nevelő-oktatás 
folyt, amelyet a rendi becsület eszménye 
irányított. A C.beli nevelésnek ez a rendje 
túlélte a középkort is és sok helyen (pl. 
nálunk Magyarországon is) egészen a C. 
megszűnéséig általánosságban abban a 
menetben folyt, ahogy az eredetileg ki
alakult.

í r o d .  Fináczy: I Is. 227—230. 11. P .
Cél (xíloq, finis) valamely tevékeny

ség eredményének a tudatban anticipált 
képzete, amely a cselekvés lefolyását 
meghatározza és irányítja. Minden tevé
kenységünk már eredettől valamire rá
irányuló tevékenység; az akaratban ez a 
ráirányulás azonban mint tudatos C.ki- 
tűzés lép fel, amely megvalósítandó esz
mék és eszmények szolgálatába állítja 
tevékenységünket, még pedig oly mó
don, hogy mindannak, ami ezt a meg
valósítást előmozdítja, eszközi jelentősé
get ad. A C.nak ebben a folyamatban ket
tős szerepe van. Egyfelől mint a tevékeny
ség kifejtésének irányítója és mozgatója 
immanens módon benne hat a tevékeny
ségben (acausa finalis=c. ágens); másfelől 
pedig abban a jelentésben, eszmei tarta
lomban, amelyet magába zár, normálja, 
szabályozza a tevékenységet. A C. tehát 
mint a tevékenység végeredményének 
gondolati előrevetése nemcsak valóságos 
pszichikai hatótényezője magának a te
vékenységnek, de egyúttal értelmet és belső 
egységet is ad a tevékenységnek, mert vala
milyen értéket fejez ki, amely mint regu
lativ tényező meghatározza a válogatás 
módját és mértékét mindazon eszközök 
között, amelyek megvalósítását elősegí
tik. A C.nak ebből a kettős funkciójából 
következik, hogy 1. C.ról és C.kitűzésröl 
csak a (lelki) valóság körében beszélhetünk. 
Az igazságoknak ép oly kevéssé van „C.ja“, 
mint az értékeknek. A C. mindig olyan 
tartalmat fejez ki, amely kifejlésre vár, 
amelynek meg kell valósulnia, míg az 
igazság, vagy érték már fennállásánál 
fogva mindennemű fejlődést, tehát vál
tozást kizár. Csak a pragmatizmus (1. o.) 
beszól az igazságok C.járói, ép mert fej
lődőknek tekinti őket. 2. C. és érték min
dig szorosan összefüggnek egymással, a 
valóság és az érték ép a C. fogalmában 
kerül kapcsolatba, benne válik az érték 
aktív tényezővé, amely úgyszólván ma
gához emeli a valóságot. S ahol az érté
ket megvalósítandónak tartjuk, ott be
szélünk éppen eszményről (1. o.) Az esz
mény mindig valamilyen megvalósítandó 
érték, amely mint a megvalósító akarat 
C.ja lép fel. Vele, vagy inkább belőle 
igazoljuk a tevékenység folyamatát és

azokat az eszközöket, amelyekkel meg
valósítása elérhető. — Mint minden szán
dékos tevékenységet, úgy a nevelést is a 
C.irányítottság jellemzi. Ez a C.meghatá- 
rozottság már a nevelés fogalmából kö
vetkezik. Bármily álláspontról határoz
zuk is meg a nevelés fogalmát, minden 
esetben olyan tevékenységet értünk rajta, 
amely a gyermek pszicho-fizikai adottsá
gát tervszerű ráhatás által valamivé tenni 
törekszik; mindenesetre mássá, többé, 
mint ami ebben az adottságban benne 
rejlik. Még a naturalizmus (1. o.) is, amely 
a gyermeki adottság organikus önkifejlő
désében látja a nevelés lényegét, ezzel 
tulajdonképpen már C.t tűz ki számára, 
amennyiben a kifejlettségben mindig szük
ségképpen több van, mint a puszta po
tenciában. Minden nevelésnek van tehát 
C.ja, még ha ez esetenként nem mindig 
tudatos, vagy elvileg igazolt is ; a C. taga
dása egyértelmű volna magának a nevelés
nek (még az ú. n. negatív nevelésnek is) ta
gadásával. Ép ezért egyáltalán nem is lehet 
probléma, hogy van-e C.ja a nevelésnek, 
hanem inkább az, hogy mi a helyes C.ja? 
És ebben a tekintetben már eltérők a vé
lemények, aszerint, hogy minő az a világ
nézeti álláspont, amelyről a C.meghatá- 
rozás történik. A nevelés múltja az ilyen 
különböző C.kitűzésnek számos példáját 
mutatja. A görög kalokagathia fogalmá
ban nyilván más C.kitűzés érvényesül, 
mint aminőt a középkor a szentség esz
ményében kijelölt; a renaissance a huma
nitásban, a hitviták kora a vallásos jám
borsággal párosult elokvenciában látta a 
nevelés C.ját; a felvilágosodás utilitárius, 
a neohumanizmus esztétikai C.t állapí
tott meg. Ma is különböző lesz pl. a pozi
tív vallásos szellemtől áthatott nevelés 
C.kitűzése a szociáldemokratikus alapon 
állótól; eltérő C.megállapításokkal talál
kozunk egyes elmélkedőknél is (pl. Pesta
lozzi, Herbart, Natorp stb.) elvi kündu- 
lásuk természete szerint; sőt más és más C. 
után igazodik az intézményesen biztosított 
keretekben lefolyó nevelés gyakorlata is, 
aszerint, hogy pl. humanisztikus, vagy 
pedig inkább reális irányú. Melyik mind
ezek közt a helyes C.? Kizárják ezek köl
csönösen egymást, vagy pedig csak egy- 
egy oldalát képviselik valamilyen végső 
egyetemes C.nak? Ezt a kérdést csupán 
a lehetséges C.kitűzések felett végzett kri
tikai vizsgálat döntheti el. S mivel egész 
nevelői magatartásunk ettől a helyesen 
megállapított C.tól függ, ennek tisztázása 
joggal tekinthető az egész pedagógia leg
fontosabb problémájának. Kifejtésével az 
elméleti pedagógiának az a része foglal
kozik, amelyet némelyek célok tanának 
(teleológiának) szoktak nevezni. Főleg 
három kérdésre kell ennek a teleológiai 
vizsgálatnak kiterjeszkednie: 1. Miben áll 
a nevelés C.ja? 2. Honnan kell meríteni a
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C.t ? és 3. Mikép határozza meg a C. a ne
velés egész tevékenységét?

I. A nevelés C.jának mibenléte tulaj
donképpen egyértelmű azzal a kérdéssel, 
hogy mennyiben lehetséges a nevelés 
terén egyetemesen érvényes C.megálla- 
pításról beszélni. Az újabb irodalomban 
mind szélesebb körben hódít az a felfogás, 
amely részben a C.kitűzések történeti vál
tozásaira, részben a növendékek egyéni 
különbségeire hivatkozva, a pedagógiá
nak ezt az egyetemes C.megállapítási jogét 
kétségbevonja. Ez a pedagógiai relativiz
mus (1. o.) azonban a C. fogalmának teljes 
félreismerésén alapszik. A C. u. i., mint 
említettük, mindig valamilyen eszmény- 
nyel kapcsolatos, az eszmény pedig mint 
megvalósítandó érték mindig az egyete
mesnek kifejezője, amely a történeti vál
tozások során is valami állandót és mara
dandót jelent. Ezért a C. az egyszeri, in
dividuális kifejlődésben is mindenkor az 
egyetemest képviseli, csakis belőle érthető 
a fejlődés menete; ez az a mérték, amely
nek alapján állapítható meg, hogy a fejlő
dés valóban a „helyes“ irányban tör
tént-e? Minden C.kitűzés tehát szükség
képpen egyetemes fogalmakon épül és így 
a vizsgálódás tulajdonképpen csakis arra 
irányulhat, hogy minő értékek lehetsége
sek és hogy ezek között melyek szolgál
hatnak a nevelés helyes C.jául? Ezzel 
azonban az a további probléma merül 
fel, hogy a nevelésben egy vagy több C.t 
kell-e kitűznünk? Minden nevelés: ráha
tás valamilyen C. érdekében, a ráhatás 
pedig, amennyiben tervszerű, vagyis a 
felelősség tudatában folyik, az erkölcsi 
élet területére esik. Innen érthető, hogy 
Herbart és iskolája magát ennek a ráha
tásnak az eredményét, vagyis a nevelés 
végső C.ját is az erkölcsiségben (Charak
terstärke der Sittlichkeit) látta. Szerinte 
az etika feladata, hogy a nevelésnek ezt a 
végső C.ját kitűzze, mint ahogy viszont 
a pszichológia hivatása, hogy e C. meg
valósítására szolgáló eszközöket szolgál
tassa. Csak az erkölcsisóg, mint egyedüli, 
legfőbb C. normálhatja a nevelés tevékeny
ségét és ez biztosítja egyúttal annak egy
ségét is. A herbartizmusnak ezt a felfogá
sát nagy mértékben megerősítette a józan 
megfontolás is, amely elvi igazolását látta 
benne annak, a nevelés múltjában ismé
telten kifejezett követelménynek, hogy a 
tudást alá kell rendelni az erkölcsiségnek. 
Az újabb órtókelméleti vizsgálódások azon
ban az értékek más fajaira is jobban rá
terelték a figyelmet, ami a nevelésben is 
a C.ok számának megszaporodását vonta 
maga után, vagy hierarchikus rendjük
ben bizonyos eltolódást idézett elő. így  
vannak, akik az etika mellett a logikát és 
esztétikát is mint egyenrangú C.kitűző 
tudományokat jelölik meg (Natorp), má
sok viszont inkább az esztétikában látják

azt a tudományt, amely a nevelés C.ját szol
gáltatja (E. Weber). Az egyre szélesebb ará
nyokat öltő szociológiai, majd pedig a kul- 
túrfilozófiai kutatás is több tekintetben új 
oldalról világította meg a problémát. így a 
herbarti C.kitűzés egyoldalúan individua- 
lisztikus volta mindinkább szükségessé 
tette a C.megállapításnál a szociáletikai 
szempontnak fokozottabb figyelembe
vételét is. Az egységes C. így voltaképpen 
kettős követelményt fejez ki: egyrészt a 
növendék kiképzését erkölcsi (autonóm) 
személyiséggé, aki tudatosan és szabad el
határozásából teszi a jót és másrészt ki
képzését ama kultúrközösség tagjává, 
amelyhez tartozni fog (Willmann, újab
ban J. Cohn ; nálunk Fináczy E.). Ennek 
alapján mindinkább előtérbe nyomul az a 
felfogás, hogy a C.megállapítás csakis a 
kultúra (1. o.) egész jelentéstartalma alap
ján történhetik, amelynek az erkölcsi érték
terület is csupán egyik részét alkotja. A 
nevelés C.ja eszerint a műveltségnek, 
vagyis olyan egyénfeletti, objektív tar
talomnak a kialakítása, amely a növendék 
lelkiségén belül a kultúrértékek összefüggő 
rendjét tükrözi vissza és ezáltal előkészíti, 
képessé teszi őt arra, hogy a kulturális 
alkotás munkájában maga is tevékenyen 
közreműködjék. A vélemények csupán 
e műveltséget meghatározó (normáló) kul
túrértékek rangsorolása tekintetében tér
nek el. Vannak, akik azt tartják, hogy 
minden kultúrérték egyformán alkalmas 
arra, hogy a műveltségnek mint C.nak 
középpontjául szolgáljon (Spranger, Ker- 
schensteiner; 1. Műveltségtípusok). Más 
felfogás szerint viszont a kultúrértékek a 
C. megállapításánál mint egyenrangúak 
szerepelnek : a műveltség az önértékek 
aktualizációja az emberi lélekben. (Kornis, 
Weszely). II. Az értékeknek ebből a kü
lönböző rangsorolásából is kitűnik, hogy 
e kérdésben végleges megoldás nem remél
hető. Ezért ahol ezek az értékek eszmé
nyekként lépnek fel, mint a nevelés C.jának 
megállapításánál is, ott kötelező erejük 
csupán formális szempontból feltétlen ér
vényű. Oly C. kitűzése, amely konkrét 
tartalmában is minden kor és minden 
nép számára, úgyszólván időtlenül érvé
nyes volna, nem lehetséges. Tartalmilag 
ezért a nevelési C.kitűzést mindig három 
tényező határozza meg : 1. a mindenkori 
történeti helyzet, 2. az értékelő (kritikai) ál
lásfoglalás és 3. a jövő szempontja. Minden 
nemzedék más történeti helyzetet talál 
maga körül, amely tevékenységét bizo
nyos irányban determinálja; más az a 
kulturális örökség is, amelyet elődeitől át
vesz és amelynek megértésében mindig 
új szempontokat és kategóriákat alkal
maz (pl. : a klasszikus kultúra tartalma, 
amelyhez úgyszólván minden generáció 
más viszonyba kerül) : ezért szükségkép
pen mások lesznek művelődési igényei is,
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amelyek a C.kitűzést közelebbről meg
határozzák. A történeti múlt tartalmaiban 
azonban nem minden egyformán értékes. 
Ezért a történetiség, mint C.meghatározó 
tényező mellett szükségképpen érvénye
sülnie kell az értékelő állásfoglalásnak, 
amely a kultúra tartalmait az abszolút 
értékek táblája alapján kritikának veti alá. 
Ez az értékelés éppen a nevelési C.kitűzés 
legfontosabb tényezője, mert egyedül ez 
adja meg a helyes C. biztosítékát. Ép 
ezért az olyan műveltség, amelynek hang
súlya tisztán a vitális értékekre esik 
(1. Naturalizmus), amely eudaimonisztikus 
vagy utilitarisztíkus irányú, amely hatalmi 
érdekeket, vagy egyoldalú pártszempon
tokat szolgál, sohasem válhat a nevelés 
helyes C.jává. Ez a helyes C. tehát tisztán 
az ú. n. önértékek felől közelíthető meg: 
hozzájuk mérjük azt a műveltségeszményt, 
amely a nevelés tevékenységét irányítja 
és normálja. Ezt a normativitást csak ott 
ismerjük el feltétlennek, vagyis csak ott 
tudjuk ellenmondás nélkül igazolni, ahol 
önértékekről van szó. S itt vezet a mult a 
jelenen keresztül a jövőbe. Mert a mű
veltségnek mint C.nak ez a normatív jellege 
szükségképpen a jövőben való hitet, a meg
valósítás akarását fejezi ki. Minden C.kitű
zés meg akar valósítani valamit, ami még 
nincs meg, de aminek lennie kell. A kellő
nek ezt az elképzelését, vagyis az eszmény 
megalkotását ezért mindig a jövő szem
pontja irányítja. Ez teszi egyúttal érthetővé 
azokat az eltéréseket is, amelyek a C.meg- 
állapításban ugyanazon kor keretén belül 
mutatkoznak: aszerint, hogy hogyan kép
zelik el és akarják a jövőt, a C. is mindig 
módosulni fog és a műveltségnek majd az 
egyik, majd a másik jegye fog jobban ki
emelkedni a többi közül. III. A C. ad min
denkor értelmet és jelentőséget a nevelés 
egész tevékenységének. Minthogy pedig 
ez a tevékenység mindvégig a nevelő és a 
növendék közötti viszonylatban folyik le, 
azért a C. is ebben a kettős irányban ha
tározza meg. A növendék szempontjából 
a C.kérdés az in d iv id u a lizá c ió  problémáját 
foglalja magában. Ez nemcsak azt jelenti, 
hogy az általános, végső C.t mindenkor 
a növendék egyéniségéhez kell alkalmazni, 
(a metodológia feladata, hogy ennek esz
közeit és módjait megjelölje), hanem még 
inkább azt, hogy a C.nak fokozatosan a nö
vendék C.jává kell válnia. Vagy más szó
val: a nevelésnek oda kell hatnia, hogy a 
növendék a saját eszményképét a végső 
C. irányában alkossa meg. Minden nevelés, 
amelynek C.kitűzése a gyermek leikétől 
idegen marad, szükségképpen terméketlen 
lesz. A nevelő szempontjából viszont a C. 
ad irányt egész nevelői eljárásának, ameny- 
nyiben egyfelől n o rm á lja , szabályozza azt, 
másfelől azonban m o tivá lja , igazolja is. 
Mindkét szempontból a nevelés végső egye
temes C.ja az alárendelt vagy részleges

C.oknak egész rendszerét foglalja magá
ban. Minthogy a nevelés tulajdonképpen 
tevékenységkomplexum, azért kifejtésénél 
is mindenkor C.komplexummal állunk 
szemben. Ily értelemben szoktunk be
szélni a nevelés egyes ágainak (értelmi, er
kölcsi, művészi stb. nevelés) különös C.já- 
ról, de hasonlóképpen beszélhetünk az 
egyes tárgyak (pl. grammatikai v. történet- 
tanítás), nevelési funkciók (pl. szemlélte
tés) vagy intézmények (pl. gimnázium) 
különös C.járól is. A nevelői eljárások kö
vetkezetessége, elvszerűsége, másfelől pe
dig igazolásának lehetősége azonban szük
ségképpen megkívánja, hogy mindezek a 
részleges C.ok ellenmondás nélküli, har- 
mónikus összefüggést alkossanak és egy
mást kölcsönösen feltételezve alátámasz- 
szák és elősegítsék a nevelés végső egye
temes C.jának megvalósulását.

í r o d .  (magyar): Fináczy E . : Világnézet és nevelés 
(1925). K om it G y .: Értékelmélet és pedagógia (1913). 
Weszely ö . : Bevezetés a neveléstudományba (1923). 
(Idegen nyelvű): 0. Wülmann: Didaktik als Bildungs
lehre (1909*, 31-—41. §). G. Kenchensteiner: Theorie 
d. Bildung (1926). E. Spränget: Lebensformen (1930’). 
J. Cohn : Geist d. Erziehung (1919). Hecht u. Sinn 
eines allgemeingültigen Erziehungsziels (Die Erziehung, 
1927). Th. L itt: ,, Führen“ oder,»Wachsenlassen“ (1927). 
P. Häberlin : Das Ziel der Erziehung (1925*). Jul. Weber : 
Pädagogische Wertlehre (1927). R. Lehmann: Das 
doppelte Ziel der Erziehung (1925). L. Dugas : Le Proble
me de l’éducation(1909, 294.1. L). L. CdUrier: Esquisse 
d’une science pédagogique (1910, 13. 1. f.). E. Itoekrich: 
Philosophie de l ’éducation (1910, 21. 1. f.). J. Duboit: 
Le probléme pédagogique (1911, 235. 1. f.). B. R u tte l: 
On Education (1926, 38—66.1.: The aims of education). 
Dewey : Democracy and education (1926, 117—29. 1.: 
Aims in education). S. Behn; Philosophie d. Werte 
als Grundwissenschaft d. pädagogischen Zieltheorie 
(193°)- P ro h á szk a .

Cellarius, C hristoph  (1638— 1707) német 
filológus és ped. (tkp K e l l e r ) ; gimn. rektor, 
majd egy. tr. M. : Antibarbarus latinus 
(1677), História antiqui (1685), História 
nova (1687), História medü aevi (1688), 
Notitia orbis antiqui (2 köt., 1701—06, 
újabb kiadás 1773). Római régiségtanét és 
grammatikáját nálunk is sokfelé használták 
a XVIII. században, főleg a ref. iskolákban. 
(Cellarius-módszer, v. ö. M o ln á r  A la d á r  
(passim) ; K o rn is  : Eszmények I. 120, ahol 
Decsy S. nyilatkozik elítélően e mód
szerről).

Ccllérier, L u cien  (1872—), svájci peda
gógus. Főbb művei : Esquisse d’une sci
ence pédagogique. Les faits et les lois de 
l’éducation (1910). L’Année pédagogique, 
3 évf. (1911— 13, Dugas-val együtt szerk.).

Celtis (P ic k e l) ,  K o m á d .  (1459— 1508). 
A humanizmus lelkes úttörője a német 
iskolákban. Legtöbbet Bécsben tanított, itt 
nevéhez fűződik az egyetem megreformá
lása is, amelynek keretében I. Miksa csá
szár az ő tervei szerint szervezi meg a 
Collegium poetarum et mathematicorum- 
ot ; az előbbin osztott új egyetemi kitün
tetés a „koszorús költő” cím, amelyet leg
először német földön C. visel. A renaissance 
szellemét tudós egyesületek alapításával is 
igyekezett meggyökereztetni. Az általa
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1497. alapított Dunai Tudós Társaság 
(Sodalitas Litteraria Danubiana) tagjai 
között nem egy a magyar. Az egyetemen 
a klasszikusok műveiről tart előadásokat 
és ezzel kiszorítja a középkori tankönyve
ket (Doctrinale), magyarázatai pedig tekin
télyes tárgyi (történelmi, földrajzi, mito
lógiai stb.) ismeretet közöltek. Jeles új
latin költő, aki az iskola céljaira több 
klasszikus író műveit adta ki.

í r o d .  E a r tfe ld e r  K .  : 6 Bücher Epigramme dee K. C. 
(1881). Á b e l J . : Magyarországi huniamzmus és a dunai 
tudós társaság (1880). Fógel S . : Celtis Komád és a ma
gyarországi humanisták (1916). 2?. B.

C entralizáció (lat. összpontosítás). Ezzel 
a politikai műszóval azt a rendszert jelölik, 
amelynél a mozgató és intézkedő hatalom 
valamely központi szervből indul ki. A C. 
az állami, egyházi és társadalmi élet min
den ágára vonatkozhatik. A magyar köz- 
oktatásügy terén a C.t alulról felfelé a 
következő hatóságok képviselik : a külön
böző tanfelügyelőségek és tanker, főigaz
gatóságok, legfelső fokon a vk. minisz
térium. A C. ellentéte a decentralizáció (1. o.) 
A két rendszer közül országonként és 
ágazatok szerint hol az egyik, hol a másik 
van túlsúlyban. Az államélet zavartalan 
működése a két rendszer harmonikus alkal
mazását kívánja.

Cenzor (lat.) a római alkotmányban a 
polgárok vagyoni helyzetének megállapítá
sát végző tisztviselő neve. Hatásköre a pol
gárok erkölcsi életének felügyeletére is ki
terjedt, belátása szerint büntetéseket is 
szabhatott ki. Iskolai vonatkozásban ez a 
szó jelenti a vizsgáztató tanítót vagy tanárt. 
Franciaországban ( censeur) a középis
kolában alkalmazott és az igazgatónak 
alárendelt tanférfiút, aki arra ügyel, hogy 
az intézet belső élete, különösen fegyelme, 
a fennálló rendtartási szabályoknak meg
felel-e? F.

Cenzúra (lat.) a. m. felügyelet, megrovás ; 
más értelemben vizsgálat, bírálat. A kánon
jogban egyházi büntetés ; a sajtójogban a 
sajtótermékek előzetes vizsgálata. L. m ég: 
Osztályozás.

í r o d .  M .  L o b s i e n :  Das Zensieren (Päd. Mag. 106s).
Cerruti, Francesco (1844— 1917) szalézi- 

ánus pap, a híres Giovanni Bosco (1. o.) 
munkatársa. M. : L’insegnamento secon- 
dario classico in Italia. I principii peda- 
gogico-sociali in S. Tomaso d’Aquino. La 
storia della pedagógia in Italia. O.

C hanning, William Ellery (1780— 1842) 
amerikai unit. lelkész. Az önnevelésről és 
a munkásosztály felemeléséről írt munkái
ban azt fejtegeti, hogy a közre nézve a 
tudatlanság a legnagyobb veszedelem és 
a szociális bajoknak a nevelés a legjobb 
orvossága. M. : Slavery (1835). The Slavery 
question (1839). Emancipation (1840). 
Character and writings of Fénelon (1829). 
Self-Culture (1838).

Ir o d. J. W. C h a d v n c k : W. E. Ch. (1903).

Chaptal, Jean-Antoine (1756—1832), 
francia vegyész, néhány évig belügyminisz
ter, az első francia ipariskola megterem
tője. Őróla nevezték el Párizsnak egyik 
községi fiúközépiskoláját, a College Ch.-1.

Charron, Pierre (1541— 1603) francia 
moralista, aki Montaigne elszórt gondola
tait rendbe szedte, helyenként szó szerint 
követve mesterét, a bölcsességről szóló mű
vében (De la sagesse 1601, bővebben 1604). 
E mű III. könyvében elmélkedik Ch. a 
nevelésről. A testi nevelésben az edzés 
híve, az értelmi nevelést főleg a természet- 
és erkölcs- (azaz : politikai, közgazdasági 
és történet-) tudományokra alapítja. A 
gyermek szelleme legyen egyetemes, vagyis 
minden szép és nemes iránt fogékony. Az 
erkölcsi jellemet az író inkább negatív 
eszközökkel gondolja megalapozhatónak. 
A kor álláspontját tekintve figyelmet érde
mel az a kívánalma, hogy amikor tanítunk, 
ne szorítkozzunk az előadásra, hanem von
juk be a gyermeket is („rendszerint a 
mester beszél mindig, csak tekintéllyel 
oktatja a gyermeket és fejébe, mint valami 
edénybe önt bele mindent, amit csak 
akar”). Montaigne hatását mutatja az is, 
hogy főleg kritikai szellemre akarja nevelni 
az ifjút. Szerinte a gyermeknek csak azt 
kellene megtanulnia, amit maga is meg
vizsgált és helyesnek ismert el.

í r o d .  P. Bonnefon: Montaigne et ses amis. l a  
Boétie, Charron, Mile de Soumay (1898). Wessel: Die 
Ethik Ch.'s (1904).

Chazár András (1745—1816) ügyvéd, 
táblabíró, főjegyző, író. Nevéhez fűződik 
a magy. siketnómaoktatós megkezdése. A 
váci siketnéma intézet felállítására 1799. 
gyűjtést indított, amelyet ezer forinttal és 
rozsnyói házának felajánlásával ő maga 
kezdett meg. Munkásságának eredménye
ként az intézet 1802. megnyílt. Emlékét a 
váci intézetben felállított mellszobra és 
számos alapítvány őrzi. A tanult siket
némák társaskörüket Ch. A.-Otthonnak 
nevezték el. M. : Könyörgőlevél, melyet 
segedelemnyujtás végett nyújtott a váci 
siketnémák nevelőházának nevében a sege
delem beszedő (Kassa 1802, ugyanez lati
nul is). Számos jogi munka latin nyelven.

Clierven Flóris (1840— 1927) földrajzi író, 
főgimn. ig. és egyet, mtr., az O.K.T. tagja, 
c. főig. Hauke után 3 köt. egyetemes föld
rajzot (1876—79), számos tankönyvet, 
cikket írt és térképet szerkesztett. V. ö, 
Finály G. : Ch. FI. 1861—1911. (M. K. 
1911).

Chesterfield Lord, Philip Dormer Stanhope 
(1694— 1773) angol államférfi, parlamenti 
szónok és író, aki fiához intézett leveleiben 
(Letters to his son 1774) a művelt úri
ember nevelésének menetét rajzolja meg. 
Nézetei sok tekintetben Locke hatásáról 
tanúskodnak.

í r o d .  TF. 27. Craig: Life of Lord Chesterfield (1907). 
K . Schumann: Die pädagogischen Ansichten d. Gr. 
Chesterfield (1917.), (Päd. Mag. 653. sz.)
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Chile közok ta tásü gye (3,754.000 lak.) Az 
oktatás ingyenes, államköltségen történik 
és 1920 óta városokban legalább 6, mező
gazdasági vidékeken 4 évig kötelező. 1928. 
rendelet értelmében valamennyi 7—15 éves 
gyermekre kötelező. A chilei áll. egyetem 
(1927 : 1500 hallgató), a kát. egyetem 
(1927 : 2000 h.), a santiagói nemzeti intézet, 
továbbá líceumok és kollégiumok. Műszaki 
iskola 2 van : Valparaisóban és Concepción- 
ban. 1924-ben volt 3357 nyilv. elemi isk. 
438.781 tanulóval és 9414 tanítóval és 459 
magánelemi isk. ; 15 normáliskola 2507 
tanulóval és 453 tanítóval; 96 nyilv. és 
102 magánközépisk. 40.084 és 20.536 ta
nulóval és 2038 és 1247 tanítóval; 11 ny. 
keresk. isk. 3133 tanulóval és 181 tanító
val. Ezenkívül vannak mezőgazdasági, bá
nyászati és ipariskolák (S t .  Y .  B .)

C holnoky J en ő  (1870—) egyet, tr., kiváló 
földrajztudós és író. Több alapvető tudo
mányos kézikönyvet írt a földrajz köréből.

C hrestom atia : 1. K resz to m a tia .
Chrodegangus, metzi püspök (742—766) 

a székesegyház és a káptalanok papjait 
Szt. Benedek szabályainak mintájára szer
kesztett kánonok szerint való életre (cano
nici) szorította és kötelességükké tette, 
hogy a papi pályára készülő ifjakat rend
szeresen oktassák. Reformjának, amely az 
aszketikus és egyházi tudományok irányá
nak kedvezett, nagy hatása volt a pap- 
nevelésre. V. ö. „Regula Canonicorum”, 
kiadta M ig n e  P .  L .  (89. kt. 1057 col. 
és köv.) ; B ék efi R. : A magyarországi káp
talanok megalakulása és Szt. Chrodegang 
Regulája (1901). B . B .

Chrysoloras, M a n u el. Az olasz renais
sance tanítóinak (Guarino, Yergerio, stb.) 
legelső igazi mestere (1396 után) a görög 
nyelvben és irodalomban. Dionysios Thrax 
nyomán írt görög nyelvtana (Erotemata 
grammatical, később átdolgozásokban is, 
Európaszerte használatos iskolai tankönyv. 
V. ö. M á lly  F . : Veronai Guarinus Ero- 
tematái párhuzamban Dionysios Thrax 
Ars Grammaticajával (1898). B . B .-

Cicero (Bír. e. 106— 43.) M a rcu s T u lliu s  
C. a rómaiak legnagyobb szónoka ; neve 
ma is a kitűnő szónok fogalmával egyenlő. 
Arpinumban született. Apja vagyonos 
római lovag volt, aki fiát Rómában a leg
gondosabb nevelésben részesítette. A tehet
séges ifjúban korán megérlelődött az a 
gondolat, hogy politikai pályára lép, amit 
megelőző kitartó munkával, nevezetesen 
jeles ügyvédi működésével készített elő. 
27 éves korában aratta első ügyvédi sikerét 
egy politikai színezetű perben ; majd egy- 
időre Görögországba és Kisázsiába utazott, 
ahol tovább képezte magát. Kétéves távol
iét után tért haza s folytatta ügyvédes- 
kedését. 76-ban kvesztorrá választották s 
ezzel megnyúlt előtte a politikai érvényesü
lés lehetősége. Ezután egymásután nyerte 
el a magasabb hivatalokat; végre 63-ban

konzullá választották. Ekkor állt dicsősége 
tetőpontján s ekkor tisztelték meg a haza 
atyja (p a te r  p a tr ia e )  névvel. Később perbe 
fogták, vagyonát elkobozták, házát le
rombolták s C. számkivetésbe ment, ahon
nan csak másfél év múlva térhetett vissza 
Rómába. Amikor 44-ben Caesart meggyil
kolták, mint a köztársaság lelkes híve, 
ú. n. filippikáiban lángoló hévvel támadta 
Antoniust, aminek következtében neki is 
menekülnie kellett Rómából. Útközben 
Antonius egyik bérence Kr. e. 43-ban 
meggyilkolta. C. nem volt nagy államférfi ; 
erős hazaszeretete, nagy műveltsége nem 
pótolta hiányzó kormányzati bölcseségét 
és érzékét. Mint író azonban első a rómaiak 
között. Beszédei (57 maradt fenn), retorikai 
és füozófiai művei, végül levelei minden 
időkre halhatatlan nevet biztosítanak szá
mára, noha nem volt eredeti gondolkozó, 
hanem görög példák nyomán járt. C. a 
világirodalom egyik legjelesebb stilisztája, 
akinek műveiből a későbbi évszázadok egy
házi és világi írói tanulták a latin stílust 
s őt vették mintának. C. rendszeres peda
gógiai munkát nem írt ugyan, de azért 
sokszor szól nevelési kérdésekről. Jól tudta, 
hogy a nevelés az állami élet legfontosabb 
feladata. (Az államnak tehetünk-e nagyobb 
és jobb szolgálatot, mintha az ifjúságot 
oktatjuk és tanítjuk? D e d iv in .  I I .  2., 24.). 
Szerinte a nevelés célja az erény, aminek 
csiráit magunkban hordjuk ugyan, de az 
csak az ész kiművelése és kifejlődés folytán 
teljesedik ki, vagyis az észből származik az 
erény s így az erény nem egyéb, mint az 
észnek teljessége. Ezért csak embert lehet 
neveléssel erkölcsileg tökéletesíteni; tehát 
csak az ember lehet erényes. Értékes meg
jegyzéseket tesz a gyermek környezetének 
jelentőségéről, a büntetésről stb. Pedagó
giai szempontból a legnevezetesebb a D e  
oratore  (A szónokról) e. párbeszédes műve. 
Ennek első könyvében megkapjuk „a 
retorikai képzésnek görög alapon álló, de 
római felfogáshoz alkalmazott elméletét” . 
(1. Fináczy : I.). A szónoki képzés jelentő
ségét semmisem mutatja jobban, mint az, 
hogy a közéletben való szereplésre ez adott 
alapot. C. ebben a művében a szabad és 
művelt római nevelésének menetét, módját 
ismerteti. A szónoknak veleszületett képes
ségeken kívül (mint a beszédkészség, 
csengő hang, jó tüdő, erős szervezet, meg
nyerő külső, továbbá éles elme, kitűnő em
lékezet stb.) szüksége van általános mű
veltségre, amit csak rendszeres tanulmány 
útján szerezhet meg. Ennek a rendszeres 
tanulmánynak főtárgya : a szónoklat el
mélete volt. Kimerítően tárgyalja ennek 
öt részét : a feltalálást, elrendezést, kifeje
zést, emlékezetbe vésést és előadást s az
után kifejti, hogy a retorikai elméleten 
kívül nagy gondot kell az ifjúnak fordítania 
a fogalmazásra és olvasásra akifejezésikész
ség és ismeretgyüjtés fokozása céljából. Az
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a nevelési eljárás, amelyet C. itt leír, 
a múlt század közepéig hatott egész 
Európában és hazánkban is (1. Komis : 
Eszmények : retorikai művelődési eszmény 
több helyen). C. a magyarországi latin 
tanításban mindig előkelő helyet foglalt el. 
Művei közül a legújabb tanterv Pompeius 
és Archias érdekében, Catilina, Verres és 
Antonius ellen mondott beszédeit, továbbá 
filozófiai műveiből a kötelességekről szólót 
jelölte ki olvasásra. Mind beszédei, mind 
filozófiai írásai nemcsak a latin stílus meg
ismerésének mintaszerű eszközei, hanem 
kitűnő nevelő erőt is rejtenek magukban, 
írójuk hazaszeretete, nemes lelkesedése az 
irodalomért, tudományért, művészetekért, 
továbbá tisztult életfelfogása példaadó 
buzdításul szolgálhat minden idők ifjú
ságának.

í r o d .  Fináczy: I.* 260—269.1. Eornis : Eszmények 
(II. 258. 1. f.). Sehanz-Eosius: Geschichte d. röm. Lite
ratur I. (1927*). N a g y  P .

Cisio Janus. Circum-eisio Jan-uari-us 
rövidítése (=  az Ur körülmetélésének ün
nepe, [Újév napja] január). íg y  kezdődött 
az a középkori emlékeztető vers, amely az 
egyházi év főbb ünnepeit foglalta egybe. 
Minthogy az egyháziaknak a liturgia vég
zésében a kalendárium ismerete nélkülöz
hetetlen volt, a quadriviumban, de már 
azt megelőzőleg is rendszeresen tanították. 
A nyomtatott kalendáriumok (innen csízió) 
idején szorult ki az iskolákból. B . B .

Ciszterci rend (a magyar nevelés tör
ténetében). A ciszterci rend nevét Cister- 
ciumtól (Citeaux) kapta. Alapítója Szent 
Róbert, aki 1098. vált ki néhány társával 
Molesme-ből, a benedekrendiek apátsá
gából és Cisterciumba érkezvén, itt új 
testületet szervez, amelyet II. Pascál pápa 
1100. erősít meg mint önálló rendet. A 
ciszterci kolostorok Európában igen gyor
san terjedtek el. Hazánkban először Ciká- 
doron (a mai Bátaszék, Tolna m.) II. Géza 
alatt 1142. telepedtek le. A rendet azon
ban Magyarországon tulajdonképpen III. 
Béla honosítja meg, aki közvetlenül a 
rendi központból: Cisterciumból alapít 
Egresen (Torontál m.), Zircen (Veszprém 
m.), Szentgotthárdon (Vas m.), Pilisen 
(Pilis m.) és Pásztón (Heves m.) apátsá
gokat. Utódai alatt is nagy számban kelet
keznek ciszterci apátságok, perjelségek és 
apácakolostorok. A ciszterciek a nemzet 
művelődésében mindig élénk odaadással 
vettek részt. Első feladatuk a lelki és er
kölcsi élet művelése, a hittérítés. Emellett 
azonban éppen olyan fontos feladatuknak 
tartják a földművelés gondozását. Fran
cia földön szerzett gazdasági ismeretei
ket itt is meghonosítják s ezzel új kor
szakot nyitnak a magyar nemzetgazdaság
nak. Mint hites helyek a ciszterci kolos
torok nem igen szerepelnek, de a jogszol
gáltatás terén fontos megbízatásokat vé
geznek. A művelődés történetében kor

szakalkotó az a ténykedésük, hogy a csúcs
íves stílus velük érkezik meg hozzánk és 
pedig előbb, mint a németekhez. A XIV. 
századtól kezdve a rend erős hanyatlás
nak indul. A nemzet egyetemében lassan
ként elharapódzó hanyatlás az egyházi 
szervezeteket, tehát a cisztercieket sem 
kímélte meg. Ilyen állapotban találja őket 
a mohácsi vész, a hitújítás és a török hó
doltság, amelyek úgyszólván egy századra 
eltűntetik a rendet hazánkból. A magyar- 
országi ciszterci rendet az ausztriai olasz 
ciszterci apátságok keltik új életre. A 
XVII. század végén a zirci apátság a lilien- 
feldi, majd a heinrichaui apátság kezére 
kerül, amely újjáépíti az apátságot és 
földbirtokait újjászervezi. A rend így ismét 
abba a helyzetbe jutott, hogy a nemzeti 
művelődést eredményesebben szolgál
hatta : a hitéletet ápolhatta, a veszprémi 
és a zirci elemi iskolákat rendi tanerőkkel 
láthatta el. Üj fordulathoz és alakulathoz 
jut a rend a X IX . század elején, amikor 
Zirc elválik Henrichautól, s a II. Józseftől 
eltörölt s a morvaországi wellehrádi apát
sághoz tartozó pilisi és pásztói apátságokat 
I. Ferenc visszaállítja. A három apátságot 
I. Ferenc egyesíti és 1814 aug. 19-én Dréta 
Antalt az egyesített Zirc, Pilis és Pásztó 
apátjává nevezi ki. Dréta Antal örök ér
deme marad, hogy a hármas apátságba 
foglalt cisztercieket tan itóren ddé  emelte. 
Alatta a ciszterci rend előtt megnyílt a 
közoktatás egész mezeje. E gerben  a cisz
terciek már 1776. magukra vállalták a 
feloszlatott jezsuiták gimnáziumának el
látását s a tanítást az 1778/79. tanévben 
meg is kezdték. Működésük azonban rövid 
ideig tartott, mert II. József az egri cisz
terci konvent és gimnázium fenntartó 
alapját: a pilis-pásztói apátság javait le
foglalta, magát a konventet pedig felosz
latta. Mikor I. Ferenc 1802. a két apátságot 
visszaállította, a pilis-pásztói ciszterciek 
újra visszakapták a gimnáziumot s nyom
ban munkába álltak. Az egyesített apát
ságok élére kinevezett Dréta Antal apát 
rendje működésének a nevelés és oktatás 
terére irányítását életbiztosító ténynek 
ismerte föl. Azért készséggel fogadja el 
az uralkodó kegyét, amellyel a pécsi és 
székesfehérvári gimnáziumot a ciszterci 
rend kezébe kívánja helyezni. így  veszi át 
a rend 1813. a székesfehérvári gimnázium 
vezetését Villax Ferdinánd igazgatóval és 
hat rendi tanárral, 1814. pedig a pécsi 
gimnáziumot vállalja el Horváth Dániel 
igazgatóval és egy rendi tanárral. Dréta 
Antal utóda Villax Ferdinánd volt. Rend
kívül sok gondot fordít a rend tagjainak 
tudományos kiképzésére. Akiben tehet
séget lát, külföldi útra küldi. Irodalmi 
munkásságukat mecénási bőkezűséggel tá
mogatja. Éppen e célból is nagy gonddal 
fejleszti a zirci apátsági könyvtárt. Az 
apátsága alatt lefolyt szabadságharcban
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a rend tagjai híven állottak őrt a nemzeti 
és rendi érdekek mellett. Villax Ferdinánd 
utóda Rezutsek Antal, aki, hogy a rend- 
nevelést egységessé tegye, Zircen felállítja 
a hittudományi intézetet s nagy gondja 
van rá, hogy a helytartótanács kívánságát: 
a tanári oklevél megszerzését eredménnyel 
szorgalmazza. Apátságának egyik leg
nagyobb fontosságú eseménye az, hogy 
1878. a szentgotthárdi apátságot a meg
levő három apátsághoz csatolják oly köte
lezettséggel, hogy ennek fejében a rend 
a b a ja i  gimnáziumot átveszi, saját rendi 
erőivel ellátja és fenntartja. A következő 
apát, Supka Jeromos, legnagyobb tette a 
tanárképzés ügyének rendezése. B u d a 
pesten  fe lá llíto tta  a  ren d  h ittu d o m á n yi és 
tan á rk ép ző  in tézetét, amelyben a növendé
kek papi és tanári kiképzésüket nyerték. 
Ezzel a tanárképzés ügyét nyugvópontra 
vitte. V a jd a  Ö dön  apátsága után, amely az 
eddigi intézmények kiszélesítésével, szám
talan elemi iskola és templom építésével 
szerzett nagy érdemeket, B ék efi R ém ig  
lépett az apáti székbe. Apátságának ide
jére a magyar történelem legfájdalmasabb 
eseményei : a világháború és a bolsevizmus, 
a trianoni béke, esnek össze. Örök érdeme 
marad, hogy e válságos idők közepette 
is rendjét töretlen hűségben tudta vezetni 
és fenntartani az egyházi és nemzeti hagyo
mányok iránt. Történetileg az is kimagasló 
alkotása, hogy 1912. megalapította B u d a 
pesten  a rend ötödik középiskoláját: a 
S zen t Im re-g im n á ziu m o t. Sajnos, a felépí
tést már nem érte meg. Ezt a munkát 
apáti székében utóda W erner A d o lf  nemes 
áldozatkészséggel végezte el, felépítvén a 
gimnázium új épületét, amelyet 1929 szept. 
15-én adott át rendeltetésének 17 évi 
idegenben lakás után új otthonában. 
A ciszterci rend ma sok területen elosztva 
szolgálja a tudomány és nevelés munká
ját. Tagjai közül 3 mint nyilvános rendes 
tanár és 2 mint magántanár az egyetemen 
működik, 1 tankerületi főigazgató. A saját 
kebelében fennálló hittudományi intézet
ben 8 tanár tanít. Középiskolái közül az 
egri és a budapesti humanisztikus, a székes
fehérvári, pécsi és a bajai pedig reálgim
náziumi jellegűek. A középiskolai oktatá
son kívül a rend részint mint iskolafenn
tartó, részint mint az elemi iskolai .hitok
tatás intézményes gondozója az elemi népis
kolában is szolgálja a valláserkölcsi alapon 
nyugvó nevelés magasztos gondolatát.

í r o d .  Békefi R . : A pilisi apátság története. I—II. 
(Pécs, 1891—92). A czikádori apátság története (Pécs, 
1894). Emlékkönyv (Budapest, 1896). A ciszterciek 
középkori iskolázása Párizsban (1896). A pásztói apát
ság története (I. 1898, II. 1902). Hogyan lettek a cisz
terciek tanítórenddé Magyarországon (1902). A cisz
terci rend története Magyarországon. (A Katholikus 
Magyarország II. köt. 1903). A ciszterci rend névtára 
(1906—7). A ciszterciek tanítórendi tevékenysége (M. K. 
1908). Divald K. : Magyar művészettörténet. Magyar- 
ország művészeti emlékei (1927). P. Tiburce Hümvfner: 
Les Fils de S. Bemard en Hongrie (1927). B itter.

Civilizáció: 1. K u ltú ra  ( 5 ) .
Claparéde, E d o u a rd  (1873—). Svájci pszi

chológus. 1897. orvosdoktor. 1899. a pszi
chológia magántr. a genfi egyetemen. 
1901. Th. Flournoyval megalapítja az 
Archives de Psychologie c. folyóiratot, 
1912. a Rousseau-intézetet. 1904-től ig. 
a genfi egyetem pszichológiai laboratóriu
mának, 1916 óta a kísérleti pszichológia 
r. tr. 1926. a nemzetközi pszichológiai 
kongresszusok bizottságának állandó tit
kára. A gyermeklélektan és gyermektanul
mány egyik legkiválóbb művelője. M. : 
Psychologie de l’enfant et pédagogie 
expérimentale (192410, 4. kiad. Weszely 
ford, magyarra). L’Association des idées 
(1903). Esquisse d’une théorie biologique 
du sommeil (1905). Th. Flournoy, sa vie 
et son oeuvre (1921). Comment diagno- 
stiquer les aptitudes chez les écoliers (1924). 
Traité de Psychologie (1930). L’auto-justi- 
fication. Arch, de Psych. (1727). Le som
meil et la veille. Journal de Psych. (1929). 
L’émotion pure. Arch, de Psych. (1930).

K en yeres.
Cl eland, J a m e s , I. Jakab angol király 

udvari káplánja, aki Ascham és Elyot 
(1. o.) hatása alatt írta meg a nemes ifjú 
neveléséről (The institution of a young 
nobleman 1607) szóló könyvét. Ezért a 
testi nevelés sürgetésében, az anyanyelvi 
oktatás fontosságának hangsúlyában, ab
ban a követelésben, hogy a klasszikus nyel
vek tanítása tárgyi ismeretek közlésére szol
gáljon, továbbá az olvasandó írók kánon
jának megállapításában és az erkölcsi ne
velés fokozott értékelésében hasonló fel
fogásról tesz tanúságot, mint az angol 
humanista elmélkedők vagy Montaigne.

í r o d .  TV. H. Woodward: Studies in education daring 
the age oi the renaissance (1906, 306—322. 1.). /> .

Clemens Alexandrinus: 1. K elem en ,
A le x a n d r ia i szt.

Clerici vagantes. A középkorban a haj- 
koronával (tonsura) az egyháziak sorába 
fölvett vándordiákokat nevezték így, aki
ket nem kötött semmiféle kapocs sem 
valamelyik rend monostorához, sem pedig 
egyházmegyéhez. A XII. és XIII. században 
tekintélyes a számuk. A renaissance hu
manistáihoz hasonlóan jártak iskoláról- 
iskolára és vártak körülhízelgett mecé
násaik közvetítésével valami egyházi bene- 
fíciumot. Minden felügyelet és szabály 
nélkül való vándoréletük botrányosnak 
tűnt föl a jámbor kortársak szemében, hogy 
pedig ez nem minden alap nélkül volt, mu
tatják a vándordiákok költeményei. L. 
még C a rm in a  B u ra n a  (u. o. írod.) B . B .

Cleve, S a k a r i J o a k im  (1820— 1900) finn 
egy. tr., hegeliánus, a normallyceum alapí
tója (1864) és felügyelője. M. : Grunddrag 
till skolpedagogik 1884 (Az iskolai peda
gógia alapvetése), Koulun kasvatusoppi 
1886 (Iskolai neveléstan). W .
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Codignola, Ernesto (1885—, Genova) a 
firenzei Institute superiore di magistero 
(felső tanárképző)ig. és u. o. a pedagógia 
tr. M. : La riforma della cultera magistrale 
(A tanítói műveltség reformja) (1917). Per 
la libertá e la dignitá della scuola (Az is
kola szabadsága és méltósága érdekében) 
(1919). II probléma dell’educazione nazio- 
nale in Italia (A nemzeti nevelés kérdése 
Olaszországban) (1925). Edueatori mo- 
demi (Modem nevelők) (1926). G.

Coetus (lat.) összejövetel, az iskola nyel
vén a tanárok és tanulók összessége, külö
nösen ünnepi alkalmakkor. Főleg a hazai 
protestáns iskolákban használt műszó.

Cohen, Hermann (1842— 1918) német 
filozófus, a neokantianizmus logisztikus irá
nyának, az ú. n. marburgi iskolának feje. 
Rendszere, amely egy transzcendentális, 
antipszichologisztikus logikán épül fel, 
felöleli az ontológiát (gondolkodás =  léte
zés), az etikát, esztétikát és vallásfilozófiát. 
Pedagógiai elmélete nincs ; ezt a marburgi 
iskola álláspontjáról munkatársa, Natorp 
(1. o.) dolgozta ki. M. : Logik der reinen 
Erkenntnis (19223). Ethik des reinen Wil
lens (19234). Ästhetik des reinen Gefühls 
(19232). Begriff der Religion im System 
der Philosophie (1925). Kleine philos. 
Schriften (1926). P .

Cohn, Jonas (1869—) német filozófus és 
pedagógus, freiburgi egy. tr. Mint filozófus 
az ú. n. badeni értékelméleti iskolához tar
tozik, amelynek egyik jelentékeny kép
viselője. Főleg Kant, Hegel, Schleier
macher, az újabbak közül H. Riókért be
folyása alatt áll. A logikában, ismeret- 
elméletben, esztétikában és kultúrfilozófiá- 
ban mindennemű pszichologizmus és rela
tivizmus ellen foglal á llást: megismeré
sünk és cselekvésünk egyaránt értékirá
nyította tevékenység ; ez teszi tevékeny
ségünket és ennek produktumait is egysé
gessé és összefüggővé. Minden tudomány, 
amely az értékkel foglalkozik, C. szerint 
szükségképpen a logikán, mint a végső 
egyetemes érték tudományán épül. A kul- 
túrfüozófia is lényegében értékdisciplina, 
amennyiben a történetileg létrejött em
beri produktumok immanens szellemét, 
jelentését az értékekből megérteni és fel
fedni törekszik. A pedagógiát ennek a 
kultúrfilozófiának a keretében igyekszik 
C. kiépíteni. A nevelés is értékirányította 
tevékenység, amelyet részben a cél, rész
ben a nevelés tárgya határoz meg. A nevelés 
célja : a növendék képzése ama történeti 
kuítúrközösségek tagjává, amelyekhez tar
tozni fog. A hangsúly itt a történetiségre 
esik, ezért a cél konkrét megállapítása 
mindig csak bizonyos kor vagy bizonyos 
nemzet számára lehetséges. Viszont a ne
velés tárgya, a gyermek (ebben az esetben 
magában is értékes „szubjektum” ) a maga 
sajátságos adottságával határozza meg a 
nevelői tevékenységet, amennyiben fel

adatává teszi ezeknek az adottságoknak 
kifejlesztését, mégpedig olyképpen, hogy 
a növendék a történeti kultúrában való 
részvétele által autonóm személyiséggé 
váljék. Történetiség és autonómia, kultu
rális beilleszkedés és személyes öntörvény
szerűség azonban bizonyos ellentétet foglal 
magában. C. különösen finom ezeknek az 
antinómiáknak dialektikus (1. o.) kifejté
sében, amelyek a nevelés célja és tárgya 
közt szükségkép felmerülnek és ily módon 
a nevelés egész tevékenységébe bizonyos 
feszültséget visznek bele. A pedagógiának 
mint filozófiai tudománynak feladata sze
rinte, hogy ezeknek az antinómiáknak le
hetséges megoldását esetről-esetre kimu
tassa. M. : Geschichte des Unendlichkeits
problems im abendländischen Denken 
(1896). Allgemeine Ästhetik (1901). Vor
aussetzungen u. Ziele des Erkennens (1908). 
Sinn der gegenwärtigen Kultur (1914). 
Geist der Erziehung (1919). Theorie der 
Dialektik (1923). Befreien und Binden 
(1926). Recht u. Sinn eines allgemein
gültigen Erziehungsziels (Die Erziehung, 
1927). V. ö. Die Philosophie der Gegen
wart in Selbstdarstellungen (2 köt. 1923).

í r o d .  H. Th. Becker: Das Problem d. Pädagogik 
in der kritischen Philosophie der Gegenwart (Päd. 
Mag. 1023. sz.). A. Faulwasser: Naturgemässheit u. 
Kulturgemässlieit in der Pädagogik (Päd. Mag. 1215. 
sz-)- Prohászka.

Colét, John (1467— 1519) angol huma
nista pedagógus, Erasmus barátja, aki az 
angolországi latin iskolákat (grammar 
schools) humanisztikus szellemben meg
reformálta. A londoni Szent Pál iskola 
szervezetének kidolgozása is az ő nevéhez 
fűződik. M. : Rudimenta grammatices 
(1539). Epistolae ad Erasmum etc.

í r o d .  J. E. Lupton: Lile of John Colét (1909’).
P.

Collaboratorok a XVI—XVIII. század
ban a protestáns iskolákban (pl.S.patakon) 
az alsógimn. osztályok köztanítói, akiket 
végzett akad. diákok közül a tanári kar 
egy évre választott s akik a tanárok fel
ügyelete alatt végezték tanítói tisztüket. 
L. még : Collatiok. Rácz.

Collatiok-nak nevezték a XVI—XVIII. 
században aprót.iskolákban (pl.S.patakon) 
a diákok közt csoportonkint rendezett 
barátságos értekezleteket, önképzőszerű 
eszmecseréket, ahol a tanultakat elismé
telték, az eszméket tisztázták, érveiket 
és ellenvetéseiket összehordták-vetették 
(conferre), az igazat a hamistól, a dialek
tika szabályai szerint, megkülönböztették. 
Kétféle collatio volt: nyilvános és magán. 
Amabba a tanulók érdemök, előmenetelük 
szerint Boroztattak; az első collatióból 
(csoport) nevezték ki a tanárok rendesen 
a collaboratorokat (1. o.), pedagógusokat, 
onnan küldték tanítóságra és papságra az 
érdemes ifjakat. Rácz.

College : 1. Északamer. Egyesült-Államok 
és Nagybritannia.
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College : 1. F ran ciaország .
Collegium : 1. K ollég iu m .
College de France. Párizsban alapította 

I. Ferenc király 1530. College d u  ro i el
nevezéssel. Eleinte csak két tanszéke volt : 
egy-egy görög és héber ; ezekhez 1534. egy 
harmadik járult a latin ékesszólás számára, 
amikor is az intézet a Collége des tro is  
langues nevet vette fel. Ezután folyton 
szaporították a tanszékek számát, az 
intézet majd mint Collége ro ya l, majd a 
forradalom alatt mint College n a tio n a l 
szerepelt, I. Napoleon alatt pedig mint 
College im p éria l. Ma a C. az ismeretek 
valamennyi ágát felöleli és közvetlenül a 
közokt. minisztériumnak van alárendelve.

í r o d .  A. Lefranc: Histoire du C. (1892).
Collegium Germanico-Hungaricum. Ró

mai intézet német és magyar papok kikép
zésére. Alapította németek számára III. 
Gyula pápa 1552.; 1573. egyet, rangra eme
lik és ennek mintájára a földkerekség külön
böző pontjain — még Japánban is — 
hasonló intézeteket alapítanak. A magyar 
kollégium 1578. nyílik meg, miután azon
ban kevés tanulója volt, rövidesen a Ger- 
manicumhoz csatolják; azóta viseli a 
kettős nevet. A C. tagjai világi papok ; az 
esztergomi egyházmegye részéről oda ki
küldött ifjak közül két évszázad alatt 7 
prímás és 45 püspök került ki.

í r o d .  Alapvető munka : Steinhuber A . : Geschichte 
des C. G. H. in Rom (1895). Fináczy: Mária Terézia 
( I ) .K om is: Eszmények(I—II .).Mester J . :  A C.G.-H. 
és Vass József (1929).

Collegium Hungaricum : 1. K ü lfö ld i tu d o 
m á n yo s kapcso la tok .

Collegium Marianum Egyesület 1914 óta
az egyetemi és főiskolai tanulmányokat 
folytató kát. nők részére fenntartja a 
Collegium Marianum-otthont, ahol az 
îsteni Megváltóról nevezett soproni női 

"kongregáció nővéreinek vezetése alatt 120 
főisk. diákleány áll gondozás alatt. 
Az intézet 30 árvagyermeket díjtalanul 
gondoz. Z.

Collegium novorum publieorum. Az 1. 
Ratio ezzel a címmel említi rendkívüli 
tárgyként az újságok olvasását és magya
rázatát, amiben a pietista Francke hallei 
iskolája szolgált mintául. A Ratio szavai 
szerint ugyanis a polgári életben nem cse
kély hatással van a művelődésre s nagy 
haszonnal jár annak ismerete, ami a világ 
különböző részeiben nap-nap után történik. 
Ezért a gimn. igazgató hetenként kétszer 
tartson az if jakkal újságolvasást (155. §). 
A filozófiai tanfolyamra ez egyenest köte
lező. Ürményi 1776. Pillér C. piarista gimn. 
igazgatót bízta meg a Studium novorum 
módszertanának megszerkesztésével. Egy 
1776-ból való, aM. N. Múzeum kézirattárá
ban levő tervezet „G edanken  über den  V or
schlag ein er gelehrten Z e itu n g  der U n ivers itä t 
O fen” a budai egyetem tudós újságjának 
szerkesztési elveit tartalmazza. E tervből 
születik meg az E ph em erides B u den ses

(Budai Lapok). Az újságolvasás collégiu- 
mát az 1806-i Ratio eltörli, mert nem vált 
be. Addig azonban sok iskolában olvastat
ták a Budai Újságot. Erre vall az újságnak 
számos szerkesztői üzenete az iskolákhoz. 
V. ö. F in á c z y : Mária Terézia, II. K o m is  : 
Eszmények I, 15., 19. L. még : Ú jság
olvasás.

Collegium Repetentium. Már a jezsui
táknál megtaláljuk e néven a középiskolai 
tanárok képzésére szolgáló intézményes 
berendezést. Nálunk Szakolczán tartottak 
fönn C. R.ot. Ezen a nyomon indult Ür
ményi, amikor az első Ratióban (218— 
21. §) az egyetemmel kapcsolatban szer
vezte a C. R.t, mint tanárképző tanfolya
mot. Címe : S em in a riu m  m agistroru m  suc- 
crescentium  seu collegium  repeten tiu m . Ez 
az intézmény azonban nem fejtett ki élén- 
kebb működést, nem tudott gyökeret 
verni s lassanként el is alszik. Az 1806-i 
Ratio már meg sem említi. V. ö. Fináczy : 
Mária Terézia I. II. K o r n is  : Eszmények 
(főleg I, 305—7). L. még T a n á rk ép zés . F .

Collegium Theresianum : 1. T erézián u m .
Colonna, A eg id iu s  R om an u s de  (1245— 

1316) régi híres római család tagja, az 
ágostonrendi remeték legtudósabb vezér
alakja. Mint Szép Fülöp francia király 
nevelője írta De regimine principum lib.
III. címen a középkori nevelés egyik leg
részletesebb és leggyakrabban idézett el
méleti művét. A második könyv a nevelés 
szükséges voltát, az iskolázás kötelességét, 
a szülők nevelő feladatait tárgyalja be
vezetésképpen. A nevelés a gyermek érzék
szerveinek alapos begyakorlásával vegye 
kezdetét, mondja, a vallásos, erkölcsi és 
értelmi nevelés alkalmazkodjék a gyermek 
korához és jövő élethivatásához. A trivium 
és quadrivium szokásos tárgyain kívül 
éppen ezért sok gyakorlati ismeretet is 
kíván közölni a tanulókkal. A nőnevelés 
is külön foglalkozzék a polgárság, a nemes
ség leányainak kiművelésével. A leányok 
háziasak, de műveltek legyenek. Részlete
sen tárgyal C. a jó tanító lelki kellékeiről.

í r o d .  Kaufmann M. : Bibi, der kath. Paed. (XV. 
kt. 1—63.1. f.) H. v. Oent: Le livre de l’infonnation des 
rois et des princes (Hist. lit. de la France, XX. kt. 
168. 1.). Larcastus: De regimine principum. . .  (u. o. 
XXX. köt. 596. 1. f.). B. B.

Colloquium : 1. K o llo k v iu m .
Colozza, G iovan n i A n to n io  (1857— ), 

nyug. egyet. tr. Angiulli legkedvesebb ta
nítványa. M. : Questioni pedagogiche (Pe
dagógiai kérdések, 1881). Saggio di peda
gógia comparata (Összehasonlító pedagó
giai dolgozatok, 1885). II giuoco nella 
psicologia e nella pedagógia (A játék a 
pszichológiában és a pedagógiában, 1895). 
Del potere d’inibizione (A tilalom hatalmá
ról, 1898). L’immaginazione nella scienza 
(A képzelő tehetség a tudományban, 1899). 
La meditazione (A gondolkodás, 1903), 
Le idee pedagogiche di E. F. Amiéi (Amiéi 
H. F. pedagógiai eszméi, 1906). Questioni
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di pedagógia (Pedagógiai kérdések, 1910). 
Lo sforzo collettivo (Az együttes erőki
fejtés, 1920). O.

Combe, George (1788—-1858) angol utili
tarista pedagógus. A nevelés célját az 
egyéni boldogságban és az egyéni képes
ségek harmonikus kifejlesztésében látja. 
Hangsúlyozza a gyakorlati (főleg techni
kai) irányú „életrevaló” képzés fontosságát 
és a szociális ismeretek (social and political 
science) bevezetését az oktatásba. A klasz- 
szikus nyelveket egészen elveti. A jellem
nevelést, mint az angol elmélkedők általá
ban, ő is többre becsüli az értelmi képzés
nél. C. pedagógiai elveit William Ellis 
igyekezett a gyakorlatba átvinni s evégből 
Edinburghban 1848. iskolát alapított, 
amely azonban csak rövid életű volt. M. : 
Lectures on popular education (1848). 
Education: its principles and practice 
(1879). Lectures on moral philosophy 
(1836). National education (1847). Secular 
education (1851).

í r o d .  Ch. Gibbon: Lite of G. Combe (1878). p .
Comenius. Életrajza. Comenius (Ko- 

mensky) Ámos János, a XVII. század leg
nagyobb pedagógusa, 1592 márc. 28. szül. 
Nivnicz-ben (Morvaország). 16 éves korá
ban került a preraui latin iskolába. 1611. 
a herborni egyetemre ment, ahol Alstedius 
(a későbbi gyulafehérvári tanár) erősen 
hatott reá ; 1613. a heidelbergi egyetemen 
hallgatott teológiát. Hazatérve, a cseh- 
morva testvérek elöljárósága előbb a pre
raui latin iskola vezetésével bízza meg, 
majd 1618. Fulneckben lesz lelkész és 
iskolaigazgató. Mindkét helyen sokat fog
lalkozik az oktatás módszerének javításá
val s jó tankönyvek írásával. De a 30-éves 
háború borzalmai, Fulneck elpusztítása 
(1621) menekülésre kényszerítették, 1621— 
1627. bujdosó- és vándoréletet folytat, 
vigasztalja szétszórt híveit, vallásos mű
veket ír ; 1628. evang. hite miatt el kell 
hagynia hazáját s a lengyel Lissaban talál 
menedéket. Itt 1632. a testvérgyülekezet 
zsinatja széniorrá (püspök) és egyúttal a 
fiatal testvérek tanulmányi felügyelőjévé 
választotta. Itt írta korszakalkotó m űveit:
a) Didactica magna (Nagy oktatástan, 1628. 
cseh, 1638. latin, 1896. magyar nyelven) ;
b) Janua linguarum reserata (A Nyelvek 
felnyitott ajtaja 1631.), 8000 szó 1000 
mondatban, amely az ismeret minden ágára 
kiterjed; c) Vestibulum (1632—33), az 
előbbinek kisebb kivonata kezdők szá
mára, 427 mondat 1000 szóval (mindkettő 
magyar átdolgozásban is számtalanszor 
megjelent) ; d) Pansophia (1637), az összes 
emberi tudás módszeres kodifikációja s 
egyúttal Istenhez vezető szent lépcső. 1641. 
az angol parlament az iskolaügy reformá
lására Angolországba h ív ta ; ő abban a 
reményben, hogy ott a testvérgyülekezet 
számára is támogatást talál, a meghívást 
elfogadta, de a politikai zavarok útját áll

ták a reformoknak. Ezért Svédország felé 
fordította tekintetét, ahová őt (1642) van 
Geer Lajos, egy gazdag németalföldi keres
kedő, aki Norköpingben lakott, meghívta ; 
itt Oxenstiema kancellár felszólította, hogy 
más tudósok segítségével a szükséges tan
könyveket dolgozza ki Svédország számára. 
Comenius Elbing porosz városban telepe
dett meg (1642— 1648) s a Janua és a Ves
tibulum mellé 3. fokul az Atrium linguae 
latinae-t írta (1647— 1650), amely az ékes 
latinságra szolgált útmutatásul, míg a 
Methodus linguarum novissima-ban (1648) 
a helyes latin nyelvoktatás szabályait ál
lítja össze. 1648., miután Svédországhoz 
kötött reményei a westfáliai békével meg
hiúsultak, visszatért Lissába. Innen hívja 
meg Rákóczi Zsigmond a sárospataki fő
iskolához. 1650 tavaszán Tokajban készí
tett tervezetét (Illustris PatakinaeScholae 
idea) az ifjú herceg helyeselvén s őt annak 
alapján a főiskola reformálására fölkérvén, 
1650 november havában megkezdte Pata
kon működését. Részletesen kidolgozta a 
felállítandó 7 osztályú iskola tervét (Schola 
pansophica), mélyenjáró eszméktől duz
zadó beszédeket mond (pl. De cultura 
ingeniorum), a három első latin osztályt 
(Schola latina tribus classibus divisa) 1651 
— 1657. megnyitja s számukra pataki mun
katársai segítségével korábbi nyelvoktatási 
műveit magyarra átdolgozva közrebo
csátja. Rákóczi Zs. halála (1652 febr. 4) 
mélyen lesújtja ugyan, de azért lankadat
lanul tovább dolgozik s egymásután teszi 
közzé : Fortius redivivus sive de pellenda 
scholis ignavia, Praecepa morum és Leges 
scholae bene ordinatae c. m űveit; kidolgozza 
leghíresebb munkáját, amely a képek segé
lyével az érzéki, szemléleti oktatásnak hat
hatós támogatója legyen : az Orbis sensu- 
alium pictus-t („A Látható Világ . . .  leáb- 
rázolása” címen hétszer jelent meg magyar 
átdolgozásban), de azt ügyes fametsző 
hiányában nem tudja Patakon kiadni, úgy 
hogy csak 1658. Nürnbergben látott 
napvilágot, végül a Schola Indus-ban színre 
alkalmazza a Januát és Átriumot s azt 
1654 tavaszán a várkastély udvarán nagy 
tetszéssel elő is adják. De hívei sürgetései 
miatt már nem volt tovább maradása 
Patakon s 1654 jún. 2. búcsút mondott 
(Sermo valedictorius) a főiskolának, vissza
tért Lissába ; de 1656. a városnak a len
gyelek által való elfoglalása és felprédálása 
alkalmával minden vagyonát, könyvtárát 
és kéziratait elveszíté, vándorbotot kény
telen kezébe venni s hosszas bolyongás után 
Amsterdamban Van Geer Lőrincnél talált 
nyugodt otthonra. Itt 1657. kiadta összes 
műveit (Opera didactica omnia, I—IV. vol.); 
meghalt 1670 nov. 15. Rendszere. I. Áz 
oktatás feladata és célja. A  nevelésre és ok
tatásra vonatkozó gondolatait legrendsze
resebben főművében : a Didactica magnó
ban adja elő ; eszméi sok tekintetben Baco,
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Vives, Andreáé B. s kivált Ratke hatását 
árulják el. A földi élet csak előkészítés a 
jövő életre s mint ilyennek 3 feladata van : 
1. hogy az ember magát s a földi dolgokat 
megismerje (tárgyi ismeret), 2. hogy magán 
és a dolgokon uralkodjék (erény), 3. hogy 
lelkét Istenhez fordítsa (kegyesség), vagyis 
az oktatásnak 3 célja van : 1. a tudományos 
műveltség, 2. a tiszta erkölcs s 3. az igaz 
vallásosság. E 3 feladat csirája megvan az 
emberi természetben, de az embernek, hogy 
emberré váljon, neveltetnie kell. Az ember 
nevelését lehető korán meg kell kezdeni. 
Az iskolai oktatás általános, fiúkra-leá- 
nyokra egyaránt kiterjed; az iskolában 
mindenkinek mindenből kell oktatást nyer
nie. II. Az oktatás fokai. Az emberi oktatás 
négy hat-hatéves szakaszra oszlik : 1. sza
kasz, 1—6 év, az anyaiskola minden család
ban (Schola m atem a); e célra írta Infor- 
matorium der Mutte/rschule (1633) c. művét, 
melyben kimutatja, hogyan kell a szülők
nek gyermekeiket otthon észszerűen ne
velni, érzékeiket kifejleszteni, őket helyes 
beszédre, énekre, mértékletességre, enge
delmességre s Isten tiszteletére megtaní
tani. 2. szakasz, 6— 12. év, az anyanyelvi 
iskola (schola vemacula) vagyis népiskola 
minden községben az anyanyelv és tárgyi 
ismeretek iskolája ; ez hat osztályból áll, 
mindenik osztálynak külön tankönyve van. 
Az oktatás nem leírással, hanem a dolgok 
szemléltetésével kezdődik ; ott, ahol nem 
tárhatunk valódi dolgokat a szemlélet elé, 
ezeket képekkel pótoljuk ; erre való az 
Orbis piclus. Ebbe az iskolába minden 
gyermek köteles járni (C. ellenzi a rendi 
különválást); tantárgyak: anyanyelv, 
olvasás, írás, vallás, számtan, világ- és 
földismeret, gazdaságtan, alkotmánytan, 
világtörténelem, a főbb mesterségek. 3. 
szakasz : 12— 18. év, a latin iskola (schola 
latina) minden városban. Ez 6 osztályból 
áll, mindenik osztálynak van egy főtárgya, 
mely körül a többi ismeretek csoportosul
nak : I. grammatika, II. fizika, III. mate
matika, IV. etika, V. dialektika, VI. reto
rika ; tantárgyak : anyanyelv, latin, görög, 
héber, a 7 szabad művészet, továbbá chro- 
nológia, földrajz, történelem, etika és 
teológia ; e mellett zene, játék és torna- 
gyakorlatok. Latin nyelvi tankönyvében 
(Janua) abból az elvből indul ki, hogy a 
nyelvi és tárgyi ismeret párhuzamosan 
haladjon, a növendékek a nyelv tanulásá
val a világ minden dolgairól is felvilágo
sítást nyerjenek ; ezért a könyv a világ 
eredetével kezdődik és végével zárul 
(a könyv óriási feltűnést keltett s azt 
12 európai s több ázsiai nyelvre fel
dolgozták). 4. szakasz, 18—24. év, az 
akadémia (egyetem) minden tartómé. ny- 
b a n ; de ez valóban a tudományok 
egyeteme legyen (pansophia), csak szi
gorú vizsgálatok alapján adassanak egye
temi fokozatok s csak kiváló tehet

ségek küldessenek az egyetemre. — Az 
oktatás módszere. Comenius, miként Ratke, 
a külső természetet veszi alapul, melynek 
eljárását per analogiam utánozni kell 
(synkritikai módszer). Három dologra kell 
itt törekednünk, ú. m. az egészség ápolá
sára, a tanulásra kedvező idő felhasználá
sára (az ifjúkor és a reggeli órák) és hézag- 
talan egymásutánra. Könnyű, kellemes és 
gyorsan haladó oktatást, szép tantermet, 
játékteret, nyájas és szerető tanítókat 
kíván (tanulás miatt nem szabad verni). 
A világismeretet ne könyvből, szavakból, 
hanem saját megfigyeléséből és tapasztala
tából (autopsia) merítse a gyermek. Az 
alapos oktatás elvei: 1. Mindent a dolgok 
változhatatlan elveiből kell levezetni; 2. 
mindent az érzékeken alapuló értelmes 
megmutatás nyomán tanítani ; 3. mindent 
szintetikus módszer szerint tanítani. A 
nyelvek oktatásánál az anyanyelv oktatása 
megelőzi az idegen nyelvek oktatását; a 
görög és héber nyelv csak szaktudósoknak 
való ; minden nyelvet gyakorlat, ne pedig 
szabályok alapján tanuljon a gyermek. Az 
erkölcsi nevelés főeszköze a szoktatás, 
amely mindenre kiterjed, de főként a 4 
sarkerényre, aztán a példa. A vallásos neve
lés főeszköze a szentírás. Az iskolai fegye
lemről azt mondja: Az iskola fegyelem 
nélkül olyan, mint a malom víz nélkül! de 
a fegyelem nem a tanulásra, hanem az 
erkölcsökre vonatkozik. Összefoglalás. Com. 
egyike minden idők legnagyobb pedagó
gusainak. Neki a vallásos és erkölcsi nevelés 
minden nevelés koronája ; mély szeretettel 
csüng az ifjúságon, buzgó, szorgalmas és 
tudós ember, aki fáradhatatlanul munkál
kodik az iskolai reformok megvalósításán. 
Úttörő a verabaiizmussal szemben a tárgyi 
oktatásnak, s ennélfogva a szemléltetésnek 
követelésében; a nyelvoktatásnak az anya
nyelvre alapításában, a latin nyelvnél 
a helyesebb oktatási módszer alkal
mazásában, az iskolai kényszer és testi 
fenyíték elítélésében, az indukció elő- 
térbe-állításában; egyik alapvetője az 
általános népiskolának, az első rend
szeres pedagógiai elmélkedő, aki az em
ber lényegéből vezette le a nevelés oélját 
és eszközeit.

í r o d .  összes műveinek újabb kritikai kiadása: 
Veskere spüy J. A. Komenského (Bmo) most van meg
jelenőben. Életrajzok : J. Kmcsala: J. A. Comenius, 
sein Leben u. seine Schriften 1892) s rövidebben (1914). 
A. Heyberger: J. A. Comenius, sa vie et son oeuvre 
d’éducateur (1928). Magyarországi működését Dem5 L. 
(1883) és Szinyei 0. (1892,1894) ismertette ; továbbá: 
lványi Ede : Comenius A. J. élete, pedag. és egyéb iro
dalmi munkássága (1906), Fináxey E. : Comenius (Az 
újkori nevelés története, 1027 ; 18—49. 1.). H e p er t .  
Pädagogisches Magazin 7, 15, 132, 672, 824, 1215. 
sz. (M. P J  Dezső L .: C. emlékezete, schola pansophiéja 
és az egységes középiskola; C.-ünnepélyek és kiállítás 
(1892). Eerecz Oy.: C. A. J. élete és müvei (1892). A magy. 
C.-irodalmat összeállította ta il, a Néptanítók Lapjában 
(1892, 10—12. sz.). C. k . J. „Nagy Oktatástana“, latin 
eredetiből ford. Dezső L. Sárospatak, 1896 (ism. 1896). 
Horváth C .: C. „Schola Ludus"-árél (1905). Kvacsala : 
C. (ism. 1615). C. ausgewählte Schriften zur Beform in 
■Wissenschaft, Keligiön u. Ihflftik (isia. 1920). Mohair:
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Ismerettár (hiányzik 1). Verédy (11—15 Dezső L.) 
Orbúk (11—14, Wagner 1 . magyar bibliográfiával). 
Rácz L .:  C. cseh-francia megvilágításban (M. P. 1929). 
C. sárospataki beköszöntő beszéde: A lelki tehetségek 
kiműveléséről. (Ford. Gulyás J . M. P. 1980).

Rácz L.
Comenlus-alapítvány. C. emlékét örökíti 

meg a lipcsei tanítóegylettől Comenius- 
Siijtung néven 1872-ben Lipcsében alapí
tott „Pedagógiai Központi Könyvtár” 
(Pádag. Zentralbiblothek, ma „Comenius- 
Bücherei“) , amely a nevelés- és oktatás
ügyre vonatkozó egész irodalmat felöleli. 
Állománya 1929-ben 300.000 darab könyv
re, füzetre s Értesítőre rúgott (ez utóbbiak 
vannak benne a leggazdagabban képvi
selve). A könyvtár 52 főszakosztályra 
oszlik. V. ö. Bericht über . . .  die C. Stiftung 
(1897 ; Fördererbuch No. 8.). R. L.

Comenius-Társaság a tudománynak és 
népnevelésnek C. szellemében való ápolá
sára alakult 1891. Berlinben. Célja : a 
nyugati népek világnézetének vallás- és 
szellemtörténeti művelése mellett C. és a 
vele benső rokonságban levő gondolkozók 
és nevelők szellemének, elveinek és törté
netének tudományos kikutatása, ebben a 
szellemben a mai nemzedékre nevelői hatás 
gyakorlása s egyúttal önálló szociálpeda- 
gógia megalapítása. Kiadványai: Monats
hefte der C.-Gesellschaft (tudományos), Co- 
menius-Blätter für Volkserziehung (nép
szerű) és Geisteskultur c. folyóiratok; 
Vorträge und Aufsätze aus der Com.-Ge- 
sellschaft. V. ö. L. Keller : Die C. Gesell
schaft (1902). R. L.

Commissioner of Education : 1. Észak
amerikai Egy. Államok és U. S. Office.

Ccmpayré, Gabriel (1848—1913). Francia 
pedagógus, számos neveléstörténeti munka 
és tankönyv írója. M. : Histoire critique 
des doctrines de l’éducation en France 
depuis le seiziéme siede. A Les Grands 
Éducateurs c. sorozatban : Fénelon, Her
bart (19072), Montaigne (19072), Pestalozzi 
(19042), Rousseau (19062), Spencer (19052) 
stb. Etudes sur l’enseignement et sur 
l’éducation (1891). Népszerű tankönyvei : 
Histoire de la pédagogie (191424). Cours 
de pédagogie théorique et pratique. Élé- 
ments d’instruction morale et civique 
(a laikus erkölcstannak száznál több 
kiadást ért tankönyve). Psychologie appli- 
quée á l’éducation. Organisation pédagogi- 
que et législation des écoles primaires. 
Education intellectuelle et morale (1908).
F. Pécaut et l’éducation de la conscience 
(19072). Jean Macé et l’instruction obliga- 
toire (19042). Le P. Girard et l’éducation 
par la langue matemelle (1906). Horace 
Mann et l’éeole publique aux Etats-Unis
(1905). V. ö. Waldapfel: G. C. az amerikai 
egyetemekről (M. P. 1894).

Computus (computare =  számvetést vé
gezni) a középkori számtan neve, amelynek 
tanítása a quadrivium keretében főleg fej- 
és ujjszámolás, továbbá a római szám

jegyek és számolási eljárások alkalmazása 
alapján folyt. A matematikai oktatás tör
ténetében ezt a korszakot, amely kb. a
X. század elejéig terjed, amikor a kolumna- 
számítás ismét használatba jött, ép ezért 
a computisták korának szokták nevezni. 
A korszak legelterjedtebb tankönyve a 
Hrabanus Maurus-é volt (D e  com pu to ).

í r o d .  Fináczy: II.‘ 193.1. f. S. Günther: Geschichte 
d. mathem. Unterrichts im deutschen Mittelalter (1887). 
Fr. Pahl: Geschichte des natnrwiss. u. mathematischen 
Unterrichts (1913). P .

Comte, Auguste (1798—1857). Francia 
matematikus, a pozitív filozófia megalapí
tója. Szerinte az emberiség a szellemi fejlő
désnek három fokán megy keresztül : a 
teológiai, a metafizikai s a pozitív kor
szakon. Hogy a harmadik bekövetkezhes- 
sék, új nevelési rendre van szükség : az 
ifjúságot a pozitív tudományok rendszerén 
kell végigvezetni. E rendszerben a hat 
exakt alaptudomány így következik egy
másután : matematika, asztronómia, fizika, 
kémia, biológia, szociológia. A hétéves 
tanfolyamnak első két évében csak mate
matikát kell tanítani (I. aritmetika, II. 
geometria és mechanika), a következő őt 
évben pedig a többi pozitív tudományt a 
fentebbi sorrendben. A 14 éves korig C. 
csak a kedélyt akarja fejleszteni a családi 
nevelés keretében folyó esztétikai tanul
mányokkal (költészet, zene, ének, rajz), 
az értelmi nevelést pedig a nyilvános isko
lákban tanítandó pozitív tudományoknak 
tartja fönn. Az iskolai tanulmányoknak 
csak utolsó két évében enged meg némi 
esztétikai pótlékot (görög és latin nyelv), 
a pozitivista tanterv tehát majdnem' telje
sen kirekeszti az iskolából a  humaníórákat. 
Egyoldalúsága miatt a gyakorlatba nem 
is lehetett átültetni, hanem mindvégig csak 
elmélet maradt.

í r o d .  Littré: A. C. et la Philosophie positive (1863). 
Livy-BriM : La Philosophie d’A. C. (1900). G. Mehlis : 
Die Geschichtsphil. A. C’s. (1909). E. Bourdet: Principe« 
d'éducation positive (1877). G. F. Sterzei: C. als Pfida- 
gog(1886). Buday J6zs.: A pozitivizmus nevelési rend
szere. (Különlenyomat a Magy. Philos. Szemléből, 1889). 
Kozári G y.: Comte, a pozitivizmus és az evolúció. Ismer
tetés és kritika (1905’). Rácz L .: C. k .  élete és phllo- 
sophiája (Bp. Szemle 96. köt. 22—54. 1.). B. Gauhier: 
La vie d’ A. C. (1931). N. J. B.

Concertatio : 1. Versengés.
Condillac, Étienne Bonnot, abbé de 

(1715—1780). Francia szenzualista filo
zófus, Ferdinánd pármai hercegnek, XV. 
Lajos unokájának nevelője. Nem volt 
megelégedve az oktatásnak hagyományos 
módjával, s ámbár új pedagógiai rend
szert nem alkotott, neveltje számára írt 
16 kötetes munkájában (Cours d’études 
pour V instruction du Prince de Parme) 
termékeny nevelői gondolatok csiráit ve
tette el. A nevelésben az értelem kiműve
lését tartotta legfontosabbnak, ezért az 
akkor uralkodó könyv nélkül tanultatás 
helyett a gyermek öntevékenységére szá
mító, értelemfejlesztő módszereket aján
lott. M. : Essai sur l’origine des conaai
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sances humaines (1746). Traité des systé- 
mes (1749). Recherches sur l’origine des 
idées que nous avons de la beauté (1749). 
Traité des sensations (1754). [Magy. : Ér
tekezés az érzetekről. Ford. Janesovics F. 
(1912).] Logique (1784).

Í r o d .  FinAczy: IV. 98—S 9.1. Nagy Józz.: 0. peda
gógiája (Athenaeum 1913). J , ß ,

Ccneours général: 1. Franciaország köz- 
oktatásügye.

Condorceí, Marne, Jean Antoine Nicolas 
Caritat marquis de (1743— 1794). Francia 
matematikus, filozófus és politikus. 1792. 
egy radikális közoktatásügyi javaslatot 
terjesztett a konvent elé : Rapport sur 
Vorganisation générale de Vinstruction publi
que. A közoktatás megvalósítandó új szer
vezetében öt fokozatot állapított meg (1. 
écoles primaires, elemi iskolák, 2. écoles 
secondaires, felsőbb népiskolák, 3. Instituts, 
középiskolák, 4. lycées, főiskolák, 5. Société 
Nationale des Sciences et des Arts) s új 
tanterveket dolgozott ki, amelyekkel föl- 
világosult embereket akart nevelni. A tan
tárgyak kiszemelésében a hasznosság elvé
nek s az enciklopédikus iránynak hódolt. 
A matematikát s a természettudományi 
tárgyakat állította a középpontba, mert 
ezek legjobban fejlesztik az észt, a klasszikus 
nyelveket pedig háttérbe szorította. A 
vallási oktatást kirekesztette az iskolából 
s a laikus erkölcstannal pótolta. A művelő
dés terén a leányok teljes egyenjogúságát 
hirdeti : terve szerint a nők a főiskolákon 
is ugyanazzal a joggal tanulhatnak, mint 
a férfiak. E javaslat nem valósult meg. 
L. Fináczy : A  francia középiskolák múltja 
és jelene 80—81. 1. U. a. : IV. 155— 157. 1. 
Natorp P. : Condorcets Ideen zur National
erziehung (Gesammelte Abh. zur Sozial
pädagogik. I. 37—56). Fr. Vial : C. et 
l’éducation démocratique (Paris 19052). 
F. Buisson : C., (a Réformateurs Sociaux 
sorozatban). N. J . B.

Congregatio : 1. Kongregáció.
Conseil de l’Université: 1. Közöld. Tandes.
Consilium abeundi, „eltanácsolás”, az 

iskolából való eltávolítás enyhe formája, 
amikor a tanári kar tanácsolja, hogy a 
tanuló a kiutasítás bevárása nélkül távoz
zék az intézet kötelékéből.

Cooper, James Fenimore (1789—1851) 
amerikai regényíró és ifj. író. Számos 
könyvben festi a tenger és az indiánusok 
életét; „Bőrharisnya” történetei az egész 
világon ismertté tették nevét. Számos 
munkája magyarul is megjelent: pl. Egy 
éjszaka a Bervicki kastélyban. Bőrharisnya. 
Az utolsó mohikán. Útmutató. Vadfogó. 
Vadölő. A méhvadász. A vörös kalóz stb.

Coopération inteJlectuelle, értelmi együtt
működés. A Nemzetek Szövetsége 1920. 
megalakította az Értelmi Együttműködés 
Nemzetközi Bizottságát (Commissión int. de 
C. I .) , amelynek tagjaiul 12 különböző 
nemzethez tartozó tudóst választottak

meg. A bizottság rendszeresen figyelemmel 
kíséri a szellemi életet és felhívására har
mincnál több államban nemzeti bizottsá
gok alakultak az értelmi együttműködés 
érdekében; a magyar csoport (1923) elnöke 
Berzeviczy Albert. 1925. megalakult Párizs
ban az Értelmi Együttműködés Nemzet
közi Intézete (Institut int. de coopération 
intellectuelle) a francia kormány hathatós 
támogatásával. A bizottság eddig t. k. 
a következő kérdésekkel foglalkozott: a 
szellemi tulajdon védelme, nemzetközi 
együttműködés az egyetemek között (ta
nár- és hallgatócsere), tud. munkálatok 
nemzetközi szervezése stb.

í r o d .  La Société des Nations et la coopération In
tellectuelle (1927s) Comment faire connaitre la Société 
des Nations et développer l’esprit de coopération inter
nationale (1927). Les fins et l’organisation de la Société 
des Nations (1929, 44.1. f., 1930!). L’Année de la Société 
des Nations. Be’lime: L'Tnstitut de C. I. (Manuel 
Général 1931, 13 juin). M. Rothbarth: Geistige Zu
sammenarbeit im Rahmen d. Völkerbundes („Deutsch
tum u. Ausland“ 44. füzet, 1931). K. F . . :  Szellemi 
együttműködés Magyarország és Németország között 
(M. P. 1924). Ic. j.

Coordinatio literarián értették a XVIII. 
században a tanügy országos rendezését. 
Ezt tette az 1790/91-i országgyűlés a maga 
kebeléből kiküldött regnikoláris bizottság 
feladatává. Elnöke Ürményi J. volt (1. o.), 
aki munkásságát 1793 febr. I2-én fejezte 
be. Az egész munkálatot nemzeti és szabad
elvű szellem hatja át, de már nem kerül
hetett a törvényhozás elé és nem emelked
hetett törvényerőre. Nyomtatásban sem 
jelent meg csak egyik része, a „Projectum 
ArticvM de Systemata Oeneralium Princi- 
piorum Nationalis Educationis” , amely 
az 1827. fölújult reformmunkálatok alapja 
lett. V. ö. Karnis : Eszmények I. Sz. ö .

Corda Fratres s 1. Főisk. diákszervezetek.
Cornides Dániel (1732— 1787) történet

tudós. Tanulmányait Pozsonyban, Bél 
Mátyásnál és az erlangeni egyetemen vé
gezte. Br. Wesselényi István özvegye 
gyermekeinél nevelősködött és a kolozs
vári ref. kollégiumban tanította a német 
nyelvet. II. József 1784. egyet, tanárrá és 
könyvtárőrré nevezte ki. 1785. a göttingai 
akadémián előadást tartott a magyarok 
hajdani vallásáról, aminek alapján lev. 
taggá választották. Igen buzgó gyűjtő, 
lelkiismeretes kritikus. Résztvett a pan
nonhalmi alapító oklevél körüli vitában. 
A XVI. századbeli Comides-kódexet ki
adta Volf Gy.

Corraro, Cregorio (1411—1464) olasz hu
manista pedagógus. M. : 293 hexameterre 
terjedő költeménye (1430?) Vittorino da 
Feltre (1. o.) pedagógiai útmutatásait fog
lalja egybe (Quomodo educari debeant 
pueri).

Cortegiano: 1. Castiglione.
Coubertin, Pierre de, br. (1863—) sport

férfiú és író. A nemzetk. olimpiai bizottság 
megalapítója ; az olimpiai versenyek veze
tője Athénben, Párizsban, Saint Louisban,
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Londonban és Stockholmban. M. : Univer- 
sités transatlantiques (1890). Notes sur 
l’éducation publique 1901 (ism. M. P. 
1901). La gymna3tique utilitaire, 1912 
(ism. M. P. 1905). Pédagogie sportive 
(1923), ugyanaz németül: Sportliche Er
ziehung (Stuttgart 1928). L. még Olympiai 
játékok.

Coué, Emile (1857— 1926) francia farma
kológus és gyakorló pszichológus. Abból 
a megfigyelésből indul ki, hogy az auto- 
szuggesztió, (1. o.) vagy amint ő nevezi: 
„a képzelet”, „az öntudatlan” sok esetben 
ló tudja győzni a legészszerűbb elhatáro
zásokat is. Coué valóban sok esetben siker
rel gyógyított autoszuggesztió útján még 
fizikai betegségeket is. Eljárása a követ
kező : először (példákkal, kísérletekkel) 
meggyőzte betegét az autoszuggesztió 
nagy hatalmáról; azután meghagyta a 
behúnyt szemmel ülő páciensnek, hogy 
önmagát szuggerálja, azaz vezető eszméket 
s parancsokat nagy intenzitással állít tu
data középpontjába (pihenés, emésztés, 
általában teljes egészség); minden reggel 
és este 20-szor elismételtette vele ezt az 
üdvös szuggesztiót: „Minden nap jobban 
és jobban érzem magam” ; e szavaknak 
azonban erőltetés nélkül, mintegy mechani
kusan kellett leperegniök. Ha a beteg va
lami fájdalmat érez, kezét a fájó helyre 
kellett tennie s öntudatosan megtagadni 
a fájdalommal való közreműködést, ezt 
ismételgetve : „A baj mindjárt elmúlik” 
stb. E gyógyítási módot lelki (rossz szo
kások, félénkség stb.) és testi bajokra 
egyaránt kiterjesztette. Rendszerének sok 
lelkes híve akadt, de sok bírálója is, akik 
rámutattak C. járatlanságára a lélektani 
jelenségek leírásában s a lelki élet mecha
nizmusának felfogásában. L. még AvAó- 
azuggesztió.

í r o d .  H. Th. Sanders: D ie  A u to su g g e s t io n  u . die 
M a ch t d es  U n b ew u ssten  in  u n s . V o n  C ou és S e lb sth e il-  
m e th o d e  (1925). E. Coué : L a  M aitrise  d e  so i-m ém e p ar  
[ 'a u to su g g e stio n  co n sc ie n te  (n o u v . é d it .  1926). y .  f f

Counts, George Sylvester (1889— ), ame
rikai pedagógus, 1924 óta a newyorki 
Columbia egyetemmel kapcsolatos Teachers 
College tr., elsősorban a középfokú oktatás 
szervezetével, céljaival, feladataival, mód
szereivel, eredményeivel és jövő alakulá
sával foglalkozik szociológiai szempont
ból. Több tanulmányában azt a kérdést 
fejtegeti, hogy az amerikai középiskola 
mily módon alkalmazkodik a demokratikus 
felfogáshoz, miképpen irányítja a társa
dalmat az indusztrializmus térhódításával 
járó megváltozott világnézet kialakításá
ban. Az iskolának a társadalomra gyako
rolt befolyása és fordítva a társadalom 
által megkövetelt változásoknak az isko
lában való térfoglalésa azok a főszem
pontok, amelyeknek tanulmányozása cél
jából éveken át tartózkodott Szovjet- 
Oroezországban. E vizsgálatainak ered

ményeiről beszámoló írásai rendkívül ér
dekes fényben világítják meg a szovjet 
nevelésügyi törekvéseit és eredményeit. 
M. : The selective Character of American 
Secondary Education (1922). Chapman- 
nal együtt Principles of Education (1924), 
The Senior High School Curriculum (1925).

L.
Cousin, Victor (1792—1807) francia filo

zófus, a Sorbonne tanára, majd közokt. 
miniszter, aki főleg Platon, a skót iskola 
és a német idealizmus (Schelling, Hegel) 
hatása alatt áll. Filozófiája, amelyet 
spiritualizmusnak, vagy eklekticizmusnak 
szoktak jelezni, reakció volt a fr. fel
világosodás szenzualizmusával és mate
rializmusával szemben. Vele C. iskolát 
alapított, amely Franciaországban a XIX. 
sz. derekán hivatalosan uralkodó volt és 
a pozitivizmus térhódítása idején is, főleg 
pszichológiai finomsága által kimagasló 
történeti munkálataival felszínen tudott 
maradni. C. Platon-fordítása máig a leg
jobb. C. tanítványai : Jules Simon, E. 
Vacherot, H. Martin, A. Chaignet, P. Janet, 
F. Ravaisson és mások. M. : Introduction 
á l’histoire générale de la philosophic 
(1861). Du vrai, du beau et du bien (1858). 
La société fr. pendant le XVIIIe siécle 
(1858). Etudes sur Pascal (1842). Jaqueline 
Pascal (1844). Philosophie de Locke (1861). 
Hist. gén. de la philosophie (1863) etc.

í r o d . P. Janet: V . C . e t  son  o eu v re  (1 8 8 5 ). Barthé- 
l&iny St. Hilaire: V . C. (1 8 8 5 ). P .

Cousinet, Roger (1881—). Megalapítója a 
„Nouvelle Education“ pedagógiai egyesü
letnek (1922) és a róla elnevezett módszer
nek, amely megengedi, hogy a 9— 12 éves 
gyermekek szabadon csoportosulhassanak 
és szabadon választhassák meg munkáju
kat. Módszerének vázlata : La méthode 
de travail libre par groupes (1925) c. 
füzetében található. A módszer ismerte
tése : Kenyeres E. : Az új nevelés nemzet
közi ligájának V. kongresszusa (M. P. 
1930). Cousinet R. : A csoportokban való 
szabad munka módszere. A Jövő Ütjain, 
V. 31. K . E.

Coustel, Pierre (1621—1704) janzenista 
pedagógus, a Port-Royal (1. o.) pedagógiai 
vezérkönyvének (Regles de l’éducation des 
enfants, 1687) szerkesztője.

í r o d .  Carré: Les pédagoguea de P o r t-K o y a l (1887). 
Ste.-Beuve : Port-Royal (1 8 6 7 a).

Cörver 1. Elek, br. kegyesr. tr. (1714—47). 
Több évig tanult és tanított Olaszország
ban, majd az 1743/44. évben Pesten meg
kezdte Leibniz és Wolf szellemében az eklek
tikus bölcselet tanítását. E bölcselet alap
elveit Philosophiae omnium recentissimae, 
quam experi/mentcdem quidam vocant ao 
mechanicam, methodus totaque ratio sum- 
marie exposita c. munkájában ismertette 
(1744). Ugyanezen rendszert ismerteti 
Selectae positioner universal philosophiae c. 
kiadványéban is (1746). Ő írta az első mór-
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tani tankönyvet a piarista iskolák számára : 
Compendium elementorum geometriáé prac- 
ticae (1746). — 2. János, br. kegyesr. 
provinciális, az előbbinek testvóröccse 
(1715—73). Mint rendfőnök (1757—60) 
Pest városától alapítványt és királyi meg
erősítést eszközölt ki a filozófiai tanfolyam 
rendszeresítésére (1759). 1757-ben kiadta 
tanulmányi szabályzatát: Methodus in- 
etituendae juventutis apud Scholas Pias 
(Kézirat a rend bp. levéltárában). A fő
rangú ifjúság neveléséről írt munkája 1770. 
Bécsben jelent meg : Politique chrétienne 
aisée et abrégée méthodiquement á l’usage 
des jeunes princes et de la noblesse propre á 
les rendre habiles á procurer le bien pu
blique des états et leur propre en particulier.

Kisparti.
Cramaussel, Edmond (1869— ). Gyermek-

Íjszichológus. M. : Le premier éveil intel- 
eetuel de l’enfant (1909). Psychologie 

expérimentale (1926).
Cramer, Johann Friedrich (1802— 1859) 

német pedagógus, a stralsundi gimnázium
nak több mint egy negyedszázadon át tr., 
majd ig. M. : Geschichte d. Erziehung u. 
d. Unterrichts (I. 1832, II. 1838). Gesch. 
d. Erziehung u. d. Unterrichts in den 
Niederlanden im Mittelalter (1843). De 
Graecis medii aevi studiis (I. 1849, II. 
1853). Parallele zwischen Sokrates u. 
Pestalozzi (1847). P.

Crfeche : 1. Bölcsőde.
Credaro, Luigi (1860— ) olasz pedagógus 

és politikus, 1901 óta a pedagógia tr. a 
római egyetemen. 1906 közokt. államtit
kár, 1906—9 közokt. min. Tanulmányai fő
leg az általa vezetett Rivista pedagogica ita- 
liana-ban jelentek meg. M .: I seminaripeda
gógiai di Lipsia (Lipcse pedagógiai szemi
náriumai, 1888). I corsi filosofici all’uni- 
versitá di Lipsia e il seminario di G. Wundt 
(A lipcsei egyetem filozófiai tanfolyamai 
és Wundt V. szemináriuma, 1888). Dizio- 
nario illustrate di pedagógia (A pedagógia 
képes szótára, A. Martinazzoli közreműkö
désével, 1892— 1903). La pedagógia di G. 
F. Herbart (Herbart J. F. pedagógiája, 
1900, 1915). O.

Crousaz, Jean Pierre (1663— 1750). Svájci 
pedagógus, lausannei egyet. tr. A nevelésre 
vonatkozó nézeteit Charron, Fleury, Fóne- 
lon, de különösen Locke nyomdokain ha
ladva, fejtette ki műveiben. Élesen bírálja 
az akkori köznevelést, anélkül, hogy maga 
összefüggő gondolatrendszert alkotott 
volna. Rousseau pedantériával vádolja. Ér
deme mégis, hogy a nevelés néhány fon
tos problémájára irányította szélesebb kö
rök figyelmét jóval Rousseau előtt oly 
korban, amikor még e tárgy iránt kevés 
volt a közérdeklődés. M. : Nouvelles maxi- 
mes sur l’édueation des enfants (1718). 
Traité de l’éducation (1722).

í  r o d . Buitson : D ictlo n n a ir e . Compayri: H la t . cr it. 
d es d o c tr in e s  d e  l'éd u c a tio n  I I .  (1 9 0 4 ), 2 8 . 1. f. F.

Csáka Károly (1844— 1918) lelkész, majd 
1875—87 a trsztenai, 1887 óta a zsolnai 
gimn. ig. Mindkét intézet évi értesítőjébe 
számos értekezést ír t : A trsztenai gimn. 
az első decennium végén (1877). Szózat a 
tanulók szüleihez (1882). Középiskoláink 
szervezete Mária Terézia királynő által és 
azok további fejlődése (1889—91). A zsol
nai kir. gimn. 100 éves története (1889).

Csáky Albin gr. (1841—1912). 1888— 
1894 közokt. min. Egyik, a vegyes házas
ságok ügyében kiadott rendelete lángra 
lobbantja az egyházpolitikai harcokat. Mi
niszterségéhez fűződik t. k. a görög nyelv
nek a gimnáziumokban szabadon választ
ható rendes tantárggyá tétele, az első orsz. 
tomaverseny rendezése, az egyet, tandíjak 
szabályozása és a kisdedóvó törvény. Cs. 
az egységes középiskola híve volt. 1900— 
1906., majd 1910—1912. a főrendiház 
elnöke.

Család és iskola. Mind a család, mind az 
iskola csak akkor felelhet meg rendelteté
sének, ha középpontja a gyermek. Ez a 
családi életben azt jelenti, hogy minden 
ténykedésünk értékét az szabja meg, váj
jon mennyiben mozdítja elő a gyermek 
fejlődését. Az iskolában akkor van a gyer
mek a középpontban, ha tekintetünket 
elsősorban nem a tananyagra, hanem a 
gyermek egészséges testi és lelki fejlődésére 
irányítjuk. A család és iskola nevelése csak 
akkor lehet harmonikus, ha mindkettő 
ismeri a gyermek természetét, ha kölcsö
nösen ismerik nevelői eljárásukat és ha 
megvan bennük a képesség és készség, 
hogy egymással karöltve haladjanak a cél 
felé. Evégből szükséges, hogy a család be
csületesen tájékoztassa az iskolát a gyer
mek természete felől, viszont az iskola is 
közölje a gyermekre vonatkozó tapasz
talatait a szülőkkel. Ennek gyakorlati 
megvalósítására a legalkalmasabb mód az, 
hogy a szülők a fogadóórákon, vagy más 
alkalmas időben érintkezésbe lépnek az 
iskola tanítójával, tanárával vagy igazgató
jával. Az iskola nevelői törekvéseinek 
megismertetésére és annak a megismeré
sére, hogy ezek milyen visszhangot keltet
tek a családban, igen alkalmasak a szülői 
értekezletek, amelyeken a családot és az 
iskolát kölcsönösen érdeklő gyakorlati 
feladatok megbeszélhetők és ahol a szülők
nek is alkalmuk nyílik arra, hogy vélemé
nyüket kifejezhessék. Sokat segíthet az 
iskola a családnak a pályaválasztás nehéz 
kérdésében is. Az iskola és a család sokszor 
nem mint barát, hanem mint ellenfél 
áll egymással szemben. Ennek oka leg
többször az, hogy a szülők elfogultak gyer
mekükkel szemben, gyakran azonban az 
iskola sem érti meg eléggé a gyermeket. 
Közelebb kerülne ez a két nevelői tényező 
egymáshoz, ha egymás munkáját kölcsö
nösen támogatná, ami úgy érhető el, ha 
észrevételeiket kölcsönösen jóakaratú mér
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legelés tárgyává tennék ; ha a család több 
igazságszeretettel, az iskola pedig az apa 
és anya szeretetével nézné a gyermeket; 
ha a család több erélyességet, az iskola 
pedig több gyengédséget tanúsítana ; ha 
a szülők a gyermek jellemvonásai tekinte
tében nem ámítanák sem magukat, sem 
gyermeküket, az iskola pedig a gyermek 
rossz tulajdonságait elsősorban úgy ipar
kodnék ellensúlyozni, hogy jó tulajdon
ságait erősíti és azokat a gyermek egész 
énjén uralkodóvá teszi és ha végül az isko
lának sikerülne odaadó munkájával a szü
lőkben azt a meggyőződést érlelni, hogy 
minden nevelői ténykedése a gyermek 
javát, értelmi és erkölcsi tökéletesedését 
célozza.

í r o d .  Armstroff, W .: S ch u le  u n d  H a u s  (1 9 1 2 ). 
Beret, E. : S ch u le  u n d  H a u s  (1 9 0 7 ). Berninger, Joh. : 
E lte rn h a u s, S ch u le , L eh r- u n d  W e r k s tä tte  (1908). 
E. Schaar : E lte rn h a u s  u . S ch u le  (P ä d . M ag. 1 283 . s z .) .

F ran k .
Családfő (javítóintézetekben) az az egyén, 

aki az intézetbe utaltak egyes csoportjai
nak, az ú. n. családoknak élén áll. Fiújavító- 
intázetekben csak oki. polg. isk. tanár, 
leányjavítóintézetekben pedig elemi nép
iek. tanítónő nyerhet üyen célra alkalma
zást.

Csal di iskola: 1. Nemes M. Márta.
Családi neve'és. A nevelés legősibb for

mája a Cs. Ha a felnőttek lelki világát 
tanulmányozzuk, arra az eredményre ju
tunk, hogy jellemvonásaik túlnyomóan 
a c a !ád körében nyert benyomásokat 
tükröz étik vissza. A család élete, a csa
lád nevelőhatása kitörölhetetlenül ránk 
nyomja a bélyegét, úgy, hogy annak, aki 
az egyén nevelése útján a nemzet tökéle
tesedését kívánja, elsősorban a család 
nemesedését kell szorgalmaznia. E nemes, 
otthonát szerető család célja : a gyermek. 
A Cs. problémája a következő négy kér
désre tagozódik : 1. Minek van a család
ban nevelői hatása? 2. Melyek a jó családi 
nevelés legfőbb elvi követelményei? 3. 
Melyek a családi élet kedvező és kedve
zőtlen nevelési körülményei ? 4. Mennyiben 
függ a családi nevelés a szülök önnevelésé
től? 1. A családban nevelői hatást fejt 
ki a szülők személyisége, egymáshoz való 
viszonya, vagyoni és társadalmi helyzete, 
értelmi és erkölcsi világa, foglalkozása, 
életrendje, dolgos vagy dologtalan élete, 
továbbá az a szellem, amellyel a gyermekek 
testi és lelki életét gondozzák. Lényeges 
nevelői hatást fejtenek ki a családtagok 
(nagyszülők és testvérek), a családhoz járó 
rokonok és ismerősök, sőt az alkalmazottak 
(nevelők, cselédség) is. A szülőknek egy
máshoz való viszonyát illetőleg minden 
harmonikus megnyilatkozás épít, minden 
disszonáns hang rombol. Nemcsak azok a 
szavak hatnak, amelyeket a szülők a gyer
mekekhez intéznek, hanem azok is, amelye- 
kat egymás között váltanak. Bármilyen 
legyen vagyoni és társadalmi helyzetünk,

a meleg, gondos, erkölcsi alapon álló csa
ládi otthonban feltétlenül egészségesen 
fejlődik a gyermek. 2. A helyes Cs. első 
követelménye, hogy mindjárt a gyermek 
születése után kezdődjék és mindenekelőtt 
a gyermek testi életére irányuljon. Hogy 
a családi nevelés elvi követelményei soka
ságában egységet teremthessünk, olyan 
központi gondolatot kell keresnünk, amely - 
lyel a családi nevelés minden követelménye 
kapcsolatba hozható. Ez a központ a 
gyermek cselekvő hajlama, amelynek 
kielégítése és irányítása mellett fejleszthet
jük mind a testi, mind a lelki életet, ér
telmi, érzelmi és akarati vonatkozásban. 
Az akarat helyes vezetése szempontjából 
a legelső követelmény, hogy a gyermek fel
tétlenül engedelmeskedjék. Itt sokszor 
nagy nehézségek merülnek fel, amelyek 
azonban aránylag könnyen elháríthatok, 
ha segítségül hívhatjuk a gyermek cselek
vési hajlamát. Ezzel kapcsolatban olyan 
lelki készség fejlődhetik ki a gyermekben, 
hogy másirányú rendelkezésünket is szíve
sen követi. Ha még némi nehézség mutat
koznék e téren, azt legyőzhetjük, ha szi
gorú következetességgel megköveteljük, 
hogy parancsunkat, kérésünket teljesítsék. 
Ha e közben szükség van rá, büntethetünk 
is, azonban a gyermeket inkább apró teljesít
ményeinek elismerésével kell önuralomra, 
saját hibáival való sikeres megküzdésre, 
önnevelésre serkenteni. A gyermek cselekvő 
hajlamába kapcsolódik alkotási vágya, 
amelynek ápolásával támogathatjuk az 
önálló alkotásokat. A gyermek cselekvő 
élete nemcsak az akarat edzésére, hanem 
az érzelmi és értelmi élet fejlesztésére is 
nyújt alkalmat. Egyrészt az aktivitással 
kapcsolatos derültség, öröm, stb. mutatja 
a cselekvő életnek az érzelmi világra gya
korolt kedvező hatását, másrészt a cselek
vések helyes vagy helytelen voltára való 
utalással felébreszthetjük az értelmi életet. 
A kisgyermekkorban elegendő, ha főképpen 
arra szorítkozunk, hogy a gyermek tudjon a 
maga környezetében tájékozódni, tudjon 
a maga kicsiny életkörében különbséget 
tenni helyes és helytelen tettek között 
(ítélőképesség fejlesztése). Ez az értelmi 
fejlesztés később (az iskolában és otthon) 
fokozatosan bővül. Amilyen mértékben 
fejlődik az értelem, olyan mértékben megy 
át az engedelmesség a szülők, a nevelők 
akaratának követéséből a saját belátás 
követésébe. A legújabb idők gyermek
pszichológiájának egyik legfőbb kívánsága, 
hogy értsük meg a gyermeket. Ennek akkor 
felelünk meg, ha a gyermek cselekvő hajla
mát helyezzük nevelésünk központjába s 
ezzel kapcsolatban érzékünk van a gyermek 
játszó, mesélő és daloló világa iránt. Meg
felelő gondozás mellett külön szükségletet 
jelent a vallásos és hazafias érzés. A neve
lésnek két sarktétele v a n : I. a nevelő 
alkalmazkodjék a gyermek egyéniségéhez ;
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2. a gyermek kövesse a nevelőt. E két tétel
nek úgy kell életet adnunk, hogy először 
mi alkalmazkodjunk a gyermekhez, és az
után kívánhatjuk, hogy a gyermek alkal
mazkodjék hozzánk, azaz kövessen ben
nünket. Ha alkalmazkodunk a gyermek 
cselekvő hajlamához, akkor követni fog 
bennünket, azaz engedelmeskedik. 3. A 
családi élet kedvező nevelési körülményei: 
a) a osaládot a vérbeli kötelék tartja össze. 
Ez az alapja a család érzelmi közösségének. 
A család érdekközössége lelki egységet tá
maszt szülő és gyermek között. A gyermek 
a róla való gondoskodásnál fogva önkén
telenül ragaszkodik a szülőhöz. A családi 
élet melegségében könnyen fakadhatnak 
a felebaráti szeretet, a szolgálatkészség, az 
áldozatkészség, a megelégedettség, a lelki 
tisztaság, a hála, a lelkiismeretesség, a 
becsületesség, stb. erényei. Kedvezőtlen 
nevelési közösség az olyan család, amely
ben a természetes családi melegség hiány
zik. b) A szülők legjobban ismerhetik gyer
mekeiket, amely körülmény, valamint a 
gyermekek kisebb száma, egyénies nevelést 
tesz lehetővé, c) A gyermek környezete 
könnyen átlátható és a szükséghez képest 
szabályozható, d) A családban folyhat a 
fiúk és leányok legtermészetesebb együtt- 
nevelése, valamint a fiatalabbak és öre
gebbek természetes együttélése. A családi 
nevelés hátrányai lehetnek a következők : 
a) A nevelésben való következetesség 
hiánya (szeszély a nevelésben), b) Az egy
öntetű eljárás hiánya (másként nevel az 
apa és másként az anya), c) Az elkényez- 
tetés. A vakság saját gyermekeink hibáival 
szemben, d) A szülők esetleges kényelem
szeretete, szórakozásvágya, stb. e) A ked
venc és nem kedvenc gyermekek esete. 
4. A gyermek-hibák okait legtöbbször a 
szülőkben találjuk meg, úgyhogy a jó 
családi nevelés legfőbb feltétele a szülők 
nevelői személyisége. Ettől azt várjuk, 
hogy helyes ítélőképességgel, erős akarattal 
és gazdag érzelmi világgal vezesse a gyer
meket a nevelés eszményi célja felé. Fer
iiére azt mondja a szülőknek : „Legyetek 
jók, szilárdak és derültek, s gyermekeitek 
úgy fogadják hatástokat, mint a növény 
a napsugarat” (Die Erziehung in der Fa
milie. 1927, 13. 1.). Nemcsak a szülők sza
vai, hanem elsősorban tettei nevelnek. Ha 
azt akarjuk, hogy a gyermek mindig igazat 
mondjon, ehhez nem elegendő a szavakkal 
való nevelés, hanem a szülőknek is mindig 
igazat kell mondaniok. így vagyunk a lelki 
világ összes értékeivel. Ezeket a szülőknek 
előbb önmagukban kell kiformálniok, az
után pedig életükkel a gyermekükbe sugá
roznak. A családi nevelés sikere elsősorban 
attól függ, mennyiben sikeres a szülők ön
nevelése.

í r o d .  Manch G.P.: E r leb n isse  m it  E lte r n  (1 9 2 5 ). Be- 
rénvi £ . :  D ie  E rz ieh u n g  d es  K in d es (1927). Gay, Fr. e t  
Comin, L . : C om m en t j ’é lév e  m on  en fa n t (1 927). 
Bäberim P .: Bitem und Kinder (1822). ü. a .: Kinder

feh ler  a ls  H e m m u n g en  d e s  L eb en s  (1 9 2 1 ). Katz, D .: 
u n d  Katz, R . : D ie  E rz ieh u n g  im  v o r se h u lp f lic h t ig e n  
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6. Schirmetiter: D a s  v e r w ö h n te  K in d . 7. Nriegele; Das 
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köpf, B . : D a s  fa u le  K in d . 10 . Appell, A . : D a s  s to t te r n d e  
K in d . 11. Rühle, O .: D a s  v er w a h r lo ste  K in d . 12 . Freund 
B . : D a s  b e ttn ä sse n d e  K in d . Ntidergesäss, R . : F a m ilie n -  
E rzieh u n g  (1 8 8 4 ). Ammon, F. A . : D ie  er sten  M u tte r 
p f lic h te n  u n d  d ie  er ste  K in d esp fleg e  (1 9 1 5 ). Grósz G y .: 
G y e rm ek eg észség ta n  (1 9 1 4 ). K&roly I . : N e v e lé s  h á ro m  
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ség  k ora. HercsiRh K . : G yerm ek ein k . S zü lő k  é s  n e v e 
lé s s e l fo g la lk o z ó k  szá m á ra  (1 9 1 4 ). Szuszai A . : A  n a g y  
m e sterség , v a g y is  a  g y er m e k e k  n ev e lé sén ek  a  m ester 
ség e  ( I — I I .  1905 é s  1911). Zimmermann O .: S zü lők  
k ö n y v e . Á td o lg . K örösi H . (1 9 2 8 ). A  szü lő k  h ib á i a n e v e 
lésb en . F in á c zy  E .,  G erlóczy  Z s., K em én y  F . ,  S ch n e lle r  I .,  
é s  S e b e sty é n n é  S te t in a  I .  e lő a d á sa i (1 9 2 3 . A  M agy. 
P e d . T árs. K ö n y v tá r a ) . Imre S . (S z e r k .) : S zü lő k  k ö n y v 
tá r a . G y a k o rla ti tu d n iv a ló k  a  g y er m e k e k  n ev e lé sérő l. 
1— 3. s z . : A  csa lá d i n e v e lé s  fő k érd ése i, ír ta  I m r e  S . 4. 
s z . : A  g y er m e k  tá p lá lk o z á s a , ir ta  H e im  P . 5 . s z . : A  
g y er m e k  szem én ek , fü lé n e k , orrá n a k , to r k á n a k  és  b ő ré
n e k  g o n d o z á sa , ír ta  ifj. Im re  J . ,  W ein  Z. é s  P o ó r  F . 
6— 8. s z . : A  g y er m e k  b eszéd én ek  fe jlő d é se , ír ta  K en y e res  
E . 11 . s z . : J ó  g y er m e k e k , ro ssz  g y er m e k e k , ír ta  F ran k  
A . —  Tower V., L e v e le k  e g y  szü lő h ö z  arról, h o g y a n  
k a p c so ló d jé k  a  sz ü lő  a z  in té z e t i n e v e lé sb e  (S z o m b a t
h e ly  1 9 2 5 , ism . M . K . 1927). K é p é r t .  (M. F.) 
Waldaipfel: A  h á z i n ev e lé srő l (1 8 9 5 ). U. a .:  A  h á z i  
n ev elésrő l (4  S zab ad  líc e u m i e lő a d á s , k n y . 5 4  1., 
18 9 6 ). C sa lád i g y er m e k n ev e lé s  a  je len b en  (1 9 0 9 , 1 1 2 ). 
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k o n g r . (M . K . 1 9 0 4 , 439). Loczka A l.: A  c sa lá d i  
n ev e lé s  p ro b lém á i (M . K . 1 9 3 0 ). V. a .:  A  c s . n .  
k o n g resszu sa  L iégeb en  193 0  a u g . (N . L . 1 9 3 0 , 33—  
4- sz .) . F ra n k .

Családi pótlék : 1. Állami alkalmazottak 
illetményei.

Csanaki népfőiskola: 1. Iskolánkwűli
népművelés.

Csapiár Benedek (1821—1906) piarista 
tr., a M. T. Alt. tagja (1886). M. : Platon 
munkái (Kolozsvár 1845). A magyarorsz. 
kegyes tanítórend történetének tervrajza 
(1871). A hellón kér. archeológiái tevékeny
ség újabb eredményei (1900). Jegyzetek a 
Vörösmarty emlékünneplés előzményeiről 
és Vörösmarty, Toldy s Bajza pesti gim
nazista korából (1900). Főműve : Révai 
Miklós élete (4 köt. 1881—89, nincs be
fejezve), számos neveléstörténeti adattal.

Csaplovics János (1780—1847) történeti, 
jogi és földrajzi író, egyideig a bécsi udvari 
kancelláriánál szolgált, majd Szlavóniába 
költözött, 1813 óta többnyire Bóosben tar
tózkodott. Magyar, latin és német nyelven 
számos cikket írt bel- és külföldi folyó
iratokba. 1840—41. heves vitát folytatott 
a M. T. Ak. ellen s mint a szláv s főleg a 
tót nyelv buzgó híve felszólalt a magyaro
sítás ellen. M.: főműve a Gemälde von Un
gern (1822, kiét rósz). Zusätze etc. zu Engels
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Geschichte des ungarischen Reiches (1814). 
Der Spraehkampf in Ungarn (1814). Croa- 
ten u. Wenden in Ungarn (1829). Ungarns 
Vorzeit u. Gegenwart, verglichen mit jener 
des Auslandes (1830). Über Ungarns Ma- 
gyarisierung (1841). England u. Ungarn. 
Eine Parallele. Nebst Anhang : Über die 
Deutschen in Ungarn (1842). Ungarns 
Industrie u. Cultus (1843). Paradoxon über 
das Staats- u. Volksleben, mit vorzüglicher 
Beziehung auf Ungarn (1845). V. ö. Kar
nis : Eszmények (több helyen).

Császár Elemér (1874—) irodalomtörté- 
netírő. Középisk. majd egyet. tr. A M. T. 
Ak. r. tagja. Hírlapokban és folyóiratok
ban számos tanulmányt írt. M. : Arany 
János (19262). A XX. század magy. iro
dalma kritikákban (1926). A. J. képzelete 
(1927). Shakespeare és a magyar költészet, 
A magyar irodalom fejlődése, A magyar 
regény története (1922) (1925. a Greguss- 
díjjal tüntették ki). A magy. irodalmi 
kritika története a szabadságharcig (1925). 
A magy. irodtört. százéves fejlődése (1928). 
Az Irodalomtörténeti Közlemények és az 
Irodalomtörténeti Füzetek szerk.

Csecsemő : 1. Gyermekpszichológia.
Csecsemővédelem : 1. Gyermekvédelem.
Csécsi (Tsétsi) János 1. idősb (1650— 

1708) az utrechti egyetemen 3 évet töltött. 
Visszatérve, a sárospataki isk. ig. (1686), 
ahol bölcsészetet és teológiát tanított. 
Érdeme, hogy a gyakorlati irányban meg
alkotott nyelvtanba tudományos irányt 
vitt be és az etimológiai iránynak alapját 
vetette meg. M. : Orthographia hungarica 
(1708, 17672), együtt jelent meg Páriz- 
Pápai lat.-magy. szótárával, amelyet Cs. 
átdolgozott. Magyar grammatica. A pataki 
iskola viszontagságainak története. Bu- 
zinkai logikájának értelmezése (a két 
utóbbi latin nyelven). Számos munkája 
kéziratban. V. ö. Verédy (H. B.). — 2. 
ifjabb (1689—1769) az előbbinek fia, be
utazta egész Nyugat-Európát s több egye
temet látogatott. 1713. elfoglalta atyja 
tanszékét s egyháztörténetet, görög nyel
vet, héber régiségeket, természet- és meny- 
nyiségtant, s Descartes alapján bölcseletet 
tanított. Számos munkát írt latin nyelven.

Cseh-morva testvérek. XV. századbeli val
lásközösség Csehországban, amelyet Chel- 
czizky Péter alapított. Podjebrád György 
király otthonnal ajándékozta meg. 1467. 
elszakadtak a római egyháztól, 1494. újjá
szerveződtek. Üldöztetésük miatt 1548. 
kivándoroltak Lengyelországba és a lute- 
ránusokkal és reformátusokkal kiegyeztek. 
A 30 éves háború csaknem teljesen meg
őrölte őket; 1918 óta befolyásuk Cseh
szlovákiában főleg az evangélikus egyház 
körében növekvőiéiben van.

• í r o d .  Ball: D as S ch u lw esen  der b ö h m . B rü d er. 
18 9 8 ). I. Th. Müller: G esch ich te  d . B ö h m isch en  
(B rü d er ( I . ,  1022).

Csehszlovák köztársaság Iskolaügye. A
csehszlovák köztársaság 1918 okt. 28-án 
alakult és pedig Cseh- és Morvaországból, 
Sziléziából, Szlovenszkóból és Podkar- 
patszká Ruszból. Az államfordulat után 
Cseh- és Morvaországban, valamint Szilé
ziában érvényben maradtak a volt osztrák 
birodalmi iskolaügyi törvények és ezen 
országok iskolaügyi törvényei. Szlovensz- 
kón és Podkarpatszká Ruszban pedig ér
vényben maradtak a volt Magyarország 
iskolaügyi törvényei.

A köztársaság nemzetgyűlése által ho
zott és a közoktatást érintő törvények kö
zül első helyen említjük

az 1920. évi február 29-én kelt s a tör
vények és rendeletek gyűjteményében 121. 
sz. a. kihirdetett alkotménylevelet, külö
nösen annak 128. és 130. §-ait, melyek 
szószerinti szövege a következő :

128. § 1. szakasz. A Csehszlovák köztár
saság összes polgárai, tekintet nélkül a 
fajra, nyelvre és vallásra, a törvény előtt 
egyenlőek s egyazon polgári és politikai 
jogokat élvezik.

130. §. Amennyiben ez állampolgárok az 
általános törvények értelmében ember
baráti, vallási és szociális intézetek, isko
lák és egyéb nevelőintézetek saját költsé
gükön való alapítására, igazgatására és 
kezelésére jogosítva vannak, az állampol
gárok nemzetiségre, nyelvre, vallásra és 
fajra való tekintet nélkül egymás közt 
egyenlőek s ezen intézetekben nyelvüket 
szabadon használhatják s vallásukat gya
korolhatják.

I . Elemi és polgári iskolák.
A többi iskolaügyi törvények és rende

letek közül a legfontosabbak : 
0^-276/1920. sz. törvény, mely elrendeli, 

hogy az elemi és polgári iskolai tanítói ké
pesítő vizsgákra -vonatkozó volt osztrák 
birodalmi törvények Szlovenszkón is ha
tályba lépnek s hogy mindazon tanítók, 
akik 1918 okt. 28-a előtt a volt Magyar- 
ország területén elemi vagy polgári iskolai 
tanítói képesítést szereztek, kötelesek ma
gukat 1923. év december 31-ig a tanítási 
nyelvből és a Csehszlovák köztársaság 
honismeretéből vizsgának alávetni. Ha az 
illetők nem szlovák tannyelvű iskolákban 
működnek, ez a vizsga a honismereten kí
vül csak az államnyelv alapelemeire szo
rítkozik.

b) Igen nagyfontosságú az 1922. évi 
július hó 13-án kelt 226. sz. törvény, mely
nek rendelkezései mélyen belenyúltak az 
elemi és polgári iskolák beléletébe.

E törvény főbb rendelkezései:
Az elemi iskola kötelező tantárgyai : 

hittan, állampolgári neveléstan, olvasás 
és írási, tanítási nyelv, számtan és mértani 
alakzattan, temészetrajzi és természettan, 
földrajz és történelem, különös tekintettel 
a szülőföldre és hazára, rajz, ének, kézi
munka és testnevelés. Ezen kívül az iskola-
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nek kimondhatja az államnyelv tanítását.
A polgári iskola kötelező tantárgyai: 

hittan, állampolgári neveléstan, tanítási 
nyelv, az államnyelv (a nem csehszlovák 
tannyelvű iskolákban), földrajz és törté 
nelem, természetrajz és természettan, szám
tan és egyszerű könyvvitel, mértan és mér
tani rajz, szabadkézi rajz, szépírás, ének, 
kézimunka és testnevelés.

Nem kötelező tárgyak keretében be
vezethető más nyelvek, gyorsírás, gépírás 
és zene tanítása is.

A hittan tanítása alól az elemi és pol
gári iskolai tanulók, szülőik kifejezett 
kívánságára, felmenthetők.

A kormány felhatalmaztatott, hogy a 
szlovenszkói polgári iskolák szervezetét a 
köztársaság többi területén levő polgári 
iskolák szervezetéhez hozzáidomítsa.

Az egy osztályra eső tanulók száma az 
elemi és polgári iskolában 1927/28. tan
évig 80-ban, az 1931/32. tanévig az egy- 
xanícós elemi iskolákban 66-ben, a többi 
elemi és polgári iskolákban 70-ben állapít- 
tátik meg. Az 1932/33. tanévtől kezdve 
a tanulók legmagasabb száma az egy- 
osztályos elemi iskolákban 50-re és a többi 
elemi és polgári iskolákban osztályonként 
60-ra szállíttatik le.
- Amely osztályban a tanulók száma meg
haladja az előbb jelzett maximumot, új 
felmenő vagy párhuzamos osztály szerve
zendő. Ezen új osztályok három tanéven 
át, ideiglenesen engedélyeztetnek s három
évi fennállásuk után, végleges osztályokká 
alaki tatnak át.

A tankötelezettséget 6 évről 8 tanévre 
hosszabbította meg. A nyolcéves tan
kötelezettség Szlovenszkón az 1927/28. 
tanévtől kezdve tétetett kötelezővé.

A tankötelezettség és az iskolalátogatás 
elleni kihágásokat a törvény a következő 
büntetésekkel sújtja: A gyermeknek az 
összeírás alóli kivonása 50—200 Ke, a 
gyermeknek iskolába való be nem Íratása 
és a hanyag iskolalátogatás 25—200 Ke 
büntetéssel sujtatik; ha az iskola elhanya
golása a szülők vagy helyetteseik nyereség- 
vágya folytán következett be, akkor 400 
Kc-ig terjedhető pénzbüntetés és ismételt 
kihágás esetén 1000 Kc-ig terjedhető pénz- 
büntetés szabható ki.

Az elemi iskolák legújabb tantervét az 
iskola- és népművelődésügyi minisztérium 
1933-ban adta ki. E tantervnek magyar- 
nyelvű kiadása 1934-ben jelent meg s ma
gában foglalja a szlovák nyelv tantervét 
is, melynek tanítása Szlovenszkó összes 
iskoláiban, a második évfolyamtól kezdve, 
heti 3 órában kötelező.

A köztársaság kormánya az 1922. évi 
226. sz. törvényben foglalt felhatalmazás 
alapján 1925. évi 137. sz, kormányrende
lettel, az 1925/26. tanévtől kezdve, á t
szervezte a szlovenszkói polgári iskolát.

Az átszervezés lényege, hogy a polgári 
iskola háromosztályú lett, melybe az elemi 
iskola ötödik osztályát végzett tanulók 
vehetők fel. Ez a kormányrendelet ki
mondta, hogy a polgári iskola székhelyén 
lakó tankötelesekre nézve a polgári iskola 
látogatása kötelező. Az ilyen helyeken az 
elemi iskoláknál csak az első öt osztály 
van szervezve.

Számos polgári iskolánál szervezve van 
az ú. n. egyéves tanfolyam, melynek láto
gatása már nem kötelező. Célja, hogy a 
polgári iskolában szerzett ismeretekét mé
lyítse és növendékeit a gyakorlati életre 
előkészítse és az alacsonyabb rendű hiva
talnoki pályára képesítse, A polg. iskola 
tantárgyain felül a tanfolyamon a francia 
nyelv, a gép- és gyorsírás tanítása köte
lező. A polgári iskola legújabb tanterve 
1932-ben jelent meg.

A mai polgári iskola elüt a volt magyar 
polgári iskolától. A magyar polgári iskola 
közelebb állott a középiskolához. Elő
készítette tanulóit a különféle szakiskolák
ba való felvételre és az alacsonyabb rangú 
tisztviselői állásokra. A mai polgári iskola 
az elemi iskola kiegészítő része, a nép 
széles rétegeinek művelődését szolgálja,

A tanítók fizetése. A  tanítók fizetését 
több törvény — legutóbb az 1926. évi 
104. sz. törvény —-- rendezte.

Ezen törvény szerint a várom án yos  
tanító fizetése az A  osztályú helyeken: 
az első 18 hónapban 11.100 Ke, a máso
dik 18 hónapban 12.300 Ke (B  osztályú 
helyeken 4%-kal, C osztályú helyeken 
8%-kal és D  osztályú helyeken 12%-kál 
kevesebb); a végleges tanítók fizetése az
I. fokozatban 9.000 Ke, a 11. fokozatban 
27.600 Ke. A polgári iskolai szaktanítók 
fizetése az 1. fokozatban 9.780 Ke, a
II. fokozatban pedig 32.280 Ke. Ezen
kívül a működési pótlék, mely az A  osz
tályú helyeken 4.800 Kc-t, B  oszt. helye
ken 4.080' Kc-t, C oszt. helyeken 3.360 Kc-t 
és a D oszt. helyeken 2.640 Kc-t tesz ki.

Az igazgatói pótlék az elemi iskola osz
tályainak száma szerint 750— 1.500 Kc-t, 
a polgári iskola igazgatói pótlék 1.050— 
2.100 Kc-t tesz ki. A neveltetési járulék 
egy gyermekre 1.800 Ke, két és több 
gyermekre 3.000 Ke.

Statisztikai kimutatás
(1 9 3 5 /3 6 . ta n é v i  a d a to k )
I .  E l e m i  i s k o l á k :

a) Csehszlovák tannyelvű

C se h o r sz á g b a n .....................
M o r v a -S ziléz iá b a n  . . . .
S z lo v e n szk ó n  .....................
P o d k a rp a ta zk á  B u sz b a n

isk o lá k

4 .4 0 5
2 .6 3 4
3 .2 5 8

158

o sz tá ly o k
s z á m a

1 3 .0 5 8
8 .6 4 0
8 .7 8 3

61 3

ta n u ló k

4 6 5 .5 3 8
3 1 3 .1 3 4
4 2 0 .2 6 3

2 2 .1 7 8
Ö sszesen  ...........

b ) Német tannyelvű:
1 0 .4 5 0 3 1 .0 4 4 1 ,2 2 1 .1 1 3

C se h o r sz á g b a n ..................... 2 .2 4 2 6 .1 3 4 . 2 2 3 .7 6 4
M o rv a -S ziléz iá b a n  . . . . 837 . 2 .3 6 1 8 5 .7 0 3
S z lo v e n sz k ó n  ..................... 117 4 3 5 ‘ 1 9 .5 5 4
P o d k a r p a tsz k á  B u sz b a n 17 39 1 .8 1 9

ö s s z e s e n  ........... 3 .213 8 .9 6 9 3 8 0 ,8 4 0
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o) Lengyel txmwjdeü,:
Morva- Sziléziában . . . . 79 229. 8.550

d) KárpMorosz txmnydeű,
Szlovenszkón ................ 155 257 15.711
Pqdkarpatszká Húszban 405 2.207 102.152

Összesen ........ 620 2.464 117.863
e) Magyar tannyelvű:

Szlovenszkón ................ 746 1.813 90.234
Podkarpatszká Húszban 118 365 18.171

összosen ........ 864 2.178 108.405
f ) Román tannyelvű:

Podkarpatszká Húszban 4 31 1.620
g) Héber tannyelvű:

Podkarpatszká Húszban 7 16 744
Az összes elemi iskolák

száma a köztársaság-.
ban ............................  15 .237 44.931 1,789.135

XI. P o l g á r 1 i s k o l á k  :
a) Csehszlovák tannyelvű:

isko- oaztá- tanú- egy- tanú-
Iák lyok lók éves lók

tanfolya-
mok

s z á r n a
Csehországban . . . 812 4.495 180.049 468 17.071
M.-Szüóziában . . . . 476 2.603 101.625 252
M.-Sziléziában___ 476 2.603 101.625 252 9.656
Szlovenszkón ........ 164 1.207 54.136 270 10.884
Podkarp. Húszban 17 100 3.626 7 251

Összesen.. . . 1.460 8.406 339.436 997 37.862
b) Igémet txmnydoü:

-Csehországban . . . 284 1.450 57.902 100 3.329
M.-Szüóziában . . . . 126 539 21.501 41 1.497
Szlovenszkón ........ 7 64 2.400 7 245
Podkarp. Húszban — 3 139 — —

összesen___ 417 2.056 82.002 148 5.071
d) Lengyel tannyelvű:

M.-Szüóziában . . . . 5 37 1.468 5 162
d) Káryátorosz tmmuebvű

Szlovenszkón........ 2 6 244 — —
'Pbdkarp:'Buszban' -  18 125 5.311 12 482

összesen___ 20 131 5.555 12 482
e) Magyar kmnyeivú:

Szlovenszkón ........ 18 94 3.972 12 469
Podkarp. Húszban — 54 988 2 83

Összesen.. . . 18 118 4.960 14 552
A  polg. isk. az egész

köztársaságban . 1.929 10.747 433.421 1.176 44.129

II. K ö z é p i s k o l á k .

Az államfordulat napjáig Szlovenszkón 
az 1883. évi XXX. te. alapján szervezett 
középiskolák voltak, éspedig a nyolc - 
osztályú gimnáziumok és reáliskolák és a 
hatosztályú felsőbb leányiskolák. Az állam
fordulat után az 1919. évi 293. sz. törvóny- 
nyel ezen iskolák belső életére vonatkozó
lag a volt osztrák előírások Szlovenszkón 
is hatályba léptek. Ezen törvényes rendel
kezés alapján a klasszikus gimnáziumok 
többnyire reálgimnáziumokká és reform
reálgimnáziumokká szerveztettek át. A 
reáliskola hétosztályú lett. Az 1930-ban 
kiadott tanterv szerint az első két osztály 
tanterve a középiskolák összes típusaiban 
egy és ugyanaz. E tanterv szerint a közép
iskola típusai a következők:

a) a gimnázium, melyben a III. osztály
tól kezdve a latin, az V. osztálytól kezdve 
pedig a görög nyelv kötelező tantárgy;

b) a reálgimnázium, melyben a III. osz
tálytól kezdve a latin, az V. osztálytól 
kezdve pedig a franoia nyelv kötelező;

ej a reform reálgimnázium, melyben a
III. osztálytól kezdve kötelező a franoia, 
az V. osztálytól kezdve pedig a latin nyelv;

d) a reáliskolákban a III. osztályról 
kezdve a francia nyelv a kötelező.

A más mint csehszlovák tannyelvű 
középiskolákban az államnyelv is kötelező. 
E típusok közül a legelterjedtebb a reál- 
gimnázium.

A középiskola I. osztályába fölvehetők 
mindazon tanulók, kik az elemi iskola IV. 
vagy V. osztályát elvégezték és a felvé
teli vizsgát sikerrel letették.

A felvételt az illető rendelet olykép sza
bályozza, hogy a középiskolába lépni szán
dékozó elemi iskolai IV., esetleg felsőbb 
osztályú tanulók saját iskolájuk igazgató
jánál május hó lő-ig bejelentik ezen szán
dékukat, megjelölvén azon középiskolát, 
melybe be akarnak iratkozni. Az osztály- 
tanító minden egyes ilyen tanulóról a 
minisztérium által kiadott minta szerint 
személyi-lapot állít ki; ezen személyi-lap 
magában foglalja a tanuló lelki és testi 
tehetségeinek, egészségi állapotának és 
környezetének leírását és az illető tanító 
véleményét arról, hogy a tanuló kópes-e 
tanulmányait a középiskolában folytatni. 
Ezen személyi-laphoz csatolja az elemi 
iskola a tanuló látogatási bizonyítványát 
a tanuló magaviseletéről és a tannyelv
ben, valamint a számtanban elért ered
ményéről és beküldi azon középiskola 
igazgatóságához, melybe a tanuló beirat
kozni szándékszik. Június 28—30-ig van
nak a felvételi vizsgálatok. Az elemi is
kola IV. osztályát végzett tanulók a tan
nyelvből és a számtanból írásbeli és szó
beli, az V. osztályt végzett tanulók pedig 
csak szóbeli információs vizsgát tesznek. 
A vizsgák eredménye alapján a tanári
testület határoz a tanuló felvételéről.

III. T a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t e k .
A tanítók képzése a tanítóképző inté

zetekben és a pedagógiai akadémiákon 
történik.

A tanítóképző intézetek négy évfolya- 
múak. Az első évfolyamba felvehető, a 
polgári iskola 3 osztályát, vagy egyéves 
tanfolyamot, avagy a gimnázium 4. osz
tályát végzett tanulók, kik a tannyelvből 
és a számtanból sikerrel teszik le a fel
vételi vizsgát.

A pedagógiai akadémiák egy évfolya- 
múak. A felvételhez szükséges a közép
iskolai érettségi bizonyítvány és jó zenei 
hallás, mit a felvételi vizsgánál állapíta
nak meg. A pedagógiai akadémiák tan
tárgyai: a neveléstan, módszertan, neve
léstörténet, hegedű, ének-, mezőgazdaság- 
tan és iskolai szervezettan.

A tanítóképző intézet 4. évfolyamának 
és a ped. akadémia növendékei érettségi 
vizsgát tesznek. Ezen tanítói érettségi fel
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jogosítja őket, hogy ideiglenes tanítói minő
ségben alkalmazva lehessenek. 20 hónapi 
sjkeres működés után képesítő vizsgára 
bocsáttatnak és további 1Ó hónapos mű
ködés után polgári iskolai szakvizsgára 
bocsáthatók.

Ilyen vizsgát 4 szakból lehet tenni, és 
pedig:

I. tannyelv, földrajz és történelem,
II. természetrajz, természettan, vegytan 

óe matematika,
ü l .  rajz, szépírás, ábrázoló mértan és 

matematika,
IV. tannyelv, egy más nyelv és testi 

nevelés.
A középiskolai tanárok fizetését az 

1926. évi 103. sz. törvény rendezte.
Az ideiglenes tanárok fizetése szolgála

tuk első 18 hónapjában 15.600 Ke, a kö
vetkező 18 hónapban pedig 17.400 Ke.

A végleges tanárok fizetése az 1. foko
zatban 15.000 Kő és a 9. (utolsó) fokozat
ban 39.600 Kő. Ehhez járul még:

a) a működési évi 2.808 Kő-től évi 
7.200 Kö-ig terjedő pótlék,

b) az évi 2.400 Kő-től évi 12.480 Kö-ig 
terjedhető igazgatói pótlék és

c) neveltetési járulék: egy gyermekre 
évi 1.800 Kő, két és több gyermekre évi 
3.000 Kő.

K ö z é p i s k o l á i ! .
(1935/36. tanévi adatok.)

a) Oeehedovík tamyetvü iBkolák osztályok tanulók
S z á m a

gimnáziumok.......................... . . . 18 232 9.700
reálgimnáziumok ..................... . .  137 1.687 64.034
reform-reálgimnáziumok . . . . . .  27 352 13.668
reáliskolák .............................. 375 14.569

összesen........ . .  213 2.646 101.971
b) Német tannyelvű:

gimnáziumok............................ . .  10 106 3.586
reálgimnáziumok .................... . .  32 377 13.827
decsini típusú reálgimnázium 3 42 1.581
reform-reálgimnázium.............., ..  13 126 4.125
reáliskolák .............................. 139 4.901

összesen......... . .  73 790 28.020
c) Magyar tannyelvű:

gimnázium................................ 1 8 657
reálgimnáziumok .................... 7 86 3.397

összesen........ 8 94 4.054
d) Lengyel tannyelvű ..........

reálgimnázium ........................ 1 13 573
e) Orosz tannyelvű:

reálgimnázium ...................... 4 56 2.211
A középiskolák összes száma .. 299 3.599 136.829

IV. T a n í t ó k é p z ő i n t  é z e t e k :
Csehszlovák tannyelvű.......... . . .  72 213 8.102
Német tannyelvű.................... . . .  18 48 191
Magyar tannyelvű ................, . .  2 7 280
kengyel tannyelvű.................. 1 2 04
Opcez tannyelvű...................... 4 17 691

Összesen........ . . 97 285 9.348

G y ó g y p e d a g ó g i a i i n t é  z e11 e k.
a) Süketnéma intézetek.

A süketnéma gyermekek oktatása a sü
ketnéma intézetekben történik. Minden 
ilyen intézetben van előkészítő és 8 haladó 
osztály. Az egész köztársaságban 17 ilyen 
intézet van, és pedig :

Intézet Osztály Tanuló
1. csehszlovák tannyelvű 13 124 1388
2. karpátorosz tannyelvű 1 11 119
3. német tannyelvű........  2 20 221
4. magyar tannyelvű . . .  1 8

Ezen intézetek közül a legnagyobb a 
kremnicai (körmöcbányai), melynek 26 
osztálya van. Itt épült föl legújabban a 
süketnémák részére nagy intemátus is.

b) Vakok intézetei.
A vakok a vakok intézeteiben neveltet

nek. Ilyen intézet v a n :
Intézet Osztály Tanuló

1. csehszlovák tannyelvű. 3 15 175
2. orosz tannyelvű.......... 1 5 39
3. német tannyelvű........ 1 6 40
4. csehszlovák és német

tannyelvű...................... 1 5 60
összesen ............ 6 31 314

c) Nyomorékok és skrofulotikusok iskolái.

Intézet Osztály Tanuló
1. csehszlovák tannyelvű 7 29 938
2. orosz tannyelvű.......... 1 2 45 .
3. német tannyelvű........ 1 1 29
4. csehszlovák és nómofc

tannyelvű...................... 1 2 116
Összesen........ 10 34 938

d) Gyengeeknéjűdk iskolái.

Intézet Osztály Tanuló
1. csehszlovák tannyelvű 7 16 298
2. orosz tannyelvű.......... 1 6 117
3. német tannyelvű........ 2 5 71 ..

Összesen........ 10 27 486

e) Javítóintézetek.
Intézet Osztály Tanuló

1 . csehszlovák tannyelvű 8 12 278
2. német tannyelvű........ 3 5 144
3. csehszlovák és német

tannyelvű...................... 2 12 298
összesen ........ 13 29 720

f) Kisegítő iskola.
Intézet Osztály Tanuló

1. csehszlovák tannyelvű 32 106 1777
2. német tannyelvű........ 14 60 1046
3. magyar tannyelvű . . . 2 2 31

összesen ........ 60 106 2854

S z a k i s k o l á k .
Kereskedelmi és ipari pályára a szak

iskolák készítik elő az ifjúságot.
Vannak kétéves kereskedelmi iskolák és 

négvóvfolyamú kereskedelmi akadémiák.
Az ipariskolák vagy nógyóvfolyamúak, 

vagy kétéves szakiskolák az egyes ipar
ágak részére (fém-, mű-, üveg-, szövő-, 
molnár-, bánya-, vászon-, bőr-, fa-, por
celán-, hímző-, zeneszer-, vendéglő-, szabó-, 
csipke-, kőfaragó-, fűrész-, ékszer-ipari, 
keramikai és grafikai szakiskolák).

Az egész köztársaságban van
a) kétéves kereskedelmi iskola : 38 cseh

szlovák, 11 német tannyelvű;
b) négyévjolyanvú kereskedelmi akadémia: 

26 csehszlovák, 11 német és 2 magyar tan
nyelvű;
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c) négyévfolyamú ipariskola: 22 cseh
szlovák, 10 német és 1 magyar tannyelvű.

Az. egyes iparágak részére szánt szak
iskolák összes száma 52.

Ide tartoznak a nőifoglalkozásokra elő
készítő szakiskolák is, melyeknek összes 
száma: 71. .

I s k o l a i  h a t ó s á g o k .
Az elemi és polgári iskolák és a gyógy

pedagógiai intézetek hatóságai:
Csehországban és Morva-Sziléziában első 

fokon a helyi iskolatanács, másodfokon a 
járási iskolai bizottság, harmadfokon pedig 
az országos iskolatanács. Szlovenszkón és 
Podkarpatszká Ruszban elsőfokon az áll. 
iskoláknál a gondnokság, a felekezeti és 
-községi iskoláknál az iskolaszék, másod
fokon a járási tanfelügyelőség és harmad
fokon az iskola- és népművelődésügyi m i
nisztérium, illetőleg Szlovenszkón a mi
nisztérium referátusa Bratislavában, ille
tőleg Ushorodon. Az országos iskolatanács 
szervezése Szlovenszkón tervbe van véve.

Az iskolák fölötti felügyeletet a járási 
tanfelügyelők, másodfokon pedig a bratis- 
lavai referátushoz beosztott országos tan- 
felügyelők látják el.

Középiskolai és tanítóképző intézeti ható
ságok: a cseh- és morvasziléziai országos 
iskolatanács és a minisztérium, Szlovensz
kón és Podkarpatszká Ruszban pedig a 

fentemlítatt referátus (Bratislavában és 
Uzhorodon) és a minisztérium.

Ezen iskolák fölötti felügyeletet a refe- 
rátusokhoz és az országos iskolatanácshoz 
beosztott országos tanfelügyelők látják el.

A szak- és a főiskolák hatósága az iskola- 
és népművelődésügyi minisztérium.

S z ü l ő i  t á r s u l a t o k .
Az iskola- és nópművelődésügyi minisz

térium egyik fontos intézkedéséről teszünk 
még említést. Ezen minisztérium ugyanis 
1930-ban rendeletet adott ki az egyes 
iskoláknál szervezendő szülői társulatokról.

A szülői társulatok feladata:
a) az iskolák támogatása, hogy bennük 

a szülők, tanítók, tanárok és a tanulók 
között egészséges közszellem fejlődhessék;

b) tanácskozni a tanítókkal a családi 
és társadalmi nevelés kérdéseiről és a 
szülők részére előadásokat, megbeszélé
seket, kiállításokat stb. szervezni;

c) szervezni és fenntartani a tanuló 
ifjúságot segélyző (étkezés, felruházás, tan
eszközökkel stb. való ellátás), egészségügyi 
és az ifjúság üdülését célzó intézményeket 
(menhelyek, üdülőhelyek, szünidei tele
pek), segíteni az iskolát annak elhelye
zése és berendezése, valamint az iskolai 
munkatermek, iskolakonyhák, olvasóter
mek szervezése és fenntartása, nemkülön
ben a rendes iskolalátogatás, a bejáró
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tanulók iskolába való szállítása és az is- 
! kólát végzett tanulóknak megfelelő álláfi- 
| hoz való juttatása tekintetében.

Ezen szülői társulatok majdnem min
den iskolánál szerveztettek s' működésük 
— különösen a városokban — minden 
tekintetben szép eredményeket ért el.
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Csehszlovák tannyelvű: 
Károly-egyetem Prahában . 1 1 1 1 1 —
Masaryk-egyetem Brnóban . — 
Komensky-egyetem Bratis-

1 1 1 1 r*r
lávában ..............................  —

R. kát. teológiai fakultás Olo-
1 1 1 rni-. Í | r~-

moucban ............................  1
Evang. fakult. Bratislavában 1 
Állatorvosi főiskola Brnóban — — 1

Német tannyelvű:
Német egyetem Prahában 1 1 1 1 .11 —

A magyar nyelv tanszéke a prahai Ká' 
roly-egyetemen és a bratislavai Komensky 
egyetemen van szervezve.

Technikai irányú főiskolák. ')
Csehszlovák tannyelvű: Műegyetem Pra- 

hában és Brnóban, Bányászati főiskola 
Pribramban. Gazdasági főiskola Bmóban.

Német tannyelvű: Műegyetem Prahában 
és Brnóban.

Csehov, Anton Pávlovics, orosz író, (1860 
jan. 29. Taganrogban) 1904 júl. 15. Baden- 
weilerben, 19 éves korában, középiskolái 
elvégzése után Moszkvába ment s az egye
tem orvosi karára iratkozott be. Mivel ön
magának kellett fenntartásáról gondoskod
nia, a moszkvai előlapokba dolgozott. 1884. 
megkapta orvosi diplomáját, de nem foly
tatott orvosi gyakorlatot, hanem az iro
dalomnak szentelte magát. Az előlapokba 
Csechonte név alatt írt (így hívta őt tagan- 
rogi hitoktatója) s ezen a néven adta ki 
1883— 1886. írt humoreszkjeit Tarka elbe
szélések c. alatt. A köv. évben jelent ineg 
második elbeszélés-kötete Alkonyaikor (V. 
Szumerkach, 1887) c, alatt, mely magára 
vonta a közönség figyelmét. Az Akadémia 
a Puskin-díjjal tüntette ki s az Orosz Gon
dolat (Ruszkájá Myszlj) c. tekintélyes iro
dalmi és kritikai szemle meghívta munka
társnak. Itt jelent meg 1888. A szteppe c. 
gyönyörű novellája, első igazi remekműve. 
Ekkor írta Ivánov c. drámáját, melyet nagy 
sikerrel adtak elő Moszkvában és Péter- 
várott. 1889. adta ki Az unalmas történet 
c. hosszú elbeszélését, melyben elérte művé
szete legfelsőbb fokát s amelynél tovább 
nem jutott. Ebben az időben a hazájáén  
uralkodó vigasztalan állapotok miatt bús
komorság vett rajta erőt s 1892-ig a tolszto-
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jánizmusban keresett vigasztalást. Hogy 
kikerüljön abból a nyomasztó légkörből, 
amely őt Moszkvában körülvette, 1890. 
Száchálin szigetére utazott s az ottani szám- 
űzöttek életét tanulmányozta. Utazása 
eredményét Száchálin szigete c. (1893) mű
vében tette közzé. Ez egyike a világiroda
lom legszebb útleírásainak, jóllehet nagyon 
szomorú. 1891— 1897. több külföldi utazást 
tett. Az erdei manó c. drámája (1893) meg
bukott; pár óv múlva teljesen átdolgozta 
s Vánfá bácsi címen nagy sikert ért el vele. 
1896. írta a Sirály (Csájká) c. drámáját, 
mely Pétervárott a bemutatón megbukott, 
de azután a Moszkvai Művészszínház dia
dalra vitte. A színháznak ma is egy sirály 
a oímere. Következő darabjait: A három 
nővér (1901) és Cseremyéskert (Visnevyj 
szád, 1904). ennek a színháznak írta s igen 
nagy sikert ért el velük. Cs. minden újabb 
könyvének megjelenése eseményszámba 
ment, de betegsége miatt keveset dolgozott. 
Tüdőbaj ölte meg.

Cs. a nyolcvanas évek orosz irodalmának 
representative man-je. Ennek a tizednek 
az elfásult, nyárspolgárias életét rajzolja. 
A kor szatirikusa s ha nevetünk is elbeszé
lésein s humoreszkjein, mégis szomorú 
érzés marad lelkűnkben.

Csekey István (1889—). 1912— 19. a kecs
keméti jogakadémián a közigazgatási jog 
tr. 1918. a bp. egyetem a magy közjog 
mtr. 1923. a tartui (dorpati) észt egyetem 
német előadási nyelvvel a közigazgatási 
jog ny. r. tr. Itt a magy. kormány meg
bízásából megalapította és igazgatta a 
Dorpati Magyar Tudományos Intézetet. 
(Kiadványai a Bibliotheca Hungarico-Estica 
Instibuti LitterarumHungarici Dorpatensis.) 
1931. a szegedi egyetemen a politika ny. r. 
tr. Nagy feltűnést keltett a tudományos 
világban, amikor 1914. nyilvánosságra 
hozta a magyar pragmatica sanctiót tar
talmazó 1723. évi törvénycikkeknek el
veszettnek hitt írott eredeti példányát.
M .: Über das handschriftliche Original 
der ung. Pragmatischen Sanktion (1916), 
ugyanez magyarul a Magyar Tud. Ak. 
kiadásában fakszimilékkel; L’Organisa- 
tion dTnstituts scientifiques ä l’Etranger
(1925); A kisebbségi kultúrautonómia Észt
országban (1928); Északi írások (1928); 
La Constitution de Hongrie (1929); Est
nisch-ungarische Beziehungen und das 
Ungarische Wissenschaftliche Institut in 
Tartu (Dorpat) (1930).

Csendes foglalkoztatás : kisegítő eszköz 
az osztatlan népiskolában, ahol egy tanító 
több osztályt tanít. Rendeltetése az, hogy 
amikor a tanító az egyik osztállyal fog
lalkozik, a többiek ne maradjanak tét
lenül. A Cs. lehet a már tanultak ismétlése, 
begyakorlása, előkészítés valamely követ
kező foglalkozásra, megadott feladat meg
oldása stb. A Cs. nagy ügyességet tételez 
fel a tanító részéről, mert arra kell tőre
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kednie, hogy saját munkája és a tanulók 
Cs. ne zavarja egymást kölcsönösen. V. ö.
E. H e y w a n g : Die Stillarbeit (Päd. Mag. 
1261. sz.).

Csendes napok. Református vallású kö- 
zépisk. tanulók számára szokták tartani a 
húsvét előtti hetekben a csendes napokat. 
Vallástanárok és tanítványaik 2—3 napra 
abbahagyván iskolai munkájukat, ön
vizsgálatra és lelki életük elmélyítésére 
fordítják a csendes napokat a Biblia- 
intése szerint: „Csendesedjetek el és ismer
jétek meg, hogy én vagyok az Isten“ 
(Zsolt. 46 : 11). Az ilyen csendes nap 
imádkozással, énekléssel, bibliatanulmá
nyozással, a résztvevők lelki élményeiről 
való kölcsönös bizonyságtétellel, egy-kót 
alkalomszerű előadás megbeszéléséveltelik 
el, azaz tisztán devocionális jellege van s 
így a lelki élet megújulásának, a vallásos 
életformálásnak és jellemképzésnek el
engedhetetlen tényezője. V. ö. Schofield : 
Retreats, their value, method, and orga
nisation (1927). B. O.

Csengery 1. Antal (1822— 1880) politikus, 
publicista, nemzetgazdasági és történettu
dományi író. A magas színvonalon álló tud. 
munkák egész sorát írta, ezenkívül társa
dalmi téren is élénk tevékenységet fejtett 
ki. Szívesen foglalkozott tanügyi kérdések
kel ; belevitte az 1868. évi népokt. alap
törvénybe a polgári iskolák intézményét 
és Pesten több ilyen iskola megteremtésé
ben közreműködött. A Pesti Hírlapnak 
1845— 1849., a Bp. Szemlének 1857—1869. 
szerk., a M. T. Ak.nak r. tagja volt. 
Pedagógiai vonatkozási! m .: Képek az em
beri művelődéstörténetéből, A jogi és állam
tudományok tanítása ügyében. Néhány szó 
a szakoktatásról, A polgári iskolákról. 
(Összegyűjtött Munkái V. köt., 1884). Gy.

— 2. J á n o s  (1856—) filológus és mű
fordító, a kolozsvári, majd szegedi egyet.- 
ny. r. tr., a M. T. Akadémia r. tagja. 
Számos tanulmány és tankönyv szerzője^ 
Az ókori klasszikusok egész sorának jegy- 
zetes kiadását szerkesztette. Római iro
dalomtörténete a Heinrich-féle Egyet. 
Irodalomtörténetben, A görög irodalom 
története c. munkája önállóan jelent meg. 
Geréb J.-fel és Pasteiner Gy.-val : Római 
világ. Emlékkönyv a magy. tanárok olasz- 
országi tanulmányút járói (1899). A mű
vészet a középisk.-ban. (Közokt. tanul
mányok, 1907.) Legmaradandóbb érdemeit 
a görög és római klasszikusok műfordítása 
terén szerezte (Horatius, Euripides, Pin- 
daros, Homeros, Vergilius). Rektori szék
foglalója : Az ókori klasszikusok jelentő
sége a középiskolában (1925). 1892—9ő. 
szerk. a M. P.-t.

Cserediák, cseregyerek : 1. Tanulócsere.
Cserei József (1850—) kegyesr. tr. és író, 

M. : A classica-philologia művelése hazánk
ban a XVII. századig (1884). Gondolatok 
az idealizmus ós realizmus köréből (188ű).
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Néhány vonás az ó-görögök szellemi éle
tének fejlődéséből (1886). A nyelv eredete 
(1888).

Cserép József (1858— ) tr. és író, egyet. 
<ntr. Latin és görög klasszikusok fordítója. 
M .: Római irodalomtörténet (1896). Sal- 
lustius életviszonyaira és munkáira von. 
függő kérdések (1896). A magyarok ere
dete (1926) és számos értekezés.

Cserkészet: századunknak egyik leg
nagyobb pedagógiai mozgalma. Célja új 
fiútípus kialakítása, önnevelésre való gya
korlati rásegítés útján. Munkájában a prak
tikus jellemképzés vezetése alatt harmo
nikusan egyesül testnevelés, életrevaló 
ügyességek (kézimunka) elsajátíttatása és 
a szabad természetben való élet. Legfőbb 
módszere a személyes élmény, a cseleked- 
tetés, eszköze a cserkesz törvény és foga
dalom, a napi jótett, a táborozás és a 
közös öfS' (örsi v. csapat-) munka. A Cs. 
a praktikus angol szellem alkotása. Meg
alkotója Baden-Powell (1. o.) angol tábor
nok, a búr háborúban mint Mafeking vé
delmezője, az őrség csekély száma miatt a 
város ifjúságét szervezte a tűzvonal mö
götti szolgálatokra. Hazatérve, az utcák 
veszendőbe menő ifjúságának megmenté
sére tovább fejlesztette megkezdett mű
vét. A Cs. alapvető könyve a Scouting for 
boys (1908). Baden-Powell mozgalma, ame
lyet 30 fiúval kezdett, nem maradt hatás 
nélkül.Rövid idő, mintegy 3 év alatt Angliá
ban, de az egész világon is elterjedt és oly 
hatalmas arányokat öltött, hogy a tábor
nok lemondott katonai rangjáról és egész 
energiáját a Cs.nek szentelte. A mozgalom 
mindjárt hajnalán bejárta Amerikát is. 
Az Egyesült-Államokban ma mintegy 40 
egyetemi tanszék hirdeti a Cs. gondolatát 
és itt él a világ cserkészeinek fele, kb. 
egymillió. Angliában a Cs. dédelgetett 
nemzeti intézmény; az angol cserkészek 
száma félmillió körül van. A mozgalom 
ma már a világ legtöbb népénél meghono
sodott és többé-kevésbé nemzeti jellegűvé 
vált. A négyévenkint megismétlődő közös 
táborozásokon (Jamboree*) és vezető
kongresszusokon hatalmas arányú világ
testvériség kezd kibontakozni. A Cs. első 
nemzetközi összejövetelén 1920. kétmillió 
cserkész választotta Baden-'Fowellt á ..világ 
főcserkészévé”. ‘Ugyanebben az évben iS -
pett be a már végleg kialakult Magyar 

l^Cserkész-Szöyetség is 
nemzetközi aeerkészim

serkész-Szövetség is a londoni állandó 
mda tagjainak sorába.

A magyar Cs.be a nemzeti újjászületésnek 
vezetőkben és fiúkban ösztönszerűen 
megnyilatkozó szükségérzete ad hatal
mas lendületet. A magyar Cs.et ez teszi 
jellegzetesen magyarrá. Minthogy pe
dig a z  irányítás nálunk KSZttettől h iv a 
tá so s  -vezetők kezében van, a magyar 
Qsret a  legtö_hh_ k ü lfö ld i m o z g a lo m m a l

*) A Mlnbafíarefe nyelvfa összejövetelt Jelent.

cserkészideál: „emberebb ember- és ma- 
gyarabb magyar.” A Cs. tagjainak sorába 
a fiú 12 éves korában léphet. (8— 12 éves 
korig mint kiscserkész, farkaskölyök v. 
apród, a Cs.re előkészítő csapat tagjaként 
szerepelhet.) Jelentkezése után mint jelölt 
dolgozik és készül. A próbaidő leteltével 
jelöltpróbát és fogadalmat tesz. A cser
készfogadalom szövege a következő : „Én
N. N. fogadom, hogy híven teljesítem kö
telességeimet, amelyekkel Istennek, ha
zámnak és embertársaimnak tartozom. 
Minden lehetőt megteszek, hogy másokon 
segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és 
mindenkor megtartom. (A vezetőknél 
ehhez még hozzájárul : „A rámbízott cser
készeket legjobb tehetségem szerint neve
lem, és mindenkor jó példával járok előt
tük.”) A magyar cserkésztörvény a követ
kező : 1. A cserkész egyefresliíkű és fel
tétlenül igazat mond.''2r“A’c^rrtrész híven 
teljesíti kötelességeit. 3. A cserkész, ahol 
tud, segít. 4. A cserkész minden jcagrkésgt 
testvérének tekint,;«-. A' cserkész másokkal 
szemben gyöngéd, magával szemben szi
gorú. 6. A cserkész szereti a természetet: 
jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. 
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel 
és készségesen engedelmeskedik. 8. A cser
kész vidám és meggondolt. 9. A cserkész 
takarékos. 10. A cserkész testben és lélek
ben tiszta. A Cs. szervezete az Örs-re támasz
kodik. 8— 10 fiú alkot egy örsöt, élén az 
őrsvezető áll, aki az Örs tagjainál 1—2 év
vel idősebb. Az őrs tagjai szoros bajtársi 
viszonyban élnek. Három-négy őrs egy 
rajt alkot, élén a raj vezetővel vagy raj- 
parancsnokkal. Egy vagy több raj csapatot 
alkot, a csapatparancsnőkkal az élén. Segítői 
a cserkésztisztek. (21 éves korig segédtisz
tek.) Magyarországon az őrsvezetőknek 
örsvezétőt7 ~a tryzlykHök a Magyar Cser- 
"kész-Szővetség közponfi bizottsága -alőtt 
--tfegfí prőbátrlsőll tenmök,. Ök oktatják a 
'Bserkészeket a másodé, illetve az első osz
tályú próba letétele után a különpróbák 
28-féle anyagára^ A próbák anyaga az 
alapvető erkölcsi M nenI^I^kérde°el^meP, 
léTT'lryakbrlati Ismeretekből áll (első se-~ 
gél ynyujíasj megfigyelés, főzés, térkép- 
ismeret, fizikai, földrajzi és természetrajzi 
stb. ismeretek). A próbákra való készület 
mellett kirándulások, ünnepélyek, etikai 
megbeszélések töltik ki a cserkész-pro
gramot. A Cs. legigazibb munkatere a tábor, 
az önállóságnak, ügyességnek, az 'együtt
érzésnek az iskolája, ahol a fiúk a maguk 
kis államában élnek. Napjainkban'hatalmas 
fejlocffenek-indult a-z öregcserkészet.: a 18 
éven felüli ifjúság cseFRéSzszülemű egvesü- 
lése. Ez a mozgalom (amely a hasonló céló

té liy g e s m  e l-
- t é r im é g  nem  ta lá lta  m eg vég leges Tormáj át.' 

N á lu i3 t~ » --fő sú ly t-a  cserkészszeH em ü gon-
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országon a cserkészet 
nyúlnak vissza. Ma a magyar cserkészek 
száma 30.000 körül vau. Cserkészcsapatot 
nálunlTcsal 
tek (csapái 
nak.

____ _______  ;) alakíthat]
"’magyar cserkészcsapatő¥ vala-~3"

mennyien a Magyar Cserkész Szövetség 
kötelékébe tartoznak, amely a k u l tusz- 
miniszter ellenőrzése alatt áll. A szövetség 
Í912-ben alakult s 192(Tóta tágja a londoni 
állandó nemzetközi cserkészirodának. A 
magyar Cs. feje az államfőtől kinevezett 
jőcserkész. Jelenlpgj_.gr. Khuen-Héderváxy 
RárrriyY J grrTéTeky PáL-th. főcserkész, a

tagj a. J A~szovetség
- az  országos cséfk e ___ ___ _________
Albrecht" kir. herceg j~ a cserkészet társa
dalmi tambgatajlrar^A^BIägyai' Cserkész- 
■Szövetség hivatalos lapja a Magyar Cser
kész és a Vezetők Lapja. Gazdasági szerve : 
a Cserkészbolt. A Cs. mellett korán meg
indult a párhuzamos leánymozgalom, a 
leánycserkészet is (Angliában : Girl-Quides), 
amelyet Baden-Powell eszméi alapján 
Lady Baden-Powell vezet. Szelleme és 
gyakorlata a Cs.nek nőies átalakítása. 
Magyarországon 1919-ben alakult meg a 
Magyar Cserkészleány-Szövetség. [Cserkész 
ném. Pfadfinder, i i .  éclalréur, ang. boy- 
scout].

Í r o d .  Baden-Powell: Scouting for boys. London. 
192611, (Németül: Pfadfinder, B.-P. Schräg, Zürich, 
1928. Franciául: Eclaireurs, B.-P. Bővet, Neuchätel.) 
V . a . : The Wolf-Cubs Handbook. London 1919, Rover- 
rlng to sucoess. London 1922, Aids to scoutmasters, 
London 1920. Roland E. Philips: Letters to a patrol- 
leader. London. P. J. Serin : Le scoutisme. Paris 1922. 
Handbook for Scoutmasters. New-York 1922. S ik : 
Magyar Cserkészvezetők könyve. 1925’. (pedagógiai 
részének német fordítása: Der Führer. S.-Velósy. 1919). 
Major D . : Cserkészörsvezetők könyve. 1927’ 
(Németül: Der Sippenführer. 1929.) Kreybig R. : 
A cserkészet kézikönyve. 1914. Demjén-Tas: Magyar 
őrszem. 1914. Temeti O y.: Cserkészkönyv. 1928*. 
Faragó E . : Kisfiú és a cserkészet. 1928. Oerritsen: 
Farkaskölykök könyve. 1928. Faragó E . : Az öregcser
készet útjain. 1929. A magyar cserkész könyvel. Szerk. 
Vidovszky K. (1—102.) Buozkó E . : Törvénymagyará
zat. Berlin, A cserkésztiszt, összeáll, a 90. sz. ö. Sz. J. 
K. 1926. Cserkészieányok Útmutatója. 1915. Linden- 
mayer A . :  Családvezetők könyve. 1925. ü. a . : Tün
dérke. R e p e r t. Tábori P .:  A nemzetközi őrs (1981). 
R adr&nyi K . :  Cserkészúton spanyolföldön (1931). 
Imre L .: A boy-scout-mozgalom (M. P. 1914). Halácsy 
E . : A cserkészfiúk (1. A nagy vihar hajótöröttel 
1927. 215—17.1.). Néhány szó a cserkészmozgalomról, 
(M. K. 1913 : 247, 377). S ik  S . : A cserkészet nevelő 
értéke (M. K. 1916). Sik S.

Csillagászat az a  tu d o m á n y , am ely  a 
F ö ld ö n  k ív ü l fek vő  összes égi testek n ek  
fiz ika i tu la jd o n sá g a iv a l, m éreteivel, a  v i 
lágűrben  v a ló  e lo sz lá sá v a l s m ozgása ik  
törvén yszerű ségeive l fog la lkozik . A Cs.ban  
főleg a  m a tem a tik a  és fiz ik a i tu d o m á n y o k  
ta lá lk o zn a k . M int isk ola i ta n tá rg y  a lsóbb  
fok on  a  földrajzhoz v a n  csa to lv a , m íg  fe l
sőb b  fok on  a fiz ik a  keretében  ta n ítjá k . 
V égeredm ényben  eg y ik h ez  sem  ta rto z ik

ugyan, mert ha a modem földrajzot a föld
felszín élettudományának tekintjük, csu
pán azokkal az égitestekkel és kozmikus 
hatásokkal lehetne keretében foglalkozni, 
amelyek valamilyen módon hatással van
nak a földfelszíni életre, pl. a Nap külön
böző sugarai a földfelszínre, a Hold az 
általános vonzás következtében a tenger- 
járásra stb. Ezért az újabb tantervek és 
utasítások a matematikai és csillagászati 
földrajz elemeinek csupán ama jelenségeit 
engedik tárgyalni, amelyek feltétlenül 
szükségesek a Földnek, mint égitestnek 
bemutatására, a Földön való tájékozódás
hoz, a Földön közvetlenül tapasztalható 
csülagászati jelenségek, a nappal, éjjel, 
évszakok, valamint az időszámítás lénye
gének megvilágításához. Ezt az anyagot 
is a legszorosabb kapcsolatba kell hozni 
a földfelszíni jelenségekkel, mert tanítása 
semmiképpen sem válhatik öncéllá. így  
pl. a Föld alakjának ismerete nélkül nem 
értelmezhetők az éghajlati övék, az eklip
tika hajlása nélkül az évszakok. Minthogy 
a csillagászati földrajzban bonyolult moz
gások, helyzetek megértetése nélkül a je
lenségek nem világíthatók meg, nagyon 
nagy súlyt kell vetni a szemléltetésre, még 
ha csak a legegyszerűbb szemléltető esz
közök állanak is rendelkezésre. Ilyenek 
a földgömb, tellurium, lunárium. Fodor.

Csoaagyermekek azok a kiskorúak, akik 
életkorukhoz képest feltűnő szellemi fej
lettséggel vagy művészi képességgel rendel
keznek. A Cs.nek három főcsoportját 
különböztetjük meg : 1. a szupemormáli- 
sok, akiknek intelligenciája felülemelkedik 
az átlagén (a technikai készség kivételével 
valamennyi fajlagos elmeképesség terén 
kiválnak); 2. akiknek szellemi kiválósága 
csak egy-egy irányban nyilatkozik meg, 
azaz a különleges zsenik (zenében Mozart, 
Nyíregyházi Ervin, Vecsey Ferenc, Nagy 
János, Geyer Stefi ; költők : Tasso, Goethe ; 
festők : Raffael, Dürer ; matematikusok : 
Pascal, Gauss) és 3. a kiváló testi tehet
ségekkel rendelkező kiskorúak (sport- 
fenomenek, országos és világbajnokok). 
Nem tartoznak a Cs. sorába azok a mester
ségesen tenyésztett koraérettek, akik egyes 
tehetségek (számvetés, emlékezet, szín
játszás) múló fellángolása után a közép- 
szerűségbe merülnek vissza, vagy egészen 
elzüllenek. Az igazi Cs. érvényesüléséhez 
nagy nemzeti és erkölcsi érdekek fűződnek, 
miért is nevelésükre, gondozásukra külö
nös gond fordítandó. Nevelésüknél és 
tanításuknál irányadó elv a mértékletes 
fejlesztés, a szellemiek mellett a testi és 
erkölcsi nevelésnek még a rendesnél is 
fokozottabb hangsúlyozása, mert hiszen 
ezek a gyermekek nemcsak a normálisak
nál sokkal súlyosabb testi és lelki feszült
ségben élnek, hanem a különféle képes
ségeknek csak a legritkább esetben talál
ható harmonikus megoszlása folytán több
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nyíre kiegyensúlyozatlanok. Erkölcsi intel
lektusuknak szisztematikus kiépítése sok
kal veszélyezettebb, mint a többi, átlagos 
gyermeknél. A Cs.nek, bár egyéni veze
tésre, egyéni bánásmódra van szükségük, 
mégis éppen olyan fontos a közösségben 
való neveltetésük, a közösséggel való 
együttműködés és az összetartozás érzésé
nek, akarásának tudatosítása. Végül meg
jegyezzük, hogy annak megállapításához, 
vájjon valóban Cs.kel van-e dolgunk, nem 
elegendők egyedül a tanító (tanár) puszta 
megfigyelései, hanem ahhoz beható bio
lógiai gondolkodásra alapozott kísérleti 
lélektani eljárásokra, mérésekre van szük
ség. (L. meg : Koraérettség).

í r o d .  Révész 0 . :  A tehetség korai felismerése (1918). 
U. a . : Ervin Nyíregyházi, Psychologische Analyse 
eines musikalisch hervorragenden Kindes (1916). 
Ranschbarg: Az emberi elme (1923). Fr. Baiungarten: 
Wunderkinder. Psychol. Untersuchungen (1930), több 
a nyilv. előtt szerepelt Cs.ről számol be. A. v. PesUUozza: 
Wunderkind (1923) és Pád. Mag. 531. sz.

Csokonai Vitéz Mihály (1773—1805) 
lírai, epikai és drámai költő. Debrecenben 
született. Tanulmányait szülővárosa híres 
kollégiumában folytatta, majd ugyanott 
tanított is ; azonban az iskolai fegyelemmel 
összeütközésbe kerülvén, távoznia kellett. 
Rövid ideig tartó sárospataki főiskolai jogi 
tanulmány után sokat hányódott Pozsony
ban, Komáromban és a Dunán túl. 1799. 
májusától az óv végéig hely. tr. volt a 
csurgói gimn.nál. Nagy tanultsága és 
műveltsége sok barátot szerzett neki. Ez 
volt költészetének is legtermékenyebb 
korszaka. Somogyi tartózkodása idején 
írta vígjátékait is, amelyeket tanítványai
val előadatott. Somogy megyéből betegen 
került vissza Debrecenbe, ahol nemsokára 
fiatalon meghalt. Lírai költészete érzelmi 
és gondolati tartalmának gazdagsága mel
lett figyelmet érdemel komikus eposza, a 
Dorottya s különösen A lélek halhatatlan
sága c. bölcseleti tárgyú tanítókölteménye. 
Csokonai rövid pedagógiai pályáján is a 
magyar tanári rendnek legnagyobb hírű 
tagjai közé tartozik. A csurgói ref. reál- 
gimnáziumot róla nevezték el.

í r o d .  Haraszti O y.: Csokonai (é. n.). Ferenczi Z . : 
Cb. (1907, ism. M. K. 1908). Dóczy L .: Cs. (Magy. 
Kvtár). Kéky L Cs. (Bp. Szemle 1923). Gulyás J . : 
Cs. színdarabjainak előadásai (írod. tört. Közi. 1925). 
Gyulai Á g .: Cs. a kathedrán (1901). G y u la i  Á g .

Csokonaí-kür (Debrecen). A régi múltra 
visszatekintő Debreceni Felolvasó Egyesü
letből alakult át 1890:~Célja szellemi köz
pontot létesíteni Debrecenben, előadások, 
estélyek tartása, jutalomdíjak, pályatéte
lek kitűzése, évkönyv kiadása által, vala
mint a Csokonai-kiütuszt ápolni.

Csokonai Lapok, szépirodalmi hetilap, 
szerkesztette s kiadta Oláh Pető Debrecen
ben (az első három számot Oláh Károllyal 
szerkesztette). Megjelent I860 júl. 3-tól 
okt. 6-ig, hetenként kétszer.

Csoma-kódéx, a  X V I . sz . közepéről való 
magyar kézirat, mely Gräffer bóosi könyv

árustól került a M. T. Akadémia birto
kába. Énekgyüjtemény, melyben a többi 
közt Szilágyi és Hajmási, a szendrői név
telen költeménye s a drávai névtelen Rusz- 
tán császárja maradt fönn.

Cbopcv László. író és tanár, szül. 1858 
okt: LRomocsahézán (ma Romocsafalva), 
A budapesti egyetemen matematikai és 
fizikai tanári oklevelet szerzett, e mellett 
szorgalmasan ismertette fordításban a 
kiválóbb orosz írókat. 1879. a miniszter- 
elnökség fordító osztályában orosz fordí
tónak alkalmazták, de 1892. a budapesti
V. kér. főgimnáziumhoz nevezték ki ta
nárnak. 1887— 1906-ig a Kir. M. Természet- 
tud. Társulatnak másodtitkára, a Társulati 
Közlöny és a Pótfüzetek társszerkesztője 
volt. Rutén-magyar szótárát az Akadémia
1881. a Fekéshazy-jutalommal tüntette ki 
(megjelent 1883); a vallás- és közoktatás
ügyi minisztérium*~Tnegbízásából a rutén 
népiskolák számára szerkesztette a tan- 
köfiyvéket tés' vezérkönyveket (magyar 
nyelvtan ,_jolyafiókönyv^-magyar'történet). 
Fordításai közül említendők: Orosz beszé
lgető (Budapest 1882); Turgenyev, Költe
mények prózáiban (1884); u. a., Egy vadász 
iratai (1885); Tolsztoj Leó, Szebasztopol
(1888). Természettudományi munkák for
dításai : Przsevalszkij, Zájzánból Khámin 
át Tibetbe (1884); Krümmel, A z óceán.

Csornai premontreiek közoktatásügye:
1. Prémontreiek.

Csopey László (1856—) író és tr. A rutén 
népiskolák számára tankönyveket és ve
zérkönyveket szerk. Rutén-magyar szó
tárát az Akadémia pályadíjjal tüntette ki.

Csökkentlátású gyermekek iskolája ; 1.
Látás.

Csökönyösség : 1. Dac.
Cubberley, Ellwood Patterson (1868—) 

amenKSTpedagógus. 1906 óta a  kaliforniai 
Leland Stanford egyet, tr., 1917 óta ez 
egyetem pedagógiai fakultásának dékánja. 
A legtermékenyebb amerikai pedagógiai 
írók egyike. Elsősorban az iskolaszervezés 
és adminisztráció kérdéseivel foglalkozik, 
azonban ezeket is a pedagógia tudományos 
alapelveinek szemszögéből ítéli meg és 
ezért könyvei a leghasználatosabb egyetemi 
tankönyvek és forrásmunkák azam erikáí 

’'iskolaügy tanulmányozására. Az amerikai 
öSáta§ügy-fejlődcs'éfe és jövő kialakulá
sára gazdag irodalmi munkásságával és 
elismert tekintélyével nagy befolyást gya
korol. M. : Syllabus of Lectures on the 
History of Education (1902). School Funds 
and their Apportionment (1905), Certifi
cation of Teachers (1906), Changing Con
ceptions of Education (1909), The Impro
vement of Rural Schools (1911), Rural 
Life and Education (1922), State and 
County Educational Reorganisation (1914), 
Public School Administration (1922), 
School Organization and Administration
(1916), Public Education in the United
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States (1919), A History of Education
(1921), The Principal and his School (1923), 
An Introduction to the Study of Education
(1925), State School Administration (1926), 
Monroe’s Encyclopedia of Education volt 
szerk. (1911—13), Riverside Text books 
in Education Series szerk. L.

Curriculum vitae (lat.) életpálya, röviden 
életrajz, amelyet folyamodványokhoz szok
tak mellékelni.

Curtman, Wilh. Jak. Qe.org (1802—71) 
hesseni kiváló tanférfiú; rendkívül sok
oldalú tevékenységet fejtett ki a köznevelés 
kérdésének és a tankönyvirodalomnak 
területein. A gyakorlat embere volt, aki 
ipari oktatás által a nőket is keresetképessé 
akarta tenni. Sürgette a helyes tanítókép
zést és a szakszerű tanfelügyeletet s el
ítélte a lelkészfelügyelők intézményét, 
amiért heves támadásokban részesült. 
A negyvenes években nálunk is igen ked
velt pedagógus volt, sőt Schedius L. az 
első prot. tanítógyülésen e szavakkal 
ajánlja egyik művét (Die Schule u. das 
Leben) fordításra : „Egy valóságos remek 
neveléstani műre akarom önöket figyel
meztetni.“ M. : Gewerbeschule für das 
weibliche Geschlecht (1836). Geschichten 
für Kinder, die noch nicht lesen (1841). 
Die Schule und das Leben (1842). Gyöke
resen átdolgozta Schwarz Lehrbuch der 
Pádagogik-ját (18574) ezzel a címmel: 
Lehrbuch der Erziehung u. des Unter
richts (18667).

í r o d . ;  Fr. Bornmann: C. als Vorkämpfer für 
moderne pädag. Ideen (Päd. Mag. 1025. sz.)

Custodes. .(Őrök.) A XVI. századtól az 
iskolai és intemátusi élet szabályainak 
megtartását nem ritkán egyes tanulókkal 
ellenőriztetik intézményesen ( custodes, ob- 
servatores p u b lic i) ; e mellett néha titokban 
is figyeltették egy-egy tanulóval a többie
ket (c , c la n d es tin i). A latin beszéd lóvén 
a diákság körében a kötelező, a lu p u s  (far
kas) jelentette föl az anyanyelvükön tár
salgókat. Ahol, mint egyik-másik prot. 
iskolában, bizonyosfokú belső önkormány
zatot biztosított az iskola szabályzata a 
tanulóifjúságnak, a custos nemcsak ellen
őrző volt, hanem egyéb teendőket is gya
korolt. B. B.

Cygnaeus, U nó  (1810—1888) finn iskola
reformátor. A német pedagógia alapján 
igyekezett a finn nevelésügyet javítani. 
Az első finn tanítói szeminárium megala
pítója, a finn iskolai törvény szerkesztője. 
Reformjavaslatai Fröbel, Diester weg és 
Pestalozzi szellemében. M. : Erinäisiä aja- 
tuksia aiotusta kansakoulusta 1857 (Kü
lönféle gondolatok a tervbevett népiskolá
ról), Ehdoituksia Suomen kansakoulutoi- 
mesta 1861 (Javaslatok a finn népiskola 
működéséről). V. ö. G. Lönnbeck—A. J. 
Tarjanne : Unó Cygnaeuksen kirjoitukset 
Suomen kansakoulun perustamésesta ja 
järjestamisestä 1910 (U. C. írásai a finn

népiskola alapításáról és megszervezésé
ről). W.

( zakó Elemér (1876—) az orsz. iparmű
vészeti isk. ig., majd közokt. h. államtit
kár, az Egyetemi Nyomda főig. M. : Ma
gyaros ízlés. Szemelvények a magy. képző
művészet, háziipar és iparművészet forma
kincséből (Györgyivel, 1929). A magy. 
iparművészet szereplése a milánói nk. 
világkiállításon 1906 (1907). Az osztrák 
és az angol iskolázás (1924).

Czech János (1798— 1854) városi főbíró, 
a kir. tanulmányi központi bizottság s a 
könyvvizsgáló bizottság alelnöke, a M. T. 
Ak. r. t. (1832). Emlékbeszédet Toldy F. 
mondott felette. Irodalmilag főleg a tör
téneti tudományokkal, oklevelek és régi 
emlékek gyűjtésével foglalkozott. Ő ku
tatta fel Kinizsi Pálné imakönyvét (1513) 
s a róla elnevezett Cz.- és Érsekújvári-kó- 
dexet. Értekezések főleg a Tud. Gyűjte
ményben, Hormayr Archivjában és Ta- 
schenbuchjában, a Tudomány tárban és az 
Akadémia Évkönyveiben. Számos munkája 
kéziratban maradt.

Czeke Marianne (1873—) az Orsz. Pedag. 
Könyvtárhoz beosztott tud. egyetemi 
könyvtárőr. M. : Brunszvik Teréz élet- és 
jellemrajza (Révész M.tal, 1926). Brunsz
vik T.re vonatkozó cikkek a Kisdedneve
lésben és a Revue de Hongrieban. 
Történelmi és Shakespeare-tanulmányok. 
Sajtó alá rendezi Brunszvik kiadatlan 
naplóit.

Cziráky Antal gr. (1772—1852) ország
bíró, konzervatív főúr, az 1825/7. ország
gyűlés által kiküldött tanügyi albizottság 
( subdeputatio) elnöke, utóbb az Akadémia 
főtámogatója és a pesti egyetem elnöke. 
Fiatal korában (1793) mint a pesti egyetemi 
ifjak magy. nyelvművelő társaságának 
(„Pesti Magyar Társaság“ ) elnöke tüzes 
magy. szónoklatokat mond, később azon
ban a deák nyelv közigazgatási és iskolai 
uralmának legerélyesebb szószólója lesz. 
Metternichhez 1836. intézett bizalmas 
emlékiratában hyperhungarismusról, a 
magy. nyelv monopóliumára való törek
vésről panaszkodik és arról, hogy a tanuló- 
ifjúság a latinból majdnem egészen tudat
tanul kerül ki az iskolából. Elődjének, 
az 1825. elhúnyt Ürményi országbírónak 
munkálatát 1829. kiássa és nagyobb fel- 
terjesztésben arra kéri a királyt, hogy 
állítsa fel Ürményi javaslata értelmében 
a tanárképzöintézetet és engedélyezzen 
több fizetést a tanároknak. Főműve az 
egyetemi tankönyvnek szánt Conspectus 
juris publici regni Hungáriáé ad annum 
1848 (Bécs, 1851, 2 köt.; magy. ford. 1861. 
Hegedűs L. K.). V. ö. Kornis : Eszmények 
(főleg I. 134—6, 309).

Czirbusz Géza (1853—1920) földrajzíró, 
egyet, tr., a kegyes tanítórend tagja. A 
Délmagyarországi néprajzi múzeum meg-
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alapítója. Számos földrajzi tankönyvet, 
valamint etnológiai munkát írt.

C zőgler A la jo s  (1853— 1893) tr. és író. 
A természettudományi irodalom buzgó 
munkása. Tudományos, tanügyi és isme
retterjesztő cikkei bel- és külföldi folyó
iratokban jelentek meg. Máig közkézen 
forgó főmüve: A fizika története életraj
zokban (1882, 2 köt.). Balog M.ral: Ta
nuló-statisztikához való százaléktáblák 
(1893).

C zuczor G ergely (1800— 1866) a klasszikái 
irány utolsó, a népies irány első művelője 
a magyar irodalomban. 1824. szentbenedek- 
rendi gimn. tr. Győrött, majd 1830— 1835.

Komáromban s 1838. ismét a győri líceum
ban és a győri kir. akadémián. A  nyelvészet 
terén való működéséért a M. T. Ak. r. tag
jává választotta (1836) és megbízta a 
„Nagy Szótár“ szerkesztésével, amelyet 
Fogarassy közreműködésével haláláig foly
tatott. M. költői müvein kívül : Czuczor
G.—Schedel F. : A magyar nyelv rendszere. 
Közrebocsátá a Magyar Tudós Társaság 
(Buda, 1846).

í r o d .  Bayer F . : Cz. G. élete és költészete (1879). 
Koltai V. : Cz. G. élete és munkái (1885). Zoltxány I. 
Cz. G. élete (Cz. G. összes költői müvei I. köt. 1899). 
Téli A . : Cz. G. (A Pannonhalmi Szt. Benedek-rend 
története VI. köt. 1916).

Gy. Ág.

D
D a e , dacosság  oly lélektani jelenség, 

amely már a korai gyermekkorban (2%— 
3 év körül) felléphet, s a nevelő részéről 
különös figyelmet kíván növendéke ser
dülésekor. A D. lélektani mozzanatai 
a következők : az illető személyben bizo
nyos kettősség  van, amennyiben a dacos 
egyén éppen valódi vágya és kedvtelése 
ellen  cselekszik, beszél („az ellenmondás 
szelleme“ ). A dacosség oka a gyermeknél 
az a körülmény, hogy valamely kíván
ságát nem teljesítettük, az ifjúnál és 
felnőttnél pedig rendszerint a sértett 
önszeretet s hiúság. A D. lelki jelentő
sége s helye a lelki folyamatok egymás
utánjában ; célja, hogy az egyén meg
bosszulja magét a daccal ; de e bosszú 
nem az erős bosszúja (ez a harag), hanem 
a gyengéé. Azonkívül minden dacban 
van te ttetés  is, de olyan tettetés, amely 
átlátszó : a dacos boldognak mutatja 
magát, amikor szenved, gyűlöletet tettet, 
amikor szeret, stb. Végül a dacosság egy
úttal véd e lm i eszköze  is a gyengének, 
amellyel ellenfelét le akarja fegyverezni. 
E lélektani mozzanatok alapján a dacos
ságot túlzott fokéval, a csökönyösséggel 
együtt a harag  egyik változatának te 
kinthetjük. A D.nak különös jelentősége 
van az ifjúkorban, amikor az új és fejle- 
dező lelki folyamatok (hiúság, a gyengeség 
és az erő váltakozása, zárkózottság stb.) 
különösen erős táplálékot nyújtanak a
D.nak s a harag egyéb megnyilvánulá
sainak. (V. ö. B ü h ler S. : Az ifjúkor lelki 
élete, 1925, 60. 1. : „gúny, dacosság, 
csúfolódás, az egyedüllét bánata s a 
megértő embertárs szükségérzete.“ ) A D. 
ellenszerei: ha patológiai állapot felé 
közeledik, orvosi kezelés (csillapító vagy 
tónikus kezelés) ; normális esetekben a 
nevelő tanúsítson nyugodt, csendes s 
jóindulatú viselkedést, vagy kísérelje

meg a D. felduzzadt energiáját új érdek
lődés keltésével más területekre levezetni. 
Az önnevelés körén belül pedig legfőbb 
eszköz az önuralom és az akarat neve
lése (1. o.).

í r o d .  Malapert: EnquÉte sut le sentiment de colére 
chez des enfants. An. Psych. (1902 : 1.1. f.). H. Winkler : 
Der Trotz, sein Wesen u. seine Behandlung (1929, bő 
bibliográfiával). J. Fritter : Neue Eltembücherei: Heft 
I. Erziehung der Jüngsten (1930). Y . U .

D adogás : 1. B eszédhibák.
D a h lem  : Berlin egyik legszebb villa

negyede (11.000 lak.) a Kaiser Wilhelm 
Gesellschaft tudományos intézeteivel, bio
lógiai, anyagvizsgáló, mezőgazdasági, bo
tanikus és telepítésű kutató intézetekkel.
L . K u ta tó  in tézetek.

D a jk a  : az anyát a kisgyermek táplá
lásában (szoptatós D.), ápolásában, gon
dozásában (száraz D.) és foglalkoztatá
sában helyettesítő nőszemély. Mivel a 
gyermek az első években igen fogékony, 
nagyon fontos, hogy a D. egészséges, 
derült kedélyű, erkölcsi tekintetben ki
fogástalan legyen, a gyermeket szeresse, 
türelemmel és hozzáértéssel tudjon vele 
bánni. A kisdedóvó-intézetekben az 1891. 
évi XV. te. az óvónő segítségére minden 
40 gyermek mellé egy D .t rendel, aki 
a gyermekek körüli teendőit s az óvoda 
tisztántartását az óvónő utasítása sze
rint tartozik végezni. Az óvodai D .t a 
felügyelő bizottság alkalmazza, félfoga
dását és elbocsátását azonban az óvónőre 
szokták bízni. D.nak nevezik a nyári és 
az állandó menházvezetőnőket is. K .  E .

D a k tilo lő g ia  (gör. a. m. ujjon való szá
mítás) : a számvetésnek egyik legrégibb 
neme, amelyet a tanításban és az életben, 
is használtak. Lényege az, hogy az egyes 
ujjaknak, aszerint, a mint kinyújtották, 
begörbítették vagy bevonták, különböző 
számértéket tulajdonítottak. A D .t a
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régi magy. iskolákban is használták.
L. még : Siketnémák.

Dalcroze : 1. Jagues-Dalcroze.
D’Alembert, Jean le Rond (1717— 1783). 

Francia matematikus, fizikus és fölvilá- 
gosult filozófus, a híres nagy Enciklo
pédiának Diderot-val együtt megindítója. 
Pedagógiai művet nem írt, de mivel a 
nevelés útján vélte elérhetőnek egy új, 
jobb társadalmi rend megteremtését, 
korának többi gondolkodójával együtt 
őt is élénken foglalkoztatták a nevelés 
nagy kérdései. Müveinek több helyén 
igen elítélő hangon bírálta az egykorú 
iskoláztatást és javaslatokat tett arra 
nézve, hogyan kellene a tanítást ész
szerűbben végezni.

í r o d .  Fináczy: A francia középiskolák múltja és 
jelene (1890, 64. 1.). M. Förster: Beiträge zur Kenntnis 
d. Charakters u. d. Philosophie d’A.s (1892).

N . J . B.
Dallos József, író, csornai prém. kano

nok (1849— 1928), szombathelyi tr., majd 
perjel. Kisebb cikkein kívül m unkái: 
Shakespeare lírikuma és erkölcsbölcseleti 
álláspontja (1883), Az ó-héber lírai és 
tanköltészet (1884), A kath. kultusz 
szelleme (1886), Kath. szertartástan
(1887), Az isteni kinyilatkoztatás szent 
története (1889, 19102). Sz.

Dalton-terv önálló ismeretszerzésre ala
pító tanítási módszer, amelyet első alkal
mazási helyéről, Dalton északamerikai 
városról nevezett el kigondolója, Park- 
hurst Helén, Montessori tanítványa. A 
3— 14 éves gyermekek tanításában hasz
nálják. Minden tantárgynak külön terme 
s tanítója van. A termekben az anyag 
úgy van elosztva, hogy az a bennük 
tetszőleges ideig tartózkodó gyermek 
figyelmét megragadja. A tanító feladata 
az, hogy az anyagot a tanulók képességei 
szerint elossza, őket elöhaladásukban 
ellenőrizze, segítse és ösztönözze.

í r o d .  Helen M. Parkhurst: Education on the Dal
ton Plan (1920). Evelyn Dewey : The Dalton laboratory 
Plan (1923). Marie Steinhaus: Helene Parkhursts 
Daiton-Plan u. seine Verwendung in England. The 
Dalton Association (ism. M. P. 1927 és M. K. 1928). 
Fr. Schneider: Pädagogik u. Individualität (1930. 
Dalton- u. Howard-Plan 144. 1. f., irodalommal).

K . E.
Damjanich Jánosné, sz. Csernovics 

Emilia (1819— 1909), a hős aradi vértanú 
felesége, mint a Magyar Gazdaasszonyok 
Egyesületének alapítója (1861) és elnök
nője nagy érdemeket szerzett a magy. 
nőnevelés terén s 1868. a Damjanich - 
utcában leányárvaházat nyitott, amelyet 
utóbb Cinkotára telepítettek ki.

Dánia közoktatásügye (1925 : 3,460.000 
lak.). Népoktatás : kötelező és ingyenes 
a 7— 14. életévig. Községi népiskolák 
( Folkeskolen) tantárgyai: hittan, dón 
írás-olvasás, számtan, történet, földrajz, 
torna (a vidéken csak fiúknak kötelező), 
varrás (leányoknak csak városokban kö
telező) ; a legtöbb városi iskolában taní

tanak még természetrajzot, szlöjdöt, a 
felső tagozatban angolt v. németet, fizi
kát és algebrát. Ellenőrző vizsgák és 
bizonyítványok nincsenek. A Grundtvig 
(1. o.) alapította magán népfőiskolák, 
amelyek más országokban is elterjedtek, 
mindkét nembeli felnőtteknek nemzeti 
alapon általános ismereteket közvetíte
nek. Számuk kb. 80. Középiskola többféle 
van igen változatos tan- és óratervvel:
a) 5 évfolyamú alsó középiskola (Mellem- 
skolen) a 11— 15 éveseknek. A végbizo
nyítvány némi jogosítással jár. 6) Egy 
reáliskolai évfolyam, amelynek sikeres 
elvégzése felsőbb szakiskolák látogatására 
jogosít, legtöbben azonban kereskedői 
pályára lépnek, c) A  két előbbi egyesítése 
(Mellemskole +  Realklasse) : 151 községi 
és 126 magániskola, amelyek rendszerint 
a népiskola alsó v. mindkét tagozatával 
kapcsolatosak. A községi iskolák többsé
gében nincs tandíj, a magániskolákban 
csak csekély, d) 3 évfolyamú felső közép
iskola ( Qymnasiet) az a) folytatásaként 
három ágazatra oszlik : a) klasszikus 
(főtárgyak latin, görög), ß) modem (fő
tárgyak angol, német), y) természettudo
mányos (főtárgyak matematika, fizika, 
vegytan). Mindhárom csoportban közös : 
hittan, dán svéddel, francia, történelem, 
term.rajz, torna, ének. Az érettségi bizo
nyítvány az egyetemre jogosít, e) Közép- 
és felsőtagozat (Mellemskole +  Gymna
sium) : 33 állami, 15 községi és 10 ma
gániskola (közülök rendre 11, 6, 6 Koppen
hágában), amelyek részben reálosztállyal 
és elemi osztályokkal is rendelkeznek. 
3 állami és 4 magániskola internátussal 
kapcsolatos ; az 58 iskola közül 13 fiú-, 
10 leány-, 35 koedukációs intézet. A tan
díj igen alacsony. Évenként kb. 1000 
érettségiznek (%—1/3 leányok). A tanító- 
képzés 5 áll. és 10. áll. támogatott magán
képzőben (Seminarier) történik, a tovább
képzés külön tanfolyamokban (Statens 
Lärerhöjskole) . A  képzők 3 évfolyamaiban 
a népiskolák tantárgyait tanítják és gya
korlati tanítást, idegen nyelveket nem. 
Felvételi feltételek : a) egy évi gyakorlati 
tanítás valamely iskolában az igazgató 
felügyelete mellett, b) felvételi vizsga. 
A gimnáziumi tanárképzés a koppenhágai 
egyetemen történik legalább 6 éven ke
resztül, amelyet egy féléves gyakorlati 
tanítási tanfolyam követ. A jelöltek egy 
fő- és két mellóktárgyat választanak. 
Az alsó középiskola (Mellemskole) taná
rait vagy az egyetemen képezik ki, vagy 
a tanítóképzőkben, amelyeket külön tan
folyamokkal egészítenek ki. A többi 
tanintézeteket 1. alább a statiszt. adatok
nál :

Statisztikai adatok (1927—28) 4482 nép
iskola (Borneskolen), m. p. 3868 köz
ségi, 580 magán, 34 állami, 487.083 ta
nuló, m. p. 428.495 községi, 48.268 ma-

12*
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Az Aarhus kathedralskole óraterve

Tantárgy
Gimn* III. Gimn. II. Gimn. I.

Beái
Középiskola

ki. mod. m. t. ki. mod. m. t. ki. mod. m. t. 4. 3. 2. 1.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 2 2 2
Dán ...................................... 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5
A n g o l.................................... 2 4 2 2 +  2 4 4 3 5 +  5 2 4 4 4 5 —

5 1 — 1 1 — 4 +  4 1 5 3 3 3 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 — 4 — — —
5 3 — 5 4 — 6 4+ 4 — — 4 — — —

G örög.................................... 6 — — 6 — — 6 — — — — — — —
1 1 1 1 1 — í + i 1 — — — — -—

4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3
Földrajz...................... ..
Természetrajz......................

— — — 2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

Természettudomány.......... 2 2 2 2 2 3 2
Fizika és vegytan .............. — — 6 — — 8 —

2Matern, és számtan .......... 2 2 6 2 2 6 2 6 6 7
— — — — — — •— —

1 1 1 1
2 2 2

2 2 2 2 2 2 í + i 2 2 — í + i í + i 1 +  1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Szlöjd ........................ — — — — — — — 2 1 1 2

36 36 36 36 36 36 30 36 36 36 36 36 36 36
óraszámi leányok .............. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 33 33 35 35 34

Jegyzet. A reálosztályban leányok részére szabadon választható tárgyak még : számtan (2), kézimunka (2), 
francia (3).

A kopenhágai N . Zahles Skole (teljes leányiskola) óraterve

Tantárgy
Osztály Beái P Gimnázium

7. 8. 9. 10. 11. I. I. II. I II. III. III.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 10 med. ir.t. m d lm. t-liüod. m-1.

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dán, svéd és ó észt ny.. 
Történelem, államtud..

6 7 o% 6 5% 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4% 3%

és nemzetgazd............ — — i 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 3 3 4 4
Megfigyelési gyakori. .. 1 1

2 2__ 2 2 2 1 2 1 2 2 — — —- — —
Természetrajz és egész-.

2%__ 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 — — — — — —
2 3 2 3 2 2

Fizika ............................ __ __ __ __ __ __ 2 2 2 2 2 2 — 4 — 4 — 4

• / . 4 3  % 4 4 3 3 2 2 2 3 (A) 2 — — — — — —
2 (B)

6__ __ __ __ — __ — 2 3 — 5( B) 5 2 6 2 6 2
4 2 2 1 1 1 1 1

i  % 1 1 1 2 1 2 — — — —• — — — — —
__ __ 3 2 2 2 2 3 % 3 % 3 5 2 5% 2 5% 2
__ __ s / . 3 3 3 2 3% 3 2% 4 1 4% 1 4% 1

3 3 3 3 1% 4 4 4 4 3% 3%
__ __ __ __ — — — — — — — 4 4 — 4 — 3 —
__ 1 1 1 1 1 1

4 4 4 3 3 3 2 2 — — 4(A) — — — — — — —

1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1
• / . V . 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Iskolakonyha ................ 4 4

Összesen . . . 24

00<M 30 30 30 30 30 32 32 33% 83% 33 33 33 34 33 34 33

gén, 10.320 állami. 16.032 tanerő, m. p. 
községi 7560 férfi +  4790 nő, magén 
1201 férfi +  1775 nő, állami 521 férfi +  
185 nő. Középisk. osztályok (Mellem- 
klasserne) 1929-ben 20.543 fiú +  18.897 
leány, reálosztályok 2459 fiú +  2384 
leány, gimnáziumok 3252 fiú +  1656 
leány ; összesen 26.254 fiú +  22.937 
leány, m. p. községi iskolákban 13.231 +
11.582, magániskolákban 6637 +  7452, 
áll. iskolákban 6386 +  3903 tanuló. Érett
ségit tett 1087 fiú +  501 leány. Felső 
népiskolák (Höjskoler) 61 : 3466 fiú +

3296 leány =  6762, m. p. 18—25 éves 
5378, 25 éven felül 715. Mezőgazdasági 
iskolák (Landbrugsskoler) 22 : 2230 fiú +  
521 leány =  2751, m. p. 18— 25 éves 
1619, 25 éven felül 511. Fő- és szakiskolák: 
koppenhágai egyetem : hittudomány 506 
férfi -f 6 nő, jog 1041 +  59, közgazdaság 
137 +  22, biztosítás 22 +  4, orvosi 1016 
+  163, bölcsész 1087 +  479. Műegyetem 
840 +  10. Állatorvosi és agronómiái fő
iskola 599 +  7. Szakiskolák : felső keresk. 
iskola 455 hallgató. Fogászat 84 +  64. 
Gyógyszerész 66 +  37. Szépművészeti
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akadémia 236 +  51. Katona-intézet 86. 
Tengerészeti iskola 14. Tanítóképzők 
383 (állami) +  636 (magán) =  1019 hall
gató. Kereskedelmi iskolák 9622. Mecha
nikusok iskolái 722. Hajózási iskolák 435. 
Az 1928—29. tanévre vonatkozó adatok 
valamivel magasabbak. (1. S t .  Y .  B .)

Í r o d .  Schools in Denmark (1929). Danmarks Sta- 
listisk Aarbog 1929. Eredeti isk. értesítők.

Dante A lig h ie r i  (1265—1321) a leg
nagyobb olasz költő, egyben tudós és 
politikus is volt ; egyes tudományokban, 
kivált a nyelvészet és a politika terén 
jelentős eredményeket ért el s nem egy 
tekintetben messze megelőzte kortársait. 
Bár a renaissance előfutára, mint igazi 
középkori ember, még nem bírta levetni 
a középkori világnézet sokféle nyűgét : a 
középkori logikai rendszerek súlya nehe
zedik mindenre, amit mond (Fináczy
III., 14—5.). „Tudásnál nekem édesebb 
a kétely“ (Pokol X I., 93, Babits). Dante 
az iskolában c. tanulmányában (M. P. 
1902, 359— 72) Cs. Papp J. kutatja a 
szülői ház, a tanítás és nevelés hatását
D.ra és ennek viszonyát az utóbbiak
hoz. Főmüve a Divina Commedia (Isteni 
színjáték) című epikai költemény, amely 
három részre oszlik : Pokol, Tisztítóhely, 
Paradicsom. Az utóbbinak VIII. éneké
ben Martel Károllyal, Magyarország meg
koronázott királyával, fontos pedagógiai 
igazságot mondat el : ne próbálkozzunk 
jellemeket, hajlamokat mesterségesen te
remteni, hanem érjük be a természettel, 
a pályaválasztásnál a velünk született 
rátermettséggel. Nagy eposzában rólunk 
magyarokról kétszer emlékezik meg : az 
említett helyen és ott, ahol azt mondja, 
hogy Magyarország boldog lesz, ha nem 
hagyja magát többé félrevezettetni (Par. 
X IX , 142). A magyar D.irodalmat Ka
posi J. állította össze : D. Magyarországon
(1911). Magyarra az eposzt többen for
dították : Szász K. és Babits M. az egé
szet ; Angyal J., Csicsáky I., Gárdonyi
G., Zigány Á. és Radó A. a mü egyes 
részeit, az utóbbi három a Poklot. Cs. 
Papp J . és Kenedi G. prózai fordítást 
adtak. D. egyéb munkái közül fontosab
bak : a V ita  N u o v a  (Üj élet) című versek
kel átszőtt elbeszélés; a C a n zo n ie re  
(Énekeskönyv) című versgyűjtemény ; 
a G onvito  (Lakoma), ahol saját versei egy 
részéről ad kommentárt, egész enciklo
pédiáját nyújtva a korabeli tudományos
ságnak ; a D e V u lg a r i E lo q u e n tia  c. műve, 
amely a vulgaris (t. i. olasz nyelvű) ékes- 
szólásról és költészetről szó l; végül a 
D e  M o n a r c h ia  c. könyv, amelyben a pápa
sággal egyenjogú egyetemes római csá
szárság mellett száll síkra. D.ről szóló 
nagyobb monográfiát írt Radó A. (a 
Kisfaludy Társaság kiadványa), ugyanő 
adott két kisebbet is (Magyar Könyvtár 
és Olcsó Könyvtár).

Dannou, P ie rre  C la u d e  F ra n c o is  
(1761— 1840), francia tudós és politikus. 
A forradalomig oratoriánus volt, mint a 
konyent tagja pedig a mérsékeltek közé 
tartozott. 1795 okt. 25. egy higgadt, a 
lehetőségekkel számot vető közoktatási 
törvényjavaslatot nyújtott be, s az ennek 
alapján szervezett új középiskolák (écoles  
cen tra les) néhány évig fenn is állottak.

I r o d. C. Hiirpeau : L’instruction publique en France 
pendant la Revolution (1883). Comvayré: Histoire 
critique des doctrines de Péducation en France. Fináczy : 
Francia középiskolák, 82—85. 1. N ,  J .  B .

Dávid I s tv á n  (1838—) tr. és író, gimn. 
tr. volt Pozsonyban és Bp.-en. Nevét 
különösen a számos kiadást ért latin 
nyelvtanával tette emlékezetessé. Egyéb
M. : latin és görög isk. klasszikusok 
jegyzetes kiadásai, latin-magyar és né
met-magyar szótár ; Tanulók Könyvtára 
(latin és görög klasszikusok ford, és ma
gyarázata, 103 füzet), latin és görög 
Praeparatiók (85 füzet) ; Latin synony- 
mika (1889), Anthologia Latina (Pozder
K.lyal 1901) stb.

Davos a svájci Graubünden kantonban 
2—3000 m magas hegyek közepette (10.000 
német lak.) iskolaszanatóriummal fiúk és 
leányok számára ; újabban főiskolai tan
folyamok. V. ö. Erziehung u. Bildung. Die
IV. internationalen Hochschulkurse in 
Davos 1931 (Int. Zeitschr. f. Erziehungs
wissenschaft, 1931, 467—69. 1.).

Day school: angol extemátus az inter - 
nátusos board ing  school-lal szemben.

Day, T h o m a s  (1748—89) ang. ifj. író. 
Edgeworth buzdítására és Rousseautól be
folyásolva, írta meg a legelterjedtebb angol 
gyermekkönyvet, The history of Sandford 
and Merton (1783), amely Defoe Family 
instructor módjára, de kellemes társalgási 
formában közöl a gyermekekkel mindenféle 
életbölcsességet és hasznos ismeretet s élén
ken emlékeztet Campe Kinderfreund- 
jára. V. ö. Dressier : Gesch. d. engl. Er
ziehung (1928).

Dayka G ábor (1768— 96) kiváló lírai 
költő. Szorgalmával és tehetségével már 
a pesti központi szemináriumban kitűnt, 
ahol hazafias igazgatójának, Wohlgemuth 
Fülöpnek pártolásával növendéktársai 
közt társaságot alakított a magy. nyelv 
és irodalom művelésére. 1792. az egyházi 
rendből kilépett és a lőcsei kir. gimn.nál 
szervezett magy. nyelvi tanszékre pályá
zott. Két év múlva a kassai II. humanitási 
osztály tanárságára pályázik sikerrel. 
(Mindkét tanári vizsga lefolytatását 1. 
Kom is : Eszmények II. 293.) Itt utasí
tások és tankönyvek híján D.nak nagy 
nehézségekkel kellett megküzdenie és az
I. oszt.ban kénytelen volt a magyart 
három nyelven: magyarul, tótul és 
németül tanítani (1. u. o. 164— 5). L. még 
Czeizel J. : D. G. mint a magyar nyelv 
és irodalom tanára (M. P. 1902, 488).

Deák : 1. D iá k .
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Deák Ferenc (1803—76). Benne az 
ember, a politikus és a pedagógus osztat
lan egészet alkotott. Mint ember jóságos, 
vallásos, a szerénység, önzetlenség és 
becsületesség mintaképe, a jog és igazság 
apostola, aki izzó hazafisága ellenére 
fogékony volt az idegen kultúrákkal szem
ben. Mint politikus egy hosszú életen át 
szóval és tettel hirdette, hogy a becsüle
tesség a legjobb politika. Az erkölcsi erő 
és a jogérzet megszilárdítása volt politikai 
pedagógiájának egyik főfeladata (Csen- 
gery A.). Mint pedagógust főleg két 
leveléből ismerhetjük meg : abból, ame
lyet 1840. egyik barátja fiához és 1862. 
az akkor 17 éves gyámleányához intézett. 
Ez utóbbiban írja : „Légy mindig mun
kás, gondos és takarékos. Oly tulajdonok 
ezek, amelyek a családi s egyéni boldog
ságnak lényeges feltételei“. Gyermek
szeretete szinte legendaszerű volt. A nép
nevelés fontosságáról behatóan szól az
1836. és 1840. követ jelentéseiben ; az 
1836-ban szóvá teszi az újkeletű reál
iskolákat, a tanítóképzőket és a poly- 
technikumot ; ez utóbbira visszatér 1857- 
ben. Pártolta az ifjúság önművelődési 
ösztönét és törekvéseit, de nem volt híve 
a külföldi nevelők alkalmazásának. Mint 
kultúrpolitikus szószólója volt a nemzeti
ségek és felekezetek jogainak a köz
oktatás terén, az egyetem és tanárai 
függetlenségének, a tanársegédek jobb 
javadalmazásának és a józan testi kul
túrának. Felismerte az ipar és a keres
kedelem fontosságát is. V. ö. Kemény F. :
D. F. mint nevelő (M. P. 1903 : 513—29, 
578— 94 ; u. o. a Függelékben számos 
idevágó idézet és irodalom). Antal B. : 
Nagy emberek tanítóikról : 3. D. F. 
(M. K. 1910).

Dearborn 1. George Van Ness (1869— ), 
amerikai fiziológus'4 és pszichológus. M. : 
Motosensory development: observations 
of the first three years of a child (1910). 
The influence of joy (1916). How to learn 
easily (1916). — 2. Walter Fenno (1878—) 
amerikai pszichológus és pedagógus. 1917 
óta a Ha várd University tr., a Ha várd 
Monographs in Education (1921— 1927) 
kiadója. 1930. a Magy. Ped. Társaság tiszt, 
tagja. Nevezetesek D.nak kollektív tesztjei 
az intelligencia vizsgálatára. Szótlan („per
formance“) tesztek ezek, amelyeknek két 
csoportját adta ki 1920. Főleg rajzolt jelek
ben állanak és érdekesek ugyan, de kissé 
hosszadalmasaknak és túltömötteknek bi
zonyultak (v. ö. Decroly-Buyse : La pra
tique des tests mentaux, 1928, 332. 1.).
M. : The Dearborn group tests of intelli
gence. Series I. II. (1920). The development 
of the intellect in childhood and youth. 
The child : his nature and his needs, chap. 
3. Children’s Foundation (1924). Intelli
gence tests : their significance for school 
and society (1928). V. H.

Debating societies : angol önképzőkörök.
Debilitás : 1. Gyengeelméjűség.
Debreceni grammatika, teljes néven 

Magyar grammatika, melyet készített Debre
cenben egy magyar társaság (Bécs, 1795) 
az első nagyobb szabású magyar nyelv
tan. Megjelenése annak a pályatételnek 
köszönhető, amelyet 1789. hirdetett a 
Hadi És Más Nevezetes Történetek c. 
bécsi magyar újság. A pályázatra öt 
pályamunka érkezett, amelyet bírálat 
végett t. k. néhány debreceni nyelvtudós
nak is kiadtak. A bírálók oly buzgalom
mal láttak munkájukhoz, hogy észre
vételeikből, valamint az öt pályamű java 
anyagából új, hatodik kézirat keletkezett. 
Ez az ú. n. Debreceni Grammatika, amely
nek megállapításait a későbbi nyelvtudó
sok egész sora hevesen támadta ; Toldy 
Ferenc pl. „nyomorult munkának“ nevezi, 
amely iszonyú rontást vitt véghez a nyelv 
szépségein. Egyes részletek helyes alap
elveken épültek ugyan fel, fejtegetései 
azonban túlnyomórészben hézagosak, 
vagy egészen tévesek.

í r o d .  Barbarici  R . : A Debreceni Grammatika ismer
tetése és bírálata (1883). //?'. Szituivá J . : A magyar 
nyelvészeti irodalom bibliográfiája Kávai előtt (Magyar 
Könyvszemle 1884. évf.). Pintér J . : A magyar irodalom 
történetének kézikönyve (I. k. 1921). k . i .

Debreceni ref. főiskola (kollégium), a 
sárospataki és gyulafehérvári (nagyenyedi) 
mellett a reformátusok egyik anyaisko
lája, amely a XVI. században egy külön
álló városi iskolából fejlődött ki. Első idő
szakában kizárólag a város tartotta fenn ; 
a XVII. század második felétől a céhek és 
a kereskedőosztály is szerepelnek a kollé
gium patrónusai között, továbbá Bocskay- 
tól kezdve az erdélyi fejedelmek is egészen 
Apafi Mihályig ; a XVIII. században pedig 
a külföldi angol, holland és svájci egyházak 
segélyei mentik meg az iskolát. Kiválóbb 
jelentőségre az intézet 1660 után emelke
dett, főleg annak következtében, hogy ez 
időben a reformátusok három nagyobb 
iskolája (Sárospatak, Nagyvárad, Pápa) 
pusztulásnak indult. Ekkor jött át Debre
cenbe a nagyváradi ifjúság egy része Már- 
tonfalvi György tanár vezetése alatt és ö 
volt az, aki rendet terem tett; mellette 
Szilágyi T. Márton és Lisznyai K. Pál 
tűntek ki, úgy hogy ez időben a tanárok 
száma háromra emelkedett, 1711. pedig 
már a negyediket is alkalmazták. Az iskola 
legrégibb törvényeit (1657) a wittembergi 
egyetemi bursa 1571., a debreceni régibb 
és a sárospataki törvényekből alkották 
meg. Ezek alapján fejlődött ki a debreceni 
(és pataki) intézetek diákságának nagyobb 
önállósága (autonómiája) és ezek tették 
lehetővé sajátos magyar diákélet kialaku
lását, élelmezés és a rend fenntartása tekin
tetében. (Ifjúsági tisztviselők: senior, 
oontraseriba, oeconomus, inspector famu- 
lorum, azután a vigilek, ianitorok, appari- 
torok stb.). Az iskolatörvények alapján a
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tanári kar állapította meg és módosította 
a tanítás rendjét egész 1782-ig, akkor in
tézkedett abban először az egyházkerület. 
Fordulópont az intézet életében az 1742. 
év, Maróthi György fellépése miatt, ő  új 
tantervet dolgozott ki, amelyet jellemez a 
magyar nyelvi olvasás és írás gyakorlásá
nak és a magyar nyelven való levélírásnak, 
továbbá a számtannak bevitele; ez utób
bihoz Maróthi kitűnő tankönyvet írt. 
Maróthi szellemének a hatása meglátszik 
még az 1770. nyomtatásban megjelent 
„Methodus“-on is, amely hét osztályú 
tanfolyamra vonatkozik. Ezentúl az inté
zetben egy ideig tart a harc a realizmus és 
humanizmus között, amely egy időre 
nyugvópontra jut a Budai Ézsaiás-készí- 
tette ú. n. álmosdi „ratio institutionis“- 
ban. Ez a reáltárgyakat a hét osztályban 
lehetőleg visszaszorítja és a gimnázium 
fölé egy enciklopédiái kurzusnak nevezett 
kétéves tanfolyamot á llít: teológiával, 
filozófiával, felsőbb matézissel, görög ta
nulmánnyal. Majd (1820) ismét új tanterv 
lép életbe, amely érvényben volt 1849-ig 
és a gimnáziumi tanfolyamot hat évre le
szállítja. Az abszolutizmus idejében hánya
tott sorsa van az intézetnek. 1853—1861-ig 
főgimnázium, 1861— 1873-ig hat osztályú 
gimnázium, úgy hogy a VII. és VIII. 
osztály a bölcseleti tanfolyam első és máso
dik évének számít. 1873 után önállósulnak, 
majd négy évfolyamúakká válnak a teoló
giai és a jogi tanfolyamok. 1907-től kezdve 
a bölcsészeti tanfolyamot kezdik kifej
leszteni, ami 1914-ig tart, amikor újabb 
fontos fordulat áll be a főiskola történe
tében. Az 1913— 14-ik tanévben a debre
ceni kollégium alkotórészei voltak : a) a 
teológiai, jogi és bölcsészeti akadémia,
b) a nyolcosztályú főgimnázium, c) a négy 
tanfolyamú tanítóképző intézet. Az 1914. 
év őszén megnyílt a debreceni tudomány- 
egyetem három fakultással, aminek foly
tán a három akadémiai tanszak megszűnt. 
A gimnázium még 1913 nov. 29. költözött 
ki a kollégium régi épületéből új díszes 
palotájába. Az intézet tanárai, míg hazai 
tanárképzésünk szervezve nem volt, ren
desen a külföldi egyetemeken nyerték 
tudományos kiképeztetésüket s közülük 
sokan országos hírben állottak, sőt néme
lyikük híre az ország határain is túl szár
nyalt. Ezek közé tartozik a legendás hírű 
Hatvani Istv., akit Marburgba és Leydenbe 
is meghívtak tanárnak, továbbá Kerekes 
Ferenc, akit Pétervárra hívtak tanárnak, 
de a debreceni katedrát egyikük sem cse
rélte fel a külföldivel. Többen a M. T. Ak.- 
nak is tagjai voltak, így Vecsey Józs., Pé- 
czely Józs., Ercsey Dániel, Sárvári Pál, 
Budai Ézsaiás (tiszt. tag). Maróthi György 
matematikai kézikönyveivel tűnt lu ; 
mennyisógtani magyar műszavai máig is 
érvényben vannak. Mint az előbbi század
ban Martonfalvi György, az iskola újjászer

vezése körül is kiváló érdemeket szerzett. 
Melius Péter, Szilágyi Márt., Sinai Miki., 
Budai Ézsaiás, széleskörű tudományos és 
egyházias működésük elismeréséül a tanári 
katedráról püspöki rangra emelkedtek.

í r o d .  Molnár Á . : A közoktatás története Magyar- 
országon (1881). A debreceni gimnázium története, 
írták : Géresi K„ Dóczi I., Sinka S. és mások (1894/95. 
iskolai értesítő). Békefi R . : A debreceni ev. ref. főiskola 
XVII—XVIII. század törvényei (1899). S. Szabó J . : 
Műveltségi állapotok, főként az iskolázás Debrecenben 
a reformáció korában (1924). Évkönyv a debreceni ref. 
kollégium akadémiai tanszakairól (1913/14). Barcta : 
A debreceni kollégium (1905). Szelényi és Dóczi.

Decentralizáció : az állami k özigazgatás- 
ban az ügyek elintézésének átruházása 
önkormányzati hatóságokra. Ezek lehetnek 
községiek, vagy a minisztériumoknak alá
rendelt államhivatalok, amelyek a D. foly
tán nagyobb önállósággal, de egyúttal na
gyobb felelősséggel rendelkeznek. A D. or
szágonként különböző : Németországban 
pl. jóval nagyobb, mint Franciaországban. 
A D.nak fontos szerep jut a közoktatásügy 
intézésében is. Ennek érdekeit szolgálják 
nálunk a tanfelügyelősógek, a középisk., 
tankerületi, tanítóképzőintózeti és polgári 
iskolai főigazgatóságok. L. még : Centrali
záció.

K é p é r t .  Waldapfel J . : A közoktatásügy decentrali
zációja (M. P. 1916). Nagy J . : A kultúra decentralizá
ciója (M. P. 1929).

Declamatio : 1. Szavalás.
Decroly, Ovidé belga orvos és pszicholó

gus (1870—). Gyengetehetségü gyermekek
kel foglalkozik és számukra 1901. iskolát 
nyit. Megalapítója (1905) és alelnöke a 
belga gyermektanulmányi társaságnak 
(Société beige de Pédotechnie). 1907. új 
típusú iskolát alapít normális gyermekek 
részére. (Ecole pour la vie par la vie.) 
1911. elnöke volt a nemzetközi gyermek- 
tanulmányi kongresszusnak. 1919-től a 
brüsszeli egyetem pedagógiai iskolájá
ban a gyermeklélektan tr. M. : Vers 
l’école rónovée (1921). Le traitement 
et l’éducation des enfants irréguliers 
(1925). L’examen affectif en génórai et 
chez í’enfant en particulier (1926). Quel
ques notions générales sur l’évolution 
affective chez l’enfant (1927). La pratique 
des testes mentaux (1928). L. még 
Decroly-módszer. K . E.

Decroly-módszer: Decroly belga gyer
mekpszichológus nevéhez fűződik (1. o.). 
A módszer a tanítást a következő „érdek
lődési központok“ köré csoportosítja : 
1. táplálkozási, lélekzési és tisztálkodási 
szükséglet ; 2. az időjárás viszontagságai 
elleni küzdés szükséglete ; 3. a veszélyek 
és ellenségek elleni védekezés szükséglete ;
4. a cselekvés, együttdolgozás, üdülés és 
lelki felemelkedés szükséglete. A gyer
mekek megfigyelnek, személyes tapasz
talatokat gyűjtenek, ezek közt földrajzi 
és történelmi kapcsolatokat alkotnak és 
a szerzett ismereteket különféle módon 
(agyag, papír, stb. rajzzal, szóban és 
írásban) kifejezik.
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í r o d .  A. Barnáid: La méthode Decroly (1922). 
Jeanne Deschampe: L’auto-éducation ä l’école. Ap- 
pliquée au programme de Decroly (1924). K . E .

Decsy Sámuel (1742— 1816) bölcsészet- 
és orvosdoktor, az első jelentékeny magy. 
hírlapíró, a magy. nyelvújításnak és köz
művelődésnek kiváló harcosa. Miután 
iskoláit Pozsonyban és Sárospatakon el
végezte, német és hollandiai egyetemeken 
tanult, majd Bécsben telepedett le, meg
alapította és 27 éven át szerkesztette a 
bécsi Magyar Kurirt. Szent meggyőződés
sel küzdött a magy. nyelv, a nemzeti 
nevelés és a pedagógia érdekében. K öve
teli, hogy főiskoláink tanulmányi rendjébe 
illesztessék be a pedagógia, „amely új 
tudomány Európában, legalább ennek- 
előtte való százakban teljességgel nem 
gyakoroltatott. Ennél sem szükségesebb, 
sem haszosabb tudomány nincsen e vilá
gon és vajha a mi magyar iskoláinkban 
is taníttatna. Papok, gyermektanítók 
és nevelők, atyák, anyák leszünk, holott 
teljességgel nem értjük a gyermekek 
nevelésének mesterségét“ . (Pannóniái 
Féniksz. Becs, 1790, 221). Ebben a mun
kában találjuk meg a XVIII. századvégi 
haladni akaró magyar léleknek egész 
művelődési programmját minden irány
ban kifejtve, logikus rendszerbe foglalva, 
tőről metszett magyar nyelven megírva. 
Az európai kultúrájú szerző felfedi mind
azokat a szálakat, amelyek a nemzeti 
nyelvet a magy. művelődés valamennyi 
ágával összekötik. Világlátott szeme meg
akad a modern nyelveken, amelyeknek 
tanítását a hasznosság elve alapján eré
lyesen sürgeti : „A szép és hasznos mester
ségeknek tanulására és a kereskedésre 
nézve is hasznosabbak volnának a német, 
francia és olasz nyelvek a deáknál.“ D. 
gazdasági életünk talpraállítása érdeké
ben kívánja elsősorban iskoláink moderni
zálását : már afféle reáliskola lebeg előtte, 
amely modern nyelveket és reális („való
ságos“ ) tudományokat tanít. A magy. 
nemzeti műveltség kibontakozását a 
nemzeti nyelvű irodalomtól, a magy. 
középosztálynak mint könyvfogyasztó 
olvasóközönségnek megszületésétől várja. 
A magy. művelődés legfőbb eszközének, 
a nemzeti nyelvnek felvirágoztatáséra 
ajánlja egy magy. tudós társaság szer
vezését és a magy. tanítási nyelvnek 
meghonosítását valamennyi iskolában. 
Erősen bírálja az iskolák tanítási mód
szereit, amelyeknek elmaradottságát a 
Cellarius-módszeren világítja meg. Síkra 
száll a nemzeti és tudományos nőneve
lésért és a magy. kultúra egységes ki
fejlődésének legnagyobb akadályát abban 
látja, hogy a magy. nők műveltségét 
a férfiakétól a deák nyelv szigorúan 
elválasztja. V. ö. Kornis : Eszmények
L, II-

D e c u r iá k  : 1. E e k u r iá k .

De Dominicis, Saverio Fausto (1846— ), 
a paviai egyetem nyug. tr. Mint a pozi
tivista és az evolucionista irány követője 
az állami laikus iskolát támogatta. M. : 
Localizzazione déllé facoltá mentali (Az 
elmebeli tehetségek lokalizálása 1867). 
L’antropologia e l’educazione (Az antro
pológia és a nevelés, 1871). La pedagógia 
e il darwinismo (1878). L’odierna mission© 
dello stato nell’istruzione pubblica (Az 
állam mai hivatása a közoktatásban). 
La dottrina froebeliana nel movimento 
della pedogagia modems (Fröbel tana a 
modern pedagógia mozgalmában). Gli 
studi di pedagógia (Pedagógiai tanul
mányok). Linee di pedagógia elementare 
per le scuole normali e per i maestri 
(Elemi pedagógiai vezérfonal tanítóképez- 
dék és tanítók számára). G.

Dedukció (deducere =  levezetni) az a 
logikai eljárás, amikor egy általánosabb 
tételből a szükebbkörűre, az egészből a 
részre, az egyetemesből a szingulárisra 
következtetünk (1. Szillogizmus). A deduk
tiv módszer a tudományos bizonyításnak 
az a módja, amely deduktív következ
tetések (szillogizmusok) útján, vagyis 
valamely megállapított tétel alapján iga
zolja más tételek érvényességét. A D. az 
egyes esetet mindig valamilyen össze
függésből érteti meg, mint az egyetemes 
törvény logikai következményét mutatja 
be. A D. ezért mindig szintetikus gon- 
dolatmüveletet jelent, amelynél a ki
indulási tétel alapján kapcsolunk össze 
két vagy több fogalmat s ezáltal jutunk 
újabb érvényes tételekre. Klasszikus al
kalmazási területe mindenkor a mate
matika, azonban minden tudomány él 
vele, amikor egy jelenségkomplexumot 
valamilyen egységes princípiumból ma
gyaráz. Ezért minden elmélet szükség
képpen a D.n alapszik. A pedagógiában a 
D.nak három szempontból van jelentő
sége : 1. Mint minden elmélet, úgy a 
pedagógiai elmélet (1. o.) is D.n épül, 
amennyiben egyetemes elvekből (minő : 
a nevelés fogalma, célja, feladata stb.) 
fejleszti ki a pedagógiának mint tudo
mánynak rendszeres összefüggését. 2. D. 
a lényege a gyakorlati nevelő eljárásénak 
is, amikor az elmélet megállapításait 
egyes konkrét esetre alkalmazza. Minden 
alkalmazás tulajdonképpen deduktív mű
velet. így  alkalmazzuk pl. a gyermek
pszichológia induktív úton nyert általá
nos tételeit is a nevelés gyakorlati ki
fejtésében. Az ilyen alkalmazás létalapja 
éppen annak helyes felismerésében áll, 
hogy az egyes eset mily egyetemes tör
vény alá tartozik. 3. Szükebb értelemben 
D.ról beszélünk az oktatás keretében, 
amikor vele az ismeretközlés módszeres 
menetének egyik irányát jelöljük meg. 
Ha u. i. az oktatásban valamilyen álta
lános princípiumból vagy törvényből
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indulunk ki és belőle származtatjuk le, 
vele magyarázzuk meg az egyes esetet, 
akkor itt is deduktive járunk el és a
D. ebben az esetben azonos a szintetikus 
módszerrel (1. o.). L. még : K övetkezte tés .

í r o d .  Paulcr Á. : Logika (1925) 204 sk. 11. O. Will- 
matm : Didaktik als Bildungslehre (1903’) II. 262 sk. 11.

P ro h á sz k a .
Defendálás. A pesti egyetem bölcsészeti 

karán régebben (1848-ig) szokásban volt 
a középkori világ egyik formalisztikus 
maradványa, a filozófiából való D. Ez 
abból állt, hogy a tanulónak a tanárától 
kijelölt téziseket, természetesen latinul, 
be kellett tanulnia. Ezt máskép „vitat
kozásnak“ is hívták, mert a tanár az 
előadott téziseket vitatta, míg végre a 
tanuló állításai győztek. Ezt a párbeszédet 
előre megcsinálták és betanulták ugyan, 
minthogy azonban a defendáló fiatal
ember kardosán, magy. ruhában, a kated
rán állva adta elő mondókáját a tanári 
testület jelenlétében, ez nem csekély ki
tüntetés volt. V. ö. K o r n is  : Eszmények 
(II, 593).

Definíció a. m. fogalommeghatározás, 
egy fogalom tartalmának tudatosítása, 
még pedig e tartalom jegyeinek kifejtése 
és más fogalom tartalmától való elhatá
rolása által. A klasszikus logika tanítása 
szerint a D. két alkotórészből áll : „de- 
finitio fiat per genus proximum et diffe- 
rentias speeificas“ , vagyis minden D.nál 
utalni kell a legközelebbi nemi fogalomra, 
amely alá a meghatározandó fogalom 
tartozik és meg kell jelölni a faji jegyeket, 
amelyek által az illető fogalom az ugyan
azon nem alá tartozó többi fogalomtól 
különbözik. A D. tehát a logikai megértés 
eszköze, amennyiben a megvilágításra 
szoruló fogalmakat olyan fogalmakra 
vezeti vissza, ill. ennek tartalmában olyan 
jegyek jelenlétét mutatja ki, amelyeket 
már ismerünk. Ép ezért a legáltaláno
sabb fogalmakat (pl. logikai alapelvek) 
nem lehet definiálni, hanem csak körül
írni. Hasonlóképpen a legegyszerűbb fo
galmak (pl. a hála érzelme, a zöld szín 
stb.) sem definiálhatók, hanem meg
értésük csakis élmény alapján lehetséges. 
Tehát csakis azok a fogalmak definiál
hatók, amelyek összetettek s így jegyeikre 
bonthatók : az analízis határa mindig 
egyúttal a D. határa. S ennek éppen 
didaktikai szempontból van igen nagy 
fontossága. Minthogy minden oktatásnak 
u. i. mindig az egyszerűről kell haladnia 
»z összetett felé, azért nyilván az oktatás 
sohasem indulhat ki a definícióból, ha
nem csakis az élményből (vagy az evi
denciából). Ez az, amit már Pestalozzi 
úgy fejezett ki, hogy az oktatásnak 
világos szemléletekre kell támaszkodnia, 
mert csak ezen az alapon juthat el a 
teljes fogalmi világosságig, vagyis a de
finícióig (Wie Gertrud ihre Kinder lehrt

10. Brief). Didaktikailag tehát a D. nem 
más, mint céltudatos fogalomalkotás. En
nek pedig már a hagyományos logika meg
állapítása szerint három formája lehetsé
ges : az analitikus, a szintétikus és a gene
tikus D., amelynek minden esetben egy-egy 
didaktikai módszer felel meg. Analitikus 
a D. akkor, ha a meghatározandó foga
lom tartalmát mint egészet, a maga alkotó 
jegyeire bontjuk, pl. ha az emberről meg
állapítjuk, hogy eszes és érzéki lény. Ezért 
ahol az oktatásban valamilyen adott egy
ségből indulunk ki s ennek tartalmi ki
fejtése által kívánjuk ezt az adott egységet 
mint egészet megértetni, vagyis definiálni, 
ott analitikus módszert (1. o.) alkalmazunk. 
Szintetikus a D., ha a meghatározandó 
fogalmat tartalmának alkotó jegyeiből 
összerakjuk, mintegy felépítjük, pl. ha 
az államot olyan társas alakulatnak ne
vezzük, amely kormányzati, törvényhozói 
és végrehajtó hatalomból áll. Ezért, ahol 
a didaktika a fogalomalkotást úgy akarja 
előidézni, hogy a definiálandó fogalmat a 
maga okaira (ratio) vezeti vissza s belőlük 
igyekszik megérteni a hatásokat, ott szin- 
tétikus módszert (1. o.) alkalmaz. Végül 
genetikusnak nevezzük a D.t, ha az a 
definiálandó fogalom tartalmát mintegy 
keletkezésében mutatja be. Ilyen pl. a  
kör ismert D.ja, mint olyan görbe vonalé, 
amelynek minden pontja a középponttól 
egyenlő távolságra van. Az oktatás a 
fogalomalkotásnak ezt a módját (amely 
nemcsak a matematikában, de főleg a  
történelem és irodalom tanításában nyer 
alkalmazást) a genetikus módszerrel (1. o.) 
éri el. Mindhárom faja a D.nak lehet 
nominális és reális. A nominális D. abban 
áll, hogy valamely szónak fogalmi jelen
tését önkényes (szubjektív) nézőpontból 
adja meg. Ezzel szemben reális a D. akkor, 
ha a meghatározandó fogalom tartalmát 
önmagában tekinti, tehát tárgyi alapra 
támaszkodik. Az oktatásban a nominális
D. mindenesetre kiindulási pontul szolgál
hat, azonban a végső cél csakis a reális
D. lehet.

í r o d .  H. R ie lert: Die Lehre von der Definition 
(1915*). P a u i e r Á . : Logika (1925) 154. II. A D. didaktikai 
vonatkozásaira nézve: 0 . Wülmann: Didaktik als 
Bildungslehre (1903') II. 262- sk. 11. P ro h á szka .

Defoe, D a n ie l (1661— 1731). A Robinson 
Crusoe (1. o.) szerzője nemcsak azért érde
mel figyelmet a nevelés történetében, mert 
ezzel a könyvével a legjobb ifjúsági olvas
mányt szolgáltatta, amely Rousseau és 
a filantropisták lelkes propagálása óta 
immár nemzedékekre fejtett ki és fejt ki 
ma is értékes nevelői hatást, de mert maga 
is alkalmüag elmélkedett a nevelés kérdé
seiről s ezirányú irataival nem jelenték
telen része volt az angol pedagógiai gon
dolkodás kialakításában. Elméleti felfogása 
F a m ily  in s tru c to r  (1715) és C om plea t 
g en tlem an  (1720) c. művéből ismerhető
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meg. Amabban a puritán szellemű vallásos 
nevelés szószólója, az utóbbiban viszont 
inkább a racionalisztikus és utilitarisz- 
tikus szempontok irányítják. A klasszikus 
nyelveket egészen e lv eti: az anyanyelv 
és a természettudományok, továbbá föld
rajz és történelem állnak az oktatás közép
pontjában. A humanisták és Locke után 
feltűnő a testi nevelésnek háttérbe szoru
lása ebben a nevelési tervben.

í r o d .  B. Dressier: Geschichte der englischen Er
ziehung (1928). 101—104., 138—141. L P .

Degeneráció (elfajulás). A D. fogalmát 
némelyek az abnormitáséval azonosnak 
tartják, ill. csak csekély különbséget 
tesznek a kettő között. Mások, így külö
nösen pszichiáterek és orvospszichilógu- 
sok szerint a fajtól való eltérés á r ta lm a s-  
sága , célszerűtlensége  adja meg a kettő 
közti különbséget. Belgyógyász-alkatis
ták a D. fogalmához ezenkívül még meg
kívánják az öröklékenység  jelenlétét is. 
E három jegy : eltérés a faji típustól, az 
eltérő tulajdonság ártalmassága (az egyén 
életcéljai és a társadalomba való beillesz
kedés szempontjából) s végül az öröklé
kenység együttesen adják meg a D. fo
galmát. Testi példa rá : a családi merev
görcsös bénulás. Elmetani példa : a vak
sággal járó családi idiótia. L. S z o n d i L .  : 
A fogyatékos értelem (1925, 23.1.). V . H .

De Gerando A n to n in a  (1845— 1914). 
Párizsban nevelkedett, ahol tanítói és 
tanárnői oklevelet szerzett. 1872. Bp.en 
telepedett le, ahol a nőegylet intézetében, 
a nőipariskolában és előkelő családoknál 
tanított. 1880 óta a kolozsvári felső leány
iskola igazgatónője. Széleskörű irod. mun
kásságot fejtett ki. M. : A munka törté
netének rövid vázlata (1880). Nőtan 
(1880). Neveléstan (1881). Gr. Teleki 
Blanka élete (1892 ; 1. Komis Eszmények
II.). Ifjúsági színmüvek (1897). Tan
könyvek, tanügyi cikkek, fordítások fran
ciából. Jókainak A kőszívű ember fiai 
c. regényét franciára fordította (1880). 
Fegyelem és szabadság az iskolában (M. 
P. 1895). A női élet (1892). V. ö. S e b e s
ty é n n é  S t .  I . : D. G. A. 1845— 1914. (M. 
P. 1915.)

Degli Alberti, L eo n  B a ttis ta  (1404— 1472). 
Az olasz renaissance férfi-eszményének 
tipikus eleven példája. Trattato della cura 
della famiglia c. munkája hangsúlyozza 
az olasz írók közül a legerősebben az egyéni 
és naturalisztikus irányú nevelést.

í r o d .  W. B. Woodward: Studies in education 
during the age of the Renalss, 1400—1600 (1906). 
Fináczy: A renaiss. név. tört. (1919). A nőnevelésre 
vonatkozólag B. Balogh Ilona: Az olasz nö a renaiss. 
idejében ; a testi nev.re Schwerd: Der päd. Wert des 
Jugendspiels und verwandter Leibesübungen, geschicht
lich dargestellt (1913). ß _  ß u

Dciktikus vagy e lő m u ta tó  ta n a la k  
(őeixvóvai =  mutatni) az oktatásnak 
legegyszerűbb és legközvetlenebb formája, 
amely úgy vezeti rá a növendéket az új

ismeretre, hogy annak tárgyát előtte be
mutatja, szemléletesen elébeállítja, eset
leg azt előtte létrehozza, „megcsinálja“ . 
Minthogy minden oktatásnak a növendék 
szemléleteiből kell kiindulnia, azért a D. 
az ismeretközlésnek már az oktatás 
kezdőfokán is a legalkalmasabb módja, 
amely mindenkor a növendék érdeklődé
séhez szól, közvetlenül a tárgyból eredő 
hatásokkal tartja ébren a figyelmét és 
így leginkább tudja előidézni, hogy az 
ismeret valóban „élményévé“ váljék. 
Alkalmazására azonban az oktatás egész 
folyamán alkalom nyílik ; így a termé
szetrajz tanításában a természeti tárgyak, 
vagy a fizikában a természeti jelenségek 
kísérleti úton való bemutatásában. A 
történelem és a földrajz körében is gyak
ran nélkülözhetetlen (grafikus ábrázolás, 
muzeális tárgyak szemléltetése stb.). Ahol 
jelenségek vagy folyamatok lefolyását 
szemlélteti a tanár, vagy ahol bizonyos 
készségekre (pl. helyes kiejtés, szavalás, 
torna, kézügyességek stb.) kell megtaní
tania, ott az ismereti tárgyat ill. készséget 
úgyszólván a növendék szeme előtt 
keletkezteti : ezért az ú. n. genetikus 
módszer legtöbbször éppen a D .t alkal
mazza. Mivel azonban a tanárnak mindig 
meg kell győződnie arról, hogy az elő
mutatott ismerettárgyat vagy cselekvési 
komplexumot a növendék valóban helye
sen megértette-e, azért a D. önállóan soha 
sem alkalmazható, hanem mindig szüksé
gessé teszi az oktatás egyéb formáinak 
(főleg az erotematikus és a heurisztikus 
tanalaknak) alkalmazását (1. o.).

í r o d .  0. W i l l m a n n : Didaktik als Bildungslehre 
(1903'), II. 380 sk. 1. Jona s  .: Darstellender, zerlegender, 
lehrender Unterricht (1910). W . Todscher: Theor. 
Pädagogik u. allgem. Didaktik (1912*). / / .  F. BSmpler : 
Die Form des Unterrichts (1891). B . W a is e m a n n : Die 
Lehrkunst in Ihren Grundzügen (1912). P ro h á szk a .

Dékány 1. I s tv á n  (1886— ) történet- 
filozófus és szociológus, a bp., a jénai és a 
londoni egyetemet látogatta ; 1921. a 
kolozsvári, 1922. a bp. tud. egyetem mtr.; 
a M. T. Ak. lev. tagja (1922). M. : Beveze
tés az interpszichikai megismerés elmé
letébe (1919). Társadalomalkotó erők 
(1920). Tömeglélektani jelenségek a tár
sadalomban (1920). A tiszta társadalom- 
tan alapvetése (1920). Geográfia és szo
ciográfia (1922). Ember és a föld. Ember- 
földrajz vázlata (19223). Bevezetés a társa
dalom lélektanába (1923). Államszocioló
giai dolgozatok (1925). Tudományelmé
leti alapok a társadalomtudományokban 
(akad. szókf. 1926). A törtónéttudomány 
módszertana (1925). Marx osztályelmé
lete (1928). A  társadalmi szervezés ér
téke (1930). — 2. M ih á ly  (1869— 1925) 
tr. és tanügyi író, 1907 óta a bp. áll. 
tanítóképző tr. M. : mértani és termé
szetrajzi tankönyvek, vezérkönyv a mér
tan tanításához (Bittenbinder M.sal). 
Szerk. Magyar Tanítóképző.
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Deklamációk, a régi rómaiaknál a re
torikai iskolákban folyó, gyakran nagyon 
is mesterségesen kieszelt esetekkel kap
csolatos szónoki gyakorlatok. A közéleti 
szónoklásra való előkészületül szolgáltak, 
mint a szellemi gimnasztika eszközei. 
K ét fajtájuk volt : 1. a su a so r iá k , azaz 
tanácsadó beszédek, amelyekben rend
szerint történeti személyek fontolgatják, 
vájjon megtegyenek-e valamit vagy ne ;
2. a co n tro versiá k , azaz képzelt jogese
tekre alkalmazott védő- és vádbeszédek. 
A humanisták ismét felélesztették ez an
tik hagyományt, így Sturm János strass- 
burgi akadémiájában igen nevezetes sze
repet játszottak a nyilvánosság előtt tar
tott latin szónoklatok s a jezsuita iskolák 
is kedvelték ez ékesszólási gyakorlatokat.
L. m ég: S za va lá s.

í r o d .  Fináczy: Az ókori nevelés története (1922’). 
A renaissancekori nevelés története (1919).

N .  J .  B .
Dekűriák v. kb. tízes csoportok az 

osztályokban mind a hieronymiták, mind 
Sturm, mind a jezsuiták stb. iskoláiban 
megvoltak. Legtovább maradt fönn e 
beosztás a jezsuitáknál. 8— 10 (néha ke
vesebb) tanuló alkot egy dekúriát, élén az 
igazgatótól (Sturm, hieronymiták) vagy 
a tanártól (jezsuiták) megállapított de- 
kúrió. Sturmnál a fegyelemre s magavise
letre vigyáznak föl a dekúriók; erről 
tesznek jelentést is és hetenként változ
nak. A jezsuitáknál a tanár jelöli ki 
őket (Reg. comm. prof. cl. infer. 36) s 
hivataluk tovább is tarthat ; ők szedik 
be az írásbeli házi föladatokat, ők kérde
zik ki az emlékezetbe vésendő dolgokat 
s jelentik a tanárnak ; de nem osztályoz
tak s a tanár sem e jelentés alapján, ha
nem a jelentés nyomán egyeseket 
külön kikérdezett (Reg. comm. 19). Az 
igazgató (Praefectus studiorum) egyet 
„decurio maximus“-nak (v. censornak 
v. praetornak) nevez ki s ez értesíti őt a 
fegyelmi hibákról, a hiányzókról stb. Ez 
a hivatal nem titkos, hanem nyilvános 
(Reg. Praef. stud, infer. 37) volt és hogy 
a társak közt tekintélye legyen, bizo
nyos jogokkal volt egybekötve, főkép 
hogy büntetések elengedését vagy enyhí
tését kérhette. A gimn.-ban a dekúriók 
az iskolai versenyzés meg tábor rend
szerébe szervesen belekapcsolódtak. A 
filozófiai tanfolyamon a dekúrió ismételte 
át otthon 10— 10 hallgatóval a magyará
zott tananyagot. L. még : Sed á to r .

í r o d .  D a h r  : Studienordnung d. Ges. Jesu (1896). 
Institution S. I. Ratio studiorum. Fináczy: III. (1919).

J a b lo n k a y .
Delacroix, H e n r i  (1873—) francia pszi

chológus, a Sorbonne tanára, főleg a misz
tika lélektani analízisével és a tudatalatti 
lelki jelenségek magyarázatával foglal
kozik. M. : Essai sur le mysticisme spé- 
culatif en Allemagne au X IV e siécle 
(1900). Etudes d’histoire et de Psycho

logie du mysticisme (1908). Les grands 
mystiques chrétiens (1903). La Psycho
logie de Stendhal (1918). La religion et 
la fői (1922). Le langage et la pensée 
(1924). P .

De la Salle (1651— 1719) kanonok, a 
keresztény iskolatestvérek néven szereplő 
(Fréres des écoles chrétiennes) egyházi 
tanítótestület alapítója. Az általános 
népnevelés előmozdítására és a polgárság 
gyermekeinek keresztény szellemben való 
kiművelésére alapítja rendjét. 1679. 
nyitja meg Reimsben az első népiskoláját, 
1684. az első európai tanítóképző inté
zetet, 1699. pedig az első nyugati vasár
napi inasiskolát. A kát. nevelés keretén 
kívül is az ő érdeme, hogy a népiskolák
ban az anyanyelvi oktatásnak és az osz
tálytanításnak szerez érvényt, a tanítóság 
körében pedig a kérdve-kifejtő tanítási 
alaknak és szeretetteljes iskolai bánás
módnak lelkes terjesztője. Pedagógiai 
elveit több munkában fejtette ki, a leg
teljesebben a Conduite des écoles chré- 
tiennesben.

í r o d .  P . P a l tr a m : Die Pädagogik des hl. Joli. 
Baptist, de la Salle und die christl. Schulbrüder (Bibi, 
d. kath.Päd. 17. kt.). L. még Keresztény iskolatestvérek.

B. B.
Delekat, F r ie d r ic h  (1892—) evang. 

teológus, a berlini Religionspädagogi
sches Institut vezetője. A kultúrfilozófiai 
pedagógia irányához tartozik. M. : J. H. 
Pestalozzi, der Mensch, der Philosoph 
u. der Erzieher (1928*). Vom Sinn u. 
Grenzen bewusster Erziehung (1927). 
Was ist u. wie entsteht Gemeinschaft 
(1929).

Della Valle, G u id o  (1884— ) előbb mes- 
sinai, majd nápolyi egyet. tr. Egyike volt 
Olaszországban az elsőknek, aki kísérleti 
pszichológiával foglalkozott. M. : Le leggi 
del lavoro mentale (Az elmebeli munka 
törvényei, 1910). Teória generale e for
male del valore come fondamento di ima 
pedagógia filosofica (Az érték általános 
és alaki elmélete mint egy filozófiai peda
gógiának alapja, 1916). La pedagógia 
realistica come teória dell’efficienza (A 
realisztikus pedagógia mint a hatékony
ság elmélete, 1924). G.

Dcme K á r o ly  (1857— 1926) polg. isk. 
tr. és író. M. : Magyar nyelvtanítás
(1889). Magyarország katasztrófája (1923). 
Számos tankönyv. Szerk. az Egységes 
Nemzeti Közoktatás c. folyóiratot és v i
déken hetilapokat.

Demeczky M ih á ly  (1855— 1920) mate
matikus ; a berlini, a jénai és a párizsi 
egyetemen is tanult; 1892. a gyakorló fő- 
gimn. tr., 1893. egyetemi mtr., 1895-től a 
Ferenc József-nevelőintézet kormány
zója, 1912. bp. egyet. r. tr. M. : értekezé
sek, különösen a számelmélet köréből.

Dementia praecox (serdü léses e lm eza va r)  
a 15—25. életévekben szokott kifejlődni.
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A kórképre jellemző a beteg lelki életének 
kettéhasadása, vagyis a normálisnak látszó 
értelmi, érzelmi és mozgási megnyilvánu
lásoknak indokolatlan, talán az érzék
csalódásoktól függő félbeszakítása, ill. 
váltakozása, badar, bizarr, modoros gon
dolatokkal, mozdulatokkal, cselekedetek
kel. A beteg így egész lényében úgy hat 
a szemlélőre, mintha egyénisége ketté 
hasadt volna (schizophrenia). A D. külön
böző betegsógképek és állapotok gyűjtő
fogalma. Megjelenési formája elsősorban 
a beteg alkati adottságától függ, a kórkép 
egyes fázisainak változását és színeződését 
az érzékcsalódások és a belőlük másod
lagosan kifejlődő téves eszmék alakítják. 
A rövid időn belül (3— 5 hónap) feltisztuló 
esetek általában kedvezőbb kimenetelt 
ígérnek. Ugyancsak kedvezőbbek a csak 
hangulati elváltozásokat mutató (hebe
phrenia) formák is azokkal szemben, ame
lyeknél a vonatkoztatási és üldöztetési 
téves eszmék az uralkodók (paranoia). 
Megtörténik az is, hogy a D.ban szenvedő, 
fennhéjázó fellépésével régebben elsajátított 
ismereteinek fitogtatásával megtéveszti 
környezetét. A tünetek akut szakában 
gyógypedagógiai beavatkozás nem aján
latos, ilyenkor kizárólag elmeorvosi kezelés 
szükséges. Míg a paranoid esetek gyógyító
pedagógiai prognózisa is kilátástalan, addig 
a D. hebefren formái könnyebb hozzá
férhetőségük és jobb lefolyásuk folytán a 
gyógyító-pedagógia számára is kedvezőb
bek. Nagy türelemmel és kitartással sikerül 
néha az ilyen betegekkel kapcsolatba jutni, 
őket újból rendre és rendszerességre, sőt 
munkára szoktatni. A gyógyító-pedagógia 
egyik leghathatósabb eszköze ebben az 
esetben a lehető legegyszerűbb testi fog
lalkoztatás (gazdasági és kerti munka). 
A D. tünetei közt gyakran kirívó az 
erkölcsi kvalitások súlyos csökkenése. 
Ennek a résztünetnek, valamint a beteg 
ön- és közveszélyességének egyenes követ
kezménye az, hogy az ily betegek számára 
a családban való nevelés semmiképpen sem 
célravezető és elmegyógyintézetben való 
elhelyezésük szükséges és indokolt. A D. 
gyógyszeres kezelésében a belsőelválasz- 
tásos mirigykivonatokkal (organotherapia) 
való kezelés újabban széleskörű alkalma
zást nyert.

í r o d .  M o r a v c s ik  E m i : Elmekór és gyógytan 
(1913). S c h a l te r  .' Az elmebetegségek és kapcsolatos ideg
betegségek kórtana (1927). K r a e p e l in : Psychiatrie 
I—IV. (1909—1915). Bleuler: Lehrbuch d. Psychiatrie.

Schnell.
Demény Károly (1859— ) ny. államtitkár, 

postavezérigazgató. A hazai testnevelés 
és sport érdekében évtizedek óta buzgó 
és eredményes tevékenységet fejt ki. Iro
dalmi tevékenysége számos a szaksajtó
ban megjelent cikk, két felolvasás: A 
tomatanárképzésről az 1909. testneve
lési kongresszuson és a Mindennapos 
iskolai testnevelésről a 1921. III. egye

temes magy. pedag. kongresszuson, to
vábbá Az elemi iskolai testnevelés alap
elvei (1918) és Tatár Istvánnal A 
Budapesti (Budai) Tomaegylet 60 éves 
története“ . (1929).

Demeter, Anton Ignaz (1773— 1842) né
met pedagógus, 1836. freiburgi érsek. 
Magyar szempontból azért emlékezetes, 
mert a katolikusok pozsonyi nemzeti zsi
nata 1822. az ország valamennyi pap
nevelő intézetében elrendelte Vollstän
diges Handbuch zur Bildung angehender 
Schullehrer (1821) c. müvének használa
tát. M .: Hexen- und Gespenstergeschich
ten. Ein geschriebenes Lesebuch (1804, 
18322). Grundzüge d. Organisation deut
scher kath. Schulen (1832) stb.

Demokrácia (népuralom) az állami élet
nek az a formája, amelyben minden 
nagykorú, személyében szabad és cselek
véseiért felelős polgár az állami hatalom
nak egyforma jogú részese. A D. több
nyire közvetett (reprezentatív), azaz a  
polgárok a törvényhozó hatalmat a nép
képviselőt (országgyűlés), a végrehajtó 
hatalmat pedig az államfő útján gyako
rolják. Mivel a D.ban a polgárok végső 
elemzésben önmagukat kormányozzák, 
a D. a legmagasabb követelményt tá 
masztja a polgárok jelleme, lelkiismerete 
és képességei iránt. A polgárok összessége 
ugyanis maga az állam, tehát az állam 
élete, a közösség java és kára a D.ban a  
polgárokra van bízva. A D.ban ennél
fogva fokozott jelentősége van a polgári 
kötelességtudatnak, az állampolgári 
ethosnak, mely egyedül képesíti a népet 
a helyes és termékeny önkormányzatra. 
Innen az állami élet demokratizálódása 
nyomán az állampolgári nevelés egyre 
fokozódó fontossága. Csakis a nép alapos 
műveltsége, fejlett és széles kultúrája 
biztosítja az állami hatalom és jog helyes 
gyakorlatát. Hiába demokratizálódik va
lamely nép jogrendszere, az új jogoknak 
csak úgy van értelmük, ha a népet meg
felelő műveltség és polgári kötelesség
tudat képesíti a jogok helyes gyakorlá
sára. Az egészséges politikai D.nak alapja 
a művelődési demokrácia (1. Kultúrdemo- 
krácia). Ezért vet akkora súlyt minden 
demokratikus irányban fejlődött állam 
a minél hatékonyabb népnevelésre, az 
iskolaköteles kor (1. o.) minél tovább 
való kiterjesztésére. Csakis a kellő ne
velés és műveltség óvja meg a demokra
tikus államot attól, hogy az éretlen töme
gek szenvedélyeinek felkorbácsolása által 
a lelkiismeretlen demagógia, sőt forra
dalmi csőcselékuralom áldozatává váljék. 
Kellő nevelés és műveltség hiányában 
az államból hiányzik a belső szellemi és 
erkölcsi egység : e nélkül pedig az állam 
nem lehet magasabbrendű életközösség, 
hanem csupán mechanikus eszközökkel 
összetartott embertömeg. A puszta for-
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mális D., amely a szavazatok mechanikus 
összeszámlálásán, de nem az állampolgári 
kőtelessógtudaton, az erkölcsös államgon
dolaton és államakaraton alapszik, a 
történelem tanúsága szerint csakhamar 
megmutatja a D. összes gyengeségeit : a 
többségnek a kisebbség fölött való erő
szakosságát, az ú. n. hivatásos politiku
sok és pártjaik önző hatalmi tülekedését, 
a plutokráciának gyors, nyílt és titkos 
uralomrajutását s ezzel a korrupciót stb. 
li. m ég: Kultúra.

í r o d .  Karnis: Kultúra és politika (1928.25—35.1. f.). 
U. a . : A magyar művelődés eszményei 1777—1848 
(1927. I. 594. 1. f., 526. 1. f., II. 145. 1. f.) Hasbach : 
Die moderne D. (1921'). James Bryce : Modern Demo
cracies (1921. 2. köt.). K é p é r t .  (M. P.) Andor K . : 
A demokratikus nevelés szervezése (1918). Somogyi 
O.: Néhány észrevétel a „Demokr. név. szervezése” c. 
cikkre (1919). Kornis.

Demolins, Edmond (1852— 1907) szo
ciológus, pedagógus. 1899. Normandiában 
megalapítja a szabad természetben a 
Reddie C. Abbotsholme-i új iskolájának 
(new school) és Badley J. H. Bedales- 
school-jának mintájára az Ecole des Roches 
nevű első francia „új iskolát“, amelyet D. 
után Berthier Georges, az intézet volt tra, 
az Education szerkesztője igazgat. B. 
volt az első, aki Franciaországban Dewey 
(1. o.) müveit ismertette. Az iskola történe
tét és munkáját D.nek L’Education nou- 
velle, l ’École des Roches (1898) c. több ki
adásban megjelent müve, továbbá az isko
lai évek végén a tanároktól és a növendékek
től szerkesztett Journal de l’Ecole des 
Roches c. évkönyvek ismertetik. D. ala
pította (1886) és szerkesztette a La Science 
Sociale c. folyóiratot, amely nevelési kér
désekkel és az Ecole des Roches működésé
vel is foglalkozik. M. : A quoi tient la su- 
périorité des Anglo-saxons (1897). Les 
Fran§ais d’aujourd’hui (1898). Les grandes 
routes de l’humanité. Comment la route 
eréé le type social. Les routes de l’Anti- 
quité. Les routes du monde modeme( 19012).

í r o d .  Birkás O .: Demolins és a francia reformiskolák 
{Népművelés, 1911). K .  E .

Demosthenes. (Kr. e. 384— 322.) Kiváló 
athéni szónok és államférfi. Már ifjúkorá
ban tanulja a szónoklattant, hogy gyámjai
tól visszaperelje örökségét. Mivel gyámjai 
vagyonát eltékozolták, mint beszédíró 
tartja fenn magát. Politikai tevékenységé
nek célja a görögség függetlenségének 
Athén vezetése alatt való biztosítása a 
makedón hatalommal szemben. Már az 
ókor is az ékesszólás remekeinek tartotta 
politikai, törvényszéki és ünnepi beszédeit. 
Az újkorban főként az angol államférfiak 
álltak hatása alatt, akik tőle tanulták a 
ékesszólást, s még a világháború alatt is 
felhasználták párhuzamok céljára (Dre- 
rup). Az iskolába nyugaton a pedagógiai 
humanizmussal jutott be : Erasmus iro
dalmi kánona szerint Lukianos és Hero- 
dotos között a második görög prózaíró, 
akitől tiszta nyelvhasználatot lehet ta 

nulni ; Sturm strassburgi gimnáziumában 
a görög stílus mintái közt szerepel. Magyar- 
országon a németországi mozgalmakkal 
kapcsolatban álló lutheránus iskolák ki
vételével alig fordul elő iskolai auctorként, 
egyes tervezetek felveszik ugyan az olva
sandó írók sorába, de e tervezetek sohasem 
valósulnak meg (pl. az 1773. Erdélyre 
kiterjesztett bécsi egyetemi gimnázium 
tanterve ; Szerdahelyi tervezete a II. 
Ratio eredeti tervében). Az 1850. Entwurf 
a VII. oszt. 2. felében kívánja D. kisebb 
állami beszédeit olvastatni. Ennek 1861. 
megváltoztatása óta nem szerepel a magyar 
gimnáziumok görög tantervében. A magyar 
egyetemeken általában nem részesül az őt 
megillető méltánylásban. D. müveit, a 
pedagógia nyelvi és pszichológiai értékeiket 
is elismerve, elsősorban a hazafias állam- 
polgári nevelés szolgálatába állítja. Bennük 
megismeri a tanuló egy hazáját erősen 
szerető, tisztajellemü, szilárd akaratú, 
fáradhatatlan és önfeláldozó polgár mun
kásságát, akinek legnagyobb tette az, hogy 
honfitársait erkölcsi ájulásukból felrázta 
és cselekvésre serkentette. Másodsorban 
elsőrangú mintául szolgál a már kissé meg
fakult közéleti szónoklásra való nevelés
ben. Iskolai tárgyalásra legalkalmasabbak 
a 3. olynthosi beszéd és a 3. philippika.

í r o d .  Dörwald : Didaktik und Methodik des griech. 
Unterrichts (1912). Scheindler: Methodik des Unter
richts in der griech. Sprache (1915). D. müveinek 
magyar fordításait 1. Förster A .: A M. T. Ak. és a 
klassz, ó-kor (1927). Jirka.

Dengi János (1853— 1903) pedagógus, 
szépirodalmi és tanügyi író. Előbb közép- 
isk. tr., majd Krassó-Szörény vm. tanfel
ügyelője. M. : Tanügyi dolgozatok (1890). 
Irodalmi tanulmányok Kisfaludy S.ról és 
a trópusok elméletéről. Magy. irod. tan
könyvek, tanügyi és nyelvészeti cikkek.

Dengl János (1882— ) előbb a bp. ke- 
resk. akad., majd (1920) az egyetem köz
gazdaságtudományi karának tr., a felső 
keresk. isk. tanárképző intézet ig. Főleg 
a gyorsírás és a német nyelv tanításával 
foglalkozik. M. : Reformjavaslatok (1918). 
A népszerű gyorsírás és a Gabelsber- 
ger-Markovits-rendszerü reformgyorsírás 
(1920). A hazai felső keresk. isk. tanárok 
képzésének és képesítésének múltja és 
jelen állapota (1925). A hazai felsőfokú 
keresk. oktatás múltja és jelen állapota 
(1925). Deutsche Kurzschrift, dem Unga
rischen Reformsystem Gabelsberger-Mar- 
kovits angepasst (1925). Vitagyorsírás 
( 19244). Levelező gyorsírás (19267).

Denifle, Heinrich Seuse (1844— 1905) do
minikánusrendi teológus és történész, a 
vatikáni levéltár levéltárosa. A középkori 
egyetemek keletkezéséről írt müve ma is 
alapvető. M .: Die Universitäten des Mit
telalters bis 1400 (1885). Die päpstl. 
Registerbände des 13. Jahrh. (1886). 
Chartularium (4 köt.) és Auctuarium 
Chartularii (2 köt.) Universit. Paris. (1890).
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Szerk. volt az Archiv f. Literatur- u. Kir- 
chengesch. d. Mittelalters c. folyóiratnak 
(1885— 1900). P .

Denver : 1. L in d s e y .
D’Épinay, M m e  (1726— 1783), Rousseau 

barátnője s a pedagógiában tanítványa. 
Nem annyira benső hivatásérzetből, mint 
inkább a kor divatjának hódolva foglal
kozott a neveléssel. (Lettre á mon fils. 
Lettre á la gouvernante de ma füle.) V. ö. 
G. G om payre : Histoire critique des doctri
nes de l’éducation en France II. N . J. B.

Descartes, R en é , latinosán G artesius  
(1596— 1650). Francia matematikus, fi
zikus és filozófus. Filozófiája, a Cartesia
nismus már a XVII. században nagy hatás
sal volt előbb a pedagógiai elmélkedésre, 
később magára a tanítás módszerére is. 
D. a józan észt (b o n  sen s , ra iso n , ra tio )  
tette a megismerésnek kiindulópontjává 
s főforrásává (racionalizmus, 1. o.), ez az 
elv pedig a tanításra alkalmazva azt je
lenti, hogy a skolasztikus szellemből fa
kadó verbalizmust, a pusztán emlékezetre 
alapított receptív tanulást föl kell váltania 
az értelmes tanulásnak, amelyben nem a 
kész ismeretnek tekintélyi alapon való 
átadása a fődolog, hanem maga az igaz
ság keresésének módja. D. hívei voltak 
az egykorú hercegi nevelők (La Bruyére, 
Bossuet, Fleury apát, Fénelon) s az ő 
szellemében tanítottak a P o rt-R o ya l és az 
O ratoire tanárai is. Nálunk Apáczai Csere 
János volt az első cartesianus. M. : Discours 
de la méthode (1637). Meditationes de 
prima philosophia (1641). Principia philo
sophise (1644). Mindhárom mű magyar 
ford. Alexander Bernáttól (Fii. írók Tára 
1. köt. 19062). Les passions de l’áme (1650). 
Traité de l’homme (1664). Műveinek leg
újabb kritikai összkiadását Adam és Tan
nery rendezte sajtó alá (10 köt. 1897— 
1908).

I ro d. Fináczy E . : A francia középiskolák múltja 
és jelene (1890) 40—44. 1. Az újkori nevelés története 
(1927) 50—52. 1. Nagyobb monográfiák : F . Bouillier : 
Hist, de la philosopbie Cartésienne (18688). A . Fouillée : 
D. (1893). K. Fischer: Gesch. d. neuern Philosophie 
I. Bd. D.’s Leben, Werke u. Lehre (1912s). A. Hoff
mann : D. (1923*). K . Jungmann: D. Eine Einführung 
in seine Werke (1908). C. von Brockdorff : D. u. die 
Fortbildung der kartesianisehen Lehre (1923). V. ö 
továbbá a Eevue de Métaphys. et de Morale 1896-ban, 
D. szül. 300. évfordulója alkalmából kiadott emlék
számát (M. Blondei, E. Boutroux, Gibson, V. Brochard, 
P. Natorp, Hannequin stb. cikkeivel). JV. J .  ß ,

Descoeudres, A lic e  (1877— ). Kisegítő 
iskolai tanítónő, a Rousseau-intézet tanára 
Genf ben. A gyengeelméjű gyermekek neve
lése és a gyermekpszichológia terén fejt ki 
nagyobb munkásságot. M. : L’Éducation 
des enfants anormaux (1916). Le dévelop- 
pement de l’enfant de deux & sept ans
(1922). Ce que pensent les enfants (19243). 
Le sentiment maternél chez la jeune füle 
(1925). Jeux éducatifs c. füzetét Nevelő 
játékok címen Éltes M. fordította le a 
Kisdednevelés 1930. évi 4. és 5. szá
mában. K .  E .

Despautére J á n o s  (1460—1520), eredeti 
nevén V a n  P a n ie re n , flamand gramma
tikus. Emlékeztető versekbe foglalt latin 
nyelvtana (C o m m e n ta r ii g ra m m a tic i, 1537) 
sokáig népszerű volt. N .  J .  B .

Dessau : az anhalti hercegség fővárosa. 
Itt alapította Basedow (1. o.) 1774. Lipót 
herceg támogatásával mintaiskolá-ját, 
az ú. n. Philanthropinumot.

Dessewífy 1. A u r é l gr. (1808—42), D. 
József (2) fia, konzervatív államférfi és 
publicista, aki több ízben s behatóan fog
lalkozott a nevelés és a hazai nemzetisé
gek kérdésével is. Tüzetesen kidolgozott 
programmot szerkeszt: hogyan lehet vissza
magyarosítani a magy. főnemességet, mi
kép lehet rajta keresztül nemzetivé tenni 
a művelődést s műveltté tenni a nemzeti
séget. A főúri sarj elsősorban magyarul 
tanuljon, nevelője magyar legyen, mert 
a külföldi nevelő kozmopolitizmusra ne
veli. Szóvá teszi a magy. arisztokrácia 
nemzeti-politikai nevelését, a főrendü ifjak 
tanítási anyagát: a klasszikus és a modem 
nyelveket (ő maga 1838. latin és görög 
műveket olvas, a franciával szemben szóvá 
teszi az uralkodó anglomániát), a termé
szettudományokat, gazdaságtechnikai is
mereteket ; az önművelésre való szoktatást, 
a valláserkölcsi nevelést, nemi felvilágo
sítást és testgyakorlást. Tervezete az életre
való mágnásnevelés józan irányelveinek 
foglalata. Kikel a korabeli főrangú leány
nevelés merőben idegen és nemzetietlen 
volta ellen is, amelyet külön tanulmány
ban Magyar nyelv és előkelőink nevelési 
rendszere (Árvízkönyv, III. köt. 1839) 
tesz szóvá. A nemzetiségi politika terén 
hibáztatja, hogy a magy. nyelv ügyét 
kizárólag protestáns érdeknek tüntetjük 
fel s ezáltal a szlávokat ép abban támadjuk 
meg, ami nekik a legszentebb. Lehetséges-© 
a kát. tótok magyarosítása, ha a magya
rosodást és a protestantizmust azonosít
juk? M. : Töredékgondolatok egy nevelési 
tervezet felől (1835. írta egy Bécsben élő 
főrangú nő száméra). A magy. nyelv és 
előkelőink nevelési rendszere (Árvízkönyv 
1839). Mindkét tanulmány újra megjelent: 
Gr. D. A. Összes Müveiben, 5 részben, ki
adta Ferenczy Józs. (I. 1887, 304—36. 1.). 
X. Y. Z. könyv (politikai vezércikkeinek 
gyűjteménye). V. ö. D eá k  F .  : Gr. D. A. 
(1885). R é z  M . : Gr. D. A. (Bp. Szemle 
1905). U. a. : Tanulmányok (1909). K o r -  
n is  : Eszmények (főleg I. 502. 1. f., II.
184., 314., 444., 520., 566.1.). — 2. J ó z s e f gr. 
(1771— 1843) államférfi és író. A Hitel 
című munka taglalata (Kassa 1830) cí
men polémiába került Széchenyivel, akinek 
a Hitelben fejtegetett eszméit károsaknak 
és túlzottaknak találta. Részt vett a M. 
T. Ak. megalapításában, amelynek tiszt., 
majd igazg. tagjává választották. A magyar 
nemzeti művelődés, de egyben a klasszikus 
tanulmányok érdekében széleskörű és lelkes
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tevékenységet fejtett ki szóval és írásban. 
Alapos klasszikus kultúrája nem gátolta 
meg abban, hogy az 1811— 12., maid az 
1825. országgyűlésen ne vívja a deák
nyelv közéleti uralma ellen a legélesebb 
küzdelmet s ne újítsa meg az 1790—91. 
országos bizottság munkálatának (De edu- 
catione nationali) azt a követelését, hogy 
a gimnáziumba csak magyarul tudó gyer
mekek vehetők fel, amit még azzal egészí
tett ki, hogy a tanárok is mind tudjanak 
magyarul. Súlyosan bírálja az iskolákból 
alaposabb műveltség nélkül kikerült ifjú
ságot (1830). Kazinczyval, Berzsenyivel, 
Kölcseyvel stb. a magyar neohumanizmus 
lelkes vezére és pártfogója. Az előbbivel 
folytatott levelezésében egész lényével az 
antik szépségkultúra szolgálatába szegődik, 
deresedő fővel megtanul görögül s olyan 
meggyőződéses hellenistává válik, hogy 
fiait otthon először görögre taníttatja s 
csak azután latinra, s ezzel megvalósítja 
Herbart gondolatát. Pedagógiai alapelve : 
összhangba hozni a görög-római klasszi- 
oitást a kát. vallás nevelőerejével. Fő
része volt a Felső-Magyarországi Minerva 
megalapításában, amellyel kedvelt városá
ban, Kassán, középpontot óhajtott terem
teni a nemzeti irodalomnak. Ebben a 
folyóiratban jelent meg 1825. az első magy. 
Platon-fordítás : Kriton, amelyet 1830. 
ugyanott követett az Ion. D. J. a nők tu
dományos alapra helyezkedő nevelésének 
szükségét is hangoztatta: ,,A főrendű
asszonyoknak szükséges a tudományokat 
tanulni“. A F.-M. Minerva megállapítja, 
hogy a nők elméje nem kevésbbé alkalmas 
a tanulásra, mint a férfiaké (1826, 739. 1.).
V. ö. Összes műveit, amelyeket jegyzetek
kel Ferenczy Józs. adott ki (1888) ; leve
lezését, amelyet Kazinczy Gábor adott ki 
(3 köt., 1860—64), továbbá Kornis : Esz
mények (főleg I. 410, II. 262 f., 278 f., 
308 f.), Eötvös J. akadémiai emlékbeszéde 
(1884). Klassz, fordításait 1. Förster A .: 
A M. T. Ak. és a klassz, ó-kor (1927).

Determináció a. m. meghatározás, egy 
fogalom tartalmának élesebb megvilágí
tása körének fokozatos szűkítése által. 
A D .t ezért rendesen szembe szokták állí
tani az absztrakcióval (1. o.) : míg ez a

szemléletesből a kevésbbé lényeges jegyek 
elhagyásával halad az általános felé, addig 
a D. éppen az általánosból indul ki és meg
határozó jegyek folytonos hozzáadásával 
jut el az általánosnak alárendelt, de tar
talmában gazdagabb fogalomhoz. A D. 
útja tehát a nemről a fajra s végül az 
egyedre vezet (pl. ember >  árja >  gö
rög >  athéni >  Sokrates). Minthogy a D. 
nemcsak jegyek hozzáadása által teszi 
a fogalmat világosabbá, de ugyanakkor 
más fogalmaktól is elkülöníti, azért: 
omnis determinatio est negatio (Spinoza). 
Az oktatásban a D.s műveletek megismer
tetésére kiváló alkalmat szolgáltat a gram
matika (szintaxis), azonfelül főleg a termó- 
szetrajzi tárgyak. A D. igazi jelentőségét 
a didaktikában is abban kell látni, ami a 
logikában jellemzi, hogy t. i. ismerettar
talmainkat világosabbá, öntudatosabbá 
teszi és rendet, összefüggést teremt ben
nük. ProhászJca.

Deutsche Oberschule : a német közép
iskolák új típusa, amelynek középpont
jában a német tartalmú és vonatkozású 
tantárgyak (d eu tschkund liche  F ä c h e r)  áll
nak. Miután az 1900. évi német iskola- 
értekezlet kimondta a középiskolák akkori 
három típusának : a g.-nak, a rg.-nak és 
főreáliskolának egyenjogúsítását, egyben 
útját egyengette a középiskolák további 
differenciálásának, amelyet Fr. Paulsen 
mellett főleg R. Lehmann és Richert ké
szítettek elő. A világháború után ez a 
mozgalom fokozott erővel indult m eg: 
az 1920. birodalmi iskolaértekezleten a
D.t, amelyet egyideig D eutsches G y m n a 
s iu m  névvel illettek, főleg a tanítóképzés 
érdekében sürgették ; eleinte csupán egy 
kötelező idegen nyelvvel (francia v. an
gol) tervezték, amelyhez utóbb egy má
sodik is járult. A porosz kultuszminisz
térium 1922. adta ki erre vonatkozó 
emlékiratát (D e n k sc h r i ft) , majd 1924. 
a szervezeti szabályzatot (R ic h t l in ie n ) .  
A D. óraterve fiúk részére a következő : 
(Leányok részére a német óraszáma egy- 
gyel, az első idegen nyelvé öttel, a 
matematikában kettővel kisebb ; ezt a 
VI—IV. oszt.ban 2—2 óra kézimunka 
pótolja).

A  D eu tsche O berschule óraterve

O s z t á l y
T a n t á r g y VI y IV V 0 U 0 U O Össze-

III III II II I I sen

Hittan ................................................ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Német ................................................ 6 5 5 5 5 5 5 4 4 44
Történelem (áll. polg. név.) .......... — 1 3 3 3 2 +  1 4 3+1 3 +  1 25
Földrajz ............................................ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
1. Idegen nyelv.................................. 6 6 6 6 6 4 4(3) 4(3) 4(3) 46 (43)
2. Idegen nyelv.................................. — — — — — 4 3(4) 3(4) 3(4) 13 (16)
Mennyiségtan .................................... 4 4 6 4 4 4 4 4 4 37
Természettudományok .................... 2 2 2 4 4 4 4 4 4 30
Kajz .................................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
É n ek .................................................... 2 2 — — — — — — — 6
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Deventer. A Geert de Grote (1340— 1348) 
által a „közös élet testvérei (hieronymiták)“ 
címmel alapított egyháziak testületének 
anyaháza, amelynek iskolájában már jóval 
a reformáció előtt Agricola Rudolf hatása 
alatt Hegius és Sintheim kezdték meg
honosítani a humanisztikus szellemű ok
tatást. Az iskola ped. történeti jelentősége 
ezenfelül abban van, hogy kiváló növen
dékei : Erasmus, J. Murmellius, Goclenius 
a deventeri mintának és a humanisztikus 
iskolázásnak további apostolai. B .  B .

Dewey, J o h n  amerikai filozófus és 
pedagógus (1859— ). 1884. a michigani 
egyetemen a filozófia tanára; 1894. a 
chicagói egyetemre hívták, ahol filozófiát 
és pedagógiát adott elő ; 1904. a newyorki 
Columbia-egyetemre kerül, ahol csak filo
zófiát tanít. Jelenleg is itt működik. W. 
James-szel és F. C. S. Schillerrel együtt 
a pragmatizmus legkiválóbb képviselője. 
Az „új iskola“ , illetve az „új nevelés“ 
egyik legnagyobb hatású és legjobban 
tisztelt vezére. 1926. kiadott Experience 
and Nature c. müvében a viselkedés pszi
chológiája (behaviorisme) hívének vallja 
magát (1. o.). M. : Psychology (1886). 
Studies in logical Theory (1893). The 
Psychology of Number (1895). My peda
gogic Creed (1897). The School and So
ciety (1899). Ezt a művét Ozorai Fr. for
dította magyarra Az iskola és a társa
dalom címen (ism. M. K. 1913). Psycho
logy and social Practice (1901). The 
Elementary School Record, nine Mono
graphs (1903). The School and the Child
(1906). Educational Essays (1910). The 
Influence of Darwin on Philosophy and 
other Essays (1910). How we think (1910). 
Interest in relation to training of the will 
c. 1895. megjelent tanulmányát Az érdek
lődés és az erőfeszítés az akaratnevelés
ben címmel (Kisdednevelés 1927. évi 
9—12. sz.) és a The Child and the Curri
culum c. 1902-ből származó értekezését 
A gyermek és a tanterv címmel (Kisdedne
velés 1930. évi 6. sz.) Kenyeres E. fordí
totta le. Democracy and Education (1916). 
Reconstruction in Philosophy (1920.) 
V. ö. S. H essen: J. Deweys Erziehungs
lehre (Die Erziehung 1929—30, 657—84.1.)

K . E.
Dézsi L a jo s  (1868—) irodalomtörténet

író, a kolozsvári, majd szegedi egy. tr., 
a M. T. Ak. r. tagja (1923). M. (részben): 
Szenczi Molnár Albert (1897). Bevezetés 
a magy. Írod. történetbe (1903). A magy. 
irod. történeti kutatás feladatairól (1904). 
Tinódi Sebestyén (1913). Br. Jósika Miklós
(1916). Tholdi Miklósnak jeles cselekede
teiről és bajnokságáról való história (1924). 
Életrajzzal és jegyzetekkel ellátta Balassa 
Bálint munkáit (2 köt., 1923). Kiadta 
Szenczi Molnár Albert naplóját, levelezését 
és irományait (M. T. Ak., 1898). Apponyi 
Sándor gr. Hungariea c. katalógusának

3. kötetét (München, 1925). Kazinczy F. 
munkáit (I. köt., 1928) stb. Számos önálló 
irod. értekezés és cikk.

Dezső L a jo s  (1847— 1905) tr., a svájci 
és a német tanítóképzöintézetek tanulmá
nyozása után 1874. a lévai tanítóképző
intézet tr., 1875. a sárospatakinak ig. M. : 
Comenius Magyarországon 1650—54.
(1883). Nagy oktatástanának magy. ford. 
(1897). Tankönyvek, ped. cikkek. V. ö.
D. L. 1847— 1904. (M. P. 1904).

Dhuoda (D o d a n a ) B e rn á t septimániai
gróf felesége, akinek Liber manualis-a 
(843-ból) az első középkori ped. mű, ame
lyet az édesanya ír az életbe kilépett fiá
nak, hogy tanácsokkal lássa el és irányítsa. 
A gyengéd anyai szeretet és mélységesen 
vallásos lelkűiét mindenkor megható bi
zonysága ez írás, amely az erények gya
korlására, az engedelmességre, jó modorra 
stb. ad gyakorlati utasításokat. Kiadta
E .  B o n d u ra n d  : Le manuel de Dhuoda, 
(1887). D. életéről B ecker : Ztschr. f. ro
mán. Philologie (21, 73. 1. f., 22, 392. 1. f.). 
V.ö. Fináczy II., 197— 198; 310—313.B. B .

D’Hupay : 1. H u p a y .
Diák, régiesen deák , a. m. tanuló. A

XVIII. századi ref. kollégiumok nyelv- 
használata szerint a deák (s tu d io s u s )  el
nevezés a tanulók közül csupán azokat 
illette meg, akik már felsőbb tanulmányok
kal, filozófiával és teológiával foglalkoz
tak ; a kisebbeket tanuló gyermekeknek 
hívták (p u e r i d iscen tes) . Minthogy pedig 
a tanulás régebben főként a latin nyelv 
elsajátítására szorítkozott, a deák szó 
annyit is jelentett, hogy latin, pl. ebben : 
deák nyelv, deákul beszél. Régi nyelvünk
ben még ilyen jelentése is volte szónak: 
tanult, iskolát végzett, literátus ember, 
imok, titkár, pl. ebben a kifejezésben : író
deák. V. ö. F in á c z y  : A magyarországi köz
oktatás története Mária Terézia korában 
I, 213—6. N .  J .  B .

Diákcsere : 1. Tanulócsere .
Diákhumor : 1. R ég i m a g ya r  d iákéle t.
Diákjóléti intézmények. A főiskolai diák

nyomor problémái főkép a világháború 
utáni években súlyosodtak meg annyira, 
hogy igen jelentős társadalmi és állami ak
cióknak lettek megindítói. Külföldön és 
nálunk is egész sora létesült a diákszociális 
intézményeknek, amelyek eleinte főkép sr 
háborúból hazatért fiatalság tömegszülfcw 
ségleteinek kielégítésére, újabban, az ily 
intézményeknek leépítésével, a szegény
sorsú, de kiváló előmenetelü tanulók tá
mogatására irányultak. Az 1927 : XIV. te. 
a közszolgálati alkalmazottak gyermekei
nek tanulmányi ösztöndíjaira eredetileg 
évi 1,000.000 P-t biztosított, az 1931/32. 
évre azonban ez az összeg 350.000 P-re ol
vadt le. A lakáskérdés megoldásából Bp. 
és a vidéki egyetemi városokban az állam 
egy-egy férfi és női intemátust tart fenn. 
Ezek : a bp. és szegedi Horthy Miklós Kol-
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légiuin, a debreceni Tisza István Interné tus 
és a pécsi Nagy Lajos Kollégium ; lányok 
számára pedig a bp. MANSz Sarolta 
Leányotthona, a szegedi Horthy Miklós 
Kollégium és a debreceni Tisza István 
Intemátus leány osztályai és a pécsi Erzsé
bet Kollégium és Maurinum. Ezeken kívül 
egyházak és társadalmi szervezetek is tar
tanak fenn intemátusokat; ilyenek : a bp. 
két Szt. Imre Kollégium, a Tanítók Ferenc 
József Háza, a Collegium Medicum, a Bírák 
és Ügyészek Grecsák Károly Kollégiuma, 
a Luther-Otthon, az erdélyiek Bethlen 
Istvánról elnevezett internátusa; diák
otthont tart fenn ezeken kívül az Álta
lános Egyetemi Segítő Egyesület, a Ka
tolikus Tanáregyesület, az Országos Pol- 
gáriiskolai Tanáregyesület, az Unitárius 
Egyház és a Magyar Evangéliumi Keresz
tyén Diákszövetség. A bp. nőhallgatók ré
szére az említetteken kívül a Bethlen Mar
git Leányotthon, a Kollegium Marianum, 
a Szt. Anna Kollégium, a Lorántffy Zsu
zsanna- és Póterffy Sándor-Leányotthon 
és a Kis Szent Teréz Otthon állnak rendel
kezésre. Szent Imre Kollégium van még 
Szegeden és Sopronban is és bírói intemátus 
Debrecenben. A kollégiumokon kívül az 
ifjúság ellátásáról a menzák gondoskod
nak, amelyeket Bp.n a tudományegyetem 
és a műegyetem külön tartanak fenn hall
gatóiknak ; külön menzájuk van a kato
likus diákoknak, amelyet a Foederatio 
pmericana és a protestánsoknak, amelyet 

'a Protestáns Nőszövetség tart fenn. A nő
hallgatók számára alapították a Kis Szent 

^Teréz Menzát. A zsidó ifjak számára az 
Orsz. Magy. Izraelita Közművelődési Egye
sület tart fenn étkezőt. A diákság egyéb
irányú támogatásáról (ruházat, cipő, tan
díjsegély, vizsgadíjak, tankönyvek stb.) 
egyrészt az ifjúsági segítőegyesületek gon
doskodnak (1. Főiskolai diákszervezetek), 
másrészt az egyes egyetemeken szervezett 
s tanárok irányításával működő Diákvédő 
és Diákjóléti Irodák, amelyeket először a 
vidéki egyetemeken, majd újabban a bp. 
két egyetemen is megszerveztek. Még 1891. 
alakult meg az Egyetemek Kórházegylete, 
amelynek az Üllői-út 20. sz. házában jól 
berendezett ambulanciája, hidegvízgyógy- 
intézete, műtőterme és kórházszobái van
nak. Az egyesület alapítása Zsembery I. 
nevéhez fűződik. Évenként mintegy 4—5000 
hallgató veszi igénybe az orvosi keze
lést és ápolást. Ä háború utáni ifjúság 
hívta életre a diákság önsegítő gazdasági 
vállalkozásait is ; ilyenek a Centrum Fo
gyasztási Szövetkezet, a Centrum Diák- 
Hitelszövetkezet, a Centrum Kiadóválla
lat és a Centrum Diákház Rt. A Centrum 
Fogyasztási Szövetkezetét 1920. az akkori 
egyetemi zászlóaljak tagjai alapították, 
a Centrum Hitelszövetkezet 1922 nyarán 
alakult ; célja, hogy a hallgatókat a szük
séges és olcsó tandíj- és vizsgadíj hitelekhez

segítse. 1928-ban 109.000 P-t kölcsönzött 
ki a diákoknak és 355.000 P-t az ifjúsági 
vállalatoknak és egyesületeknek. A Cent
rum Kiadóvállalatot 1922 jan.ban a 
MEFHOSz alapította, ez egy jól felszerelt 
középnyomdavállalat, amely egész csomó 
tankönyvet és jegyzetet adott ki. 1924. 
József kir. hsrceg családi ékszerei közül ejy 
diadémot ajánlott fel a magyar diákság ré
szére, amelyet 13.000 P-ért értékesítve, az 
ifjúsági szervezetek a Centrum Diákház 
megalapítására fordítottak és a hozzá 
szerzett összegekkel a Gyulai Pál-utcában 
vásároltak meg egy házat, amelyet a diák
ság központi épületévé kívánnak beren
dezni. Mindezek az intézmények az ifjúság 
szociális gondozására évenként 2 és fél 
millió P-vel járulnak hozzá a diáknyomor 
enyhítéséhez.

í r o d .  Schandl K . : Diákszövetkezetek Magyar- 
országon (1911). B o s n y á k  B . : A bp.i diáknyomoi 
(1912). Szandtner P . : Magyar főiskolai útmutató 
(1929). Magyary Z . : Emlékirat az egyetemi ifjúság 
szociális gondozásának megszervezése tárgyában (1929). 
Horváth K . : Magyar diákkalauz (1931). Auber-Le/at: 
Le Budget de l’étudiant francaié (1924). H. Gehrig: 
Wirtschaftsnot u. Selbsthilfe der deutschen Studenten
schaft (1924). v . N a g y  J .

Diáknyelv, a csoportnyelveknek (argot) 
egyik faja. Tulajdonkép nem külön nyelv, 
hanem a más társadalmi csoportokban 
nem járatos azon szavakat és szójelentése
ket értjük rajta, amelyeket a diákok 
szoktak maguk között használni. Sok benne 
a játszi, tréfás, drasztikus elem. Szókin
csének csupán egy része állandó, a többi 
nagyon hamar változik és sokszor csak 
kis körben, egy-egy iskolában, sőt egy-egy 
osztályban él. Némely kifejezése a köz
nyelvbe is behatolt, pl. gólya (elsőéves 
egyetemi hallgató). V. ö. Dobos K . : A 
magyar diáknyelv és szótára (1898).

N. J . B.
Diákok Háza. Egyetemi és Főiskolai 

Diákotthon (Bp., Hársfa-u. 59/B sz.) a 
Magy. Evangéliumi Keresztyén Diák- 
szövetség tulajdonában és vezetése alatt 
működik. Az intézményt befogadó épület 
az Amerikai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
(Y. M. C. A.) tulajdona, amely a háború 
utáni évek európai diáknyomorának eny
hítésére megindult és a Keresztyén Diákok 
Világszövetsége által vezetett Európai 
Diáksegélyző Akcióba belekapcsolódva 
vette meg ezt az ingatlant és bocsátotta 
a M. E. K. Dsz. rendelkezésére. Az intéz
mény 1921. szept.ben nyílt meg. Az élén 
az igazgatóság egy tagja, mint igazgató 
és a benne lakó ifjúság közül választott 
szénior működik. Az intézet 107 lakónak 
nyújt elhelyezkedést havi 20—45 P-ért, 
amibe beleértendő a fűtés, világítás, ol
vasóterem, zuhanyfürdők és tornaterem 
használata is. Étkezést az intézet nem 
nyújt. Segélyezésre szoruló szegénysorsú 
lakói az intézet segélyalapjából részesül
nek támogatásban. Felvételért folyamod-

M agyar P edagógiai L exikon I. 13
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hátik minden egyetemi és főiskolai hall
gató. Victor J.

Diákok világszövetsége: 1. Nemzetközi 
diák-intézmények.

Diakonisszák (gör.) a régibb egyházban 
hivatalosan kirendelt szegény- és beteg
ápolónők, akiket nővéreknek neveznek. 
Ma (a protestánsoknál) gyermekneveléssel, 
tanítónők képzésével, bukottak erkölcsi 
mentésével is foglalkoznak. Az első, a mo
dern kor igényi inek megfelelő D.házat 
Fliedner T. emelte 1836. a Rajna melletti 
Kaiserswerthben.

Diákotthonok: 1. Diákjóléti intézmények.
Dialektika (dtaMyiaiicv =  beszélgetni, 

megvitatni) a gondolkodás történetében 
többféle értelemben fordul elő, amely közül 
a pedagógia szempontjából főleg kettőnek 
van közelebbről jelentősége, amennyiben 
1. mint a tiivium (1. o.) eg ik tárgya év
századokon keresztül az ísKolai oktatás 
keretébe illeszkedett bele és 2. mint a 
fogalmak tisztázásának egyik módja főleg 
újabban a pedagógiai elmélet megalapo
zásában nyer ismét alkalmazást. 1. Mint 
a trivium tárgya a középkor első felében 
(kb. a skolasztika felléptéig) pusztán a 
logikai alapismereteket foglalta magában 
és a grammatikai és retorikai (stilisztikai) 
tanulmány közé sorolva feladata az volt, 
hogy a helyes fogalomalkotásra tanítson. 
Iskolaszerű tárgyalása főleg Aristotelesre 
és kommentátoraira (pl. Boethius) támasz
kodott és a szillogisztikán kívül a topikára, 
vagyis az argumentáció különböző mód
jainak ismertetésére, továbbá az ítéletek 
tanára (hermeneutika) terjedt ki. Ez a 
formális logikai tanulmány, amely leg
inkább Alkuin tankönyve alapján folyt, 
rendszerint vitatkozásokkal volt egybe
kötve. A skolasztika kifejlődésével, majd 
az egyetemek tanulmányi rendjének ki
alakulásával azután a D. is tárgyban és 
módszerben egyaránt kibővült és a teológia 
tulajdonképpeni előkészítő stúdiumává lett. 
Tárgyalásának középpontjában ekkor is 
az aristotelesi logika állt, azonban azokat 
az igazságelméleti és metafizikai problémá
kat is felölelte, amelyek az egyetemes 
fogalmak (az ú. n. univerzáliák) realitása 
körül támadt vitában felmerültek. Ez az 
átalakulás a híres párizsi iskolákban ment 
végbe : a XI. sz. végétől kezdve a D., 
amely addig úgyszólván tisztán a logika 
elemeire szorítkozott, az ész igazi fegyve
révé válik, amely a kontroverziák kifej
tésében keresi a dogma igazolását (Abae- 
lardus : Sic et non módszer). A skolasztika 
hanyatlásával azonban a D. is változott 
megítélésben részesült. A humanisták, 
minthogy a klasszikus irodalom esztétikai 
értékeire vetettek súlyt, hevesen támad
ták, puszta szóhüvelyezést látva benne. 
Még élesebbé váltak a támadások az ú. n. 
pedagógiai realizmus képviselői (pl. Come- 
nius) részéről a XVI. és XVII. sz.ban.

Ennek ellenére a D. tanítása néhány 
reformkísérletet (pl. Port-Royal) nem te
kintve, egészen a XVIII. sz.ig nagyjából 
ugyanabban a mederben folyt, amint az 
a középkorban kialakult, mégpedig a 
latin iskolákban mint formális logikai 
tanulmány (amely főleg a retorikával volt 
kapcsolatban pl. Sturm, jezsuiták), az 
egyetemeken pedig (a facultas artiumon) 
mint a vitatkozás művészete. A latin 
iskolákban Melanchthon tankönyvét (Dia- 
lecticae 11. IV., 1528) használták száza
dokon át. A mai középiskolában a D. 
anyagát a logika (1. o.) vagy ahol ezt nem 
tanítják, a retorika vette fel. 2. A D. másik 
fogalmazványa ezzel szemben Plafonra 
vezethető vissza. Platon a gondolkodásnak 
azt a módszerét érti rajta, amely tisztán 
fogalmi úton jut el a dolgok lényegének, 
vagyis az ideáknak megismeréséhez, 
(Phileb. 58 A. Republ. 532 B. 534 B.). Ez 
a megismerés a gondolkodásban rejlő ellen
tétek kifejlesztésével történik és eszköze 
a dialógus, amely ezeket az ellentéteket 
mind szóhoz juttatja, nem mert mind 
igazak, de mert hozzásegítenek az igazság 
feltalálásához. Némileg már a skolasztiká
ban is ez a felfogás érvényesül, amikor az 
igazsághoz a kontroverziák útján igyekszik 
eljutni. S alapjában ezt a platoni D.t 
eleveníti fel Fichte, Hegel és Schleier
macher is, akik tartalmilag bármily külön
bözőkép határozzák is meg, formális szem
pontból megegyeznek abban, hogy a fo
galmi megismerésnek azt a módszerét lát
ják benne, amely a totalitásra (Platon : 
idea) irányul, mégpedig a részleges meg
ismerések közt fellépő ellenmondások 
„továbbgondolása“ által. A napjainkban 
ismét új erővel nekilendülő D.i kutatás 
tisztán ebből a formális szempontból kap
csolódik bele a német idealizmusba, első
sorban Hegelbe. Ez a D. azon a belátáson 
épül, hogy az ellentétek nem szükségképpen 
az igazság ellentétei, hanem csakis meg
ismerésünkéi, amelyek éppen ennek a meg
ismerésnek részlegességéből következnek. 
Az ellenmondások tehát csak látszólagosak, 
csak a részlegességből azok, de nem az 
egész szempontjából s ezért a D. menete 
itt is az, ami a platoni D.é v o lt: a részből 
az egészhez eljutni. Ezt a D.t újabban
J. Cohn (1. o.) és Th. Litt (1. o.) a pedagógia 
problematikájára is alkalmazták. Az ú. n. 
pedagógiai antinómiák (1. o.), amelyek 
főleg a nevelési célkitűzésnél jelentkeznek, 
minők pl. : személyes autonómia vagy 
pozitív ráhatás, egyéni vagy társadalmi 
nevelés, humanisztikus vagy reális képzés 
stb., mindenkor csakis dialektikus úton 
oldhatók fel. A D. alkalmazásának jelentő
sége főleg abban áll, hogy megóv az egy
oldalú, dogmatikus állásfoglalástól, kriti
kára serkent és a történeti jelenségek meg
értését és magyarázatát elősegíti. Ugyan
akkor azonban magának a D.nak alkal
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mazásénál is fokozott kritikára és elő
vigyázatosságra van szükség, mert azzal, 
hogy az ellentéteket az igazság nem teljes 
megnyilvánulásának tekinti, könnyen el
veszítheti az abszolút bizonyosság talaját 
és olyan fogalom játékká fajulhat, amely 
csak relativizmust takar.

I r o d. Ad 1. F in á czy  : II.* (1926), 192. sk. 235. sk. 
11. O. W il lm a n n : Didaktik als Bildungslehre (1903*),
I. Bd. Ad 2. H . K ic k e r t: System d. Philosophie (I. 
1921), 59. sk. 11. J .  Cohn : Theorie der Didaktik (1923). 
ü .  a . : Befreien und Binden (1926). 77.. L i t t : Individuum 
und Gemeinschaft (1926s). V . a . : „Führen“ oder 
„Wachsenlassen“ (1927). E . H o ffm a n n  : Das dialektische 
Denken in der Pädagogik (Í929). Siegfried  M a r e k :  
Die Dialektik in der Philosophie d. Gegenwart I—II. 
(1931). Prohászka.

D ia log ik u s ta n a la k  : 1. Erotematikus
tanalak.

D iapozitivek  : 1. Iskólánklvüli népművelés.
D iáriu m  (a latin dies =  nap szóból), 

általában a. m. napló, pedagógiai értelem
ben : tanulók által írt iskolai napló. Már 
a Sturm hatása alatt álló délnémet iskolák
ban, nálunk pedig a XVIII. század folya
mán több evangélikus iskolában használtak 
a tanulók ilyen naplószerü füzeteket, 
amelyekbe időrendben bejegyezték tanul
mányaik fontosabb mozzanatait. A bpesti 
gyakorló-gimnáziumban szokásos formája 
szerint a D. oly terjedelmesebb, az egész 
iskolai évre és minden tantárgyra szóló 
naplófüzet, amelyben a lapszélen keltezés
sel ellátott bejegyzések a tanórák sor
rendjében következnek egymásután, úgy
hogy a D. képet ad egy-egy osztálynak 
egész évi munkájáról. A tanítás eredményei 
foglaltatnak benne, de nem teljes kifej
tés, csak vázlatos bejegyzések alakjában, 
ennélfogva a D. nem menti fel a tanulót 
az emlékezés munkája alól, csupán segíti 
a tudnivalók reprodukálásában. Mihelyt 
befejezzük valamely kerek tananyagrészlet, 
kisebb vagy nagyobb módszeres egység 
tanítását, nyomban megrögzítjük a tanítás 
eredményét a D.ba való behatással, tehát 
egy-egy órán többször is sor kerülhet a
D. használatára. A bejegyzés minden 
tanuló füzetében azonos, mert diktálás 
után készül, vagy éppen a tábláról van 
leírva. A D. kivált az alsó osztályokban 
igen hasznos segédeszköze a tanítás tech
nikájának. A tanulók számára röviden, az 
emlékezet támogatására alkalmas módon 
megörökíti az elsajátított új ismereteket, 
változatosabbá és kevésbbé fárasztóvá 
teszi, egyszersmind tagolja a tanórát, végül 
a tanárt is állandóan tájékoztatja, meny
nyire haladt a tanítás munkájában. V. ö. 
Kármán-W aldapfél : Adalékok a gymna- 
siumi oktatás elméletéhez (12. és 17. 1.). 
Waldapfel: Magy. Paed. III, 488— 90. 
Z. A. : A D.ról. (Orsz. Középisk. Tanáregy. 
Közi. 38. évf. 402—3. 1.) Nagy J. B.

D ick en s, Charles (1812— 1870). A nagy 
angol írónak alig van olyan regénye, amely
ben a korabeli angol iskolázás fonákságát 
és elmaradottságát, a legtöbbször egészen

alacsony fokon álló, kalmárszellemű tanító- 
mesterek durva, lelketölő eljárását ne 
rajzolná meg (Nicholas Nickleby, Dombey 
és fia, Nehéz idők stb.). Számos regénye 
éppenséggel egy gyermekség történetét 
adja (Twist Olivér, Copperfield Dávid, Kiesi 
Dorrit). Az elhagyott gyermek, aki társa
dalmi helyzetének mostohasága vagy rideg
sége, sőt a bűn kísértései ellenére is rom
latlan szívű, erős és egyenes jellemű egyéni
séggé fejlődik ki, művészetének különösen 
kedvelt témája. Nem a tudás, a pozitív 
és hasznos ismeretek tömege, hanem a 
gyöngédlelküség, a szívjóság, az érzelem 
bensősége a legszebb az emberben és ez 
megtalálható a legegyszerűbb köntös alatt 
is. Mindezzel D. előmozdította a szociális 
érzés kifejlődését az angol társadalom 
körében és ezáltal nagy mértékben hozzá
járult a sok tekintetben valóban siralmas 
állapotban levő oktatásügy megjavításá
hoz. A gyermeki lélek rajzában pedig oly 
páratlanul finom megfigyelő, a gyermekség 
sajátos életérzését és kifejlődését oly meg
értő művészettel tudja megjeleníteni, hogy 
regényei e tekintetben minden pszicholó
gusnak és pedagógusnak mindenkor 
gazdag forrásul fognak szolgálni. Ne
mes erkölcsi felfogása, egyéb írói kvali
tásaival párosulva teszi regényeit a ne
velés (főleg a kedély nevelése) szem
pontjából is elsőrangú eszközzé ; olvasásuk 
mindenkor igazi élmény, amely főleg a 
fejlődő lélekben az egész életre szóló 
nyomokat fog hátrahagyni.

í r o d .  F in á czy  : Ch. D. (Beöthy-Emlékkönyv, 1908, 
506—525. és Világnézet és nevelés, 1925). F r ie se r : Die 
Schulen bei Dickens (1909). J .  L .  H u g h e s : Dickens as 
an educator (1901). W . D ibe liu s  : Ch. D. (1916). P róna i 
L . :  D. a nevelésről (M. K . 1912). P ,

D icséret. A D. általában ugyanazon 
lélektani és pedagógiai elvek alapján al
kalmazandó, mint a büntetés (1. o.), mégis 
azzal a különbséggel, hogy a D. és jutalma
zás, egyező lélektani mechanizmus elle
nére, mélyebb és maradandóbb hatással 
van a növendékre, mint a büntetés. A. D.- 
nek különböző fokozatai és fajai vannak : 
az anyagi jutalom, a magán és nyilvános 
megdicsérés, a jóakarat és szeretet nyilvá
nításai a nevelő részéről és végül a jó visel
kedésnek az erkölcsi törvény nevében való 
elismerése és méltánylása. V. H.

D ictam en , a középkori iskolában a fogal
mazványt jelentette (dictare =  kigondolni, 
kieszelni, v. ö. a ném et: dichten szót), 
amelyre az iskola a retorika keretében 
megtanította növendékeit. Dictamen két
féle volt : D. poeticum (latin verselés) és
D. prosaicum, amely főképpen közéleti 
fogalmazványt (ma azt mondanók : polgári 
ügyiratot) jelentett. Ez a stílustanítás idő
vel jogi ismereteket is magában foglalt. 
Szükségesnek mutatkozott, hogy az emlí
tett iratoknak nemcsak szerkesztése módját 
és stílusát ismerjék meg a tanulók, 
hanem a jogi érvényességükhöz megkí-

13*
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vánt kelléke is. V. ö. Fináczy IIs. 
190— 192. F.

D idaktika  (üi&áoxca =  tanítok) a. m. 
oktatástan v. tanítástan, különösen Her- 
bart óta egyik jól kidolgozott ága a neve
lésről szóló tudománynak. Az oktatás el
méletével foglalkozik, ennélfogva tárgya 
az értelmi nevelés. Fogalma idők során 
több változáson ment keresztül és még 
ma sem tekinthető végleg megállapodott
nak. A D.t megkülönböztetik a módszer
tantól (1. o.), amennyiben a D. az oktatás
nak azon általános érvényű elveit állapítja 
meg, amelyek mindennemű tanításban 
egyaránt érvényesek, a módszertan pedig 
azt vizsgálja, hogyan kell az oktatásnak 
ezen egyetemes elveit az egyes tantárgyak 
tanításában alkalmazni. Azonban ez a 
szóhasználat sem teljesen egységes; né
melyek u. i. általános módszertannak 
nevezik oly kérdések fejtegetését, amelyek 
voltaképpen a D. körébe tartoznak, más
részt beszélni szoktak egyes tantárgyak 
didaktikájáról is. A D. anyaga mai formá
jában rendszerint a következő főkérdések 
tárgyalását foglalja magában : Mi az ok
tatás (az oktatás fogalma) és mi a célja? 
Mit kell tanítani és milyen módon? 
Továbbá foglalkoznia kell a D.nak a tanuló 
lélektanával (a lelki fejlődésnek egymás
után következő fokozataival, a fiú- s a 
leánytanulók lelki életében mutatkozó 
különbségekkel, a tömegtanítás lélektaná
val), valamint a tanító személyiségével; 
szólnia kell a tanulás és a tanítás segéd
eszközeiről, végül történeti részében át
tekintést kell adnia az oktatás fejlődéséről 
is. B kérdések közül legfontosabb az a 
kettő, amely az oktatásnak anyagára és 
módszerére vonatkozik, vagyis a tanterv
elmélet és módszerelmélet (1. Tanterv és 
Módszer). A tantervelmélet megállapítja 
azon különféle elvi szempontokat, amelyek 
szerint az ifjú nemzedékre átszármazta
tandó művelődési anyagot előbb ki kell 
szemelni, majd a szukcesszió s a szimulta- 
neitás elvének szemmeltartásával el kell 
rendezni; a módszerelmélet pedig azt vizs
gálja, milyen lelki folyamatok megindításá
val kell a tantervelmélet alapján készült 
konkrét tantervek anyagát a tanítás eleven 
gyakorlatában tervszerűen feldolgozni, azaz 
hogyan kell tanítani. A D. műszó eddigi 
ismereteink szerint legelőször Ratichiusnál 
fordul elő. ő  próbálkozott meg első ízben 
az oktatás elméletének megalapozásával, 
rendszeres didaktikai mű azonban nem 
maradt utána. A legelső nagy didaktikai 
rendszerező elme Comenius volt. Utána 
Herbart alkotott igen nevezetes és nagy
hatású, teljesen zárt didaktikai rendszert. 
Willmann és Kerschensteiner az oktatás 
elméletét a művelődés elméletévé szélesí
tette ki. Újabban kísérleti alapon is igye
keztek továbbfejleszteni a D.t, de az a 
törekvés, hogy az egész didaktikai elmé

letet a kísérletezés alapján építsék fel 
(Lay), nem sikerült.

í r o d .  Comenius: Didactics Magna (1657). Magy. 
íord. Dezső L. (1896). Herbart: Umriss pädagogischer 
Vorlesungen (1835, magy íord. Nagy J. B. Kisdedneve
lés 1930—32 és külön is). T. ZiUer: Grundlegung zur 
Lehre vom erziehenden Unterricht (1865). O. Wiümann : 
Didaktik als Bildungslehre nach ihren Beziehungen zur 
Sozialforschung und zur Geschichte der Bildung dar
gestellt (1923*). Első részét magyarra fordította Schütz 
József [D. A műveltség, művelődés és oktatás elmélete.
I. köt. A művelődésügy történeti típusai (1917)]. W. 
Toischer : Theoretische Pädagogik und allgemeine Di
daktik (1912*).r .  Barth: Die Elemente der Erziehungs
und Unterrichtslehre (192310). H. Itschner: Unter
richtslehre. Unterricht gefasst als Entbindung gestal
tender Kraft, 4 köt. (I: D., II—III:  módszertan, 
IV : a D. története (1923*, 1922’, 1923’ , 1923’). H. 
Gaudig: Didaktische Ketzereien. U . a . : Didaktische 
Präludien. W. A. L a y : Experimentelle Didaktik. All
gemeiner Teil (1928*). E. Weber: Didaktik als Theorie 
des Unterrichts. Eine allgemeine Unterrichtslehre auf 
geisteswissenschaftlicher Grundlage (1925). G. Kerschen
steiner : Theorie der Bildung (1928'). if . Nohl—L. 
Faltat: Handbuch der Pädagogik. 3. köt. Allgemeine 
Didaktik und Erziehungslehre (1930.). R. Seyfert : 
Allgemeine praktische Bildungslehre (A.Baeumler—R. 
Seyfert—0 .  Vogelhuber: Handbuch d. deutschen Lehrer
bildung II. 1930). K. Riedel: Eigengesettzliche Bil
dungslehre (1931). P. Eicher: Didaktik der Neuen 
Schule. Eine Gesamtdarstellung arbeitsunterrichtlicher 
Technik (1930). F. Braune—F. Krüger— F. Rauch : 
Das freie Unterrichtgespräch. Eine Beitrag zur Di
daktik der Neuen Schule (1930). P . Barth : Die Ele
mente der Erziehungs- und Unterrichtslehre (1923"). 
W. Rein: Grundlagen der Pädagogik und Didaktik 
(1909). Pädagogik in systematischer Darstellung III. 
(1912’). W. Toischer: Theoretische Pädagogik und 
allgemeine Didaktik (A . Baumeister: Handbuch der 
Erziehungs- und Unterrichtslehre für höhere Schulen
II. 1. 1912’). H. Gaudig: Didaktische Ketzerein 
(1925’). Didaktische Präludien (1929’), J . J . Wolff—L. 
Habrich : Der Volksschulunterricht. Handbuch der 
allgemeinen Unterrichtslehre und der Methodik der 
einzelnen Lehrfächer der Volksschule II (1926). .7. 
Adams: Az oktatás alapelvei (Primer on Teaching). 
Eord. Hamvai E. (1913). Karsai E . : Az appercepciö. 
Űj didaktikai alapvetés kísérlete (1923). P. Domenico 
Volle, S. J . : La teória e la pratica dell’educazione. 
Vol. II. La didattica (1928). Adams : Az oktatás alap
elvei. Angolból ford. Hamvai E. (1913). Kármán-Wald- 
apfel: Adalékok a gymnasium! oktatás elméletéhez 
(1898). Weszely: Pedagógia. (Nevelés- és tanítástan.) 
(Tud. Zsebkönyvtár, 1905). U. a . : Nevelés- és tanítás- 
tan tanító- és tanítónőképző-intézetek használatára, 
valamint a továbbképzés céljaira (1928*). Fináczy : 
Üjabb törekvések a D. terén (M. P. XVII, 65—74). 
Nagy L . : D. gyermekfejlődéstani alapon. A nyolc
osztályú egységes népiskola tanterve. II. rész. Az 5—8. 
osztály tanterve és didaktikai problémái (1921).

Nagy J. B.
D idaktikai form alizm us : 1. Alaki képzés.
D idaktikai m ateria lizm us : 1. Tárgyi

képzés.
D iderot, Denis (1713— 1784). Francia 

regény- és drámaíró, esztétikus, dramaturg, 
fölvilágosult filozófus, a nagy Enciklo
pédiának egyik szerkesztője. II. Katalin 
cámő kívánságára közoktatásügyi terve
zetet és tantervet dolgozott ki Oroszország 
részére ilyen cím a la tt: Plan dune Univer- 
sité pour le gouvemement de Russie ou d'une 
éducation publique dans toutes les sciences. 
Teljesen elítéli benne a korabeli francia 
közoktatást. Az elemi oktatással nem fog
lalkozik bővebben, a középiskola eszményi 
tervezetét pedig így állapítja meg : Négy 
párhuzamos tanfolyam van. Az elsőnek a 
célja az értelem kiművelése, a másodiké 
az erkölcsi, a harmadiké az esztétikai, a
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negyediké a testi nevelés. Az 1. tanfo
lyam nyolc osztályának tárgyai: I. mate
matika, II. fizika, III. asztronómia, IV. 
természetrajz, kísérleti fizika, V. kémia, 
anatómia, VI. logika, kritika, általános 
nyelvtan, VII. anyanyelv, VIII. görög 
és latin nyelv, retorika és poétika. A 2. 
tanfolyamnak két osztálya van. Tárgyai:
I. metafizika, erkölcstan, vallástan, II. 
történelem és mitológia, földrajz, krono
lógia, gazdaságtan. A 3. tanfolyam egyet
len osztályában távlattant, rajzot és épí
tészetet tanulnak. A 4. tanfolyam ismét 
két osztályos, tárgyai: I. zene, tánc,
II. vívás, lovaglás, úszás. E tervezet gya
korlati célra készült ugyan, de tisztára 
elméleti alkotás, nem is lépett életbe soha. 
Irodalmi hatása sem volt, mert csak 
1875. jelent meg teljesen. Az értelem fej
lesztésére szánt 1. tanfolyamban az exakt 
tudományok uralkodnak, s a humaniórák 
a legfelső osztályokba szorultak, mint 
Comte későbbi pozitivista tantervében. 
Munkái összkiadását Assézat és Toumeux 
rendezte sajtó alá (20 köt. 1875).

í r o d .  F in á czy  E . : IV. (1927, 105—109. 1.). Oy. 
F a g y  Józs . B .  : D. pedagógiája (M. P. XXIII. 1914). 
K . R o s e n k r a n z : D., sein Leben n. seine Werke (1866). 
E . U n g er: Die Pädagogik D ’s auf Grand seiner Psy
chologie n. Ethik (1903). V . J . B.

D iem , Karl (1882— ) német sportíró, 
a ném. testnevelési birodalmi bizottság 
főtitkára. M .: Olympische Spiele (1912). 
Deutsche Kampfspiele (1922). Persön
lichkeit u. Körpererziehung (1924). Egyik 
szerkesztője a Handbuch der Leibes
übungen c. munkának (1923— ).

D iesterw eg , Adolf Friedrich Wilhelm 
(1790— 1866) német pedagógus. Peda
gógiai nézetei fejlődésére nagy hatással 
volt De Laspée, aki Pestalozzira terelte 
figyelmét és Wilberg, Rochow tanítványa, 
akivel Elberfeldben működött. E mellett 
hatott reá Dinter és Basedow is. 1820. a 
mörsi, 1832. pedig a berlini szeminárium 
(tanítóképző) ig. lett. Széleskörű irodalmi 
és agitációs tevékenységet fejt ki a német 
népiskola szabadelvű szervezése, a tanító
ság anyagi és társadalmi emelése, a tanító
képzés mélyítése ügyében. Szabadszel
lemű cikkeivel sok ellenséget szerzett 
magának, racionalista vallásos nézetei és 
az iskoláknak az egyházi gyámság alól 
való felszabadítása érdekében folytatott 
küzdelmei ellentétbe hozták a papsággal, 
amely a kereszténység ellenségének hí- 
resztelte. így  IV. Frigyes Vilmos király 
is elfordult tőle és 1847. szabadságolta, 
majd nyugdíjazta. De ő ezentúl sem pihent, 
hanem a porosz tartománygyülésen foly
tatta agitációj át és mint népszónok és 
publicista tovább küzdött kedvenc esz
méiért. Főérdeme azonban ritka tanító
képessége és hatalmas munkaereje, amely- 
lyel a modem német tanítói kart meg
teremtette. Pedagógiai gondolkozásának 
vezető eszméje, hogy az elméletet nem

szabad elválasztani a gyakorlattól. Ezért 
szervezett mintaiskolát a tanítóképző mel
lett. Hangoztatta, hogy a tanulóban az 
erőt, az öntevékenységet kell fejleszteni. 
Erre pedig a tudatos nevelő tevékenység, 
vagyis a pedagógia vezet, amelynek három 
alapelve: a természetszerűség, kultúr- 
szerűsóg és fejlődésszerűség. M. : Über Er
ziehung im allgemeinen und Schulerziehung 
im besonderen (1820). Wegweiser für 
deutsche Lehrer (1835). Beiträge zu den 
Lebensfragen der Zivilisation (1836, 3 köt.). 
Tan- és vezérkönyvei : Schullesebuch 
(1827). Handbuch für den Gesamtunter
richt im Rechnen (1829). Praktischer 
Lehrgang f. den Unterricht in der deut
schen Sprache (1828-—30). Anweisung zum 
Gebrauche des Leitfadens für den Unter
richt in der Formen-, Grössen- u. räum
lichen Verbindungslehre (1829). Anleitung 
zum Gebrauche des 1. Teiles des Schullese
buches (1831). Populäre Himmelskunde 
u. astron. Geographie (1840), amelyek 
mind többszörös kiadást értek. Szerk. : 
Rheinische Blätter für Erziehung u. Un
terricht m. bes. Berücks. d. Volksschul
wesens (1827-től). Jahrbuch für Lehrer 
u. Schulfreunde (1851—66). Levelezését 
kiadta A. Rebhuhn (1907).

I r o (I. E . L angenberg: D’a Leben u. Schriften (3 köt. 
1867/68). E . S a U w ilrk : D., Darstellung seines Lebens 
u. seiner Lehre u. Auswahl aus seinen Schriften (3 köt. 
1899/1900). R e b h u h n : Zur Charakteristik D.’s (1908). 
S .  B a r th : A. D., der wahre Jünger Pestalozzis (1910). 
Perea S . : Herbart és D. Ismertetés kritikával (Nevelés 
III, Losonc 1890). Sz. és P.

D iete tik a  (ebből a görög szóból diaita =  
életmód) jelenti az egészség fenntartására 
szolgáló helyes életmód tanát (mint az egész
ségtan egy részét), de beszélnek átvitt 
értelemben a lélek dietetikájáról is. A 
pedagógiában némelyek a D. szóval a 
neveléstan egyik részét jelölik meg, amely 
a test ápolásáról, szélesebb értelemben az 
egész testi nevelésről szól. A herbartianus 
Stoy szerint a pedagógiának három ága 
van : dietetika, didaktika, hodegetika. F.

D ifferenciá lis p szichológia  névvel jelezte 
W. Stem (Differentielle Psychologie, 1911) 
a lélektannak azt az ágát, amelyet, kissé 
szűkebb értelmezéssel Binet és Henri 
individuális lélektannak nevezett (La Psy
chologie individuelle, 1. Année psych. 1896), 
s amelynek a legújabb időkig az angol 
irodalomban ethologia (J. St. Mill) volt a 
neve. Wundt (Logik III. köt.) szintén 
individuális lélektannak nevezi e tudo
mányt, amelynek Stemtől népszerűsített 
elnevezése azonban a többit kiszorította. 
E lélektani tudományág feladatait és 
tárgykörét ma szintén Stem alapvető 
megállapítása szerint tekintik a pszicho
lógusok. A D. vizsgálódása e szerint a „dif
ferenciált emberi lélekre“ irányul, vagyis 
azokra a pszichikai mozzanatokra, amelyek 
az egyik egyéniséget a másiktól megkülön
böztetik. Az általános lélektan azokat a lelki
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törvényszerűségeket, tevékenységeket, disz
pozíciókat stb. tárja fel, amelyek minden 
emberi lélekben egyformák, közösek ; ámde 
tudjuk, hogy e közös és hasonló tényezők 
csak elméletileg ilyenek, a valóságban, az 
egyéni megvalósulás és élet állapotában 
több-kevesebb eltérést fognak mutatni. 
A valóságos lelki tevékenységek az elvont 
és elméleti tevékenységeknek variációi 
gyanánt lépnek fel. A D. feladata első
sorban éppen e variációk vizsgálásában 
áll (variáció- és korreláció-kutatás). E fel
adatot a D. úgy teljesíti, hogy e variáció
kat típusokba sorozza (tipológia). A típu
sok fogalmát, csoportjait (komplex típu
sok és típuskomplexek) megállapítva, a 
vérmérséklet, a karakter, a csoporthoz 
tartozás (nemzet) s a tehetségesség kérdé
seit érintve, eljut tudományunk a D. fő
kérdéséhez, az egyediséghez (individualitás). 
Az egyediség Stem felfogása szerint nem 
egyéb, mint a benne foglalt típusok ke
resztező pontja. Egy meghatározott egyéni
ség részletes leírása és tipológiai-karak- 
terológiai magyarázata a pszichográfia. 
A pedagógia számára a D. egyike a legfon
tosabb segédtudományoknak : a gyermek, 
az ifjú lélektana nem is egyéb, mint a D. 
egy-egy fejezete. A mai nevelés egyik fő
elve a növendék egyéniségének ismerete s 
a nevelés módszereinek ehhez mért (mér
sékelt) individualizálása (v. ö. új iskola : 
„école nouvelle“, „école sur mesure“ stb.).
L. még Karakterológia, tehetségesség, tipo
lógia.

í r o d .  W . S t e m : Die difi. Psychologie (1921*). 
K ü l v e : Vorlesungen über Psychologie (2. kiad. 11. §.).
J .  C o h n : Diff. Psychol. (Saupe: Einführungjában, 
Osterwieck 1927, 193 .kk. 11.). Várkonyi.

Díjak: 1. Jutalom- és versenydijak. Ösztön
díjak.

Diktálás. A könyvnyomtatás föltalálása 
előtt az iskolákban a megtanulandó anya
got sokszor tollbamondták s leíratták a 
tanulókkal. Azóta a diktálás egyre jobban 
kiszorult az iskolákból, sok országban ren
deletek is tiltják. Már a jezsuita Ratio 
a főiskolán tiltotta (Reg. Prof. Philos. 9) ; 
az alsóbb fokon csak egyes igen rövid 
megjegyzések s nem szabályok diktálását 
engedte meg (Reg. .comm. Prof. cl. infer. 
28.), a dolgozatként fordítandó szöveget 
is lehetett diktálni (u. ott 30). Ma a helyes
írásnál van még szerepe, de itt is nem any- 
nyira a megtanulásra segít, hanem inkább 
a számonkérés egyik módja lehet. A helyes
írás megtanulására jobb szolgálatot tesz 
a s zó látott és egyúttal hallott képe, a szem 
és lül útján szerzett szóképzetek, tehát a 
másolás hangos utánmondással. Lay és 
Weszely kísérletei szerint a helyesírás 
tanításának és gyakorlásának módja az 
olvasás után először másolás, azután dik
tálás, végre emlékezetből való írás. L. 
még : Helyesírás.

í r o d .  W e sze ly : Modem pedag. (328.1. f.). G. W endt 
a Baumeiater-féle Handbuch der Erziehung»- u. Unter

richtslehre III. I. Habrich a Holoff-feie Lexikon der 
Pädag. I. k.ben. Jablonkay.

Dilettantizmus (olasz : dilettare =  sze
retni) a műveltségnek az a formája, amikor 
valaki nem hivatásszerüleg, hanem pusz
tán egyéni kedvtelésből foglalkozik a kul
túrának valamely ágával. Sajátos jellemző 
vonása általában a felelősségérzet csekély 
foka, vagy teljes hiánya, tartalmi szem
pontból pedig a rendszertelenség, egye
netlenség, gyakran felületesség. A D. mö
gött sokszor nagy tehetség is lappanghat, 
kifejtésében azonban mindenkor meg
érzik a kellő megalapozottság vagy a 
rendszeres kiképzés hiánya, ami legtöbb
ször autodidaxisra (1. o.) vezethető vissza. 
Pedagógiai D.ról akkor szoktunk beszólni, 
amikor valaki a nevelés elméleti vagy 
gyakorlati kérdéseihez a hozzáértés vagy 
illetékesség látszatával szól hozzá, még 
pedig rendszerint a reformálás vágyától 
sarkalva, azonban csupán a saját iskolai 
emlékeire vagy hasonló, ellenőrizhetetlen 
benyomásokra támaszkodik és a vitatott 
kérdés összefüggéseit nem ismeri. V. ö. 
még : Félműveltség. Prohászka.

Dilthey, Wilhelm (1833—1912) Hegel óta 
a legnagyobb német szellemtörtónósz, a 
szellemtudom ány ok ismeretelméletének
alapvetője, aki Bergson és Husserl mellett 
a legnagyobb hatással van korunk gondol
kodására. Fejlődésére három gondolat
rendszer volt döntő befolyással : a Schleier- 
macheré, a német történeti iskoláié és a 
hegelianizmusé (főleg: David F. Strauss). 
Ezek az ösztönzések, párosulva valóban 
geniális történeti beleérzőkópességével, ve
zették őt rá sajátos szellemtudományi 
módszerére, amelynek jellemző vonása 
abban áll, hogy a történeti élet jelenségei
nek értelmezésében mindig szisztematikus 
szempontokat érvényesít. Ez a sziszte
matika azonban nem valamilyen önkényes 
és merész metafizikai konstrukció, hanem 
éppen a történeti megértés és magyarázat 
kritikai vizsgálatának eredménye, amely 
abból a problémából nőtt, hogy mennyi
ben lehetséges a történeti megértés (a „tör
téneti ész kritikája“). S ennek a problé
mának vizsgálata vezette rá D.t a szellem- 
tudományoknak a természettudományok
tól való éles megkülönböztetésére. A pozi
tivizmus a szellemi tudományokat is a ter
mészettudományok mintájára igyekezett 
kiépíteni, a törvénymegállapításban látta 
a tudományos munka ideálját. D. végérvé
nyesen szakít ezzel a felfogással. A termé
szettudományoknak mindenkor absztrakt 
fogalmakból kell megszerkeszteniük a ma
guk tárgyát, ezzel szemben a szellemtudo
mányok tárgya adva van a belső tapasz
talásban ; ezért míg az előbbiek megisme
résre, magyarázatra törekednek, addig az 
utóbbiak célja a megértés, az utánélés. Ez 
a megértés pedig mindig pszichikai kom
plexumokra irányul: ép ezért a szellem
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tudományok csakis olyan pszichológiára 
támaszkodhatnak, amely ezeket a kom
plexumokat és a bennük nyilvánuló objek
tív jelentést, értékvonatkozást leírja, elemzi 
és összehasonlítja. Nem törvényszerűségek 
megállapítása, hanem a típusszerkesztés 
ennek a pszichológiának a feladata és a 
különböző világnézetek is ilyen tipológiai 
szemlélet alapján válnak érthetőkké. Min
den világnézettípus azonban csak relatív ér
vényű lehet, amennyiben történetisége 
determinálja. Ez a történetiség határozza 
meg a nevelési célkitűzést is (Über die 
Möglichkeit einer allgemeingültigen päda
gogischen Wissenschaft, 1888); s ha a 
pedagógia mégis megállapít egyetemes ér
vényű szabályokat, ezt csak a lelki élet 
teleológikus összefüggése alapján teheti, 
amely mindig általános jelentőségű, mert 
mindenütt a lelkiség teljességét, totalitását 
törekszik megvalósítani. Ezt a teljességet, 
amely mindig a célfogalomban van adva, 
fejezzük ki az egyetemesség formájában 
és normáljuk vele magát a fejlődést. D. is
kolájához tartozik : E. Spranger, Th. Litt, 
P. Hoffmann, E. Rothacker, K. Jaspers 
stb. Nálunk részben Komis Gyula és Nagy 
József állnak hatása alatt. M. : Gesammelte 
Schriften I—VHI (1923— 1930).

í r o d .  A. S tein : Der Begriff des Verstehens bei D. 
(1926’). L. Landgrebe: W. D’s Theorie der Geistes
wissenschaften (1929). E. Rothactcer : Einleitung in die 
Geisteswissenschaften (1931*). Kennie O y.: D. törté
nelemelmélete (1912). M . Frücheisen-Köhler: D. als 
Philosoph (Logos, 1912). ProhászJca.

Dinter, Gustav Friedrich (1760— 1831) 
plébános, majd tanítóképzőintézeti ig., 
egyházi és tanfelügyelő. Egyike azoknak, 
akik Pestalozzi elveit belevitték a német 
népiskolába. A nevelésnek célja, szerinte, 
hogy az embert rendeltetéséhez segítse. 
Ezzel szemben a tanításnak külön célja a 
felvilágosítás, az elme élesítése és az isme
retek közlése. „A gyermekek tanuljanak 
meg gondolkodni, beszélni, érezni s legye
nek szabadok és vidámak.“ Nagy súlyt 
vetett a tanítóképzés mélyítésére és e 
téren kiváló eredményeket ért el, amelyek 
nyilv. elismerésben részesültek. M. : több 
mint 50 müve közül, amelyek 44 köt.-ben 
újra 1840. jelentek meg, a következőket em
lítjük : Kleine Reden an künftige Volks
schullehrer (4 köt. 1803—5). Die vorzüg
lichsten Regeln d. Pädagogik, Methodik 
u. Schulmeisterklugheit (1806, 18362). Ön
életrajza (1829). Iskolabiblia, számos ka
tekizmus magyarázatokkal, tan- és vezér
könyvek. Válogatott ped. munkáit jegy
zetekkel Seidel adta kr (2 köt. 1887—892, 
Langensalza).

í r o d .  W. Amelungk: D’s Grundsätze d. Erziehung 
u. d. Unterrichts (1881). A. Schultz: G. F. D. Sein 
leben u. seine Schriften (1908).

Dion, Prusai (40— 120) neves rhetor és 
stoikus szofista. A nevelésről szól Euboi- 
kos c. naturalista szellemű, egyébként 
jelentősebb hatást soha nem ért műve.

Kiadta : J. de Amim (1893/96. 2 köt).
G. de Búdé (1916). V. ö. Christ-Schmid : 
Gesch. d. griech. Litt. II., 361. 1. f. B. B.

Dionysios Thrax (alexandriai). Körül
belül 170—90 körül élt Kr. e. és szerzője 
az első iskolai célt szolgáló, rövid görög 
nyelvtannak. Definíciói, nyelvtanának be
osztása és tárgyalási módja a stoikusok és 
peripatetikusok kutatásain alapszanak, és 
grammatikája az alexandriai iskolák hagyo
mányai szerint készült. A bizánci iskolák
ban a XIII. századig használták könyvét, 
akkor került át Itáliába. Guarino átdol
gozásában a renaissance és a humanizmus 
iskolái ebből a nyelvtanból tanultak gö
rögül. Kiadta G. Uhlig (Lipsiae, 1883), 
a hozzáírt scholionokat pedig A. Hilgard 
a Gramm, graec. pars III.-ban (Lipsiae, 
1901). V. ö. Málly P. : Veronai Guarinus 
Erotématái párhuzamban Dionysios Thrax 
Ars Grammaticájával (1898). B. B.

Diószegi Sámuel (1760—1813) ref. lel
kész és botanikus, akit mindkét minőség
ben nagyrabecsültek. Két évig Göttingen- 
ben tanult. M. : Magyar füvészkönyv 
(Fazekas Mihállyal, Debrecen, 1807), 
egyike az első magy. természetrajzi köny
veknek, amelyet szerzőik a tanuló ifjúság
nak szántak. Népszerű Abc (u. o. 1810).

Direkt módszer. Az élő idegen nyelvek 
tanításának újabb módszere. Két főelve 
van : 1. Az idegen nyelvek tanításában 
az élőszóból induljunk ki (viva vox), ne 
az írott nyelvből, tehát az idegen nyelvet 
ugyanúgy kell tanítanunk, ahogyan anya
nyelvűnket tanuljuk : hallásból és utánzás 
útján (ezért a franciák méthode imitative 
ou maternelle-nek nevezik : utánoztató mód
szer v. az anya módszere). 2. Az idegen 
nyelv szavait ne anyanyelvi egyértéke- 
sükkel kapcsoljuk össze s ne ezeken ke
resztül vonatkoztassuk a megfelelő tár
gyakra, hanem az idegen szavak és a velük 
jelölt tárgyképzetek között a tanuló lelké
ben közvetlen (direkt) kapcsolatot kell 
teremteni (ezért direkt módszer), vagyis 
mellőzzük az anyanyelv közvetítő szerepét, 
a fordítást. Az idegen nyelveknek ilyen 
tanítása nem az anyanyelvre támaszko
dik, hanem a szemléltetésre : tárgyak, ké
pek, rajzok, cselekvések bemutatására 
(ezért a franciáknál szemléltető módszer : 
enseignement par Vaspect). E két alapelv 
értelmében a D.nek legfontosabb eszköze 
a bemutatott tárgyakhoz fűződő kérdé
sekből és feleletekből álló beszédgyakorlat. 
A valóságban be nem mutatható tárgyak 
szemléltetésére képek szolgálnak (ilyenek 
a németeknél a Hölzel- és a Hirt-féle képek, 
a franciáknál a Tableaux auxiliaires Del- 
mas). Ha a képen való bemutatás sem 
lehetséges, akkor szóbeli szemléltetések
kel kell pótolni; ennek eszköze az ismert 
idegen szavaidra! való körülírás, az ismert 
rokonértelmű vagy ellentétes jelentésű szó 
segítségével való megértetés. Nem szabad
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tehát kétnyelvű szótárt használni, vagyis 
olyat, amely anyanyelvi fordítással ma
gyarázza meg az idegen nyelv szavait, 
hanem csakis egynyelvűt, olyant, amely 
képekkel, idegen nyelvű meghatározással 
vagy körülírással szemlélteti az idegen 
szavak jelentését, mint pl. a Petit Larousse 
Illustró. Nagyon kedveli a D. a könnyű 
idegen gyermek- és népdalok énekelte- 
tését, a kiejtés tanításában pedig segéd
eszközül használja a grammofónt (1. o.), a 
sajátos idegen hangok képzését feltüntető 
hangtáblákat (Lauttafel) és a fonétikus 
átírást (1. o.). Bírálói rámutattak e mód
szernek minden hibájára, köztük, mint 
legfőbbre, arra, hogy az idegen nyelv és az 
anyanyelv megtanulását a D. hívei két 
teljesen azonos lelki folyamatnak tekintik, 
holott a második nyelvet már más lélek
tani feltételek között tanulja meg az em
ber, mint az elsőt. Kifogásolták, hogy 
finomabb lelki jelenségeket kifejező sza
vakat nem lehet tárgyakkal vagy képekkel 
szemléltetni és megértetni, ezért a D. be
szédgyakorlatai kénytelenek csupa külső
ségekhez tapadni és szükségképpen seké- 
lyesekké válnak. Ami pedig elvont kifeje
zéseknek idegen nyelvű meghatározását 
vagy körülírását illeti, ez sokkal hossza
dalmasabb és nehézkesebb eljárás, mint 
a fordítás útján való megértetés. Kifogá
solták, hogy a D. túlságosan utilitarista 
szellemű, ennélfogva semmi nemesebb táp
lálékot nem nyújt a tanuló lelkének. Rá
mutattak arra, hogy a beszédgyakorlatok 
minden igyekezet ellenére is csak meg
határozott, szűk körben mozoghatnak, 
sohasem pótolhatják a valóságos társalgás 
hajlékonyságát és sokoldalúságát, ezért 
állandóan fenyegeti őket a kifejezés meg
merevedésének és gépiessé válásának ve
szélye. Általában kifogásolták a D. fanati
kus híveinek kezdetbeli túlzásait: hogy a 
tanítás céljául az elérhető passzív megértés 
helyett az elérhetetlen aktív nyelvkész
séget, az idegen nyelven való beszélés és 
írás elsajátítását tűzték k i ; hogy teljesen 
ki akarták rekeszteni az anyanyelvet a 
tanításból és elvszerüen mellőzni kívánták 
a fordítást; hogy kiküszöbölhetőnek gon
dolták a grammatikai oktatást vagy lehet
ségesnek vélték a nyelvtani szabályoknak 
mindvégig induktív összeállítását; hogy 
rendszeres fonétikai bevezetéssel óhajtot
ták biztosítani a helyes kiejtés megtanu
lását és fonétikus átírással készült olvasó
könyveket akartak a tanulóknak kezébe 
adni. Azonban mindezen hibákkal és túl
zásokkal szemben el kell ismerni a D.nek 
érdemeit és jelentőségét is. Ezek közé 
tartozik, hogy a nyelvtudomány újabb 
fejlődésével lépést tartva, kellő módon 
kiemelte az élőszónak a nyelvtanításban 
való nagy fontosságát, továbbá, hogy a 
nyelvtanítás módszertanát lélektani alapra 
igyekezett helyezni. Felhasználta a mo

dern fonétika eredményeit és különös gon
dot fordított a helyes kiejtés tanítására, 
amelyet a régi, grammatizáló irány követői 
teljesen elhanyagoltak. Hangsúlyozta, 
hogy nem nyelvtani szabályokat, hanem 
nyelvet kell tanítani ; nem egyes külön
álló szavakat és nyelvtani paradigmákat 
kell emlékezetbe vésetni, hanem összefüggő 
szövegből kell megtanultatni a szavakat 
és a nyelvi formákat egyaránt. A X IX . 
század végéig az élő nyelveket is ugyan
olyan módon tanították a középiskolák
ban, mint a latint és a görögöt, vagyis a 
tanárok minden erejükkel azon voltak, 
hogy a tanulók alapos nyelvtani ismere
tekre tegyenek szert és folytonos gyakor
lással megtanuljanak az idegen nyelvből, 
valamint az anyanyelvből fordítani, ellen
ben a nyelvnek szóbeli és írásbeli haszná
latában való készség fejlesztéséről egészen 
megfeledkeztek. Ennek a grammatizáló ée 
fordíttató módszernek ellenhatásaként ke
letkezett a D. Már Basedow dessaui 
filantropinumában ezzel a módszerrel ta
nították a latin nyelvet annyiban, hogy 
képekhez fűződő beszédgyakorlatokat tar
tottak s a tanár latin nyelvű felhívására 
a tanulók latin beszéddel kísért egyszerű 
cselekvéseket vittek végbe (Komman
dierspiel). Nálunk egy pozsonyi kát. gimn. 
tr., Klemm E. J. gr. Széchenyi Istvánnak 
ajánlott munkájában (A latin nyelv ée 
klasszikusainak tanulmánya, Pozsony, 
1842, 46. 1.) szintén a D.t próbálja a latin 
tanítására alkalmazni (1. Komis : Eszmé
nyek II. 334). Azonban csak a X IX . szá
zad vége felé indult meg a modem nyelvek 
tanításának reformja annak hatása alatt, 
hogy ekkor gyökeres változás állott be 
a nyelvtudomány fejlődésében : kialakult 
a modem tudományos fonétika és az a 
felfogás vált úrrá, hogy a nyelvnek igazi, 
természetes formája nem az írás, hanem 
a beszéd. Ez új nyelvtudományi felfogás 
szellemében akarták megreformálni a 
nyelvtanítást is, arra hivatkozván, hogy 
az eleven nyelvtudás a fődolog. A reform 
megindításának dicsősége Viétor marburgi 
egyet. tr. nevéhez fűződik, jóllehet ő 
Brassai Sámuelnek egy évvel előbb meg
jelent értekezéséből merített ösztönzést 
(Die Reform des Sprachunterrichts in 
Europa. Ein Beitrag zur Sprachwissen
schaft. Kolozsvár, 1811). Vietornak 1882. 
álnév alatt kiadott s a nyelvtanítás mélyre
ható átalakítását sürgető müve (Der 
Sprachunterricht muss umkehren. Von 
Quousque Tandem) nagy feltűnést keltett 
és szinte áttekinthetetlen irodalmi viták
nak lett kiindulópontja, mert a D. rajongó 
híveivel szembeszálltak a kételkedők és a 
kritikusok. A D. az iskolai tömegtanítás 
gyakorlatában kipróbálva nem váltotta 
be, nem is válthatta a hozzáfűzött vérmes 
reményeket, ezért a reformláz elmúltával 
bizonyos kijózanodásnak kellett elkövet
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keznie. Belátták, hogy az óhajtott célt, az 
idegen nyelven való beszélés megtanítását 
ezzel a módszerrel sem lehet elérni az isko
lában. Az irodalmi viták vesztettek éles
ségükből, az ellentétek lassanként elsimul
tak, s mind a D., mind a grammatizáló- 
fordíttató módszer hívei keresték a két 
szélső álláspont között a középutat. El
hagyták a tiszta D. túlzásait, elfogadták 
mindegyik módszerből azt, ami használ
ható, s ez összeegyeztetés eredményeként 
jött létre a közvetítő módszer, más néven 
mérsékelt D. vagy reformmódszer. A je
lenleg érvényes porosz, osztrák, magyar 
középiskolai tantervi utasítások egészben 
véve e mérsékelt D. alapján állanak, mert 
ma már átment a köztudatba az a felfogás, 
hogy a túlzásaitól megtisztított D. a nyelv- 
tanításnak alsó fokán jól alkalmazható mint 
a nyelvi készség bizonyos fokú kifejlesztésé
nek eszköze. Franciaországban 1902. hiva
talosan elrendelték a tiszta D.nek a közép
iskolai modem nyelvi oktatásban való 
használatát, de már 1908. ugyancsak hiva
talosan állást is foglaltak a D. szélsőségei
vel szemben. A D. a praktikus angol szel
lem útján a kezdőfokú latin nyelvtanítás 
módszerén is éreztette hatását (Dent’s 
First Latin Book. Geréb-Morvay: Kis 
Latin Nyelvkönyv. Fodor-Székely : Liber 
Sexti). Az iskolán kívül nagy népszerű
ségre jutott a D. az 1878 óta Amerikából 
elterjedt Berlitz-módszer neve alatt, amely 
a mindennapi társalgás nyelvébe való beve
zetés céljára a felnőttek oktatásában ked
vező körülmények között alkalmas is lehet.

í r o d .  B .  B re ym a n n  és B reym ann-S teinm üU er: Die 
neusprachliche Reformliteratur 4 fűz. (1895, 1900,1905, 
1909). P . P a s ty  : De la méthode directe de l’enseigne- 
ment des langues vivantes (1899). M . W a lte r : French 
Lessons. A demonstration of the direct method in ele
mentary teaching (1911). K aib linger  F . : Brassai Sámuel 
nyelvtanítási reformja. (A bpesti IV. kér. főreálisk. 
1909/10-i értesítőjében és kny.) P h i l ip p  K . : A D. 
Tanulmányok a D. eredetéről, fejlődéséről, mai állásá
ról, iskolai alkalmazásáról és fejlesztéséről (1911, ism. 
M. P. 1911 és M. K. 1911). U . a . : A D. mai állása 
Franciaországban (M. P. 1910). T heisz  O y . : Az idegen 
nyelv tanításának módszeréről (M. P. 1 ,274—82). Otrők 
i f . :  A D. az idegen nyelvek tanításában. (Az egri főreál
isk. 1901/2-i értesítőjében, ism. M. P. 1902). ü .  a . : A D. 
mellett (M. P. XI, 26—30). W o lff B . : A német nyelv 
tanítása a reáliskolákban (Orsz. Középisk. Tan. Közi. 
X X X , 244— 9, 257—61). M arkovics  S . : Az idegen élő 
nyelvek, különösen a német nyelv tanítása szemléltető 
alapon (O. K. T. K. XXXIV, 64—75). B in d er  J .  : (O.
K. T. K. XXXV. 215—9). N a g y  J .  : Az élő nyelvek 
tanításának módszeréhez (O. K. T. K. XLIV, 217—22). 
A D. ellen : B arto s F . : Középisk. nyelvtanításunk (O. 
K. T. K. X XXI, 585—94). K . F .  : Francia miniszteri 
rendelet a modern nyelveknek tanításáról (O. K. T. K.
XXXV, 657—63). Bleyer J . : A német nyelvtanítás 
módszeréről és feladatáról a gimnáziumban (O. K. T. K.
XXXVI, 63—87). Sándor V . : A német nyelvtanítás 
módszere a gimnáziumban (0. K. T. K. XXXVI, 447—9). 
Teveli M . : A német nyelv tanításának új módszere 
(M. P .X I, 185—8). V . a . : U. o. 517—20). A lleram  Gy. : 
A D. a tömegtanításban. Székely  I .  : u. a. (M. K. 1912). 
K elety  J . :  A D.-ről (Űj Élet-Népművelés IX.
157 67). Nagy J . Béla.

D irek toren versam m lu n gen : 1. Értekezle
tek b).

Disputáéi«} a. m. vitatkozás, vagyis vala
mely tudományos állításnak ellenvetések

és azok megoldása által való élőszóbeli 
megtárgyalása. A D. célja magában véve 
lehet a) az igazság földerítése és a fogalmak 
tisztázása, b) tévedések megcáfolása, c) & 
gyors és éles gondolkodás és találó válasz 
gyakorlása, d) tehetségnek, gondolkodás- 
ős tudásnak próbára tétele. Főkép a két 
utóbbi célból sűrűn alkalmazták a régi 
főiskolákon, sőt sok helyütt ma is gyakorol
ják. A jezsuiták főiskoláin a gyakorló D. 
ugyanazt a célt szolgálta, amelyet a közép
iskolában a koncertáció (1. o.). E cél csak 
úgy érhető el, ha a D. élénken ugyan, de 
higgadtan folyik és szorosan megtartja a 
gondolatfonalat. Erre legalkalmasabbnak 
bizonyult az ú. n. skolasztikus v. szillo- 
gisztikus D., amelynél a fölállított tétel 
kifejtése és bebizonyítása után az ellenvető 
szillogizmusokban adja elő a probléma 
nehézségeit s a védő az egyes szillogiz
musok tételeire sorban egyenként ad 
választ (megengedem, v. tagadom, v. 
megkülönböztetem s egyik értelemben. . . 
megengedem, más értelemben . . .  taga
dom). Az ellenvető újabb szillogizmussal 
folytatja s megkapja a választ s így tart 
a vita, míg a nehézség nincs megoldva. 
A Sokrates-féle D. kérdésekkel igyekszik 
valamely fogalom helyes értelmét ki
elemezni. Iskolákban kevéssé alkalmazták. 
A szabadabb (szónoki v. parlamenti) D. 
(debating) az angol és amerikai iskolák 
önképzőköreiben gyakori s az ifjakat fő
kép bátor és talpraesett közéleti fölszóla- 
lásokra van hivatva előkészíteni.

í r o d .  Dtihr: Studienordnung d. Ges. Jean (1808).
Jáblonkay.

Diszciplína : 1. Fegyelem.
Diszpenzáció (fölmentés) általában a 

törvény egyes előírásai alól (pl. a kát. 
egyházi életben a böjtölés alól) az arra 
jogosult hatóságtól megfelelő okok alapján 
nyert mentesítés. Az iskolai rendtartásra 
alkalmazva, D.n a tanulónak bizonyos 
kötelező tantárgyak alól való mentesítését 
értjük. Kiváltképpen a gyakorlati tárgyak, 
ügyességek (pl. rajz, testgyakorlás, ének 
hangváltozáskor) alól. Csak kellő meg- 
okolással, esetleg orvosi javaslatra, adhatja 
meg az arra illetékes iskolai hatóság 
(igazgatóság, főigazgatóság). L .Rendtartás.

Jablonkay.
Diszpozíció oly fogalom, amelyet a poten

ciális (helyzeti) energia fizikai fogalmának 
mintájára alkotott a lélektan. (V. ö. W. 
Stem : Wertphilosophie 82. 1.). A D. az 
egyénnek átörökölt vagy tanulás, gyakor
lás útján szerzett berendezettsége, amely 
hajlamot kelt benne arra, hogy állandóan 
így vagy úgy viselkedjék. Az a „berende
zettség”, amelyről itt szó van, nem más, 
mint az agynak és a léleknek állandó 
megváltozottsága, amelyet valamely be
nyomás (-sorozat) után nyer s amelyet 

j bizonyos „emlékezeti nyomok” nevén 
1 ismerünk. Ezek a „nyomok“ bizonyos
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akár közvetlen, akár más, azaz asszociatív 
ingerre szorulnak, hogy hatásukat a tu
datra, a viselkedésmódra éreztessék ; ezen 
ingerlés előtti állapotukat „lappangónak“ 
nevezzük. Wundt e nyomokat „funkcioná
lis D.“nak nevezte (Grundz. der phys. 
Psychol. 5. kiad. III. k. 330), mert nem 
tartalmaznak kész képzeteket, csak ezek 
előfeltételeit. A D. a léleknek oly állandóan 
megmaradó tendenciája, amely egy külső 
inger folyományaképpen hátramaradt vala
mely lelki folyamatból, s amely (mintegy) 
törekszik a külső ingertől adott specifikus 
energiát, azaz : a hasonló lelki folyamatok
hoz szükséges energiát, ezentúl külső inger 
nélkül megadni és további működésekhez 
készen tartani. A D. szerepe minden 
tanulásnál (1. o.) igen nagy. A D.knak van 
minőségi (irány-) és mennyiségi különb
ségük. Ez utóbbinál megkülönböztetjük a
D. általános intenzitását, amelyet a telje
sítmény nagyságával, fokával mérünk ; a 
kezdeti erősséget, amely a D. keletkezése 
után azonnal mutatkozó reprodukálási 
lehetőségben áll, végül a maximális és 
pillanatnyi erősséget.

í r o d .  Offner : Das Gedächtnis (19244). Geyser: Die 
Seele (1914, 64. 1. f.). Delmas-Boll: La personnalité 
humaine (1922. 53. 1. f.). V .  / / .

Dittes, Friedrich (1829—96) ném. peda
gógus. Diesterweg ajánlatára a góthai 
tanítóképző ig.ja és népisk. tanfelügyelő, 
majd (1868) a bécsi Pedagógium ig.ja. D. 
pedagógiája Benekére támaszkodó eklekti
cizmus, amely Herbart irányától lényege
sen elüt. Mintaképei Pestalozzi, Diester
weg, Milde. Pädagogium c. folyóiratában 
(1878—96) élesen bírájla és elítéli a Her- 
bart-Ziller-féle: „tudományos pedagó
giát“ . Pedagógiai tapasztalataiból leszűrt 
nézeteit Die Schule der Pädagogik (1875) 
c. müvében fektette le. Egyéb még ma is 
figyelemreméltó m üvei: Das mensch
liche Bewusstsein (1853). Das ästheti
sche (1854). Über die sittliche Freiheit 
(1859). Grundriss der Erziehungs- u. 
Unterrichtslehre (1868). Geschichte der 
Erziehung u. des Unterrichts (1870). 
liMethodik der Volksschule auf geschieht- 
eher Grundlage (1874). 1873— 86. szerk. 
Pädagogischer Jahresbericht. Hoffmann
M .: A nevelés és oktatás kézikönyve. Dr. 
Dittes után (Pest, ó. n., 244 1.).

Divat. A D. alapvonása az újszerűségre 
való törekvés, aminek következtében foly
ton változik. A D. a ruházkodáson kívül 
kihat az irodalomra és művészetre, a 
társadalmi szokásokra és erkölcsökre ; 
története ennélfogva része az illető kor és 
nép művelődéstörténetének ; uralmát egyes 
társadalmi rétegek maguk számára kény
telen-kelletlen kötelezőnek ismerik el. A
D. önkényes és szeszélyes : gyakran füg
getleníti magát a természetestől és az 
erkölcstől, az egészségestől és célszerűség
től, a széptől és gazdaságostól; nemzeti

szempontból háttérbe szorítja a honi vise
letét és a régi szokásokat. Szóval önmagát 
szentesíti. Minthogy a D. múlandóságával 
szemben a felsorolt tényezők az észszerű 
nevelésnek állandó követelményei, a pe
dagógiában nincs helye a D.nak, illetőleg 
szélsőséges kinövéseinek, eltévelyedéseinek. 
A D. fényűzésre csábítja és kényszeríti a 
szülőket, erre szoktatja a gyermekeket s 
ezzel vét a takarékosság elve ellen. Túl
ságos súlyt vet a külsőségekre és külső 
megjelenésre, ami kedvezőtlenül hat vissza 
a lelki életre is. Feltűnést keltő irányzatá
val összeütközésbe kerül az ifjúsághoz illő 
szerénységgel, fesztelen modorával gyakran 
figyelmen kívül hagyja az erkölcsi és tár
sadalmi illemszabályokat, végül a vagyono
sabbaknak érvényesülésével és viselkedésé
vel a helyett, hogy eltüntetné a társadalmi 
és osztálykülönbsógeket, ezeket még job
ban kidomborítja s ezzel versengést, illető
leg irigységet támaszt. Viszont el kell 
ismerni, hogy a termelés és a fogyasztás 
fokozása révén fontos közgazdasági ténye
zővé lett. A D.tal szemben a leányok 
nagyobb védelemre szorulnak mint a fiúk, 
jóllehet a piperkőc nevetségesebb a divat
bábunál. A D. leghatásosabb és leggazda
ságosabb ellenszere az egyszerű, a D.tól 
független ruházkodás, amire főleg bennlakó 
növendékek számára az egyenruha (1. o.) 
legalkalmasabb. L. még : Ruházat.

Dix, Walther Kurt (1878— ). Gyermek
pszichológus. M. : Körperliche und geistige 
Entwicklung eines Kindes (I. k. 1911, II.
k. 1912, III. k. 1914, IV. k. 1923). Die 
Psychologie der Reifezeit (1928). K . E.

Doctrinale : Alexander de Villa Dei (1. o.) 
emlékeztető versekbe szedett latin gram
matikai tankönyvének neve, amely a 
XIII. századtól kezdve általános elterjedt
ségnek örvendett s mintául szolgált a 
későbbi versbe foglalt grammatikáknak 
(Despautére, Alvarez stb.). Eddig 228 kéz
irata ismeretes, közülük egyik a M. Nemz. 
Múzeumban (111. sz. kódex), a másik a 
bpesti Egyetemi Könyvtárban (24. sz. 
Korvin-kódex). Kiadásainak száma (a 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke, I. Bd. 
1925 szerint) 292. Újra kiadta Reichling 
a Mon. Germ. Paed. X II. kt.ben (1893).

P.
Dóczi Imre(1849-1930) 1876-87. anagy - 

kőrösi, 1887—98. a debreceni ref. főgimn. 
tr., majd ig.; 1898 óta a tiszántúli ref. 
egyházkerület középisk. felügyelője, az 
Orsz. Ref. Tanáregyesületnek megalaku
lása óta (1902) elnöke stb. Mint a magy. 
ref. egyház egyetemes konventjének és 
országos zsinatának tanügyi előadója, 
egyetemes tanügyi bizottságának alelnöke 
széleskörű s eredményes működést fejtett ki 
a ref. tanügy érdekében, számos szabály
zatot és utasítást dolgozott ki, így a debre
ceni tud. egyetem mellett 1925. felállított 
ref. tanárképző-intézet szervezetét. Tan-
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ügyi működésének elismeréséül a debreceni 
tud. egyetem is tiszteletbeli doktorává 
avatta, középiskolai felügyelőségéről 1930 
őszén lemondott és nyugalomba vonult. 
V. ö. Emlékkönyv D. I. tanügyi műkö
désének 40. évfordulója alkalmából (ism .: 
M. P. 1917). M. : Görög nyelvtan (1897). 
Görög olvasó- és gyakorlókönyv (1911). 
Méltatását Bessenyei L.-tól 1. O. K. T. K. 
1930, 170—73. 1.

Dohányzás. Minthogy a nikotin káros 
hatással van a látó- és emésztőszervekre, 
az idegrendszerre és az emlékezetre, küz
deni kell a kiskorúak D. ellen. Ennek az 
iskola a rendtartási szabályzattal tesz 
eleget. Sok külföldi államban (Anglia, 
Dánia, Egyesült Államok, Norvégia, Svájc) 
törvények tiltják a D.t 16— 17 éven aluli 
gyermekeknek ; Ausztráliában és Kanadá
ban azokat is megbüntetik, akik fiatal
korúnknak dohányneműeket adnak el. Itt 
is fontosabb és könnyebb a megelőzés, 
mint a megszokás elleni küzdelem.

í r o d .  Tóth T . : levelek diákjaimhoz. Dohányzol? 
(19234, 40 1. ; a D. divatja, árt-e a D. az egészségnek? 
a D. és a szellemi munka. Légy férfi!). Fr. K leis t: 
Tabak u. Jugend Verwahrlosung (Pädag. Warte 34. évf. 
18. sz.).

Doktorátus. Az egyetem valamelyik 
karán bevégzett tanulmányok után nyert 
legmagasabb tudományos fokozat, birtoko
sát a doktori cím illeti meg. Eredete a közép
korban. A D. az államilag nem szabályo
zott egyetemi vizsgálatokig (kb. XVIII. 
sz.) nem képesítés, hanem az egyetem 
valamelyik karán előadott tudományok 
elvégzésének bizonysága; ezenfelül egy- 
ideig arra is jogosított és kötelezett, hogy 
ezeket a tudományokat a doktor az egye
temen maga is előadja. Ez utóbbi mozzanat 
történeti fejlődésének kell tekintenünk, 
hogy később a doktori fokozat elnyeréséhez 
szükséges vizsgálatok és próbák részben 
az egyetem magántanári minősítéséhez 
tartoztak (székfoglaló-próbaelőadás). Je
lenleg nálunk a doktorátushoz az egyetemi 
előadásoknak 8— 10 féléven át való hall
gatásán kívül szóbeli vizsgálatot (szigorlat) 
és (az orvosi kar kivételével) írásbeli tudo
mányos dolgozatot (doktori értekezést) 
követelnek meg. Csak azután történik az 
egyetem rektora és az illető kar dékánja 
által a doktorrá avatás az egyetemi tanács 
jelenlétében. L. még Jogi oktatás. B. B.

Dolezsálek Antal. A bp. vakok orsz. 
intézetének 10 éven keresztül 2. igazgatója. 
A vakok prágai intézetéből került Magyar- 
országba, de miután a magyar nyelvet 
nem sajátította el, 1845. állását kénytelen 
volt elhagyni. Figyelemreméltó szakmun
kásságot fejtett ki német nyelven. M. : 
Nachrichten von der Verfassung des Bl. 
Inst, in Pest (1836). Anweisung, bl. Kinder 
von der frühesten Jugend an zweckmässig 
zu behandeln (Ofen 1839). Ansichten über 
die Erziehung der Zöglinge einer Bl. Anst. 
etc. (Pest, 1840). Herodek.

Dolinay Gyula (1850—-1918) igen termé
keny ifj. író, akinek müvei közül említjük 
a következőket: Aranyszabályok a tanuló 
ifjúság számára (1871). Aranybánya (1875). 
Hazaszeretet könyve (1883). Magy. kirá
lyok és hősök arcképcsarnoka (1884 és
1892). Szerk. Tanulók Közlönye (1869—- 
70). Tanuló Ifjúság Lapja (1870). Kis 
Újság (1870—72). Hasznos Mulattató (1873 
óta). Lányok Lapja (1875 óta). Iskolai és 
Népkönyvtár (1878— 9, havi folyóirat). 
Házi Kincstár (1878—9).

Domanorszky 1. Endre (1817—95) filo
zófus, a M. T. Ak. tagja. Miután itthon 
tanulmányait elvégezte, 1843. Haliéba 
ment, ahol nagy hatással volt reá tanára,
J. E. Erdmann (1805— 1892), aki mellett 
egészen a Hegel-féle filozófia hatása alá 
került. Haliéból 1846. tért vissza és Lónyai 
Gáb., gr. Batthyány Laj. és gr. Zichy Edm. 
házában nevelősködött. 1850. Szarvasra 
ment tanárnak, 1853. a soproni líceumhoz 
hívták meg, ahol filozófiai propaedeutikát, 
logikát, metafizikát, etikát és a bölcsészet 
történetét tanította, e mellett a magy. 
nyelvet és irodalmat és a magy. történelmet 
is. Az abszolutizmus szomorú korszakában 
20 éven keresztül vezette a Kiss János 
alapította ifjúsági önképzőkört. Itteni mű
ködése alatt 1855. teszi közzé tanulmányát 
Aristoteles pszichológiájáról. 1876—87. a 
nagyszebeni jogakadómia filozófiai tan
székét töltötte be. M. : A Bölcsészet tör
ténete (I. köt., ókor, 1870 ; II. az egyházi 
atyák kora, 1875 ; III. a scholastika kora, 
1878 ; a IV., a renaissancekori bölcsészet 
története 1890, az V. kötetből már csak 
részleteket tudott kidolgozni. Az Akadémia 
kiadásában jelent még meg : A bölcsészet 
szükségképpeni tudomány (1872), A logika 
fogalma (1874). Emlókbeszéd Mihályi Ká
rolyról (1884). — 2. Sándor (1877— ), 
történetíró, 1888— 1904. a pozsonyi áll. 
főreál., 1904. a bp. keresk. akad. tr., 1909. 
a bp. egyet mtr., 1914. u. ott a magy. 
művelődéstörténet ny. r. tr. Tanulmányai
nak elvégzése után Árpád-kori történeti 
kutatásokkal, majd gazdaságtörténettel 
foglalkozott. Az összeomlás után, amikor 
a Magy. Tört. Társulat megindította 
Források Magyarország újabbkori történe
téhez c. sorozatát, József nádor kormány
zata történetének kidolgozását vállalta 
magára. 1913 óta szerk. a Századoknak.
1923. a Magy. Tört. Társulat alelnöke, 1915. 
a M. T. Ak. lev., 1926. rendes tagja. 1913. 
a X. Kereskedelmi Oktatásügyi Nemzet
közi Kongresszus alkalmából magy. keres
kedelemtörténeti kiállítást rendezett. Mint 
a Közokt. Tanács tagja elkészítette a 
tervezetet az új középisk. tantervhez a 
történelem tanításáról. Történelmi tan
könyveket írt a keresk. iskolák és a hon- 
védfőreál- és hadapródiskolák és a közép
iskolák számára. Ä katonai intézetek ré
szére adta ki 1911. Támpontok a történe
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lem oktatásához c. utasítást. A Bp. 
Keresk. Akad. 50 éves fennállása alkalmá
ból 1907. megírta A Budapesti Keres
kedelmi Akadémia Történeté-t. A Co
mité International des Sciences Histori- 
ques-nak egyik magyar kiküldöttje és 
mint ilyen tagja a Comité által kiküldött 
nemzetközi történetoktatási bizottságnak. 
1928 óta az Orsz. Ösztöndíjtanács ügy
vezető ig.

Dominikánusok : 1. Domonkosok.
Domokos Lászlóné: 1. Új iskolák.
Domonkosok. Szt. Domonkos (1170— 

1221) által alapított és 1216. megerősítést 
nyert rend, a kát. vallás igazságainak 
hamisítatlan megőrzését és lelkes terjesz
tését vallotta föladatának. E célból kívánt 
a rend kezdettől oly alapos képzettséget, 
amelyet tagjai csak 9— 10 év alatt szerez
hettek meg a befejezett grammatikai tanul
mányok után. Pedagógiai jelentőségük a 
pap- és szerzetesnevelés történetében éppen 
abban áll, hogy intézményesen ennyi időt 
fordítottak tagjaik kiművelésére ; ezenfelül 
pedig, hogy a fiatal rend élére oly szellemi 
vezérek kerültek, mint Albertus Magnus 
(1. o.) és Szt. Tamás (1. o.), akik az egész 
teol. tudományosság további sorsára döntő 
hatással voltak. A dominikánusoktól szár
mazik rendtartományonként egy rendi 
egyetem, Studium Generale, fölállítása is. 
Iskoláik a kát. tudományos teológia egyik 
irányának (tomizmus) képviselői. Ma is 
számos híres egyetemük van (Róma, Frei
burg, Löwen stb.).

í r o d .  BorvAth S . : A Szent Domonkos-rend múltjá
ból ás jelenéből. ( í .

Donászy Ferenc (1862— 1923) ifj. író.
M. : Egy magy. diák élete Mátyás király 
korában (19063). Toldy Miklós (1894). Ős
erdőkön, tengereken (1894, 19072). Éle
tünket és vérünket (1898). Szigetvár és 
Eger hősei (1901). Az eltűnt hadifutárok 
és egyéb tört. elbeszélések (1912). A csúcs
hegyi vár (1920). Fulkó lovag (1920). A 
nagyváradi tüzes galambok (1921) stb.

Donatus, Aelius. Neves római gramma
tikus a IV. sz. derekáról, Szt. Jeromos 
tanítómestere. Idegen forrásokból össze
állított latin nyelvtanai, mivel kimondot
tan az iskola céljait szolgálták, közel más
félezer évre biztosították hatását a latin 
tanításában. Kisebb nyelvtana (ars minor) 
a kezdők számára a nyolc beszédrészt, a 
nagyobb (ars maior) a haladottabbaknak 
ezenfelül a stilisztika és retorika elemeit 
is előadta. Mindkettő a grammatika tanítás 
első középkori szakában (a X II. sz.ig) a leg
használatosabb és legtöbbet kommentált 
tankönyv és a nyelvtankönyvírók leg- 
kiadósabb forrása (Cassiodorus, Beda, 
Alkuin stb.). A renaissance és korai huma
nizmus tanítói nyitnak neki újra utat az 
iskolába. A XVII. sz.ban még sok helyütt 
használatos tankönyv. Német, cseh és 
magyar magyarázó szöveggel 1816. adták

ki utoljára iskolai célból. D. Terentius és 
Vergilius műveihez irt magyarázatait is 
használta az iskola. Kiadta : Keil, Gramm. 
Lat. IV. 355—402. 11.

I r o d. M. Manitius : Gesch. d. latéin. Litt. II. 735. 1. 
M. Schanz: Gesch. d. röm. Litt. IV. 1, 161. s kov. 11.
L. Jeep : Gesch. d. Lehre v. d. Redeteilen bei den latéin. 
Gramm. (1893). Balassa.

Dopo lavoro-mozgalom: 1. Iskolánkivüli 
népművelés.

Don Bosco : 1. Bosco.
Doppia a kettős könyvvitel latin neve. 

Mint az életre hasznosnak ítélt ismeret 
kerül a pietizmus hatása alatt az első 
reáliskolák tantárgyai közé, majd a XVIII. 
sz. elején a latin iskolák matematikai 
oktatásába is. A felvilágosodás a gimná
ziumokban még jobban meggyökereztette 
(1777. évi Ratio Educationis). A múlt 
század óta a szakiskolákba került. L. még 
Könyvvitel. B. B.

Dorgálás : 1. Büntetés.
Dér nevelés : 1. Spártai nevelés.
Dorpati Magyar Tudományos Intézet: 1. 

Külföldi tud. kapcsolatok.
Dosztojevszkij, Fedor Mihajlovics (1822 

— 1881) a legnagyobb orosz regényíró 
életműve nemcsak azért érdemel a peda
gógia szempontjából is figyelmet, mert 
regényeiben a gyermek- és ifjúkor lelki 
életének megvilágításában szinte felülmúl
hatatlan és mert némelyik müve (Netoska 
Nyezvanova, A siheder, Karamazov test
vérek) szószoros értelemben fejlődés-re
gény, akárcsak Goethe, Jean Paul vagy
G. Keller pedagógiai regényei, hanem főleg 
azért a hatásért, amelyet újabban a nyu
gati művelődésre, elsősorban pedig a német 
ifjúsági mozgalomra (1. o.) gyakorolt. Ez 
a hatás főleg a világháborút követő évek
ben volt a legerősebb, amikor a dekadencia
hangulat leginkább kedvezett annak a 
misztikus megváltás-sóvárgásnak, amelyet 
az orosz író kifejezett, aki a nyugati latin
germán kultúrát mindvégig türelmetlenül 
támadta, a sátán müvét látva benne. A 
német ifjúsági mozgalom, abban a törek
vésében, hogy kultúránk fokozatos tech- 
nizálódásának gátat vessen, D. magatar
tásában a saját vágyát ismerte fel és 
ezért benne egy még friss, elhasználatlan, 
vallásos szellemű kultúrának prófétáját 
látta. S jellemző, hogy ez a vágy még 
oly érett és kritikus elmét is magával 
ragadott, mint P. Natorp. A nyugati gon
dolkodás számára azonban D. misztikája 
mindig zavaros lesz ; a német ifjúsági 
mozgalmon belül sem hiányoztak hangok, 
amelyek erre (s főleg a benne rejlő vesze
delemre) figyelmeztettek s így D. hatása 
az utóbbi években már visszafejlődést 
mutat.

I  r o d. P. Natorp : F. D ’s Bedeutung für die gegen
wärtige Kuiturkrisis (1923). //. Proper: Die Welt
anschauung D ’e (1923). E. Turneysen : D. (1922). M. 
Blum : D’s Bedeutung für die deutsche Jugendbewe
gung (1922). Prohászka.
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Döbrentei Gábor (1786—1851) tudós és 
költő. A híres soproni önképzőkör Magyar 
Társaság tagja, majd titkára. Kazinczy 
ajánlatára Gyulai Laj.gr.nevelője. Külföldi 
utazásai után (1823) Bécsben ólt, ahol 
Hormayr Archiv-jába írt a magy. iro
dalomról. 1825. Budán megismerkedett 
Széchenyivel, tagja lett az akadémiát elő
készítő bizottságnak és filozófiai osztá
lyának, majd az intézet titkára. Sok irány
ban m űködött: írt költeményeket, re
gényt, olvasókönyvet (Pali és Minka, 
1830), fordított Shakespeare-bői és Mo- 
liére-ből, foglalkozott nyelvészettel (Régi 
magy. nyelvemlékek I—IV., 1838—46), 
felfedezte a róla elnevezett D.-kódexet a 
XVI. század elejéről, megírta a M. T. Társa
ság történetét, szerkesztette az Akadémiai 
Évkönyveket (I—II). Erdélyben 1814. 
élénk irodalmi életet teremtett, megindí
totta az Erdélyi Múzeumot, itt kitűzette 
azt a híres drámai jutalmat, amelynek 
eredménye a Bánk bán lett. Nagy része 
volt az erdélyi tudós társaság előkészíté
sében, a pesti akadémia felállításában és 
az első magy. lexikon (Közhasznú Isme
retek Tára) megindításában. A közokta
tásügy terén is hallatta szavát. A 40-es 
években Malom Lujza a nők tudományos 
művelődése érdekében levelezett vele (1. 
írod. Közi. 1907 után Komis : Eszmények 
II, 516— 17). Életrajzát Toldy F. írta meg 
(Magyar költők élete II, 1871). Förster 
A. : AM . T. Ak. és a klassz, ó-kor (1927).

Dömötör Géza (1856— 1903). 1873-tól 
kisdedóvó, 1880-tól az Orsz. Kisdedóvó 
Egyesület óvónőképzőjének ig., a Kisded
nevelők Orsz. Egyesületének titkára és a 
Kisdednevelés szerkesztője. 1895-től a 
hódmezővásárhelyi áll. óvónőképző ig., 
majd tanítóképzői tr. Znióváralján. A kis
dednevelési irodalom és az óvónőképzés 
terén fejtett ki nagyobb munkásságot. 
Nagy része volt Fröbel rendszerének el
terjesztésében. Résztvett az 1891. évi 
XV. te. elkészítésében. M. : Dajkakönyv. 
Vers-, dal- és játékgyüjtemény (1882). 
A kisdedóvás ügye Európa főbb államaiban
(1890). Alaki foglalkozások vezérfonala 
(1893). A kisdednevelés és módszertan 
gyakorlati kézikönyve (1894). Vezérkönyv 
az öntevékenységet fejlesztő foglalkozá
sokhoz (1895). V. ö. Kisdednevelés 
1900. év 433. és 459. 1. és 1901. év 297. 1.

K . E.
Dőri S. Zaigmond (1871— 1908) tanügyi 

író, polg. isk. tr. Bp.en. M. : A tanulás 
technikája (1904). Kísérleti pedagógia és 
didaktika (1905). Tanulmányok a ped. 
lélektan köréből (Néptanítók Kvtára,
(1905). A gyermeki erkölcs eredete (1907).

Döring, 1.  August (1834— 1912) német 
pozitivista irányú filozófus és pedagógus. 
M. : Der Begriff d. Philosophie (1878). 
Philos. Güterlehre (1888). System der 
Pädagogik (1894). Hbuch d. menschlich

natürlichen Sittenlehre (1898). Grund
linien d. Logik (1912). — 2. Max (1879— ) 
német pedagógus és pszichológus, a lip
csei kísérleti pedagógiai és pszichológiai 
intézet vezetője. Szerk. : Pädagogisch
psychologische Arbeiten d. psych. Insti
tuts d. Leipziger Lehrervereins (benne 
több cikke). M. : Die pädagogische Presse 
(1911).

Dörpfeld, Friedrich Wilhelm (1824—93) 
a herbarti pedagógia egyik jelentékeny 
képviselője, a Barmen melletti Wupper- 
feld iskolájának három évtizeden át rek
tora. Mesterének elveit a népiskolára 
igyekezett alkalmazni, több tekintetben 
azonban tovább is fejlesztette ezeket. 
M.: Der didaktische Materialismus (1879). 
Grundlinien einer Theorie des Lehrplans 
(191112). Müveinek összkiadása 12 kötet
ben (1894—1901).

í r o d .  A. Carnap géb. Dörpfeld: F. W. D. (1903*).
K. Hindrichs : F. \V. D. (1926). p .

Drámai előadások iskolákban : 1. Iskola-
drámák.

Dreisziger Ferenc (1863— 1915) tanügyi 
író, néptanító (1881—96), majd 1896. 
tanítóképző tr. Esztergomiján, 1900. Ka
locsán. A magy. kát. tanítók orsz. bizott
ságának és a Kát. Tanügyi Tanácsnak 
1898 óta titkára. M. : Az olvasmányok fel
dolgozásának módszere (1895). Útmutató 
az osztatlan iskolák olvasó- és tanköny
veihez (1900). Általános és részletes okta
tástan (1904). A népisk. történettanítás 
módszeréről (Néptanítók Kvtára 1905). 
Lakóhelyi ismeretek (Beszéd- és értelem- 
gyakorlatok, 19092). Az osztatlan népiskola 
(Potza F.cel, 1910). Népisk. nevelés- és 
oktatástan (19132). Tankönyvek, cikkek. 
Szerk. a Népoktatás c. havi folyóiratot.

Dresszura, idomítás az „asszociatív em
lékezésben alapszik. Legtágabb értelem
ben D.nak nevezhetjük a természeti erők
nek azt a hatását, amelynél fogva az élő
lények (különösen a gerincesek) bizonyos 
helyzetek (kellemetlen) ingerének hatása 
alatt addig próbálgatják s kísérlik meg a 
helyes feleletet, míg az illető helyzetből ki
jutnak („próbálgatások és tévedések“, 
„trial and error”, vagy „trial and happy 
accidents“ módszere). Szorosabb érte
lemben véve a D. jelenti az ú. n. szenvedő- 
leges D.át („putting through“, „Passiv 
dressur“), amikor az állat úgy tanul, 
vagyis szerez asszociatív emlékezést, hogy 
a találgatást kizárjuk és oly helyzetbe 
hozzuk, hogy mintegy kénytelen a helyzet- 
követelte egyetlen helyes megoldást meg
találni. Végül tulajdonképpeni D.nak az 
aktív D.t nevezzük, amikor a természetet 
(siker — sikertelenség) utánozva, jutalom
mal és büntetéssel az állatban (vagy ember
ben) az eredeti ösztönviselkedések egyes 
mozzanatait elnyomjuk s újakat hozunk 
létre, mégpedig a mozgásokat meghatározó 
agyközéppontok közti szilárd asszociációk



411 B rieseh D u gon ics 412

és gátlások létesítése által. A D. fontos 
mozzanata a „mozgások túlprodukciója“ , 
amin azokat a próbákat és kísérletezéseket 
kell értenünk, amelyek megelőzik és elő
segítik a szilárd asszociációk kialakulását. 
A D.t általában az állatok idomítására 
szoktuk érteni, de az emberi tanulás nagy
részében szintén nem egyéb D.nál (nyelvek, 
zene tanulása, készségek). Pedagógiai 
szempontból fontos a D. kellő határainak 
megvonása és az öntudatos, spontán visel
kedésekkel való viszonyának megállapí
tása.

I r o d. K. Bühler : Abriss d. geist. Entw. des Kindes 
(1929s, 11—14. 1.). 0. Kafka: Tierpsychologie 1922 
(Hb. d. vcrgl. Psychol. Bd. I. Abt. 1., 97—122. 1.) 
Fináezy: A nevelés fogalmának elemzése (Világnézet 
és nevelés 1925, 14. 1. f.). V. ö. Drill. Szoktatás.

V. H.
Driesch, Hans (1867— ) német filozófus, 

lipcsei egy. tr., a neovitalizmus egyik je
lentékeny képviselője, amelynek igazolá
sát logikailag (egy általános „rendtan“ 
alapján) kísérli meg. M .: Philosophie des 
Organischen (1909). Ordnungslehre (19232). 
Wirklichkeitslehre (19222). Wissen und 
Denken (1923). Grundprobleme d. Psycho
logie (19292).

Í r o d .  Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdar- 
steUungen Bd. I. <1923!). P .

Drill. Olyan lélek nélkül való való gépies 
idomítás ez, amely eleve kizár minden 
önálló gondolkodást, szellemi öntevékeny
séget, tehát merőben ellenkezik az értelmi 
képzés és kiművelés s az egyéni nevelés 
alapelveivel. A D. az ismeretek közlésénél 
pusztán bizonyos külső teljesítményekre 
képesít (adatok és versek értelmetlen 
könyvnélküli betanulása és elmondása, 
parádés vizsgálatokra való kikészítés stb.) 
s főleg az újoncok kiképzésére (Abrich
tung) és gyakorlatozására (Exerzieren) 
szolgál, ahol vezényszavak segítségével 
ugyanazoknak a mozdulatoknak szigorúan 
egyenlő és pontosan egyidejű végrehajtásá- 
sára törekszik. Ettől az iránytól újabban a 
katonai nevelés is mindjobban függetleníti 
magát.

Dringenberg Lajos (1496) a hieronymi- 
ták iskolájából a felső Rajna vidékére 
plántálta át a humanista szellemű iskolai 
nevelést. 36 évig állt a schlettstadti iskola 
élén, amelynek kiváló tanítványai (Wim- 
pfeling J., Beatus Rhenanus) jóidéig érvényt 
és teret szereztek D. azon fölfogásának, 
hogy a Doctrinale kellő megnyirbálással 
(magyarázatok, bölcselkedő részek) még 
használható, az erkölcsi szempontból ki
fogásolt klasszikus írók pedig az iskolából 
kirekesztendők és keresztények írásaival 
pótlandók.

í r o d .  Strüver W ith.: Die Schule zu Schlettstadt von 
1450—1560 (Diss. Leipzig, 1880). Knepper J .: Jac. 
Wimpfeling, sein Leben und seine Werke (1902).

13 B
Drozdy Gyula (1881— ). A bp. I. kér. 

áll. tanítóképző-intézet gyakorlóiskolájá
nak tanítója. 1930 óta a Népt. Lapja

szerkesztője. M. : Földrajzi előismeretek. 
Hont vármegye földrajza (1912). Modor 
szab. kir. város története (1916). Quint
J.fel a következő tankönyveket: A magyar 
gyermek olvasókönyvei (Öt köt. 1924—27). 
A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 
az I. oszt.ban (1928). A beszéd- és érte
lemgyakorlatok tanítása a II. oszt.ban
(1928). Az olvasás és írás könyve. Felnőtt 
analfabéták számára (1929). Pedagógiai 
cikkei tanügyi lapokban jelentek meg. 
A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 
a III. és IV. oszt. számára (1931).

Drtina Ferenc (1861— 1925) cseh pedag. 
író. M .: Mysulenkovy vyvoj evropského 
lidstva (Az európai népek gondolatvilá
gának fejlődése). A nevelés ideáljai. A 
leánynevelés külföldön és nálunk.

Dugas, Louis (1857— ), francia pszicho
lógus és pedagógus, a rennes-i egyetem 
rendkívüli tr. Főbb müvei : Le probléme 
de l’éducation. Essai de solution par la  
critique des doctrines pédagogiques (1909). 
L’éducation du caractére (1912). L’Année 
Pédagogique (Cellérier-vel együtt szerk.). 
La timidité. Étude psychologique et mo
rale (19033). L’imagination (1903). L’ab- 
solu. Forme pathologique et normale des 
sentiments (l’entétement, le fanatisme, 
l’ascétisme, la pudeur, 1904). La déper- 
sonnalisation (1911). L’amitió antique 
(19142). Penseurs libres et liberté de 
pensée (1914). La mémoire et l’oubli
(1917). N. J. B.

Dugonics András (1740— 1818) ko
rának egyik legnépszerűbb regényírója, 
az ú. n. magyaros v. népies iskola meg
indítója, kegyesr. tr., 1774. a nagyszom
bati (majd budai) egyetemen a matematika 
tr. Mint pedagógus, amellett, hogy tan
tárgyát élvezetesen adta elő és atyai szere
tettel csüngött tanítványain, főleg azzal 
szerzett kiváló érdemeket, hogy II. József 
erőszakos rendszabályaival szemben szóval 
és írásban kinyilatkoztatta erős hazafias 
érzését. Mint dékán és rektor állást foglalt 
a pesti egyetem elnémetesítése ellen (Föl
jegyzések 1883, 16—7. 1.); latin nyelvű 
egyetemi előadásait magyar elbeszélések
kel tarkította; a tilalom ellenére meg
engedte a hallgatóknak, hogy a „magyar 
theatrumba“ menjenek, sőt erre személyes 
példájával buzdította őket. Alapgondo
lata : „Az országot legjobban lehet meg
tartani, ha a ruhát és a nyelvet megtart
juk.“ M. : Eleinte Plautus és Holberg nyo
mán iskolai vígjátékokat fordított. Négy
kötetes nagy matematikai munkájával, a 
Tudákosság és a Mekkoraság tudo
mánya (1774, 1798) meg akarta mutatni, 
hogy ennek az elvont tudománynak igaz
ságait magyar nyelven is meg lehet szólal
tatni. Etelka c. népszerű regényével 
(1788) a magyar nők nemzeti nevelését 
szolgálja ; a beleszőtt politikai célzásokat 
Följegyzósei-ben (megj. 1883) fejti meg
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(az ú. n. Etelka kulcsa). Magyar példa
beszédek és jeles mondások (1820). Az 
irodalmi Dugonics-Társaság 1892. alakult 
meg Szegeden. V. ö. Prónai A. : D. A. 
életrajza (1903). D.-Album (1876, Heinrich
G. tanulmányával). Perényi Józs. dolgo
zatai (Sátoraljaújhelyi gimn. értesítők 
1902—3, 1903—4). Horváth Ján. forrás
kimutatása (Egyet. Philol. Közi. 1907). 
Bertóthy J. : D. és Barclay (1909).

Dukai Takács J u d it: 1. Takács Judit.
Dunai Tudós Társaság : 1. Sodalitas.
Duns Scotus (1266 v. 1274— 1308), a 

thomizmussal ellentétes szentágostoni 
irányzat legkimagaslóbb művelője a sko
lasztikában, megvalósítani törekedett Ro- 
gerius Baco matematikai tudományideál
ját. E felfogás következménye, hogy meg
szorítja az aposieriori bizonyítás érvényét 
s az okozatról az okra irányuló következ
tetést nem tartja oly szigorúan bizonyos
ságra vezetőnek, mint az apriori, azaz az 
okból az okozatra következtető bizonyí
tást ; ebből viszont az a következmény 
ered, hogy a thomizmus istenérvei, az 
okozatból haladván az ok felé, veszítenek 
erejükből. Ezért D. Se. Isten egyes tulaj
donságainak biztos megismerését nem az 
észnek, hanem inkább a hitnek tartja 
fenn (mindenhatóság, mindenütt jelen
valóság stb.). A lélek halhatatlanságát is 
csak valószínűségi érvekkel tudjuk bizo
nyítani ; igazi bizonyítás szerinte e tétel
nél sem apr őri sem aposieriori nem lehet
séges. Hasonlóképpen nem nyújt bizo
nyosságot az értelem az ember végső cél
járól (Isten látása) sem : ez s több olyan 
tétel is, amelyeket a thomizmus az értelem 
bizonyí ásaira alapozott, D. Se. szerint 
a teoló iiába és a hit körébe tartozik. Az 
apriori bizonyításmód előnyben részesítése 
arra vezeti D. Sc.t, hogy újra felvegye 
Isten létének azon ontológiai bizonyítás
módját, amelyet Canterburyi Sz. Anzelm 
használt, természetesen egy kissé átala
kítva (először azt bizonyítja, hogy Isten 
fogalma : lehetséges fogalom; ebből kö
vetkezteti, hogy szükségképi). Istent első
sorban „végtelennek“ fogja fel. Isten a 
világot szabadon teremtette, de szabadsága 
nem független a lényegek logikai viszo
nyaitól s ellenmondásaitól, nem teremthet 
ellenmondásos lényeket, lehetetlenségeket, 
vagy a tízparancsolattal ellenkező erkölcsi 
törvényeket: viszont szabadságában áll 
a szükségképi és lehető lényegek valósá
gos létbehívása, vagy annak mellőzése. 
Az univerzáliák kérdésében D. Se. „rea
lista“ , oly értelemben, hogy a valós 
lényeget, egyrészt mint az egyetemes 
fogalmak, másrészt mint az egyedi 
létező alapját fogja fel. A dolgok egye
diségének elve (princ. individuationis) a 
„haecceitas“, az a belső mód, ahogyan 
a lényeg egyesül a létezéssel s ami a lényeg
nek teljes tökéletességét megadja. Az

egyediség fontosságának gondolata meg
nyilvánul D. Se. lélektanában is, különösen 
az akarat vezetőszerepéről és szabadságáról 
vallott nézetében. Az akarat indítja az 
értelmet gondolkozásra, ő parancsolja meg 
amannak a működést ; viszont az értelmi 
megismerés, jóllehet megelőzi az akarást, 
annak mégis csak esetleges okozója. Az 
akarás teljes és kizárólagos oka az akarat ; 
igaz ugyan, hogy az értelem ismeretei nél
kül nincs akarás, de ezeket az ismereteket 
sem szerezhetjük másképpen, mint az 
akarat parancsára, amely az ismerésfolya
matot bennünk megindítja. Akarásunk 
akkor helyes és erkölcsileg jó, ha meg
egyezik az Istentől megszabott erkölcsi 
parancsokkal.

í r o d .  Opera Omnia, Wadding kiadása (12 köt. 
Lyon 1639 és Paris, Viyes 1891—1895). K. Werner: 
Joh. D. Se. (1881). Minges: D. Scoti doctrina philos. 
et theol. (2 köt. Quaracchi 1908). R . JJ,

Dupanloup, Félix Antoine Philippe 
(1802— 1878), orleánsi püspök, a francia 
akadémia tagja. Az egyházi, a politikai 
s a társadalmi életben való tevékeny rész
vételén kívül a keresztény pedagógia el
veinek fáradhatatlan hirdetője. Fő peda
gógiai m űvei: De l’éducation, 3 köt. 
(1850—7). De la haute éducation intellec- 
tuelle (1866, oktatástani mü). Lettres sur 
l’éducation des jilles et sur les études qui 
conviennent aux femmes dans le monde 
(1879). V .ö.Purt Iván: D. nevelési elvei. Böl- 
csészettudori értekezés (1866). Lagrange : 
Vie de Mgr. D. évéque d’Orléans (3 köt. 
1894). N. J. B.

Dürkheim, Émile (1858— 1917) francia 
filozófus és szociológus, a Sorbonne tr. 
A szociális jelenségek sajátos objektív 
fennállását és az egyéni lelki jelenségekből 
való levezethetetlenséget hirdette. A tár
sadalmi neveléstan egyik legkiválóbb kép
viselője. M .: Éléments de sociologie (1889). 
Les régies de la méthode sociologique 
(1895). Éducation et sociologie (1922). 
L’éducation morale (1925). 1898-ban meg
alapította a L’année sociologique c. folyó
iratot.

í r o d .  M. Halbwachs: La doctrine d’É. D. (Revue 
philos. 1918). Fauconnet: L’oeuvre pédagogique de D. 
(Amer. Journal of Sociol. 1923). P .

Dursch, Johann Georg Martin (1800—81). 
Sokoldalú termékeny író, legjobbak a kér. 
művészetre és nevelésre vonatkozó művei, 
főkép a Pädagogik oder Wissenschaft 
der christlichen Erziehung auf dem Stand
punkte des kath. Glaubens (1851). Fő
jellemvonása e műnek, hogy Diesterweggel 
szemben, aki az iskolát el akarta szakítani 
az egyháztól és a hittanítást csak általános 
erkölcstannal akarta pótolni, szóval a kér. 
iskola elleni harcban kimutatja, hogy 
„csak az a nevelés igazi és eredményes, 
amely a keresztény szellemből indul ki 
s abban fejeződik be.“ Az egész nevelést 
tehát szervesen a kát. hit tanítására ala
pítja. Az ismereteket és ügyességeket,
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amelyekre a földi életben rászorulnak az 
ifjak, nem zárja k i ; csak azt kívánja, hogy 
minden ismeret, akarás és törekvés a kér. 
szellemre épüljön föl, ennek vezetése 
alatt álljon s ebben érje el tökéletességét. 
Tehát a világi életre hasznos ügyességek
nek magasabb ihletet akar adni. Felfogása 
szerint az iskolának az egyház nevelő ha
tása alól való kivonása v. a szétválasztás 
természetellenes. Kár, hogy D. csak a 14. 
évig tárgyalja a nevelést s a közép- és fő
iskolairól nem szól.

I r o d . T f .  K ahl: Bibi. d. kath. Pädag. XVIII. k., 
ahol D. e. müve közzé van téve. Jablonkay.

Dury (Durie), John (1594— 1680) Hartlib 
köréhez tartozó angol pedagógus, aki 
The reformed school (1651) c. müvében 
részben az angol humanista pedagógusok 
(Ascham, Muleaster), részben pedig Co- 
menius hatása alatt a nevelésnek olyan 
tervét dolgozta ki, amelyben a test és az 
érzékszervek képzése mellett főleg az er-

kölcsiség fejlesztésére, továbbá a tárgyi 
ismeretekre esik a hangsúly. Azzal, hogy 
a régi angol gentleman-eszményt a kor 
realisztikus nevelési törekvéseivel igyeke
zett összhangba hozni, több tekintetben 
megelőzte Locke elméletét.

í r o d .  B. Dressier: Geschichte d. englischen Er
ziehung (1928) 74—77. P .

Dürr, Ernst (1878— 1913) német filo
zófus és pedagógus, volt berni egyet. tr. 
A filozófiában a kritikai realizmus állás
pontját képviseli. A figyelem magyaráza
tában a herbarti felfogás irányában áll : 
a figyelem a tudat bizonyos fokú világos
sága, tehát nem akarati tevékenység. 
Etikája relativisztikus, ami őt a pedagógiai 
célkitűzésben is befolyásolja. M. : Über 
die Grenzen der Gewissheit (1903). Grund
züge der realistischen Weltanschauung
(1907) . Die Lehre von der Aufmerksam
keit (1907). Einführung in die Pädagogik
(1908) . Grundzüge der Ethik (1909). P.

E
Ebbinghaus, Hermann (1850— 1909) né

met pszichológus, előbb boroszlói, majd 
hallei egyet. tr. A kísérleti pszichológia 
kifejlesztését, főleg az emlékezetre és az 
intelligenciára vonatkozó vizsgálódásaival 
nagy mértékben előmozdította. M. : Über 
das Gedächtnis (1885). Grundzüge der 
Psychologie (19052). Abriss der Psycho
logie (19225). P.

Eckhardt Sándor (1890—) irodalom
történetíró, a bp. egyet, a francia ny. és 
Írod. rend. tr. Balassiról írt tanulmánya 
új világításba helyezte a 16. sz. nagy lí
rikusát. Főleg a francia-magy. szellemi 
érintkezések vizsgálatával foglalkozik. M. : 
Balassa Bálint irodalmi mintái (1913). 
Remy Belleau (1917). Az aradi közműv. 
palota francia könyvei (1917). Etudes 
historiques et critiques (1917). Magyar 
rózsakeresztesek (1922). A Contrat Social
(1923). A francia forradalom eszméi Ma
gyarországon (1924). Üj francia leíró 
nyelvtan (1929). Szerk. a Párizsban meg
jelenő Etudes hongroises et finno-oug- 
riennes c. folyóiratot.

École (lat. schola : iskola). Sűrűn használt 
kifejezés a különböző fokú és fajú francia 
iskolák és tanintézetek elnevezésére. A 
leggyakrabbak a következők : É. mater- 
nelle (kisdedóvó). É. primaire élémentaire 
(elemi népiskola). É. primaire supérieure 
(felső népiskola). É. secondaire v. moyenne 
(közópisk.). É. professionelle (iparisk.). 
É. ménagére (háztartási isk.). É. de com
merce (kereskedelmi isk.). É. militaire 
(katonai isk.). É. polytechnique (műegye

tem). É. des ponts et chaussées (felső mér
nöki isk.). É. normafa primaire (tanító
képző). É. normafa supérieure d’enseigne- 
ment primaire (tanítóképzőintézeti tanár
képző). É. normafa supérieure (közópisk. 
tanárképző). L. még : Franciaország köz- 
oktatásügye.

École des Roches : 1. Demolins és Új 
iskolák.

Edelmann Sebő (1853— 1921) fizikus, 
csornai prém. kanonok, szombathelyi tr., 
később ig. Számos természettudományi 
mű szerzője. Sz.

Edgeworth, 1. Richard Lovell (1744— 
1814) angol nevelési elmélkedő, Rousseau 
lelkes híve, aki ennek eszméit igyekezett 
az angol közvéleményben meggyökerez
tetni. Érdeklődése főleg a kisgyermek- 
korra terjedt ki, ezirányú nézetei nem egy 
helyen Fröbelre emlékeztetnek. A szak
képzés problémáival is foglalkozott, e 
tárgyú munkája az első az angol irodalom
ban, amely a kérdést behatóan tárgyalja. 
M. : Practical education (1798). Professio
nal education (1808). The parent’s assistant 
(leányával együtt, 1800). — 2. Maria 
(1767— 1849), az előbbi leánya és munka
társa, számos didaktikai és morális célzatú 
ifjúsági elbeszélés szerzője. M. : The pa
rent’s assistant (1. fent). Early lessons 
(1801). Moral tales (1801). Popular tales 
(1804).

í r o d .  Memoirs of II. L. Edgeworth (2. kötetét a 
leánya Irta) 1820. p

Edzés. A test ellenállóképességónek fel
fokozásához nagyban hozzájárni a meg-
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felelő testedzés. Erre vonatkozóan azonban 
általános szabályokat felállítani nem lehet, 
mert minden egyes test és testrész edzése 
más és más. Az edzést tehát individuali
zálni kell, amire nézve orvosi tanácsra van 
szükség, mert különben többet árthatunk 
vele, mint amennyit használunk. Az E. 
már a gyógyítás keretébe tartozik, az ész- 
szerűtlen E. folytán súlyos betegségek 
támadhatnak. Bárczi.

Eggersdorfer, Franz Xaver (1879— ) kát. 
pedagógus, müncheni egyet, mtr., a passaui 
teol. főisk. r. tr. A pedagógia tisztán nor
mális tudomány. A nevelés céljától, 
amely egyetemes, különböznek a nevelés 
eszményei, amelyek nemzedékenként vál
toznak. A művelődési javak rangsoro
lásában a vallási és erkölcsi javakat illeti 
meg az első hely. M .: Augustinus als Päda
goge (1907). Pädagogische Zeitfragen
(1910). Volksschulunterricht (1917). Schul
politik in Bayern von der Revolution bis 
zum Abgang des Ministeriums Hoffmann 
(1920). Gesetz üb. relig. Kindererziehung
(1922). Das Erziehungsziel (1925). Jugend
bildung. Allgem. Theorie des Schulunter
richts (19303). AHandbuchder Erziehungs
wissenschaft egyik szerk. P.

Egészségtan (higiéné, higiénia). Az E. a 
természettudományok egyik legfiatalabb 
ága, amely az egészség megőrzésének fel
tételeit kutatva, az egészség védelmezésé- 
nek módjaival és eszközeivel ismertet meg. 
A régi időkben, amikor nem ismerték az 
emberi test szerkezetét és életműködéseit 
sem, még kevésbé a betegségokozó bakté
riumokat, s ezért a betegségek lényegével 
s keletkezésük módjával sem lehettek 
tisztában, csak a tapasztalás és megfigye
lések felhasználásával jutottak el bizonyos 
primitív egészségi szabályok felállításához. 
Ezzel szemben a modem E. a természet- 
tudományos vizsgálati módszerek igénybe
vételével igyekszik kifürkészni azokat az 
oksági kapcsolatokat, amelyek az embert 
környező világ legkülönbözőbb fizikai, 
kémiai és biológiai tényezőinek s a társa
dalmi viszonyoknak előnyös vagy káros 
hatását az ember életére, egészségére és 
jólétére megszabják. Igyekszik megállapí
tani azokat a törvényszerűségeket és irány
elveket, amelyek figyelembevétele az egész
ség megóvásához s a betegségek elhárítá
sához szükséges. Megjelöli és sürgeti 
azokat az intézkedéséket, amelyek az 
egyén, továbbá a közösség és a társadalom 
egészségének hathatós védelmére szük
ségesek (egyéni E., közegészségtan, társa
dalmi E.). De az egészség védelmére nem 
elég az egészségi parancsolatok megtanulása 
és megtartása, hanem egész életünket úgy 
kell berendezni, hogy lehetőleg elkerüljük 
mindazt, ami egészségünkre káros hatással 
lehet, vagy épségünket, sőt életünket is 
veszélyezteti; viszont kövessünk el min
dent, ami alkalmas testi-lelki épségünk és

egészségünk megőrzésére, erőnk gyarapí
tására, testünk edzésére, s ellenállóképes
ségünk fokozására betegségekkel szemben. 
Az egészség tudatos védelme alapos E.i 
ismeretek nélkül nem lehetséges. Minél 
jobban ismerjük az E.i kutatás eredmé
nyeit s az E. igazságait, annál biztosabban 
tudjuk felismerni és helyesebben meg
ítélni azt, ami egészségünkre káros vagy 
előnyös lehet. Minél jobban megszokjuk az 
egészségtani gondolkozást s minél tökéle
tesebben tudjuk ehhez alkalmazni cseleke
deteinket s életmódunkat, annál inkább 
számíthatunk arra, hogy egészségesek 
maradunk és hosszú életűek leszünk.

í r o d .  Bp. iskolaegészségügyi intézménye szervezeté
nek és működésének leírása (1929). Schuschny H .: 
Iskola és egészség (Egészség Kvtra XVI—XVII. köt.). 
Scholtz K . : Az iskolaegészségügy fontossága (Egészség 
K vtraXX. köt. 1929). Juba A . : Az iskolaegészségügy 
szervezése Magyarországon és a külföldön (u. o.). 
Frigyen J . :  A nőnevelés egészségtani vonatkozásairól 
(u. o.). John S z .: A nőnevelés egészségi szempontból 
(u. o.). Feleki S . : Az egészség ABC könyve (1931). 
E. B ü ttig: Gesundheitslehre f. Frauenschulen (1926).
L. Burgerstein: Schulhygiene (1921*). K. Adam—Fr. 
Lorentz: Gesundhettslehre in der Schule (1923). Fr. 
Lorentz: Gesundheitskunde i. d. Arbeitsschule (1928). 
R. Regiert: Menschenkunde u. Gesundheitslehre (1921*).
M. Thein : Gesundheitserziehung in Schulen Amerikas
(1929). Pollerman A. : School Hygiene in Hungary (a 
genfi kongresszuson tartott előadás, N. L. 1930 : 43—4. 
sz.). Gesundheitslehre, Gesundheitspflege a Päd. Mag. 
számos füzete. ■— B. e p e r t .  (M .P .)  Juba A .: Pedagógia 
és iskolaegészségügy (1907). XJ. a. : Az egészséges tanuló 
(ism. 1928). Az iskolaterem egészségtana (1910, 580). 
Tuszkai ö . : Iskolaegészségi Könyvtár (ism. 1914). 
Schuschny H .: Iskola és egészség (1915, 195). Pru- 
zsinszky J . : A párizsi isk.egészségügyi kongresszus 
(ism. M. K. 1911). Bxt.

Egészségtantanár. Alsófokú iskolákban, 
elsősorban az elemi népiskolában, ahol 
osztályrendszer uralkodik, az egészségtant 
is az osztálytanító tanítja. Azért a tanító
képzés elsőrangú feladata, hogy a jelöl
teket az egészségtan tanítására is alaposan 
kiképezze. Ehhez a mainál mélyebbre nyúló 
és ezért nagyobb heti óraszámot is követelő 
s gyakorlatokkal egybekötött egészségtan
tanítás volna szükséges a képzőkben, leg
alább is olyan mértékben, amint azt az 
óvónőképző intézetek új tanterve előírja. 
Mert a tanítónak az elemi iskolai tanítás
ban előforduló egészségi kérdéseket minden 
oldalról alaposan meg kell ismernie és kellő 
jártasságot kell szereznie az egészségtan
tanítás módszerében is, különösen az első 
segélynyújtás, a csecsemőápolás, a beteg
ápolás, sőt a testápolás eljárásait kell 
alaposan megismernie és gyakorolnia. A 
középfokú és a szakiskolákban uralkodó 
szakrendszer is megfelelő képzettségű szak
embert követel az E.tan tanítására. Ezen a 
fokon az E. a megfelelő biológiai, fizikai 
és kémiai ismereteken kívül sok más olyan, 
az orvosi tudományok körébe tartozó 
(patológiai, immunitástani, járványtani, 
sőt terápiái) ismeretet kíván, amelyek meg
szerzésére csakis az egyetemek orvosi karán 
nyílik alkalom. Minthogy azonban a töké
letes E.hoz a szakismereteken felül nélkü
lözhetetlen pedagógiai és didaktikai isme-
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reteket az orvosnak egyetemi tanulmá
nyai során nincs módja megszereznie, 
szükségessé vált az orvosok szakképzett
ségének pedagógiai ismeretekkel való ki
egészítése végett középisk. egészségtan
tanári tanfolyam szervezése. Hazánkban 
az E.képzés az iskolaorvosi képzéssel egye
sítve 1885 óta az egyetemek orvosi karán 
tartott iskolaorvosi és középiskolai E.i 
tanfolyamon történik.

í r o d .  W. Fischer-Deloy: Der Schularzt (1928). 
E. Stern : Arzt u. Erzieher (1928). V. a. : Gesundheitliche 
Erziehung etc. Zusammenarbeit zwischen Arzt u. Er
zieher (1928). — E e p e r t .  Juha A. : Az iskolaorvosi 
intézmény reformja (M. I’. 1901). U. a. : Az iskolaorvos 
tanitson-e? (M. P. 1905). U. a . : Az isk. orvosi intézmény 
Magyarországon. Negyedszázados fennállása alkalmából 
(1910, 99 1., k. ny. a Klinikai Füzetekből). Pauer K .: 
Az isk.orvosi intézmény Angliában, Belgiumban, Hol
landiában (1. Egészség Kvtára XX. köt. 1929). Végh J . : 
Bp. szív. iskolaorvosi intézményéről (u. o.). ílxt.

Egészségtan tanítása. Az E. célja, hogy 
a tanulókat ellássa mindazokkal az isme
retekkel, amelyek az egyén, a család, a 
közösség és a társadalom egészségének 
tudatos és hathatós védelmére szükségesek. 
Másik célja az egészségtani helyes gondol
kozás elsajátíttatása és a tanulók életéből 
vett példákon való állandó gyakoroltatása. 
Mert csakis az alapos ismereteken s helyes 
gondolkodáson fejlődhetik ki a tanulóban a 
helyes érzék és érdeklődés az egészségi 
kérdések iránt és csak ez biztosíthatja a 
belátást és megértést a hatósági és társa
dalmi egészségvédelmi intézkedésekkel 
szemben. Az E.nak elvitathatlan gyakor
lati haszna mellett nagy nevelő értéke is 
van. Nemcsak a tanuló tudásanyagát 
gyarapítja igen értékes elemekkel, de 
nagyon alkalmas anyagot nyújt az ok
nyomozás és a gondolkozás folytonos 
gyakorlásával a tanuló szellemi képességei
nek fejlesztésére is ; azért az alaki képzés
nek is értékes eszköze. Az E .t mint önálló 
tantárgyat, valamennyi európai államot 
megelőzve, Magyarországon vezették be 
Fodor József kezdeményezésére 1885. a 
közép-, valamint a polgári és a felsőbb 
leányiskolába, később csaknem valamennyi 
szakiskolába. Mindezekben, valamint az 
elemi népiskolában, az egészségtan köte
lező rendes tantárgy (a fiúközépiskolákban 
rendkívüli, de 1924 óta kötelező). 1930. 
óta a Középisk. Tanárképző Intézetben a 
gyakorló tanárjelölteknek is előadják az 
iskolaegészségtant. Egészsége tudatos vé- 
delmezéséhez mindenkinek kell érteni. De 
míg rendszeres E.nak csak a felsőbb osz
tályokban van helye, addig az alsó fokon 
beérjük azzal, hogy alkalomszerűen meg
beszéljük és a tanulók korához, szellemi 
fejlettségéhez és tudásához mérten meg
magyarázzuk az életünkben felmerülő 
egészségi kérdéseket. (Pl. : hogyan mosa
kodjunk? miért és hogyan tartsuk tisztán 
szájunkat és fogainkat? miért üljünk egye
nesen? miért nem szabad belépni olyan 
lakásba, amelynek ajtajára piros cédulát

tettek ki? mit tegyünk, ha orrunk vérzik? 
stb.). A megbeszélés során levont tanul
ságokat rövid, velős egészségi szabályokba 
foglaljuk össze s megtanultatjuk. Jól lehet 
egészségi szabályokat alkalmasan szer
kesztett, tanulságos kis mesékbe öltöz
tetve, vagy könnyen megtanulható egy
szerű versikékbe foglalva megtanultatni. 
(Feleki S. : ,,Az egészség ÁBC könyve ver
sekben és képekben” O. K. E. 1930). Fali 
táblákra írott rövid egészségi szabályokat 
a tantermekben s a folyosókon is kifüg
geszthetünk. Az olvasókönyvekbe minél 
több egészségtani tárgyú olvasmányt ve
gyünk be. Általában meg kell ragadni 
minden alkalmat más tantárgyak kereté
ben is olyan egészségi kérdések megbe
szélésére, amelyek a tárgyalt anyaggal 
közeli és természetes vonatkozásba hoz
hatók. (így pl. a történelemben a háború
kat kísérő járványokról, a növénytanban 
a mérges növények és gombák okozta 
mérgezésekről, az állattanban a veszett 
kutya vagy a mérges kígyók harapásának 
veszélyeiről, a vegytanban a szeszes italok 
egészségromboló hatásáról, ételeink tápláló 
értékéről, stb.). Ezt az alkalomszerű E.t 
ki kell egészítenie az „egészségre nevelés”- 
nek. Ennek lényege az, hogy a tanuló 
mások, első sorban a tanító példáján lássa 
és tanulja meg, miféle testápolási és egész
ségvédelmi eljárásokkal lehet az embernek 
egészségét megvédelmeznie s tökéletesí
tenie. Ezeket az eljárásokat, amelyek közé 
tartoznak : a tisztálkodás, kéz- és fog
mosás, száj- és toroköblítés, egyenes test
tartás, helyes, mély lélekzés, az időjárás
nak megfelelő ruházkodás, stb. nemcsak 
látnia, de alkalmaznia is kell. Az ellen
őrzés a tanító és az iskolaorvos feladata. 
Ez az egészségre nevelés az egyéni egész
ségápolás legbiztosabb alapja. Az E. anyaga 
valamennyi iskolában nagyjában ugyanaz. 
Minden egészségtani ismeretnek alapja az 
emberi test szerkezetének s életműködései
nek ismerete. Enólkül sem a testápolás 
szabályait, sem a betegségek keletkezését 
nem lehet megérteni. A test szerkezetét 
azonban csak annyiban tárgyaljuk, ameny- 
nyiben az az életműködések megértéséhez 
okvetlenül szükséges. Azután az egészséges 
élet feltételeit vesszük sorra: a levegő, 
meleg, napfény (világosság), időjárás és 
éghajlat, talaj, ivóvíz és táplálék befolyását 
egészségünkre. Ehhez kapcsolódnak a la
kás, ruházkodás és táplálkozás, munka és 
foglalkozás, a pályaválasztás egészségi 
szempontjai, a pihenés, szórakozás és alvás; 
ezzel összefügg az egészséges életmód, a 
tisztaság és mértékletesség, végül a helyes 
testápolás részletes tárgyalása. Ehhez kap- 
csolódhatik a csecsemő- és gyermekápolás, 
a gyermeki test fejlődése, az életkorok, az 
ember élettartama s a természetes halál 
szükségszerűségének ismertetése. A továb
biakban a betegség káros következményei-
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bői kiindulva, röviden áttekinthetjük a 
betegségek keletkezésének külső és belső 
okait. Az öröklékenység tárgyalása az 
eugenika meg az alkat kérdésére tereli a 
figyelmet. A helytelen életmód, a túlzásba 
vitt erőltető munka, kapcsolatban a kevés 
pihenéssel, kevés alvással, az alkohol és 
az alkaloidtartalmú élvezeti szerek, az 
ipari mérgezések, balesetek, a meghűlés 
és a tisztátlanság, a fertőzés mint beteg
ségokozó tényezők ismertetendők. A fer
tőző betegségek fejezetében a járványok 
pusztításait, a betegségokozó mikroorga
nizmusok szerepét, a bakteriológiai kuta
tások óriási jelentőségét emeljük ki. A 
részletes ismertetést mellőzve, inkább a 
fertőző betegségek terjedésmódját s a fer
tőzés útjait és első gyanús jeleit kell rész
letesen ismertetni, mert ebből vonhatjuk 
le a védekezés szabályait: hogy mielőbb 
orvosért küldjenek s a beteget addig is 
elkülönítsék. A bejelentési kötelezettség, 
a piros cédula kitétele, a fertőtlenítés, a 
vesztegzárak és a védőoltások jelentőségét 
magyarázzuk meg. Az oltások rávezetnek 
a hajlamosság és az immunitás kérdéseinek 
a tárgyalására. A betegápolás és az első 
segélynyújtás fejezi be a E.t. Minden 
fejezet tárgyalása kapcsán ki kell terjesz
kedni a megfelelő társadalmi és közegész
ségügyi közigazgatás kérdéseinek ismer
tetésére is, különösen a város és a falu 
egészségügyére, a városrendezés, az utca
burkolás, a köztisztaság, csatornázás és 
vízvezeték, a közélelmezés, a temetkezés 
terén. Az iskolák, kórházak egészségügye, 
a csecsemő- és gyermekvédelem, a munkás
védelem és társadalombiztosítás, az el
aggottakról, rokkantakról, vakokról, süket
némákról, szellemi fogyatékosokról való 
gondoskodás, a népkonyhák, hajléktalanok 
menhelyei stb. társadalomegészségügyi kér
déseket visznek be a tanításba. Végül 
összefoglalásként az egészség és betegség 
jelentőségét fejtegetjük az Ógyón, a család, 
a társadalom, az állam és a nemzet szem
pontjából s a születési meg a halálozási 
arányszámok tanulságait vonjuk le. Ezeken 
a kereteken belül gondosan kell megválo
gatnunk azt, hogy mit és mennyit adunk. 
A rendelkezésre álló időn kívül számba kell 
venni az iskola faját, fokát, a tanulók 
korát és szellemi fejlettségét s tekintettel 
kell lenni jövendő élethivatásukra s élet- 
körülményeikre is. Ugyanazon tárgykörön 
belül csak a legszükségesebbet tanítjuk az 
elemi iskolában, többet a polgári, még 
többet a középiskolában. Nem egészen 
egyforma a tanítás a fiú- és a leányiskolák
ban sem, mert számot kell vetnünk azok
kal a különbségekkel s eltérésekkel, ame
lyek a fiúk és a leányok lelki életében s 
jövendő élethivatásuk tekintetében mutat
koznak. A szakiskolákban ezenfelül a 
tanulók jövendő életpályáján szükséges 
különleges ismeretekre is tekintettel kell

lenni. így  a kereskedelmi iskolában az 
irodai munka, az ipariskolában a megfelelő 
ipari foglalkozások egészségi ártalmainak 
elhárítását is tanítjuk, a tanítóképzőkben 
az iskolás gyermekek egészségének meg
figyelését és gondozását, stb.' A leány
iskolákban természetesen a nő természetes 
élethivatására, a női munkára, s a cse
csemő- és gyermekápolásra vonatkozó 
egészségi kérdéseket tárgyaljuk behatóan. 
Az E. módszere nagyjában egyezik a többi 
természettudományéval. A rendszeres E. 
mindenkor az előző évek folyamán alkalom
szerűen szerzett egészségtani ismereteken 
épül fel. Leghelyesebb, ha a tanításban a 
tanulók tapasztalataiból, önmagukon vagy 
másokon végzett megfigyeléseiből indulunk 
ki. A nyújtott új anyagot szervesen kap
csoljuk a meglévő ismeretekhez. Igyekez
zünk a tanulók érdeklődését minden esz
közzel felkelteni és állandóan ébrentartani. 
Ne adjunk soha olyan utasításokat, amiket 
nem magyaráztunk meg kellően. Óvakod
junk attól, hogy olyan tanácsot adjunk a 
tanulónak egészsége védelmére, amelyet 
anyagi viszonyainál vagy egyéb életkörül
ményeinél fogva nem követhet. Az E. minél 
többször éljen a szemléltetés eszközeivel, 
de szoktassa a tanulókat öntevékenységre 
is. Azért a tanítás formája csak kivételesen 
legyen az előadás, hanem rendszerint a 
kérdezve kifejtés. Ügyesen vezetett kérdez- 
getéssel a tanulót magát vezessük rá arra, 
amit meg kell tanulnia. Ennek előnye, 
hogy a tanár az egész osztályt foglalkoz
tatja, s a munka fáradságával szerzett 
tudás jobban bevésődik a tanuló emléke
zetébe. Az ilyen tanítás állandóan gondol
kozásra késztet, megfontolásra tanít. Le
gyen az E. gyakorlatias. Minden tudásának 
hasznát is lássa a tanuló. Meg kell tanulnia 
s be is gyakorolnia pl. a lázmérővel való 
bánást, az érverés megfigyelését, a test
ápolás használatos módjait, az első segély
nyújtás fogásait, a sebek bekötözését, a 
mesterséges légzést, leányoknak a csecsemő- 
ápolást, stb. Egyszerű, könnyen elvégez
hető kísérletek, amelyeket a tanárnak 
gondosan elő kell készítenie, élénkítik a 
tanítást. (Ilyenek pl. a széndioxid kimuta
tása a kilehelt levegőben, a szív- és érverés 
s a lélekzetvételok számának felszökkenése 
mozgás után, a pupilla tágulása és szűkü
lése a fény behatására, a csont mésztele- 
nítése sósavban, a tej fajsúlyának és zsír- 
tartalmának meghatározása, hamisítások 
kiderítése, stb.). A szemléltetés szolgálatá
ban állanak azok a tanulmányi kirándulások 
is, amelyek fontosabb egészségügyi intéz
mények látogatását, berendezésük és üze
mük megfigyelését tűzik ki célul. (Pl. : 
vízvezeték, csatornázás, tejgazdaság, vágó
híd, konzervgyár, fertőtlenítő intézet, gyer- 
mekmenhely, közfürdő, vakok, süket
némák intézete, stb.), Budapesten a Nép
egészségügyi Múzeum megtekintése külö-

14*
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nősen ajánlatos. A nemzeti nevelés szolgá
latába azzal állítjuk az egészségtant, hogy 
mindenütt a hazai viszonyokat és vonat
kozásokat tereljük előtérbe, magyar példá
kat használunk fel a tanításban, s a magyar
ság világhírű orvosainak (Semmelweis, 
Fodor, stb.) életét és munkásságát méltat
tuk. Tanítási eszközök. A sikeres E. érdeké
ben különböző szemléltető eszközökre és 
egészségtani szertárra van szükség. Az 
eszközök részben bonctani készítmények, 
az emberi testnek vagy egyes szerveinek 
papírmaséból vagy gipszből készült után
zatai, továbbá természetrajzi fali képek. 
A testápolás, csecsemő- és betegápolás 
gyakorlati tanításához is különböző hasz
nálati tárgyak, műszerek és készülékek 
szükségesek (mosdószerek, köröm- és fog
kefék, körömápoló készlet, szemüvegek, 
védőpápaszemek, Soxhletkészülék, lég
párna, ivócsésze fekvő betegek számára, 
jégtömlő, stb.). A fertőző betegségek szem
beszökő tüneteit (így : a kanyaró, skarlát, 
bárányhimlő, valódi himlő kiütéseit, a 
diftériás torkot, stb.) élethűen készített 
moulage-okon lehet bemutatni. A fertőt
lenítő szerek s mérgezésre alkalmat adó 
vegyiszerek és tárgyak gyűjteménye, s az 
első segélynyújtáshoz szükséges mentő
szekrény a megfelelő kötöző- és mentő
szerekkel könnyen beszerezhetők. A termé
szetben nem szemléltethető egészségügyi 
intézményeket faliképeken mutatjuk be. 
Vetítésre való diapozitívek és mikroszkópos 
készítmények egészítik ki az egészségtani 
gyűjteményt. Sok taneszközt, nólkülöz- 
hetővé tesznek a tanárnak a táblára vetett 
vázlatos rajzai, amelyeket a tanulók is 
lemásolnak füzetükbe. A rajzokhoz cél
szerű színes krétát használni. Tankönyv. 
A tanultak ismétlésére, halványulni kezdő 
ismeretek felújítására, megbízható segítség 
a jó tankönyv, amely magántanulóknak 
a magyarázat pótlására egyetlen segítő
társa. Olyan iskolákban, ahol nem szak
ember tanítja az egészségtant, a tanítónak 
is segítségére van. A jó egészségtani tan
könyv nem zsugorodhatik össze puszta 
eredménytárrá, hanem a lehetőleg rövidre 
fogott, de szabatos és világos magyarázatot 
is kell, hogy tartalmazza. Bőséges és ki
fogástalan képanyag, túlnyomó részben 
vázlatos rajzok, grafikonok, táblázatok 
tarkítsák a szöveget.

í r o d . :  Bexheft Á . : Az egészségtan tanításának 
kérdéséhez. (Előadások az iskolaegészségügy köréből. 
1929, 187—232. 1.). Schuschny H .: Az egészségtan taní
tása (u. o. 179—186. 1.). Bexheft Á . : Iskolaegészségügy 
(Vass-Parassin-Gortvay: Közegészségügyi feladataink. 
1927, 150—159. 1.). Adam-Lorentz: Gesundheitslehre 
in der Schule (1923). Bxt.

Egoizmus : 1. Önzés.
Egri György (1861— 1916) néptanító, ig., 

ifj. író, mesék, elbeszélések, gyermekdalok. 
M. : Karika király haragja, Erdőn-mezőn, 
Mátyás király, Jókai Mór élete, Oszlányi 
Ferkó, Történetek az egri várból, Versikék

stb. Elterjedt Abc-könyv és népisk. tan
könyvek.

Egyediség: 1. Differenciális pszicholó
gia.

Egyéni és tömegtanítás. Az előbbi azt 
jelenti, hogya tanító rendszerint egy növen
déket tanít és a tananyag, módszer és cél 
e növendék egyéniségéhez, viszonyaihoz és 
szükségleteihez alkalmazkodik. A nagyobb 
csoportokban vagy osztályokban folyó 
tömegtanításról ellenben akkor van szó, 
amikor ugyanaz a tanító egyidejűleg több 
tanulóval foglalkozik ugyanazzal a mód
szerrel ugyanazon tananyag keretében. 
Ez természetesen nem zárja ki, hogy a 
tanító hellyel-közzel ne foglalkozzék egy- 
egy tanulóval külön is, amire főleg a kézi
munka és a rajz tanításában van alkalom 
és szükség. Ilyenkor azonban ügyelni kell 
arra, hogy ennek a többség ne vallja kárát. 
Az e. t. régibb keletű a t. t .n á l; Locke, 
Rousseau és Herbart előnyösebbnek is 
tartják. Idők folyamán azonban, főleg 
gazdasági okokból, az e. t. mind jobban hát
térbe szorult, úgy hogy ma már csak a magán 
(házi) tanításban van helye. Ehhez járult, 
hogy az ismeretek gyarapodása és diffe
renciálódása folytán, ma egy tanító bizo
nyos fokon túl nem képes az e. t. követel
ményeinek megfelelni. Ehhez járulnak 
még a felszerelés nehézségei : a szemléltető 
eszközök, laboratóriumok, tornacsarnok 
stb. hiánya. A t. t.nak előnyei az e. t.sal 
szemben a következők: az iskolában 
(osztályban) jobban érvényesül a szorgalom 
és rendszeretet, a fegyelem (engedelmesség, 
alárendelés) és társas ösztön, az udvarias
ság és kölcsönös segítés, a világnézet és 
társadalmi erények kialakulása. Az iskola, 
amely mintegy átmenet a családból a tár
sadalomba, az életbe (élmények), elejét 
veszi az egyéniség kinövéseinek : a gyerme
kek egymástól tanulnak, egymáshoz al
kalmazkodnak, egymás erejét összemérik, 
önállóságra és bátor fellépésre, nagyobb 
nyelvi és kifejezésbeli készségre tesznek 
szert, mint az e. t. alkalmával, amikor a 
növendék mindig csak önmagát és tanító
ját hallja. Viszont el kell ismerni, hogy a 
tanítás intenzivitása tekintetében az e. t. 
előnyösebbnek látszik, mert mélyebb be
pillantást enged a növendék lelki alkatába, 
ami nagyobb létszámú osztályokban ne
hézségekkel jár. Minthogy minden jól értel
mezett tanításnak egyúttal nevelő-oktatás
nak kell lennie, az e. és t. tanítás kérdése 
szorosan összefügg az e. és t. neveléssel. 
Ennek viszonylagos előnyei és hátrányai 
megfordított arányban állnak azokkal, 
amelyeket a tanítás során említettünk, 
mert a szó legnemesebb értelmében vett 
nevelésnek igazi színhelye, a természettől 
rendelt talaja : a család.

í r o d .  F. Hollkamm: Erziehender Unterricht u. 
Massenunterricht (Päd. Mag. 21'). E. Runechke: Die 
Einzelerziehung (u. o. 480).



425 Egyéniség 426

Egyéniség (individualitás). Annak elle
nére, hogy az E. Aristoteles óta egész a 
legújabb időkig a filozófia egyik legtöbbet 
elemzett fogalma, használata általában 
mégsem történik egyértelműen, amennyi
ben majd valamilyen jellegzetes képessé
get, tulajdonságot, majd az egyes létezőt 
meghatározó tulajdonságok egységét, majd 
pedig sajátos tartalmat, értéket szoktak 
vele megjelölni. A pszichológiai, meta
fizikai és értékelméleti szempontoknak 
ebből a megkülönbözetlen alkalmazásából 
magyarázható, hogy a pedagógiai iroda
lomban is az E. fogalma körül sokszor tel
jes zavar uralkodik. Emlegetjük az E. 
magábanvalóságát és ineffábilis voltát, fel
soroljuk az E. különböző típusait, beszé
lünk az E. önértékéröl, vagy éppen az E. 
fejlődésszakaszainak önértékéröl (a „gyer
mekség önértékéröl”), sürgetjük a nevelés
ben az individualizálást s keressük az erre 
alkalmas módszereket, sőt éppenséggel 
célul tűzzük ki az E.t, anélkül azonban, 
hogy ezeknek az ekvivokációknak követ
kezményével mindig számot vetnénk. Ha 
az E. fogalmát tartalmi elemzésnek vet
jük alá, annak három jelentését különböz
tethetjük meg. Jelent u. i. 1. adottságot, 
a lélekforma sajátos képességét, kapaci
tását, amellyel a létszövedékben minden 
más lelkiségtől eltérő módon nyilatkozik 
meg. Ebben az értelemben tehát az E. : 
ultimum s mint ilyen oszthatatlan (in
dividuális) és szinguláris egység, amely 
soha és sehol sem ismétlődik, legfeljebb 
más, nagyobb egységeknek (generáció, 
népközösség, kor stb.) tagjaként szerepel
het. Nincs két lélekforma, amely quali
tative megegyeznék egymással. Ezért nincs 
két E., amelynek történeti szerepe a lét
ben teljesen azonos volna. Diszpozíciója 
mindig bizonyos irányú léttevékenységre 
hajlamosítja, „E.e“ a sorsa. Úgy is nevez
hetjük ezért az adott, velünk született haj
lamoknak ezt az egységét, mint E. a po
tenciában. 2. Jelenti azonban az E. ennek 
az adottságnak formális kifejezését, gyakor
lását is ; azt a képességet, amellyel a lélek 
a maga adottságával élni tud és ezt más 
formákkal való érintkezésében és kölcsön
hatásában érvényesítenie sikerül. Termé
szeti feltételek, társas környezet, a véletlen 
és a nevelés módosíthatja, elősegítheti vagy 
gátolhatja ennek a funkcionális kifejtésnek 
menetét, de soha sem térítheti el egyéni 
irányából. Az E. mindenkor a maga ere
deti egységéből hat és az egész környező 
világ úgyszólván funkciójává válik az 
egyéni adottságnak, az egyéni hajlamnak. 
Ezért ezt a tevékenységben megnyilvá
nuló, sajátos, mindig megkülönböztető, 
szinguláris egységet E.nek a kifejlésben, 
ágens E.nek nevezzük. 3. Végül E.en ért
jük a lélek totalitását, adottságainak min
denoldalú, harmonikus kibontakozottságát, 
arányát és egyensúlyát is. Ebben az érte

lemben E. jelenti a lélekforma differenciált
ságát és integráltságát egyben (unitas 
multiplex); a minőségileg különböző meg
nyilvánulásmódoknak korrelativ egységét, 
amellyel a változás folyamában állítja és 
fenntartja magát. Azt a létezőt pedig, 
amely a maga egységét mint egészet, mint 
teljességet éli át, még pedig úgy, hogy ez 
az élmény tudatossá válik előtte, nevezzük 
éppen „En“-nek. Az „Én” az explikált E., 
a tulajdonképpeni „személyiség” (1. o.), 
(ahogy azt a német idealizmus eszmeköré
ben hívják), aki a lét ellenállásain, a külön
böző gátlásokon keresztül is megtalálta, 
megvalósította a maga formáját. Az a 
mód, ahogy az ilyen E. hat, már nem a fejlő
désből, hanem a kifejlettségből történik, 
vagy ahogy ezt Fichte mondja : az öntudat
ból, amellyel ennek a totalitásnak minden 
funkcióját és egész tartalmát mint magához 
tartozót fogja át, de ugyanakkor mint 
egészen sajátosat és egyedül valót is ismeri 
fel. Ezért ezt a tudatossá vált szinguláris 
egységet E.nek a kifejlettségben, vagy 
explikált E.nek nevezzük. Az E. tehát, 
— amint ebből a rövid elemzésből is ki
tűnik — a maga való lényegében csak a 
létezés síkján kereshető fel. Az individuali
tás éppen a létezés egyedül lehetséges 
formája. Az E .t mint értókfogalmat alkal
mazni tehát teljesen elhibázott volna. 
Magában véve az E. ép oly kevéssé jelent 
értéket, mint ahogy másfelől az érték még 
korántsem teszi az E .t E.gé. Az érték min
dig az általánosat, egyetemeset jelenti az
E. szingularitásával szemben. Kétségkívül, 
az érték rávonatkoztatható az individuális 
létezőre ; az E. intencionálhatja az értéket, 
mint egyetemest, de soha, semmi körül
mények közt sem azonosítható vele. Ezért 
azok, akik az E.ről mint önértékről beszél
nek: vagy nem tesznek különbséget egyes 
és egyetemes közt, vagy pedig feledik, 
hogy midőn az E.t értékelik, tulajdonkép
pen már nem az E.t értékelik, hanem azt a 
jelentést, azt a tartalmat, amelyet az E. 
magában felúár. Hogy miképpen jut el az
E. ehhez a tartalomhoz, vagyis hogyan 
válik az E. értékes E.gé : ez a pedagógia 
tulajdonképpeni problémája. Közelebbről 
ezt a nevelési célkitűzés (1. o.) hivatott 
megállapítani. Maga a nevelés tevékenysége 
azonban az E.gel kétségkívül mindenkor 
csak mint adottsággal vethet számot. 
Az E. a maga adottságában, a lélekforma 
sajátos képessége, magávalhozottsága az 
az alap, amelyre a nevelés tevékenysége 
ráigazodik. Minthogy azonban minden
E.ben (s így gyermeki E.ben is) van valami 
levezethetetlen, kiszámíthatatlan, valami 
ami kijátssza a racionalizáció lehetőségét, 
azért a nevelés ép e tekintetben mindenkor 
a legnagyobb nehézségek előtt áll. S itt 
válhatik hasznára a nevelőnek a mai pszi
chológia abban a törekvésében, hogy az E. 
típusát megállapítsa. Típusok (1. o.) szerint
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járt el tulajdonképpen a régebbi korok 
nevelése is, amikor „individualizált”, csak
hogy rendszertelenebből szerkesztette meg 
és kevésbbé öntudatosan alkalmazta őket. 
Ilyen volt pl. a lelki „tehetségek” szerint 
felállított értelmi, érzelmi és akarati, vagy 
az érzékelés különbözősége alapján fel
állított vizuális, akusztikus és motorikus
E. típus stb. Manap főleg két irányban 
történik kísérlet az E. típusok megállapí
tására : tartalmi és funkcionális alapon. 
Az előbbire E. Spranger (teoretikus, öko
nómiai, esztétikai, szociális, politikai és 
vallásos E. típus), az utóbbira C. G. Jung 
(extrovertált, vagyis a világra irányuló 
és introvertált vagy befeléfordult E. típus) 
mutatott példát. Az ilyen típusalkotás 
előnye ép abban mutatkozik, hogy vele 
az E. konkrét, csupán szemléletileg adott 
és egyébként hozzáférhetetlen lelki szer
kezete jobban érthetővé válik és ezzel a 
tudatos nevelői ráhatásokat inkább lehe
tővé teszi. Az E. azonban, mint láttuk, 
a maga sajátos adottságát mindig a tevó- 
kenységkifejtésben nyilvánítja meg. S itt 
kapcsolódik bele — elsősorban ép a nevelés 
útján — a kultúra (1. o.) mint tárgyi fenn
állás a lélektevékenység folyamatába. Mert 
hogy miként érvényesíti esetről-esetre az
E. a maga eredeti képességét, hogy mivé 
fejlődik ki és hogy sikerül-e megvalósíta
nia magában a totalitást, mint képessé
geinek mindenoldalú, harmonikus kibon- 
takozottságát, — az legelsősorban éppen a 
műveltség (1. o.) tartalmában nyilatkozik 
meg. Azt lehetne mondani tehát, hogy a 
műveltség lesz az a mérték, amellyel az E. 
kifejlettségét megállapítj uk. Az E.nek, 
amely az organikus fejlődés törvényszerű
ségénél fogva szükségképpen a jövőre 
irányul, a jövő felé mutat, egyszer életé
ben teljesen bele kell merülnie a történeti
ségbe, a múlt objektív alakzataiba, mert 
csak ezen az úton fejlesztheti ki E.ét. 
Csodálatos kerülőút ja ez a léleknek a kul
túra tartalmain keresztül, amelyeknek 
szembenálló, ellenálló erejét le kell győznie, 
hogy önmagához visszakerüljön, de amikor 
visszakerül, már többet hoz magával, mint 
amit erre az útra eredetileg magával vitt, 
— hozza t. i. a műveltséget. Három sza
kaszát különböztethetjük meg ennek a 
folyamatnak, amelyben az E. a kultúra 
tartalmaival érintkezésbe jön és ezeket 
elsajátítja, magáévá teszi. A folyamat 
azzal kezdődik, hogy az E. beleszületik a 
kultúrába, amely őt már eleve meghatá
rozza, úgyszólván rendeltetését kijelöli. 
Ilyenformán már a természeti adottságban 
tulajdonképpen több van, mint puszta 
természeti adottság ; az E. a maga képessé
gével nincs elszigetelve a valóságban, ha
nem benne áll egy egyénfeletti összefüg
gésben, amely létének értelmet, jelentősé
get ad ; a szubjektummal egyidejűleg adva 
van az objektum, amely lehetővé teszi,

hogy szubjektivitását rajta kifejthesse. A 
második lépés azután abban áll, hogy az E. 
a maga formális készségét, E.ének sajátos 
kifejezésmódját a műveltség történetileg 
meghatározott kánonán gyakorolja, kifejti, 
alkalmazza. Hogy melyek ezek a tartal
mak s minő sorrend (hierarchia) állapítható 
meg bennük, ez a pedagógia külön fejeze
tének tárgya. Az E. ezzel kölcsönhatásba 
kerül a kultúra tartalmaival s miközben 
rajtuk kifejlődik, ezeket egyszersmind a 
lélek tartalmaivá teszi. Ez az az étappe, 
amikor az E. tulajdonképpen historizáló- 
dik, belenő abba a történeti összefüggésbe, 
amely őt körülövezi. Végül a folyamat 
harmadik szakasza abban nyilvánul, hogy 
a kifejlett, a totális E., lelkiségének ebben 
a teljességében a jelentéstartalmaknak 
is szükségkópi rendjét, egymástidéző zárt 
összefüggését tárja fel. Ez az a műveltség, 
ahol minden a maga helyén van és az E. 
tudja, átérti a részleteket és eligazodik az 
egészben. Uralkodik a műveltségén és 
egyszersmind sajátos, megkülönböztető 
voltát is felismeri. — Az ú. n. egyénités 
(individualizálás) elve, amely a pedagógiá
ban Montaigne, Locke, de különösen 
Rousseau óta egész napjainkig mindjob
ban teret foglalt, sőt az egész pedagógiai 
gondolkodást átalakította, ebben a folya
matban tisztára csak azt a módszeres kö
vetelményt fejezi ki, hogy a nevelőnek min
denkor a gyermek egyéni adottságához 
kell alkalmaznia azokat az eljárásmódo
kat, amelyek ennek az adottságnak ki
fejlődését elősegítik. Ezzel szemben az E. 
fogalmának teljes félreértésére mutatnak 
azok a (főleg a német idealizmus eszme
körében gyökerező) modem jelszavak, 
amelyek az E .t vagy éppenséggel ennek ön
tudatossá vált, totális formáját, a személyi
séget (1. o.) jelölik meg a nevelés kizáróla
gos céljául. Ezzel nemcsak egy tisztán 
vitális, tehát végeredményben relatív esz
ményt tűznek ki célul, de maga ez a tel
jességében kialakult, harmonikus E. tulaj
donképpen mindenkor már kívül esik a 
nevelés körén. A totális E., a „személyiség” 
kialakulásáról az ifjúkorban egyáltalán 
még nem lehet beszélni, ez rendszerint csak 
sokkal későbbi komák, sokszor az egész 
életnek záróműve. Ezért nem lehet E.re, 
vagy éppen E.et nevelni, hanem legfel
jebb az E. felé. Mindezeknek az E.et mint 
a nevelés célját hirdető jelszavaknak csak 
az a hátrányuk lehet, hogy idő előtt egy 
perfektumot helyeznek bele a művelődés 
eleven folyamatába. Holott, aki művelt, 
az még korántsem kész, mert tulajdonkép
pen csak ekkor „kezd”. Ekkor kezdődnek 
csak felmerülni a problémák és csak a 
problémák útján kapcsolódik bele az E. 
a kulturális teremtés folyamatába. Az E.et 
mint posztulátumot főleg újabban gyakran 
szokták említeni a nevelési reláció másik 
tagjára, a nevelőre alkalmazva is. Akik
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az E.et a nevelés céljának vallják, azok 
a nevelőtől is azt kívánják, hogy E. legyen : 
csak E. nevelhet E.et. Ha e követelmény 
mögött rejtőzködő értékelést (amely leg
többször itt is vitális értékeket abszolút 
értékekkel zavar össze), nem tekintjük is, 
maga a gyakorlati élet szükségképpen le
szállítja ennek túlzott igényeit. Addig, 
amíg a nevelői pálya csupán csak egy a 
megélhetést biztosító többi pályák között 
s addig, amíg jelenlegi szociális és művelő
dési viszonyaink közt nem lehet gátat 
vetni annak, hogy sokszor olyanok is képe
sítéshez jussanak, akik kellő rátermettség 
vagy hivatottság híján, pusztán külső kö
rülményekből választották ezt a pályát: 
addig a nevelő E.e helyes értelmezésben 
is, csak eszményi követelmény lesz, a ne
velés tényleges rendje azonban itt sem erre 
az ingatag és kiszámíthatatlan alapra, 
hanem a művelődési tartalomra, a kultú
rára fogja vetni a súlyt. L. m ég: Diffe
renciális pszichológia. Individualitás. K ul
túra. Személyiség pedagógiája.

I r o d. W. Stern : Person und Sache (I.* 1923. II—III.* 
1923—24). R. Müller-Freienfels: Philosophie der 
Individualität (1923'). Persönlichkeit und Weltanschau
ung (1923‘). E. Svranger: Lebensformen (1930’). 
Psychologie des Jugendalters (1931” ). C. O. Jung: 
Psychologische Typen (1930s). O. SeUz : Über die Per
sönlichkeitstypen (1924). Th. L itt:  Individuum und 
Gemeinschaft (1926s). F. Schneider: Das Studium der 
Individualität (1919). Pädagogik und Individualität 
(1930). G. Lehmann : Ober Einzigkeit und Individualität 
(1926). F. Sawicki: Individuum und Persönlichkeit 
(1913). Bosanquet: The principles of individuality and 
value (1911). Value and destiny of the individual (1913). 
Le Dantec : L’indivldualité (1911s). It e p e r t. (M. P.) 
Schneller J . : Egyéniség-személyiség (1906). Miklós 
E . : A tanár egyénisége (1907). Az iskola és az egyén 
(1910, &78). Egyéni bánásmód az iskolában (1912, 
308). Hibák a tanító egyéniségében (1913, 253). Szabó 
L . : Adatok a tanító lélektanához (1917). Mitrovics 
Oy. : Az egyéni nevelés főbb szempontjai (ism. 1918). 
Fináczy E . : Az iskola egyénisége (1924). Weszely Ö .: 
Adalékok az egyéniség lélektanához (1927, 1. Kor
szerű nevelési problémák). (M. K.) Andor 1 .:  Iskola 
és egyéniség (1910). Prohászka.

Egyenruha. Az E. viseleté a középisk. 
tanulók és főisk. hallgatók körében nem 
mai keletű. Nálunk az 1790. országgyűlés
től kiküldött közoktatási bizottság egyik 
ülésén Makó Pál, a hatékonyabb fegyel
mezés céljából a tanulóifjúságra nézve az
E. viselésének elrendelését indítványozza : 
így a deákok, akik újabban igen hajla
nak a kihágásokra, azonnal felismerhetők. 
A bizottság helyesli az indítványt, azon
ban, szerinte, a róla való döntés az ország
gyűlés joga. Ferenc királynak 1802 jan. 29. 
leirata szerint az ifjúságnak egyforma 
ruházat (uniformis) viselésére való köte
lezése nem rendelhető el. — Az E. viselé
sének szokását és jogosultságát az ifjúság 
önérzete, részben hiúsága magyarázza, 
mert ezáltal az illetők hivatása, jellege és 
együvétartozása (iskola, osztály) már kül
sőleg is szembetűnő lesz. Az E. viselete 
lehet kötelező v. szabad ; az előbbinek a 
különleges célokat szolgáló intézetekben, 
főleg intemátusokban van helye : katonai

nevelő- és képzőintézetekben, a m. kir. 
nevelőintézetekben, a Ferenc József-inté
zetben, vakok intézetében, árvaházakban 
stb. Ugyancsak kötelező és jogosult az
E. viselése tomagyakorlatok és -versenyek 
alkalmával. Nálunk ezidőszerint a fiúk
nál a részleges E. járja, amely a sapka 
színében és paszományában érvényesül. 
A tanítónőképzőintézetek növendékei szá
mára az E. kötelező : sötétkék alj és kalap, 
kékcsíkos fehér blúz. A leányoknál a köte
lező egységes E.nak megvan az az előnye 
is, hogy független a változó divattól és 
elejét veszi a kölcsönös versengésnek, 
fényűzésnek és ízléstelenségnek. A gazda
sági szempont épúgy szól mellette, mint 
egyes esetekben ellene. L. m ég: Divat, 
Ruházat.

Egyesületek: 1. Tanító-, tanár- stb.
egyesületek.

Egyesült-Államok oktatásügye : 1. Észak
amerikai Egyesült- Államok.

Egyetemek. Az „egyetem” szó a közép
kori latinságból származó universitas latin 
szónak a fordítása. Ez a kifejezés azonban 
ma nem ugyanazt jelenti, mint a közép
korban, mert azóta nemcsak az egyetemek, 
hanem az egyetem fogalma is nagyot vál
tozott. A középkori egyetem keletkezésére 
az adott alkalmat, hogy egy-egy magasabb 
iskolán a legkülönfélébb nemzetiségű ta
nulók és tanárok jöttek össze, — ezért 
az ilyen iskola stúdium generale, ahol a 
„generale” jelző éppen a tanulók és tanárok 
sok nemzetből való eredetét jelöli — s ezek 
a maguk érdekeinek védelmére, már az 
idegen, tehát nem a városba tartozó voltuk 
miatt is, a középkor szellemének megfele
lően külön corporatiót alkottak és ennek 
a tagjait igyekeztek kivonni a városi ható
ság jogi hatalma alól. Ez a corporatio, 
amely eleinte az universitas magistrorum 
et scholarium, azaz „a tanárok és tanulók 
egyeteme” nevet viselte, valóságos város 
volt a középkori városban, amelynek 
tagjai sokszor szinte harcban állottak a 
polgári lakóssággal. Innen származik az 
egyetemi autonómia eszméje, amely persze 
ma már csak mint tudományos önkor
mányzat áll még fenn, bár ezt is titkos és 
nyílt támadások fenyegetik, — az egyetem 
egyéb autonóm kiváltságai azonban leg- 
többnyire illuzóriussá váltak az újkori 
állam hatalmával szemben. Az ily módon 
kialakult Studium generále-lz kiváltságaikat 
természetesen jogi alapra kívánták állí
tani s evégből a pápához vagy a császár
hoz, a középkor eme két jogalkotójához 
fordultak. Ezért van, hogy egyetemek ala
pítása császári rendelethez vagy pápai 
bullához fűződik : ezzel lettek ezek igazi 
autonóm jogi szervezetek. De az ilyen 
alapítású egyetemek mellett voltak a szo
kásjogon alapuló főiskolák is (stúdium 
generale ex consuetudine), pl. az oxfordi 
egyetem, amely valószínűleg a párizsi egye
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tem mintájára alakult, amikor Párizsból 
elüldözték az angol tanárokat és diákokat. 
A középkori egyetem a 13. és 14. század
ban indul virágzásnak. Legrégibbek a 
bolognai és a párizsi egyetemek, amelyek 
IV. Miklós pápától 1292-ben kaptak bubát. 
De Bologna már a l l .  században híres volt 
jogi főiskolájáról. Párizsban pedig Abélard 
és Petrus Lombardus tanítása volt az egye
tem fénykorának a kezdete. Ez a főiskola 
aztán a teológiának és vele a skolasztikus 
filozófiának lett legnagyobb tekintélyű 
tanítójává. Ezek lettek a többi egyetem 
mintáivá (Prága 1347, Bécs 1364, Krakkó 
1364, Pécs 1367, Heidelberg 1385). Az új
korban egyrészt a tudományok hihetetlen 
gazdagodása, másrészt az állami hatalom 
átalakulása nagy változásokat idézett elő 
az egyetemek életében is. Háttérbe szorult 
az egyetemnek mint corporatiónak a fon
tossága és előtérbe került tanító és nevelő 
voltának a szerepe. A tudományokkal 
való foglalkozást akarja kiemelni az új
kori egyetem neve is : a „tudományegye
tem” (universitaa litter arum vagy u. scien- 
tiarum) kifejezés. Eszerint az egyetem az 
az intézmény, amely a legfőbb szerve a 
tudományok tanításának, még pedig úgy 
a kész ismeretek közlésének, mint az igaz
ságok felkutatásának. Tanítás és kutatás 
tehát az újkori egyetem feladata, s ennek 
megfelelően ennek a szabadságát kívánja 
autonómiájával a tudományon kívüli te
kintélyekkel szemben megvédeni, de tag
jait nem akarja a polgároktól különválasz
tani. Az újkorban aztán az egyetemnek 
három típusa alakult ki. A német típus a 
tudományos kutatást hangsúlyozza, az 
angol (Oxford és Cambridge) a nevelő fel
adatot domborítja ki, míg a francia a taní
tást, a szakoktatást vaDja céljának. Ma 
azonban mindenütt a német típusú egye
tem eszméje diadalmaskodik, s az egyete
mek az egész világon közelednek e felé. Az 
újkori egyetem a középkorival szemben 
általában a differenciálódás jelenségeit 
mutat jq» Egészében tudománykarokra, ú.
n. fakultásokra tagozódik, amelyek tör
ténelmi okoknál fogva rendesen a teológia, 
jogtudomány és orvostudomány, valamint 
a régebben mindezek előtanulmányául 
szolgáló bölcsészettudomány nevéről van
nak elnevezve. Ma azonban az egészen új 
egyetemeken a tudományok megoszlása 
szerint már ebben is más csoportosítások 
is vannak. Teológia nélkül is találunk öt, 
sőt hat és hét, sőt Amerikában még több 
fakultásos, illetve szakosztályos egyete
meket. De az egyetem (universitas) az egész 
világon elsősorban és főleg a teoretikus 
tudományok melegágya, s a gyakorlati 
részt is az elmélet alapján tanítja. Éppen 
ezért pl. a technikai tudományok főiskolája 
esak Magyarországon viseli az egyetem 
nevet, bár itt is a „műegyetem” formájá
ban, megkülönböztetésül a „tudomány

egyetem”-tői. Ennek a modem egyetem
nek az egységét csak a Rector Magnificus 
és a karok képviselőiből az ő elnöklete 
alatt működő egyetemi Tanács reprezen
tálja. Egyébként tudományos kérdések
ben mindegyik kar szinte teljes tudományos 
autonómiát élvez. A modem eszméjű 
egyetem a 19. században érte el virágzása 
tetőfokát. A 20. század itt is zűrzavart 
teremtett és új típusok alkotására törek
szik. Különösen az amerikai egyetemek 
törekszenek az új típus létrehozására, de 
még a kísérletezésnél többre nem tudtak 
menni. Az egyetemek benső önellenmon- 
dásai ma a tanítás és kutatás sok tekintet
ben ellentétes feladataiból fakadnak. A né
met egyetemi típus még szerencsésen szin
tetizálta ezt a két feladatot, de egyrészt 
a hallgatók számának a megnövekedése, 
másrészt a tudományos kutatás nagy
üzemmé való átalakulása széjjelmálással 
fenyegeti a múlt század egyetemét. Ennek 
egyik tünete az önálló kutatóintézetek 
megszületése, amelyek szétfeszítik a fakul
tások kereteit, ha az egyetemen vannak, 
de sokszor már az egyetemtől függetlenül 
önálló életet élnek. Hogy a jövő némi vál
toztatással bár, de mégis az egyetemi 
eszme érvényesülése felé mutat, azt bizo
nyítja az egyetemeknek a 20. században 
való nagymérvű szaporodása is (1910. aa 
egész világon 370 egyetem volt, 1926. 
pedig 450).

í r o d .  Denitle: Die Universitäten d. Mittelalters 
(1885). Rashdali : Universities ol Europe in the Middle 
Ages (2 köt. 1895). Paulsen: Gesch. d. gelehrt. Unter
richts (2 köt. 1906’). Fináczy II’ (Az egyetemek, 257— 
288 1.). Weszely : Az egyetem eszméje és típusai (1929). 
Az egész világ egyetemeinek tanárairól és hallgatói 
számáról évenkint tájékoztat a Minerva, Jahrbuch der 
gelehrten Welt c. évkönyv. S e p e r t .  (M. P.) Oálos I t . : 
A kolozsvári egyetem történetéhez (1913). Schneller 
J . : Universitas Magistrorum (1913). Komis O y.: A 
tudományok egysége és az egyetem egysége (1926). 
Waldapfel J . : Közművelődésünk és a 3. egyetem
(M. p. 1894). Nagy József, Pécs.

Egyetemes tanügyi kongresszusok : 1. Tan
ügyi kongresszusok.

Egyetemi autonómia : 1. Autonómia.
Egyetemi magántanár : 1. Magántanár.
Egyetemi pedagógia. Az egyetemek fel

adata kettős : egyrészt a tudomány min
den ágának legmagasabb fokú művelése 
és továbbfejlesztése, másrészt az egyete
men tanulóknak e munkába való beveze
tése s gyakorlása. Ebből következik, hogy 
van E. is ; ennek főbb kérdései a követ
kezők : Beletartozik-e az egyetem a köz
nevelés szervezetébe, azaz valóban iskola-e, 
vagy sem? Minthogy az egyetemen mindig 
tanárok s tanítványok állanak egymással 
szemben, önként adódnak ráhatási és szo
rosabban : nevelési alkalmak és szükségle
tek. Az egyetemi nevelés legfőbb célja : 
szakemberek nevelése és az önálló tudo
mányos gondolkozásnak (s ennek kereté
ben az abszolút igazságkeresés vágyának, 
az értelmi becsületességnek és igazmondás
nak, a személyi önállóságnak) kifejlesztése.
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E nevelés középponti tényezője a tanár 
egyénisége („személyisége” ). A tanítvány 
szempontjából fontos annak felismerése, 
hogy az egyetemen nem kész ismerettömeg 
lexikonszerű elraktározása a fő, nem a 
„tanulás”, hanem a „tanulmányozás”, 
vagyis a probléma-látás és probléma-meg
oldás. A tanár részéről pedagógiai követel
mény a tudomány szellemétől s a tárgyi 
feladatoktól való teljes áthatottság, a tudo
mányhoz való személyes viszony ; vagyis 
az, hogy életcélt és élettartalmat lásson 
saját tudományszakjában. Erre való elő
készület is legjobban az egyetem körében 
(magántanárság, adjunktúra stb.), gyakor
lással és irodalmi munkássággal történik.

í r o d .  H. Schmidkunz: Hochschulpädagogik (1007). 
ü. a z : Methoden des Studiums (1918). F. Behrend: 
Einführung in die Probleme d. Hochschulpädagogik 
(192t). Imre S . : Egyetemi nevelés (1930). Weszely 0 . :  
Az egyetem eszméje és típusai (1929). E. Wiegandt: 
Bibliographie der Hochschulpädagogik (1912). p .  / / .

Egyház és iskola Magyarországon. Az
egyházak Magyarországon — az állam fel
ügyelete és ellenőrzése mellett — ma is 
vezető szerepet visznek a különböző fokú 
közoktatási intézmények fenntartása te
rén. A Mária Terézia előtti időben azonban, 
századokon keresztül, az egész közoktatás - 
ügy az egyházak kezében volt. Elévül
hetetlenek azok az érdemek, amelyeket 
az egyházak a hazai közoktatásügy terén 
szereztek. Azt a katolikus szellemű művelt
séget, amely szépen indult meg a XIII. 
és XIV. században, derékban szakította 
ketté a török hódoltság időszaka. A török 
időkben elpusztultak a papi javadalmak 
vagy javadalmasaik elhagyták azokat 
és a katolikus papság színvonala oly mélyen 
alászállott, hogy az egész művelődés szinte 
nyom nélkül elveszett volna, ha nem jött 
volna nyugatról egy hatalmas eszmeáram
lat, a reformáció. Protestáns főurak és 
protestáns városok elöljáróságai egymás
után létesítik az iskolákat, amelyekbe 
a tanítókat Németországból hívják meg. 
Mikor a protestáns művelődés nagyobb 
méreteket öltve megindult, kihívta a 
katolikus ellenhatást, amelynek megindí
tója Oláh Miklós esztergomi érsek, akinek 
csakhamar buzgó segítőtársai akadtak a je
zsuitákban, akik a XVT. század elején 
kezdik beszervezni hazánkban az iskolákat 
és meglepően rövid idő alatt kezükbe ve
szik a katolikus ifjúság nevelését. A je
zsuitáknak a XVII. századtól kezdve ha
talmas versenytársaik akadtak a kegyes - 
rendiekben, akiknek rendszerét nagyon elő
nyösen jellemzi a tanárok lángoló haza
fiassága, amelyet az ifjúságba is mindenkor 
beoltottak. A vallási villongásoknak ezek
ben a századaiban a tanítás gyakori meg
szakítást szenvedett, hol az egyik, hol a 
másik fél került felül, amely aztán 
elnyomta a másik ügyét. Különösen sokat 
szenvedett a protestantizmus, amely a 
sűrű üldözések folytán, kénytelen volt egyes

iskoláit ideig-óráig beszüntetni. A XVIII. 
sz-ig az iskola és nevelés ügye kizárólag fele
kezeti ügy volt, amelybe az állam nem avat
kozott. Mária Terézia 1777. évi „Ratio 
Educationisa” az egész tanügyet fejedelmi 
hatáskörébe tartozónak nyilvánítván, 
megtörtént az első lépés azon elvi állás
pont felé, hogy a tanügy országos ügynek 
és ne csak az egyházak külön ügyének 
tekintessék. Az állami törvényhozás szabta 
keretek közt és az állami kormányzat fenn
hatósága és felügyelete alatt működő, de 
nem állami iskolafenntartó tényező sorá
ban az első helyet ma is az egyházak, ille
tőleg hitfelekezetek foglalják el, de állít
hatnak iskolát a községek, társulatok és 
magánosok is. Mint valami általános köte
lezettséget az iskolafenntartást a köz
oktatásnak főiskolai, sem pedig annak 
középső fokozatában a törvényhozás az 
iskolafenntartó tényezők egyik kategóriá
jára sem mondja k i ; amennyiben mégis 
egyes egyházak, szerzetek, egyéb jogi 
személyek főiskolákat, középiskolákat fenn
tartani kötelezettek volnának, az nem vala
mely általános elvi kötelezettségből, ha
nem többnyire különös alapítványok srtb. 
rendeltetéséből és jpgi természetéből fo
lyik. Mint általános kötelezettséget mondta 
ki azonban a törvényhozás a népiskola, 
illetőleg óvoda fenntartását a községekre 
nézve. Az 1868 : XXXVIII. t. c. rendelke
zései értelmében ugyanis olyan községek
ben, ahol a hitfelekezetek nem tartanak a 
törvény rendelkezéseinek megfelelő nép
iskolát, a község köteles a szükséges nép
oktatási tanintézeteket felállítani. A köz
ségi iskolák közös jellegűek, a községi 
lakósok gyermekei részére, hitfelekezeti 
különbség nélkül. Köteles a község ilyen 
közös népiskolát állítani akkor is, ha a tör
vény kellékeinek megfelelő tanintézettel 
bíró egyház vagy egyházak hívein kívül 
más hitfelekezetekhez tartozó legalább 30 
tanköteles gyermek van, akiknek szülői 
a fennálló felekezeti iskolákat használni 
nem akarják. Az ismétlő tanfolyamok 
fenntartása (a 12. évet betöltött és álta
lában a mindennapi iskola egész tanfolya
mát már elvégzett gyermekek részére) 
egyéb iskolafenntartó tényezők hiányában, 
ugyancsak a községek kötelessége. Az is
kola terhét viselő község minden kebel
beli vagy hozzátartozó polgárra és birto
kosra a pótlékolható egyenes állami adó 
5%-a erejéig külön állami adót vethet ki. 
A község felekezeti iskolákat is segélyez
het, sőt tisztán községi költségen fenntar
tott, de az előbbi állapot fenntartásával 
továbbra is felekezeti jellegűeknek elis
mert iskolák költségeihez minden községi 
lakós és birtokos tartozik hozzájárulni; 
de abban az esetben, ha az illető községben 
több felekezeti iskola volna, a községi se
gély a különböző felekezeti iskolák között 
igazságos arányban osztandó meg. Hit-
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felekezetek is kötelezhetik magukat szer
ződésileg a létesítendő, illetve a több fele
kezeti iskola helyett állítandó községi nép
iskola költségeihez való hozzájárulásra. 
A község, ha kimutatja, hogy a szükséges 
népoktatási tanintézeteknek a törvény 
kívánalmai szerint való felállítására és 
fenntartására a kellő anyagi erővel nem ren
delkezik, az államhoz segélyért folyamod- 
hatik. Az állam ugyancsak a községi, 
valamint a hitfelekezetek által fenntar
tott elemi iskolákban működő tanítók és 
tanítónők alapfizetésének kiegészítésére, 
nemkülönben az ötödéves pótlék fizetésére 
segélyt ad. A kisdedóvásról szóló törvény 
az oktatás szabadsága elvének épségben 
tartása mellett, feljogosítja nemcsak a 
községeket, de a hitfelekezeteket, magán- 
személyeket és jogi személyeket is kisded
óvódák és gyermekmenedékházak, nem
különben kidsedóvónőképző intézetek fel
állítására és fenntartására. Mint kötelezett
séget a kisdedóvódák, illetőleg a menedék
házak felállítását és fenntartását a törvény 
ismét csak a községekre mondja ki, azon 
alapelvet tartván szem előtt, hogy ha a 
községben erre jogosult más tényezők nem 
gondoskodtak kisdedóvódák vagy mene
dékházak felállításáról és fenntartásáról, 
vagy ha a meglévők nem elegendők, akkor 
a község legyen köteles gyermekeinek meg
óvásáról gondoskodni. Az óvódafenntartó 
tényezők közt az állam szintén szubszi- 
dáriusan szerepel, amennyiben ha egyéb 
tényezők elégtelenek bizonyulnának, bár
hol kisdedóvódát vagy gyermekmenedék- 
házat állíthat és tarthat fenn és ennek 
költségére a 3%-ot meg nem haladó pót
adót igénybe veheti. Általában mindig 
újra kidomborodik közoktatási jogrend
szerünknek azon alapelve, hogy az iskola- 
fenntartást mint kötelezettséget, az iskola- 
terhet a közoktatásnak népoktatási foko
zatában, különösen a községre hárítja. 
Emellett azonban az iskolafenntartásnak, 
a népoktatási tanintézetek állításának és 
fenntartásának jogát állam és község mel
lett egyéb tényezőknek is magadja, sőt 
iskolafenntartási célra a hitfelekezeteknek 
egyenesen önmegadóztatási jogot is ad. 
Az 1926 : VII. t. c. az iskolafenntartók egy 
új kategóriáját teremti meg, amidőn ki
mondja az érdekeltségek (környéki birtoko
sok) iskolaállítási és fenntartási köteles
ségét. Ennek a rendelkezésnek az a célja, 
hogy az alföldi tanyai lakosságnak gyer
mekei mindenütt iskolához juthassanak. 
Evégből népiskola állítása az érdekeltség 
terhére hivatalból elrendelhető mindenütt, 
ahol egy vagy több személy birtokában 
lévő, legalább másfél, legfeljebb négy 
kilométer sugarú területen legalább 20 
család vagy 30 mindennapi tanköteles 
lakik. Az iskolafenntartás szabadsága még 
teljesebben érvényesül a középiskoláknál. 
Nyilvános középiskolákat egyaránt léte

síthetnek az állam, törvényhatóságok, köz
ségek, felekezetek, társulatok, testületek 
és magánosok. Nyilvános középiskolák fel- 
állítói kötelesek az intézet megnyílta előtt 
legalább négy hónappal szándékukat a val
lás- és közokt. miniszternek bejelenteni, 
fölterjesztvén az intézet szervezeti szabá
lyait, tanrendjét, az intézet felszerelését 
s mihelyt a tanerők alkalmaztatnak, azok 
minősítvényét is. A miniszter az intézet
nek akár létesítését akár nyilvánosságát 
csak akkor tagadhatja meg, ha az a tör
vényes kellékeknek meg nem felel. A tör
vényben megszabott kellékek mellett ma
gánjellegű középiskolák is állíthatók. Ide
gen állam külföldön élő nem magyar 
állampolgára, úgyszintén nem magyar 
állampolgárokból alakult vagy a külföl
dön székelő testület, akár ennek az ország
ban lévő elágazásai, amelyek a külföldön 
székelő testülettől, illetőleg annak főnöké
től függésben vannak, semminemű közép
iskolát sem nem állíthatnak, sem el nem 
láthatnak. Ezen határozatok által a hazai 
törvényesen bevett és oktatással foglal
kozó r. kát. szerzetesrendeknek egyházi 
szervezetéből folyó és csakis egyházi 
ügyekre vonatkozó összeköttetései nem za
vartatnak. A nem állami tényezők által 
fenntartott, de országos műveltségi vagy 
helyi érdek szempontjából fontos közép
iskolák fenntartói államsegélyben részesít
hetők. Az iskolafenntartás szabadsága a 
főiskolák, nemkülönben a magasabb szak
iskolák tekintetében sem ütközik aka
dályba. A közoktatásnak monopolizálását 
az állam részéről közoktatási jogrendsze
rünk nem ismeri s a közoktatás állami 
érdekűsége elvének fenntartása mellett nem 
állami jellegű tényezőknek is, elsősorban 
az egyházaknak, megadja általában az 
iskolafenntartás jogát. L. még Autonómia. 
Kultúrpolitika (4C).

í r o d .  T e w s : Staats- oder Kirchenschule. U. a . :  
Konfession, Schulbildung u. Erwerbstätigkeit. K rie c k :  
Staat u. Kirche im Kampf um das Bildungswesen. 
P é n z ig : Zum Kulturkampf um die Schule. S p a h n : 
Nationale Erziehung u. konfess. Schule. U. a . : Der 
Kampf um die Schule. S c h u lte : Gegen die Konfessions
schule. N oth  : Die Simultanschule. P a u l : Die geistliche 
Schulaufsicht. T a v a s i: Tanoda és egyház. H a ra g ó : A 
kát. iskolakérdés (1870). B r. Jeszen á k  : Kath. iskoláink 
jogi természete (1904). Lukács György.

Egyházatyák. A hit terjesztésében és 
védelmében kiváló egyházi férfiak és írók, 
akiknek tanításuk tisztaságáért és nagy 
tudományukért az Egyház hivatalosan 
adta meg e kitüntető címet. Pedagógiai 
jelentőségük a keresztény művelődési esz
mény kialakításában és meggyökerezteté
sében áll. Állásfoglalásuk a pogány antik 
kultúra kincseivel szemben kor, nyelv és 
egyének szerint változott. Az Egyház elő
ször tisztára vallásos művelődést sürget 
(katechumenátus); az E. arról, ami pogány, 
mintha nem vennének tudomást vagy 
mereven elutasítják azt (rigorizmus). A po
gányság műveltjeinek megtérítése és az
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Egyház tanításának kifejtése miatt azon
ban a művelt antik nyelvek és tudományok 
segítségét nem nélkülözhették. A görög 
nyelvterületen (1. g. egyh. atyák) születik 
meg leghamarabb az összhang, azért ott 
a fejlődés vonala is egyenesebb és állhata- 
tosabb : az antik kultúra egész, de meg
válogatott anyaga előkészület (propedeu- 
tikus) az egyházi művelődéshez. A latin 
egyházatyák (1. o.) hosszabb és hul-
lámzóbb úton jutottak el ide, amelyen 
gyakorta lesz vezető a merevebb rigoriz- 
mus, amely azután pogány volta miatt 
jórészét kirostálja az antik műveltség anya
gának. A klasszikusokkal szemben megnyil
vánuló optimizmus és rigorizmus száza
dokra lett kísérője a keresztény művelődés 
történetének, amelyben nagy tekintélyük 
miatt az E. szerepelnek mind a két részen 
tanúként (N. szt. Gergely, renaissance). 
Az E. némelyike fordítva járta meg ezt a 
történeti u ta t : mint a pogány iskolák 
fiatal növendéke még tele van az antik 
kultúra tiszteletével, tanulásával szemben 
is megértőbb, öregebb korára mindinkább 
elzárkózottabb pesszimista lesz velők szem
ben (szt. Ágoston). Egyes E.k műveit 
régen a pogány írók ellensúlyozására (még 
a pietisták iskolája is), ma kultúrtört. 
szempontból olvastatják a tanulókkal 
(szt. Vazul, szt. Ambrus). K iadásaik: 
M igne: Patrologiae cursus completus, 
1844—66 ; a bécsi akadémia Corpus scrip- 
torum ecclesiasticorum Latinorum, 1866- 
t ó l ; a porosz akadémia Die griech. christl. 
Schriftsteller der ersten 3 Jhdt. 1897-től.

í r o d .  Bardenhetcer: Patrologie (1910). Gesch. d. 
altchristl. Litteratur (4 kt. 1913). ß . B.

Egyház és népművelés. Az Egyház lénye
gében elsőrangú kultúrhatalom, tanítá
sában és szervezetében egyaránt kiváló 
kultúr javakkal és hajtóerőkkel. Alapító
jának parancsát: „Elmenvén tanítsatok 
minden népet” (Máté 28, 19) részint a 
templomi igehirdetésben, részint az isko
lákban (kolostori, káptalani, plébániai 
iskolák, majd egyetemek és humanista 
gimnáziumok) teljesítette s századokon 
keresztül a világi tudományoknak, illetve 
ismereteknek is legfőbb ápolója és terjesz
tője volt. Az Egyház népművelő tevékeny
ségének eredménye volt már az ókorban 
az emberi élet megbecsülése szemben az 
öngyilkossággal, gyermek- és magzat- 
öléssel s gladiátori játékokkal; a nemi er
kölcsnek, a nő méltóságának s a házasélet 
tisztaságának és szilárdságának helyreállí
tása (monogámia, fölbonthatatlanság), a 
büntető eljárásban és a rabszolgaságra 
nézve az emberségesebb irány érvényre 
juttatása. A középkori Egyház tanította 
meg szerzetesei által a népeket a munka 
megbecsülésére, földművelésre és iparra, 
a földi javak helyes értékelésére, szemben 
a vagyongyűjtés öncélúságával, enyhítette 
a jobbágyok helyzetét s a társadalmi ellen

téteket, szervezte és fölvirágoztatta a 
céheket, ápolta a művészeteket s hatékony 
inspirációkat szolgáltatott a nemzeti iro
dalmaknak is (vallási színjátékok, misz
tériumok). A 16. századtól kezdve egészen 
napjainkig a férfi- és nőszerzeteknek szinte 
beláthatatlan sokaságát állította a nép
művelés, az oktatás és nevelés szolgála
tába (jezsuiták, szomaszkaiak, piaristák, 
oratoriánusok, iskolatestvérek, szaléziá- 
nusok, orsolyiták, angolkisasszonyok, is
kolanővérek stb.), legújabban pedig a 
misszióknak nagyarányú fölkarolásával 
mozdítja elő a népművelés ügyét. Nagy 
érdeme az Egyháznak a tekintélyt elv, a 
hatalom isteni eredetéről szóló tanítás kö
vetkezetes képviselése, valamint éppen az 
újabb időkben számos ideális célzatú kul
turális, karitatív, szociális szervezet és 
akció támogatása, illetve megteremtése 
(legény-, tanoncegyesületek, szövetkeze
tek stb.). Zimányi.

Egyházi ének : 1. Cantus Gregoriánus.
Egyházi tanfelügyelet. 1. Tanfelügyelet.
Egyházpolitika : 1. Kultúrpolitika (4D).
Egyháztörténelem. A krisztusi üdvintéz

mény vagyis az Egyház külső és belső fej - 
lődésének előadása. Tárgyát tekintve a 
teológia keretébe tartozik, módszer szem
pontjából az egyetemes történelemnek 
része. Az E. atyja caesareai Eusebius 
(t  340 kör.), akinek görög művét számosán 
folytatták. A középkori iskolákban taní
tása alkalomszerű a Szentírással és a 
szentek életével kapcsolatban inkább csak 
egyes példákat és eseményeket közöl. 
Az egyetem tanulmányainak keretében 
az erkölcstannak példatára ; a jogot a pá
pák és császárok kronológiájával, a teoló
giát a zsidóság és az Egyház töredékes ese
ménytörténetével segíti. Ez az anyag elő
ször krónikákba tömörül (Martinus Polo- 
nus : Chronica summorum pontificum im- 
peratorumque ac de septem aetatibus 
mundi. XIII. sz.). A 30 éves háború után 
világias irányban fejlődik ; ezért állítanak 
az E.nek külön tanszéket a prot. egyete
mek. A katolikusoknál erőteljes kezdemé
nyezés után elakad fejlődése és az erudició 
(1. o.) rendezetlen és alkalomszerű ismeret- 
anyagába kerül vissza. A XVIII. sz. első 
felében a jezsuiták latin iskolái a vallás- 
tanítás felsőbb fokán tanítják, Mária Te
rézia egyetemi reformja (1752) pedig a teo
lógiai karon szerez számára végleges pol
gárjogot. Tanítása jóidéig a vallásos élet 
elmélyítésére akar példákat szolgáltatni, 
a vallásszakadás után polémikus célzatú. 
A XIX. szd.ig főleg az egyházi élet külső ese
ménytörténetére szorítkozik, azóta a hitélet, 
liturgia, tudományosság, misszió, karitász 
stb. tört. útját és fejlődését is bemutatja.

í r o d .  Scherer E. C l.: Gesch. u. Kirchengesch. an 
den deutschen Universitäten (1927). Balassa B.: A 
tört. tanítás hazai múltja (1929). B. B.
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E gyhazam ban  való tan ítás a gyakorlati 
pedagógiának egyik fontos, de még mindig 
vitás problémája, amelyet újabban a mo
dem életviszonyok alakulása vetett fel
színre. Régebben, a középkortól kezdve 
az alsó és középfokú iskolákban a tanítás 
délelőtt és délután megosztva folyt. A múlt 
század vége felé azután a társadalmi, köz- 
gazdasági és közlekedési viszonyok kiala
kulásának hatása alatt mozgalom indult 
meg az E. érdekében. Poroszországban egy 
1890. min. rendelet megengedte, hogy az
E .t a helyi viszonyoknak megfelelően a 
középiskolákban meghonosíthassák: 50
perces órák és 10— 15 perces szünetek mel
lett a délelőtti ötórás tanítás így 8-tól 
12-35-ig tartott volna. Minthogy azonban 
a felső osztályokban a heti órsazám 35—38 
volt, délelőtt egy 6. órát is be kellett ik
tatni, amit egy 1911. min. rendelet úgy ol
dott meg, hogy a tanítási órák tartamát 
45 percre csökkentette (Kurzstunde) és az 
óraközi szüneteket rendre 10, 20, 10, 10 
percben állapította meg. Eszerint a dél
előtti tanítás 8-tól 1-30-ig folyt. Norren- 
berg szerint (Monatschr. f. höh. Schulen) ez 
a rendszer bevált. A Németországból ki
indult mozgalom nálunk is visszhangot 
keltett, ahol az E.t, amelyet a középisko
lákban már előbb bevezettek, az elemi 
iskolákra is ki akarták terjeszteni. A napi- 
és szaksajtóban, a M. Ped. Társaságban 
és az Orsz. Közegészs. Egyesületben a 
szakférfiak és a közönség bevonásával 
élénk viták indultak meg, amely alkalom
mal nagy számmal sorakoztatták fel az 
egészségi és  élettani, a nevelés-erkölcsi, a  
társadalmi és pénzügyi érveket a reform 
mellett és ellen. E mozgalomnak hívei 
egyebek mellett főleg arra hivatkoztak, 
hogy az iskolaépületek elégtelen száma is 
követeli a váltakozó rendszer meghonosí
tását, amely nagy megtakarítással jár. 
Érdekes, hogy az egészségügyi érveket 
mindkét fél a maga javára igyekezett ér
vényesíteni. Az egyik utalva arra, hogy a 
2—3 órás ebédszünet elégtelen, a másik, 
hogy az elemi iskola alsó osztályaiban a 
2-—3 órai, a felsőkben a 3-—4 órai E. a 
maximum, a 4—5 órára terjedő E. pedig 
már szellemi túlterhelést eredményez. A 
szakkörök abban a tekintetben is aggo
dalmaskodtak, vájjon a középiskolák 45 
perces órái, ami a tanítási idő 18% csök
kentésének felel meg, elegendőek lesznek-e 
a tananyag elvégzésére. Összefoglalva, meg
állapíthatjuk, hogy sem az osztott, sem az
E. nem képes valamennyi szülő és gyer
mek igényeit kielégíteni és ehhez képest 
a külföldi államokban is hol az egyik, hol 
a másik rendszert követik. Nálunk a kö
zépfokú és középiskolákban 5 tanítási óra 
mellett az E. bevált, 6 (sőt a felső leány- 
kereskedelmi iskolákban néha 7 1) tanítási 
óra mellett szellemi túlterheléssel jár.

Í r o d .  (M. P.) Kemény F . : Az E. az elemi iskolákban

(1904, 193—209, 556—7). Juha A d .: Az E. az elemi 
iskolában (1904, 454—69). Schwartz: Päd. Lexikon III 
(Kurzstunden u. Pausen).

Egyiptomi nevelés ( ó k o r i ) .  Jellemzője
a kasztok keretei közé szorított konzer
vatív, sőt merev művelődési eszmény. 
A tudományos ismeretek középpontjában, 
de forrásánál is a teológia áll, megőrzésük 
és tanításuk feladata és kiváltsága is a 
papi rendé. Ezért az iskolák (exoterikus, 
esoterikus) a templomokkal kapcsolato
sak. Ezekből árad ki az egyes kasztok szá
mára mereven kimért ismereti anyag, 
amelynek elemei, mint az olvasás és írás, 
bár ez más, mint a papi kaszté, a legalsóbb 
néprétegbe is lejutottak. A művelődés 
iránya reális (matematika, geometria, csil
lagászat, építészet stb.) és a gyakorlati 
élet foglalkozásaira (imoki, hivatalnoki, 
építészi, orvosi) készít elő.

í r o d .  Mahler E . : Az ókori egyipt. nevelés (M. P. 
1914). Willmann: Didaktik als Biídungslehre (1909, 
83—7. 1. 1.). F in á c z y  : I« 12. 1. t .  B. B.

Egyiptom oktatásügye (1927 : 14,218.000 
lak.) az utolsó évtizedekben nagyot fejlő
dött. A hittudományi intézetek élén a 
kairói Azharmecset nagy iskolája áll, 
amely az izlám legtekintélyesebb művelő
dési központja (1925: 287 tr., 5400 hall
gató). Éhhez járulnak hittud. iskolák, 
középiskolák, 4 polg. és 13 elemi iskola. 
Jóval nagyobb az állami tanintézetek 
száma : 73 elemi iskola Kairóban, ugyan
annyi a vidéki tartományokban ; vannak 
fiú- és leányközépiskolák, tanítóképzők, 
műszaki iskolák, kisdedóvodák. Vannak 
továbbá egyesületek és alapítványok, úgy
szintén az európai gyarmatok és egyház- 
községek által fenntartott elemi, polgári 
és középiskolák. Az 1908. mint szabad 
egyetem alakult kairói egyetemet 1925. 
európai mintára alakították át, amelyen 
benszülött és európai tanárok működnek. 
A régi időktől fogva fennálló benszülött 
népiskolák (Maktab), amennyiben állami 
felügyeletnek vetik alá magukat, 1897 óta 
államsegélyben részesülnek. Az ilyen isko
lák száma 1929—30. v o lt : 2073, tanulók 
száma : 157.568 fiú és 31.221 leány. A ma 
fennálló tanintézetek statisztikáját 1. St.
Y. B. for 1931 (810. 1.).

K é p é r t .  Bekeits I . : Az egyiptomi iskolák (M. P. 
1896 : 56, 123, 198, 266).

Egyke, a. m. egy-gyermekrendszer, ameljr 
súlyos nemzeti, közgazdasági, társadalmi 
és pedagógiai hátrányokkal jár : csökkenti 
a nemzet életerejét és munkateljesítményét 
(a termelést és fogyasztást); az egyetlen 
gyermeket, amely a családban megfelelő 
társak nélkül nő fel, elkényeztetik, ami 
egész életére károsan hat ki. Nálunk az E. 
főleg a Dunántúl van elterjedve (Somogy, 
Tolna, Baranya) a kisbirtokosok körében. 
Okai a kényelemszeretet és hiúság mellett 
főleg gazdaságiak. Az E. védelmezői a 
neomalthuzianismusra hivatkoznak, amely 
a nőnek egyenlő jogokat biztosít a fér-



441 Egységes iskola Egységes jogosítás 442

fiákéival. Az ellenmozgalom lelkészek, 
tanítók és szociálpolitikusok útján a népet 
az E. rendszer erkölcstelen és káros vol
téról igyekszik felvilágosítani és meggyőzni, 
a szaporább családoknak jutalmakat, ked
vezményeket biztosítani és a visszaélések
kel szemben a büntetőtörvénykönyv szi
gorúbb alkalmazását sürgeti. Nálunk újab
ban társadalmi mozgalom indult meg az
E. leküzdésére.

I r o d . £ .  Neler : Das einzige Kind n. seine Erziehung 
(19064). Charles de Balás : De la natalité réduite (Revue 
de Hongrie, 1910). Barcza I . : Az E. irodalma (1911). 
Nógrády L . : Az egyke-gyermek (1913). O. K a m : Das 
einzige Kind (1. Schwer erziehbare Kinder, herausg. 
▼. A. u. O. Rühle, 1926). Zum Seelenleben de* einzigen 
Kindes (Zeitschr. f. Kinderforschung v. Trüper u. Ufer, 
26. évf. 81. 1. f. és 113. 1. f.).

Egységes iskola. Ennek az elnevezésnek 
többféle értelme van : fogalma még hazá
jában, Németországban is, ingadozó. Az 
Einheitsschule itt és az École unique 
Franciaországban általában olyan elemi 
népiskolát jelent, amely mindenki számára 
kötelező. Jelenti továbbá az iskolázás egy
ségesítését, egységét az egész vonalon a 
népiskolától a főiskoláig. Ilyen értelemben 
a német szabadságharcok után (1819) 
Süvem (1. o.) követelt „a nemzeti nevelés 
számára egyetlen intézetet”. Az eszme 
1848. feltámadt, de akkor sem valósult 
meg. 1885 óta az Allgemeiner Deutscher 
Lehrerverein, mint a német tanítóság egye
teme, buzgólkodik a „szervesen tagolt 
nemzeti E .” érdekében, amely azonban 
Kerschensteiner elgondolása szerint (1914) 
lélektani-pedagógiai okokból az esetleges 
átlépést megkönnyítő differenciálásra szo
rul, hogy minden gyermek képességeinek, 
tehetségeinek megfelelő képzésben részesül
hessen. Nálunk és Németországban végre 
az egységes középiskola (1. o.) eszméjével 
foglalkoztak több ízben behatóan. A világ
háború és az összeomlás után az állami élet 
demokratizálásával kapcsolatban Német
országban mind erélyesebben sürgették az
E.t. A weimari alkotmány 146. pontja, jól
lehet nem él az E. elnevezéssel, kimondja, 
hogy a közép- és felső oktatás a mindenki 
számára kötelező alapiskolán ( Grund
schule) épül fel. Az 192(>. és 1925. törvény 
egyelőre ennek szervezésére szorítkozik s 
ezzel egyidejűleg fokozatosan megszün
teti az előkészítő iskolákat (1. o., Vorschu
len), amelyek a tehetősebb családok gyer
mekeinek tanulmányi előnyöket biztosí
tottak és ezáltal a demokrácia szellemével 
ellenkezésbe jutottak. A németek az E.t 
lélektani-pedagógiai fontosságán kívül tár
sadalmi szempontból, főleg pedig a nép 
művelődésének és műveltségének egysége 
érdekében is sürgetik. Ezért igyekeznek 
enyhíteni a nép- és a középiskola között 
fennálló társadalmi és kulturális ellentéte
ket, m. p. oly módon, hogy mindkettőnek 
középpontjába a nemzeti tárgyakat állít
ják és a közeledés érdekében kívánják, 
hogy a néptanítók is csak a középiskolai

érettségi után nyerjék szakszerű kiképzé
süket. Nálunk a 4 osztályú népiskola pó
tolja a Grundschule-1. Az E. érdekében 
gondoskodni kellene arról, hogy a 8-osz- 
tályúvá való kiépítés alkalmával a diffe
renciálódás és az átlépések problémája is 
megoldassák.

í r o d .  Tews: Dió deutsche Einheitsschule (1916). 
U. a .: Ein Volk — eine Schule. Begründung d. deutschen 
E. (1919). W. Rein: Die deutsche E. in ihrem Süsseren 
Aufbau (1919*). N atorp: Die Einheitsschule (1916). 
Behrend: Die Stellung der höh. Schule im System 
der Einheitsschule (1919). V. Henry: Einheitsschule 
u. Bildungseinheit (1923). V. a . : Das Bildungs
problem (1925). Boelitz: Der Aufbau des preussischen 
Bildungswesens nach der Staatsumwälzung (1925*). U. 
a . : Die Bewegungen im deutschen Bildungsleben u. 
die deutsche Bildungseinheit (1926). E. Edert: Die elasti
sche E. (1924). P . Oestreich: Die elastische E. (1923s). 
B e p e r t .  Sturm: Die nationale Einheitsschule (ism. 
M. P. 1914). Kemény F .: Az „Einheitsschule" német 
és magy. megvilágításban. J. Tews válasza erre a cikkre 
(M. P. 1916).

Egységes jogosítás. Sok vitára adott 
okot az a kérdés, egyforma legyen-e a 
különféle középiskolák érettségi bizonyít
ványának főiskolai tanulmányokra jogo
sító hatálya, vagy ne legyen egyforma. 
Külföldön is, nálunk is akkor került szóba 
e kérdés, amikor a régi, minden főiskolai 
tanulmányra jogosító egységes középisko
lát (1. o.) a több irányban elágazó közép
iskola rendszere váltotta fel. Ugyanis az 
új irányok és iskolafajok nem kapták meg 
a teljes jogosítást, így hazánkban a görög
pótlós gimnáziumi érettségi bizonyítvány 
nem jogosított a teológiai tanulmányokra, 
valamint a bölcsészettudományi karon 
nyelvészeti, bölcsészeti és történelmi ta
nulmányok folytatására (1890 : XXX. t. c.
5. §.), a reáliskolai érettségi bizonyítvány 
pedig mindezeken kívül még a jogi s az 
orvosi tanulmányok végzésére sem adott 
jogosítást (1883 : X X X . t. c. 26. §.).E sze
rint a középisk. érettségi bizonyítványok 
jogosító erejének három különféle fokozata 
volt : legtágabb körű, teljes értékű jogosí
tást adott azoknak az érettségi bizonyít
ványa, akik gimnáziumot végeztek s a 
latin mellett görögöt is tanultak ; szűkebb 
körű volt a gimnáziumban görögöt nem, 
csupán latint tanuló görögpótlósok és leg
szűkebb körű a sem latint, sem görögöt 
nem tanuló reálisk. tanulók érettségi bi
zonyítványának jogosítása. E korlátolt 
jogosítésú érettségi bizonyítványok jogo
sító hatályát ki lehetett terjeszteni és tel
jessé lehetett tenni megfelelő kiegészítő 
érettségi vizsgálatok letételével. A jogo
sítások különfóleségét azzal okolták meg, 
hogy a középiskolai típusok nem egyfor
mák ; más-más tárgyakat tanítanak ben
nük, tehát az általuk nyújtott művelt
ségnek más-más tartalmánál fogva termé
szetszerűen más-más főiskolai tanulmá
nyokra készítenek elő. Viszont az E. mel
lett szól az a meggondolás, hogy ha a kü
lönféle középiskolákban a tanítás anyaga 
nem azonos is, lélekformáló hatása, elme
művelő ereje valamennyinek egyforma,
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úgyhogy a középisk. tanulmányok végső 
eredménye mindenütt ugyanaz : a tanulók 
értelmének oly fokú kifejlesztése, amely 
általában képesít főiskolai tanulmányok 
végzésére. Minthogy ekként a különféle 
középiskolai fajok — noha különféle 
utakon, különféle tantárgyak segítségével 
— ugyanazt a célt érik el, egyenlő érté- 
kűeknek tekinthetők és jogosításuknak 
is egyformának kell lennie. Az E.sal egy
szersmind az a nem kicsinylendő előny is 
együtt jár, hogy a tanulónak csak az érett
ségi vizsgálat letétele után kell pályát vá
lasztania, tehát oly életkorban, amikor 
hajlamai és képességei már határozott 
irányba mutatnak. Azonban az E. gon
dolatának nagyon sokáig kellett érlelődnie, 
míg végre megvalósult. Nálunk pl. az Or
szágos Középtanodai Tanáregylet választ
mánya a közgyűlés megbízásából már
1876., vagyis a reáliskolának nyolcosztályú 
középiskolává fejlesztését követő évben 
kérte a kultuszminisztertől, hogy a reálisk. 
érettségit tett tanulók minden korlátozás 
nélkül lehessenek a modem nyelvek ta
nárai és orvosok, majd később az ezred
éves ünnep alkalmával tartott II. egyete
mes tanügyi kongresszus szintén állást 
foglalt az E. mellett, Wlassics Gy. minisz
ter pedig a német példa hatása alatt 1902. 
meg is akarta valósítani a gimnázium és 
reálisk. egyenlő jogosítását, de csak az
1924. XI. t. c. 16. §-a léptette életbe az 
E. elvét a következő szövegezésben : 
,,A középiskolai érettségi vizsgálatok sike
res letétele valamennyi főiskolába rendes 
hallgatóként való belépés feltétele.” A 
különféle középisk. típusok egyenlő érté
kének elismerése természetesen nem fog
lalja magában a jogosítások tényleges és 
teljes egyenlőségét. Az E. csak mint elv 
valósult meg, mert valójában ma is vannak 
oly főiskolai tanulmányok, amelyekhez 
klassz, nyelvi és Írod. előképzettség igazolása 
szükséges. Az egyetemek bölcsészettudo
mányi karával kapcsolatos tanárképző
intézetek kezdőknek való külön latin és 
görög tanfolyamok tartásával gondoskod
nak róla, hogy a rászorulók főiskolai tanul
mányaik ideje alatt pótolhassák hiányzó 
klasszikus nyelvi ismereteiket. — Külföl
dön jóval előbb sikerrel jártak az E.ért 
folytatott küzdelmek. Vilmos német csá
szár már 1890. pártolta az eszmét, és Po
roszországban 1900. mondta ki a legkivá
lóbb tudósokból álló értekezlet, hogy a gim
náziumban, a reálgimnáziumban és a fő- 
reáliskolában szerzett általános műveltség 
egyenlő értékű, ennélfogva bármelyik fajta 
középiskolát végezte valaki, bármely fő
iskolai tanulmányra felveendő, de akik 
nem oly középisk. típusba jártak, amely 
legalkalmasabban előkészít az illető fő
iskolai tanulmányra, azok számára a fő
iskolán előkészítő tanfolyamot kell tar
tani. Ez értekezlet határozati javaslata

alapján valósult meg az E. Poroszország
ban. A különféle német államokban a 
jogosítás kérdése természetesen nincs egy
séges módon rendezve.

í r o d .  Kemény F . : Az E. Németországban (O. K. 
T. K. XXXV, 470—4). WlaBBics Gy. beszéde a közokt. 
költségvetés tárgyalása alkalmával (u. o. 616—22) 
(Jet.) ■ Német hivatalos rendeletek a középiskolák 
jogosításairól (u. o. 746). Fináczy E . : A középoktatás 
nemzetközi kérdései (M. V. XXII, 3—11). U. a . : A 
középiskolák E.a (u. o. XXVIII, 1—9). Karnis G y.: 
Középiskoláink relormja és a főiskolák (1923, Kultúra 
és Politika, 91—103. 1.). K. Metzner u. K . Thiele: 
Versetzungs- und Prüfungsbestimraungen f. d. öffentl. 
höh. Lehranstalten in Preussen (Weidmannsche Taschen
ausgaben, 1928). Nagy J . Béla.

Egységes középiskola. Tanulmányi szem
pontból a középiskolák megszervezésének 
három főformája lehetséges. 1. A legrégibb 
szervezet az, amely szerint valamely or
szágban csupán egyféle középisk. van, 
ennélfogva minden középisk. tanuló egy
forma szellemi képzésben részesül : ugyan
azon tárgyakat tanulja ugyanazon terje
delemben. Szorosan véve csak az ilyen, 
elejétől végig teljesen azonos anyagot 
tanító iskolát lehet E.nak nevezni. Ilyen 
intézmény volt a régi latin iskola vagy 
gimnázium mindaddig, amíg új középisk. 
típusként ki nem fejlődött mellette a reál
iskola, majd később a reálgimnázium.
2. A teljesen egységes középiskolától meg 
kell különböztetni a már csak részben egy
séges, részben pedig differenciált közép
iskolát. Ebben a tanulók egy darabig 
ugyanazt tanulják, azután szétválnak 
tanulmányaik tekintetében, de megmarad
nak ugyanazon intézmény keretei között. 
Az ilyen, egységes alsó tagozatú s azután 
különféle irányokban elágazó középisko
lának számos változata képzelhető asze
rint, hogy mely osztály után kezdődik a 
tanulmányok elágazása, hány irányú ez 
az elágazás (két-, három-, négyirányú : 
bi-, tri-, quadrifurcatio, sőt esetleg több 
is) és müyen módon van megszervezve. 
Lehetséges u. is, hogy a tanulók a külön
féle irányokban ugyanazt tanulják, de 
nem ugyanazon terjedelemben ; lehetséges, 
hogy a tárgyaknak egyrészét, a minden
kire egyformán kötelező főtárgyakat, az ú.
n. törzsanyagot közösen tanulják, másik 
részét, a szabadon választható melléktár
gyakat pedig külön-külön ; végül lehetsé
ges, hogy teljesen szétválva minden tár
gyat külön tanulnak. A francia közép
iskolák tanulmányi szervezete már a leg
alsó osztályban kezdődő elágazást mutat 
részben közös, részben külön tanulással 
ugyanazon intézmény keretében. 3. Ismét 
más tanulmányi rendszer az egyáltalán 
nem egységes, hanem már elejétől kezdve 
teljesen differenciált középiskola. Ilyen 
egymástól különálló középisk. típusok : 
gimnáziumok, reálgimnáziumok és reál
iskolák vannak Németországban, Ausztriá
ban és hazánkban is. Az E. szószólói a 
középiskola által közvetített általános mű
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veltséget elsősorban tartalmi szempont
ból tekintik s arra hivatkoznak, hogy csak 
az E.val lehet biztosítani a nemzeti mű
veltség egységét. A differenciálódás hívei 
ellenben az iskolai tanulmányoknak nem 
anyagát, hanem formális hatását, lélek
művelő erejét tartják fontosabbnak sazzal 
érvelnek, hogy az általános műveltség tar
talma nem egységes, hanem egyénenként 
különféle színezetű. Rámutatnak arra, 
hogy a tanulók már természettől fogva 
sem egyformák, s az iskolának nem uni
formizálásra és nivellálásra kell törekednie, 
hanem figyelmére kell méltatnia az egyé
nek különféleségét. Utalnak arra, hogy a 
természet, az élet minden tekintetben a 
differenciálódás felé halad, s az iskola- 
rendszer történeti fejlődése is a differenciá
lódás híveinek ad igazat. Teljesen E. ma 
már egyetlen országban sincsen, felállítása 
nem kívánatos és nem is lehetséges. Ily 
tanulmányi rendszer csak addig marad
hatott fenn, amíg az átadandó művelő
dési javak terjedelmüknél és egyneműsé
güknél fogva megfértek egyazon intéz
mény keretében. Ma azonban az általános 
műveltség anyaga egyrészt sokkal bővebb, 
semhogy a túlterhelés veszélye nélkül be 
lehetne szorítani egyfajta iskola tanter
vébe, másrészt sokkal szétágazóbb, sem
hogy közmegegyezés alakulhatna ki arra 
nézve, mely tárgyakat kell okve tétlenül 
felvenni a teljesen E. tantervébe, mint 
az általános műveltség anyagának elmarad
hatatlan alkotórészeit. A helyzet tehát az, 
hogy a művelődési, gazdasági, társadalmi 
viszonyok differenciálódása szükségkép
pen magával hozta a középisk. differenciá
lódását is. A kezdettől fogva teljesen dif
ferenciált középisk. ellen gyakran küzde
nek azzal a gyakorlati érvvel, hogy e ta
nulmányi szervezet már tízéves korukban 
pályaválasztásra kényszeríti a tanulókat, 
ezért jobbnak tartják a legalább részben 
egységes középiskolát, mert ez lehetővé 
teszi a pályaválasztás eldöntésének ké
sőbbre halasztását. Azonban a túlságos 
korai pályaválasztással járó bajoknak 
elejét lehet venni más úton is : az egységes 
jogosítás (1. o.) megvalósításával. Hazánk
ban a gimnázium E. volt addig, míg az 
50-es években meg nem honosodtak a 
kezdetben hatosztályú, majd 1875-ben 
nyolcosztályúvá fejlesztett és középiskolai 
rangra emelt reáliskolák. Ettől az időtől 
fogva középiskoláink szervezetében a 
teljes differenciálódás elve érvényesült 
mind a mai napig, de időnként fel-felvető- 
dött a részben E. rendszerére való áttérés 
gondolata is. Legalább a négy alsó osztály 
egységét szerették volna helyreállítani, s 
erre mint egységes alsó tagozatra óhajtot
ták ráépíteni a különféle elágazásokat. 
1892-ben Csáky Albin gr. kultuszminiszter 
tartott tanácskozást ez ügyben. Ekkor a 
gimnázium I—IV. osztályát szándékoztak

egységes alsó tagozatul elfogadni, tehát 
latint mindenki tanult volna a közép
iskolában, az V. osztálytól kezdve szaba
don választható tárgyakul pedig a görögöt, 
a franciát s a természettudományokat 
ajánlották. 1906-ban Lukács György mi
niszter hívott össze hasonló értekezletet, 
amelyen mint előadó Fináczy Ernő ter
jesztett elő egy törvényjavaslattervezetet. 
E szerint a gimnáziumok és a reáliskolák 
helyébe oly középiskolák léptek volna, 
amelyekben a) minden tanulóra egyaránt 
kötelező és b )  az V. osztályban szabadon 
választható rendes tárgyakat tanítottak 
volna. Görög, francia, angol, olasz, ábrá
zoló geometria és kémia szerepelt a tár
gyaknak b) csoportjában, a latin pedig 
kötelező rendes tárgy lett volna, tehát 
ez a tervezet is a gimnáziumot vette alapul. 
1913-ban Jankovich Béla miniszter oly 
egységes alsó tagozatot tervezett, amelynek 
tanterve a polgári iskoláéval is megegye
zett volna, s a középisk. csak az V. osztály
tól kezdve ágazott volna el gimnáziumi 
és reáliskolai irányban, vagyis a latin 
nyelv tanítása csak az V. osztályban kez
dődött volna. 1919-ben Haller István kul- 
tuszminisztersége alatt a középisk. reform 
előkészítése tárgyában kiadott miniszteri 
rendeletnek a főigazgatóságokhoz és a 
középiskolák tanári testületéihez intézett 
kérdései is oly középisk. reformtervezetre 
engednek következtetni, amely az előbbi
hez hasonló módon szándékozott meg
teremteni az egységes alsó tagozatot. 
Mindeme tervek közül azonban egy sem 
valósult meg. Németországban sem tértek 
el a középiskolák teljes differenciálódásá
nak rendszerétől, noha a 90-es években a 
Fr. Lange szerkesztésében Berlinben meg
jelent „Zeitschrift für die Reform der hö
heren Schulen (Organ des Vereins für 
Schulreform)“ erélyesen szorgalmazta a 
közös alsó tagozatú E. megvalósítását.

í r o d .  Bokor J . : E g y  közép isko la  (S á ro sp a ta k , 1882. 
B p . 1889s). Spitkó L. : A z E . ké rdése  (1888). Jancsó B ., 
K özép isko lá ink  re fo rm ja  (E g y e t. K ö z o k t. Szem le I I I .  
é v i . ; k ü lö n  is 1891). A z E . üg y éb en  a  v k . m in isz té r iu m 
b a n  1892. feb r. 15— 21. m e g ta r to t t  é r te k e z le t (1892). 
Medveczky Fr. : A z E .rő l (B p . Sz. 70. k ö t . ,  325— 38. 1.) 
Kemény X. Ferenc : A z E . és n em zeti k u l tú r á n k  (1893). 
Riedl F r .: A z E .  (B p . Sz. 73. k ö t . ,  361— 91. 1 .; k ü lö n  
is , 1893). Kemény F . : L e h rp la n  e iner k o m b in ie rb a ren  
E in h e itssch u le  (Z e itsc h rif t fü r  d ie  R eform  d e r h öheren  
S chulen). Makláry Pap M., Rácz , Mürovics O y..' 
K ö z ép isk o lá in k  re fo rm ja . S z a v az a t a  ta n te rv re v iz iő  
üg y éb en  (S á ro sp a ta k , 1897). A z egységes jo g o s ítá sú  
kö zép isk o lá ró l a  v k . m in isz té r iu m b an  L u k ács  Gy. 
m in isz te r e lnök léséve l 1906. ja n u á r  29— 31. fo ly t Bzak- 
é r te k e z le t jegyzőkönyve  (1906). x + y  (Kármán M .) ; 
T eendőnk  a  közép fokú  o k ta tá s  (felső nép isko la , po lgári 
isko la , g im náz ium , reá lisk o la ) te ré n . (M. P . X V , 617— 42; 
k ü lö n  is , 1907). Garda S . : A  g im náz ium i és reá lisk o la i 
o k ta tá s  egyesítése  (B p ., é. n .). Jankmich B. m in isz te r 
beszéde  a  k ö z ép isk o lák ró l a  k épv ise lőház  1913. jú n . 16. 
ü lé sén  (O . K . T . K . X L V II ,  1— 3). A  kö zép isk o la  
re fo rm ja  a z  O rsz. K ö z o k t. T a n á c sb a n  (0 .  K . T . K . 
X L V II ,  179— 84). Fest A . : A m a g y a r re fo rm k ö zép 
isko la  (M. P .  X X I I .  605— 22). Balázs 1. : A m agy . k ö zép 
isk. o k ta tá s  re fo rm ja  k ü l. te k in te t te l  a  te rm é s z e ttu d o 
m á n y i és a  n e m zeti ta n tá rg y a k ra  (1913). Schneller I. : 
A ko lozsvári o rszágos ta n á rk é p z ő - in té z e t gyak o rló  
k ö z ép isk o lá ján ak  ta n sz e rv e z e té re  és ta n te rv é re  v o n a t
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kozó  ja v a s la t  (K o lozsvár, 1918). Finúczy E .: A  k ö zép 
isk o lá k  egységes jo g o s ítá sa  (M. P .  X X V II I ,  1— 9). 
A  v k . m in isz te rn ek  1919. dec. 5. 200,883 B . I .  sz. re n 
d e le té  a  közép isko la  re fo rm já n ak  előkészítése  tá rg y á b a n  
(H iv a ta lo s  K ö z lö n y  X X V II ,  388— 9). Kemény F . : 
A  közép isko la  ú jjászerv ezésén ek  e lőkészítése (M. P .  
X X IX , 97— 120). A  közép isk . re fo rm  ü gyében  k ia d o tt  
m in isz te r i kérdések  tá rg y a lá sa  a  M agy. P aed ag . T á rsa ság  
v ita ű lé se in  (M. P .  X X IX , 126— 59). Kornü Oy.: Isko la - 
re n d sze rü n k  re fo rm ja  (M . K . X I I I ,  1— 1 7 ;  a  K u ltú ra  
és P o li t ik a  c. k ö te tb e n  is , 63— 75. 1.). U. a .: K ö zép 
isk o lá in k  re fo rm ja  és a  fő isko lák  (1923, a  K u ltú ra  és 
P o li t ik a  c. k ö te tb e n  91— 103. 1.). Baranyai Gy,: 
E g y ség es  k ö zép isko la  (ism . M. P .  1922).

Nagy J . Béla.
Egységes tankönyvek. E kifejezést ket

tős jelentéssel használják. 1. Némelyek 
azt értik rajta, hogy valamint minden 
iskolanemnek csak egy tanterve van, 
épúgy a tankönyveknek mindegyik fajá
ból is csupán egy legyen engedélyezve, 
tehát egy-egy tantárgyat valamennyi egy
fajta iskolában ugyanazon tankönyv sze
rint tanítsanak. E kívánság azért merült 
fel, mert a tanítás gyakorlatában tapasz
talás szerint sok baj származik abból, 
hogy az egyazon tárgy tanításához készült 
különféle tankönyvek gyakran nagymér
tékben eltérnek egymástól. Azonban a 
tankönyvek egységes voltának a jelzett 
módon való elérése csak a tankönyv
monopólium rendszerének életbeléptetése 
árán volna lehetséges és így megfosztaná 
a tankönyvirodalmat a szabad verseny 
jótékony fejlesztő hatásától. Ezért a tan
könyveknek a fentebbi értelemben vett 
egységessége sehol sincs megvalósítva.
2. Másik értelmezése szerint a tankönyvek 
egységesítése azt a kívánalmat jelenti, 
hogy a rokon tárgyak, pl. a nyelvek tanítá
séhoz valamely iskolában használt külön
féle tankönyvek egységes szellemben és 
egységes terminológiával legyenek meg
írva. Középiskolák számára Balogh Péter 
szerkesztésében jelentek is meg egységes 
magyar, német és latin nyelvkönyvek 
(szerzőik Balogh P., Timár P. és Rácz S.), 
de az egység megteremtésének még ilyen 
formában is akadályai vannak, mert a 
tankönyvek egységessége nem pusztán a 
műszavak egyezésétől függ, hanem a tudo
mányos fogalmak és felfogás azonossága 
szükséges hozzá. V. ö. Barcsa J. és Balogh 
P. : A nyelvtani és matematikai műszók 
egységéről. (O. K. T. K. XXXVII., 
398—401.) N . J . B.

Együttes nevelés (koedukáció). A fiúk
nak és leányoknak együttes nevelése, ok
tatása a pedagógiának régóta vitás kér
dése, timely mindmáig nem dőlt el végérvé
nyesen. Ennek természetes oka pedig az, 
hogy nem lehet általános érvényességű 
megoldást találni, mert az E. függ az illető 
ország népének vérmérsékletétől, testi- 
szellemi-lelki alkatától, faji struktúrájától. 
Az E. igazi hazája Észak-Amerika, ahol 
kezdetben merőben gyakorlati (gazdasági) 
szempontok voltak irányadók és ahonnan 
ez a rendszer átterjedt az európai északi

és a többi államokra. Még Németországban 
sem talált egységes fogadtatásra, mert 
míg pl. Baden és Hessen befogadták, addig 
Poroszország meglehetős mereven zár
kózik el előle. Az E.re nézve három állás
pont alakult k i : 1. a feltétlen hívők, akik 
az egész vonalon, a népiskolától az egye
temig meg akarják honosítani ; 2. az elszánt 
ellenfelek, akik a fiúk és a leányok nevelé
sét, oktatását mindvégig külön akarják 
választani és 3. a részleges koedukáció 
hívei, akik ezt a nép- és főiskolákban meg
engedhetőnek tartják. A tanítás kezdet
leges fokán és állapotában az E. önként 
kínálkozott, ámde az iskolaügy fejlődésé
vel és a tankötelezettség kiterjesztésével 
mind jobban előrenyomult a két nem el
különítése. Tanyai iskolákban, falvakban 
és kisebb városokban, anyagi eszközök 
híján mindkét nembeli gyermekek közös 
osztályokba járnak, míg a középfokú isko
lákban a nemek különválasztása túlnyomó. 
Ez a közgazdasági szempont az E. javára 
különösen a világháború óta érezteti hatá
sát. Ehhez járul a modem nőmozgalom, 
amelynek hívei, a két nem egyenjogúsá
gára való hivatkozással, sürgetik az E.t. 
Sok érv szól az E. mellett, de talán még 
több ellene. Az előbbieket W. F. Harris, az 
Egy. Államok közokt. biztosa, a követ
kezőkben véli látni : 1. a rendszer termé
szetes voltában, amely megfelel a családi 
nevelésnek; 2. a hagyományban; 3. az 
igazságosságban, mert mindkét nemet 
egyenlő bánásmódban részesíti; 4. gazda
ságos voltában, mert két iskolát eggyel 
póto l; 5. abban, hogy a tanítónak munká
ját megkönnyíti a tananyag és ennek fel
dolgozása tekintetében, végre 6. a fegye
lemre és a növendékek szellemi és erkölcsi 
fejlődésére háruló előnyökben. Ezzel szem
ben az E. ellenzői hivatkoznak arra, hogy
1. a két nem közti megkülönböztetésre 
már a természet u ta l; 2. hogy ez a különb
ség testi, szellemi és lelki vonatkozásban, 
szóval az egész szervezetben is megnyilat
kozik ; 3. hogy mindkét nembeli ifjúságnak 
más és más a rendeltetése ; 4. hogy az E. 
ellenkezik a differenciálás modem elvével 
és 5. az egyéni neveléssel, amely eleve 
kizárja az azonos tananyagot; 6. hogy 
a nemi érés kora mindkét nemnél külön
böző időpontra esik s ennek megfelelően 
más a szellemi fejlődésnek is az üteme és 
ritmusa ; és végül 7. hogy a nemi feszült
ségnek állítólagos enyhülése, amely az 
erkölcs javára esnék, legjobb esetben is 
csak külsőleg szűnik meg. Nálunk már kez
dettől fogva tartózkodó álláspont tapasztal
ható az E.sel szemben. így  br. Mednyán- 
szky Alajos 1842. közoktatási reformter
vezetében azt kívánja, hogy ahol csak 
lehet, a leányiskolákat a fiúkétól el kell 
választani, amit a királyi rezolució hely
ben is hagy. Ez a terv feltételezte, hogy 
a leányokat mielőbb tanítónők képezzék,
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amire M. figyelme szintén kiterjedt. Az 
1848. megtartott I. magy. egyetemes 
tanítógyűlés is kívánta, hogy a fiúk és a 
leányok egymástól elkülöníttessenek.

I  r  o  d . A z öná lló  m ü v ek b en  és é rtekezésekben  fe le tte  
g azdag  iro d a lo m b ó l csak  a  k ö v e tk e ző k e t em lítjü k . 
H. Herzfelder: D ie gem einsam e E rz ieh u n g  d e r Ge
sc h le c h te r  (1907). Fr. W. Foerster : S chu le  u . C h a ra k te r  
(19201*). C oeduca tion  in  th e  schoo ls a n d  colleges of th e  
U n ite d  S ta te s  (W ash in g to n , 1904). Grundscheid: K o 
e d u k a tio n  in  d en  V er. S ta a te n  (1906). Meylan: L a  
co éd u c a tio n  des sexes (1904). Woods A lice: A dvance  
in  co -ed u ca tio n  (1919). Lochner: G esch lech te r tren n u n g  
u . G esch lech tervere in igung  im  d eu tsc h e n  S chulw esen 
d e r  V e rgangenhe it (1923). M. v. Tiling: P sy c h e  u .  
E rz ieh u n g  d e r w eib lichen  J u g en d  (1926*). U. Uaiding : 
D ie K o e d u k a tio n  od e r d ie  gem einschaftliche  E r 
z iehung  d e r K n a b e n  u . M ädchen , besonders  in  der 
V o lksschu le  (1924*). J. Eoffmann: D ie  K o ed u k a tio n  
(K a th .  S c h u lo rg an isa tio n , 1925 '). lt. Lochner : G eschlech
te r tr e n n u n g  u . G esch lech tervere in igung  im  d e u tsc h e n  
S chu lw esen  d e r  V e rg an g en h e it (1923). H. v. Pestalozza : 
D e r S tr e i t  u m  die K o e d u k a tio n  in  d en  le tz te n  30 J a h r e n  
in  D eu tsc h la n d  (1921.). Ad. Ferriére: L a  co éduca tion  
d e s  sexes d a n s  ses ra p p o r ts  avec  la  crise  de  la  fam ille  
e t  la  t ra n s fo rm a tio n  de  l ’école (1925, iroda lom m al). 
J . Vaissiére : L a  co éd u ca tio n  des sexes e t  la  science 
p o s itiv e  (1928). B. Howard: T h e  m ix ed  school. 
A  s tu d y  of co ed u ca tio n  (1928). Kemény F .: A  nem i 
p ro b lém a  (1907, 42— 46. 1.). K é p é r t .  (M. P .)  A z E g y . 
Á llam ok  közös isko lá i (1909, 384). K oedukác ió  B aden- 
b e n  (1910, 102). E g y ü t te s  nevelés az  E gy . Á llam ok  
isko lá iban  (1910, 180). A k ö zép isk . ta n u ló k  szé tv á la sz 
tá s a  nem ek  s z e r in t C h icagóban  (1910, 514). Kelemen J . : 
A z e g y ü tte s  nev e lés  eg ész ség tan a  (1910). A  n em ek  
kü lö n b ö ző  képességei (1912, 177). A  koed u k ác ió  ta n u l 
ság a iró l (1913, 160). Benisch A . : A koedukác ió  H o rv á t 
o rszág b an  (1916). Poirson: L a  co éd u ca tio n  (ism . 1918, 
560). (M. K .)  Pick A. : A koed u k ác ió  M agyaro rszágon  
(1915). ü. a. : A  k o ed u k ác ió  és a  kö zép isk o la  (1916).

Ehrenfels, Christian hr. (1859—) filo
zófus és pszichológus, prágai egyet. tr. 
Brentano és Meinong hatása alatt áll. 
A modern értékelmélet egyik megalapo
zója, az etikát erre építi. A pszichológiá
ban a „Gestaltqualität“ fogalmát ő állí
totta fel. M. : System der Werttheorie 
(2 köt., 1897—98). Sexualethik (1907). 
Kosmogonie (1916). Das Primzahlgesetz
(1923). P .

Eidetika. Urbantschitsch, E. R. Jaensch 
és munkatársai azt találták, hogy a szem
léleti formáknak van egy különös faja, 
a „szemléleti kép“ (Anschauungsbild), 
amely középúton áll a képzet (emlékkép) s a 
valódi érzet (szemlélet) között. Azokat az 
egyéneket, akiknél az ilyen szemléleti ké
pek előfordulnak, az E.us típusba soroz
zuk. A szemléleti képek a valóságos szem
lélés alkalmával keletkeznek s ennek 
elmúlása (pl. a szemlélés végett exponált 
kép elvétele) után az eredeti érzetkép 
teljes, sőt azt felülmúló részletességével, 
élénkségével és hűségével s hallucinatori- 
kus erejével lebeghetnek az eidetikus egyén 
látómezejében ; az utóképtől azonban kü
lönböznek, mert visszatérhetnek s nem 
szorulnak szilárd fixációra. E. R. Jaensch 
úgy találta, hogy e szemléleti képek az 
ifjúkori fejlődés szabályszerű láncszemét 
alkotják, de a további életkorban elmarad
nak, kivéve egyes ritka eseteket (pl. 
Goethe eidetikus volt). W. Jaensch az 
eidetikusok táborában két altípust külön
böztet meg : a T (tetanoid-) típust, amely

nek szemléleti képei az utóképhez közel
állók, síkszerűek, merevek s néha az ab- 
normitás jellegével is bírnak (kényszer
képek) ; továbbá a B (basedowoid-) típust, 
amelynek szemléleti képei inkább plasz
tikusak, az akarás hatása alatt átalakul
hatnak, élénkek. A B. és T. elnevezések 
az orvosi és konstitucionális jelleget eme
lik ki a két típusban. Jaenschék iskolája 
az E.us jelenségek részletes törvényeit is 
kidolgozta. Pedag. szempontból az eidetikus 
jelenségek a költői és művészi alkalmas
ságot jelentik s mint ilyenek fontosak.

í r  o  d . ürbantschitsch : Ü b e r s u b j. o p tische  A nschau - 
u n g sb ild e r (1907). A Z e itsch r. fü r  P sycho log ie  84— 88. 
k ö te te ib e n  szám os m u n k a tá rs  (a  k é t  J ae n s c h , K ro h , 
B usse , K re llen b e rg  s tb .)  a d a lék a i. Saupe: E in f. in  d ie  
n eu ere  P sy ch o l. (1927, 54— 83. 1. f.). Várkonyi: A 
lé lek t. m a i á llá sa  (A th en aeu m  1928. 126— 132. 1.). Fr. 
Wilhelm: D ie B ed eu tu n g  d . e ide tisch en  F o rsch u n g  f. 
E rz ieh u n g  u . U n te r r ic h t (1927). E. B. Jaensch: D ie 
E id e t ik  u . d . ty p o lo g . F o rsch u n g sm eth o d e  in  ih re r 
B ed eu tu n g  f. d . a lig . P sycho log ie  u . d . Ju g e n d p s y c h o 
logie (1927*). P. Metz: D ie e idetische  A nlage d . J u g e n d 
lichen  in  ih re r  B eziehung  z. k ü n s tle risch en  G e sta ltu n g  
(1929). E id e t ik : Päd. Mag. 1252., 1253., 1275., 1323. sz.

V. H.
Eisler, Rudolf (1873—1926) osztrák filo

zófiai író, főleg Wundt befolyása alatt áll. 
Munkássága jelentékenyebb részét füo- 
zófiai lexikonok alkotják, amelyek a filo
zófiai kutatásnak igen hasznos segéd
eszközei. Szisztematikus művei ismeret- 
elméleti és pszichológiai tárgyúak. M. : 
Wörterbuch der philosophischen Begriffe 
(19264). Philosophenlexikon (1912). Hand
wörterbuch der Philosophie (1913). Der 
psychologische Parallelismus (1894). Krit. 
Einführung in die Philosophie (1905). 
Grundlagen der Philosophie des Geistes
lebens (1908). Geist und Körper (1911). 
Der Zweck (1914). P.

Eklekticizmus (éxléyeiv =  kiválogatni) az 
a filozófiai eljárás, amely a különböző 
rendszerekből és irányokból kiválogatja a 
neki tetsző elemeket és ezeket többé-ke- 
vésbbé szisztematikusan, azonban mélyebb 
összefüggés nélkül egységesíti. Az E.nál 
ennélfogva kevósbbé az elvszerűségre, mint 
inkább a tartalmak összeilleszkedésére 
esik a hangsúly. Ezért rendszerint a gon
dolkodás ellanyhulásával lép fel, amikor 
az emberi szellem vagy nem látja már a 
maguk eredeti frisseségében a problémá
kat, vagy pedig hiányzik benne az erő és 
bátorság az elvek következményeinek le
vonására. A hanyatló ókor filozófiája 
(újabb akadémia, római stoa) az előbbi 
esetre, a renaissance bölcselkedése (huma
nisták, Montaigne), vagy a X IX . sz. 
francia spiritualista iskolája (V. Cousin) 
pedig az utóbbira jellemző példa. Más
felől azonban kétségtelen, hogy az E. min
dig a sokoldalúság és a szélsőségektől való 
mentesség kifejezője. Az eklektikusok 
gyakran óvatosabbak és körültekintőbbek 
megállapításaikban, mint azok, akik vala
milyen meghatározott princípiumból indul - 
nak ki és ezt szigorú következetességgel

M agyar P ed ag ó g ia i L ex ikon  I. 15
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igyekeznek végigvezetni a gondolkodás 
minden területén. Ez a szellemi magatartás 
érvényesül a pedagógiai F.ban is. E.ról a 
pedagógiában akkor beszélünk, ha a neve
lés elméleti kiépítése nem valamilyen meg
határozott (önálló) filozófiai rendszer, ha
nem tisztán a nevelési eszmények, ténye
zők és funkciók pozitív rendje alapján tör
ténik, vagy más szóval kifejezve : ha a 
pedagógiai elmélet, a maga tételes össze
függésében fennáll akkor is, ha az alapvető 
elvek nincsenek benne egységesen keresz
tülvezetve. Az ilyen eklektikus pedagó
gusok legfőbb törekvése főleg arra irányul, 
hogy a nevelés egyes kérdéseiben a tudo
mány legújabb kutatásának megfelelő 
felfogást tolmácsolják, hogy ily módon a 
pedagógiának ezt az áttekintő tárgyalását 
minden nevelő, esetleg eltérő filozófiai 
(vagy vallási) meggyőződésének kára nél
kül használhassa. A szempont tehát itt is 
a tartalmakra, nem pedig az elvi háttérre 
esik : a mi a fontos, nem pedig a honnan. 
Ilyen eklektikus pedagógiát írt már Nie- 
meyer (1. o.) ; az újabbak közül Fr. Paulsen, 
P. Barth, a franciáknál L. Dugas s mások. 
Minthogy a pedagógiának mint elméletnek 
is mindenkor az élet közelségében kell ma
radnia, amellyel állandó kölcsönhatásban 
áll, azért természetszerűleg az E.nak itt 
nagyobb jelentősége van és más elbírálás 
alá is esik, mint a filozófiában, ahol több
nyire egészen felületes és tarthatatlan 
álláspontot jelez. Az eklektikus pedagó
gusok rendesen a józan mérséklet kép
viselői, akik ismerik a pedagógiai életet 
és számolnak minden eshetőséggel. Ezért 
egészen jogosulatlan ezt az E.t valamilyen 
rendszer álláspontjáról lesújtó bírálattal 
illetni. Maga a nevelési gyakorlat mindig 
hajlott és hajlik az E. felé és ezt a legjob
ban megalapozott elmélet sem fogja belőle 
soha kiküszöbölni. Másfelől természetesen 
ép oly kevéssé jogosult, ha az E., amely 
mindennel számot vet, csak éppen elvi 
hátterével nem, ebben a gyakorlati élet
ben horgonyzó biztonságérzetében szkep
tikusan, vagy éppen fölényesen tekint 
azokra a kísérletekre, amelyek a pedagógia 
elméletének elvi kiépítésén fáradoznak.

Prohászka.
Elemi iskolán ma népiskolát értünk 

(1. o.). Az „elemi iskola“ elnevezés iskoláink 
hivatalos műszavai közé 1827. vonul be. 
Az 1825—27. országgyűlés közoktatási 
bizottsága ugyanis az 1791-i bizottság 
törvényjavaslatának 2. szakaszában az 
iskolák nevét megváltoztatta : a népisko
lák Scholae Triviales neve helyébe a Scholae 
Elementares-t iktatta. (V. ö. Komis : Esz
mények I. 10, II. 10— 11. 1.) Ma a hivatalos 
elnevezés „elemi népiskola“ .

Elemi népiskola : 1. Népoktatásügy.
Életkorok : 1. Fejlődési szakaszok.
Életrajzok (gör. : biographia). A köve

tendő póldaadásnak és mintaképeknek a

nevelés és oktatás egész folyamán kiváló 
szerep jut. Az élő példák (tanító, szülők, 
környezet) mellett erre a célra, az életre 
való nevelésre, az É. különösen alkalmasak, 
mert elénk tárják nagy és jó emberek 
életét és működését és az ezekből leszűr
hető tanulságokat. Az ilyen eszményt kép
viselő személyiségek É.nak tárgyalása 
lehet elbeszélő, oktató (pragmatikus) és 
fejlődésszerű (genetikus). Az előadás, akár 
élő, akár írott szóval történik, legyen 
meleg, eleven, érdeket keltő, mert csak így 
lesz képes a hallgató v. olvasó kedélyére, 
akaraterejére hatni és a hőssel való együtt
érzésre rábírni. Az É. értékesítésére főleg 
a történelemben és az irodalomban nyílik 
alkalom, bár az egyoldalú biografikus mód
szertől itt is tartózkodni kell. A történelmi 
É. a történelemnek szerves része (Carlyle r 
A történelem megszámlálhatatlan É. fog
lalata). A görög és a római irodalomból 
ide tartoznak pl. : Tacitus Agricolája, 
Curtius Nagy Sándora, Plutarchos pár
huzamos életrajzai, Suetonius életrajzai. 
Az irodalomtörténetben is szerep jut 
az életrajzoknak. Vallásos tekintetben 
a hitoktatás során a biblia és a szentek 
élete nyújt bő anyagot. Az olvasóköny
vek önként kínálkoznak az É. számára,
m. p. már az alsó fokon és minden 
vonatkozásban, tantárgyban. Történe
lem: Szt. István, Szt. Imre, Gizella, Hunya
diak stb. Földrajz : Széchenyi I., Vásár
helyi P. stb. Fizika : Jedlik Á., Eötvös J., 
Newton, Faraday stb. Természetrajz ; 
Hermann O., Brehm stb. Utazók és fel
fedezők : Körösi Cs. S„ Benyovszky M., 
Magyar L„ Biró L. stb. Magasabb fokon, 
a képzőkben, a neveléstörténetben kiváló 
magy. és külföldi pedagógusoknak jufc 
hely. A magy. irodalom bővelkedik kiváló 
életrajzírókban (Kazinczy, Kis J., Toldy
F., Csengery A., Szalay L„ Kemény Zs., 
Gyulai P.) és e tekintetben úgy hazai, mint 
külföldi viszonylatban szinte kimeríthe
tetlen anyag áll rendelkezésre (1. írod.).

í r o d .  Emerson R. W .: Az em beriség  k épv ise lő i 
(1923). Juhász A. : N ag y  gondo lkodók  (1924). Lambrecht 
K .: A  g o n d o la t ú t tö r ő i  (2  k ö t . ,  1923— 25). Macaulay 
Th. B .: í r o d .  és t ö r t .  ta n u lm á n y o k  (V ilá g k v tr .) . Ost- 
wald W .: F e lta lá ló k , felfedezők, n agy  em berek  (1921*). 
Szász B. : Az em beriség  jó te v ő i (1908). Smiles S. m a g y . 
is m eg je len t m u n k á i. Takáts S . : M agy. n ag y asszo n y o k  
(1925). R ég i m ag y . a sszo n y o k  (1907). E é g i m a g y . 
k a p itá n y o k  és gen erá liso k  (1922). A legnagyobb  m ag y . 
^ .g y ű jte m é n y  Szinnyei J . : M agy. író k  é le te  és m u n k á t 
(14 k ö t . ,  1891— 1 9 1 4 ); fo ly ta tá s a  és k iegészítése  Gulyás 
P. sze rk esz té séb en  m egje lenő iéiben .

Élettan : 1. Biológia.
Elfáradás : 1. Fáradtság.
Elhagyott gyermekek : 1. Atyai hatalom, 

Gyermekvédelem.
Elismerés : 1. Dicséret, Jutalom.
Elkényeztetés : 1. Hibák a nevelésben.
Elkülönítés : a fertőző betegségek elleni 

küzdelemnek egyik alapvető fontosságú 
ténykedése. Lényege, hogy a beteget a 
betegség egész tartamára az egészségestől 
teljesen elzárjuk. Az egyes fertőző beteg-
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ségeknél az elkülönítés tartama más és 
más (1. : Fertőző betegségek). Az iskola szem
pontjából az E.nek felette nagy jelentősége 
van, mert nélküle a fertőző betegségek 
könnyen „iskolai fertőző betegséggé“ vál
hatnak, amint hogy az E. előtt egyes 
fertőző betegségek (kanyaró, vörheny, 
bárányhimlő, szamárhurut) majdnem ki
zárólag az iskola révén terjednek. Ebből 
az időből maradt vissza az „iskolai fertőző 
betegség“ és a „gyermekfertőzö betegség“ 
helytelen fogalma. Az iskolának tehát az 
E.re vonatkozó rendelkezéseket a leg
pontosabban kell végrehajtania. Az el
különített szobájának ajtajára piros cédula 
kerül ezzel a szöveggel : „Itt ragályos beteg 
van, tilos a bemenet !“ Bárczi.

Ellen K ey: 1. Key Ellen.
Ellenálló erő. Az E. a jellemnek (1. o.) 

egyik értékes tulajdonsága. A következetes 
cselekvésmód ugyanis csak akkor válik 
lehetségessé, ha a zavaró hatásokkal szem
ben megfelelő ellenállást tanúsítunk. E 
zavaró, ingatagságra vezető hatások szár
mazhatnak a környezetből és az egyén 
belső világából (érzelmek, hangulatok). Az 
E .t a bölcselők mint „erősséget“ (forti- 
tudo), „bátorságot“ (dvögeía) em lítik; 
tévedés volna azonban azt hinni, hogy ez 
az „erősség“ pusztán régi, harcias korok 
barbár követelménye volt. A mai korban, 
amelynek egyik főkövetelmónye a kitartó 
munka, nem kevésbbé szükség van E.re az 
egyhangúsággal, fárasztó hatással járó 
munkáknak helyes teljesítéséhez. (Az al
kalmasságvizsgálatok külön kitérnek az 
egyhangú és unalmas feladatok megoldá
sában mutatkozó E. mérésére. Giese). 
Különös E.re van szükség a gyermek- és 
ifjúkor éveiben a bűnözések különböző 
alkalmaival és ingereivel szemben. Ami a 
nemi etikát illeti, az utca, a szennysajtó, 
mozi stb. csábításaival szemben az E. fő
kép az önuralomban, tömeglélektani jelen
ségek (pl. pánik) esetén pedig a lélekjelen
létben nyilatkozik meg. Lelki (vagyis 
erkölcsi) E. mellett beszélünk még a testi 
E.ről is, amelyen a kifáradás és megbete
gedés lehetőségeinek kis számát értjük 
valamely szervezetben.

í r o d .  Th. Elsenhans: C h a rak te rb ild u n g  (1920’, 
12. 1. f.). Foerster-Schütí: A  nem i é le t  e t ik á ja  és p e d a 
góg iá ja  (1909). V . H .

Ellenőrző értekezletek : 1. Értekezletek, 
Érdemjegyek.

Ellenszenv. Az E. általában a nevelés 
folyamán és különösen az iskolában, több
féleképpen jelentkezhetik : előfordul mint 
a gyermek E.e a szülőkkel vagy tanárokkal 
szemben, valamely iskolatárssal szemben, 
egyes tantárgyak iránt, a) A pszicholó
gusok (Lobsien, W. Stem) részletesen és 
módszeresen tanulmányozták azt a kér
dést, mily tantárgyakat kedvelnek leg
jobban a tanulók s milyenek iránt visel
tetnek E .v e l; kutatták ennek okait s a

nemek (fiúk, leányok) szerint eltérő ti
pikus különbségeket. Mivel a vizsgálatok 
a német gyermekekre vonatkoznak, szük
séges volna kiterjeszteni őket a magyar 
iskolák növendékeire is. b )  Bár a tantár
gyak ezirányú statisztikai vizsgálatából 
(Hofman) kitűnt, hogy bizonyos tárgyak 
E.ességét nem lehet önkényesség és ingado
zás nélkül kísérletileg megállapítani, annyi
val kevésbbé, mert ez a jelleg nagyban függ 
a tanító (tanár) ellenszenves vagy szimpa
tikus voltától : a tanulók nagy része ettől 
teszi függővé a tantárggyal szemben tanú
sított magatartását. Az E. mint „ellenzéki 
szellem“ is megnyilvánulhat az osztály
ban a tanítóval szemben, különösen a ser
dülés korában (v. ö. Dac) s ilyenkor mint 
csoportpszichológiai jelenséget kell fel
fogni. A modem pedagógia egyes mozgal
mai éppen abból a mozzanatból indulnak 
ki, hogy a nevelők és növendékek viszo
nyát kedvezőbbé tegyék és a gyermek s az 
ifjú a tanítóban, tanárban és az iskolai 
törvényekben ne lásson ellenszenves, meg
kötő, hanem felszabadító hatalmat. A mai 
lélektani pedagógia (pl. Claparede), a 
„tevékeny iskola“, a „gyermekből kiinduló 
neveléstan“ szintén a nevelő és növendék 
szimpátiájának minél nagyobb elmélyíté
sén munkálkodik, c) A  tanulók egymás 
iránti E.e legjobban a gyermek (örökölt) 
„harci ösztönéből“ magyarázható (Bővet).
L. még : Gyűlölet.

í r o d .  Qyertyánffy J . : A z ellenzéki szellem  az  isk o lá 
b a n  (P edag . K ö n y v tá r) .  E. S tem : A ngew . P sycho log ie  
(1921, 4 0 .1 . {.). Claparéde : P sy ch o l, de  l ’B n fa n t (1926, 
486. 1. f ., A  „ v o n z ó “  nevelés). P. Bővet: L ’in s t in c t  
c o m b a ttif  (1928). y .  £ f .

Elme. E.tan a pszichológiának az az 
ága, amely a tudatfolyamatokat mint 
szervezetekhez kötött, sajátszerű élet
jelenségeket a maguk szubjektív mivoltá
ban, a biológiai gondolkozás keretein belül 
kutatja (Ranschburg : Az emberi elme. I. 
1923. VI. 1.). Az E. szó különösen a pszi
chiátriában használatos. V. H.

Elmegyöngeség : 1. Gyengeelméjűség.
Elmélet (theoria) Aristoteles szerint a 

gondolattartalmakra ráirányuló, tiszta ész- 
tevékenységben álló, megismerő életmaga
tartás, igazságszemlólet, belátás, amely 
szemben a cselekvéssel (praxis) és az alko
tással (poiésis) a legteljesebb boldogságot 
nyújtja (ú űeiogla xb ydtaxov xai ágtaxov. 
Met. XII. 7.-Eth. Nie. X. 7) és ép ezért a 
maga tisztaságában csak az Istenség saj átj a. 
Bármily változáson ment is át az E. fogalma 
az idők folyamán, az aristotelesi jelentésnek 
két alapvonását máig megtartotta. 1. Min
den E. egyetemes fogalmak (törvények) 
alapján magyarázza a természeti vagy szel
lemi jelenségeket, hogy ezáltal egységüket 
és összefüggésüket kimutassa és 2. minden 
E., amennyiben tisztán elvi megismerésre 
törekszik, független egyrészt a tapasztalás
tól, másrészt a gyakorlattól, ellenben alátá
masztja ezt és irányítására befolyhat. A tu

13*
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dományos gondolkodás fejlődésével azután 
mindinkább kialakult az a további követel
mény, hogy az E.nek lehetőleg személyte
lennek kell lennie és hogy kiépítésénél első
sorban logikai (érvényességi), nem pedig 
metodológiai vagy pszichológiai szempon
toknak kell érvényesülniük. Az E. tehát a 
deduktív magyarázat egy neme, amely 
mindig valamilyen végső, legfelső princi- 
piumból vezeti le tételösszefüggését. Ezért 
egy E. mindig önmagában hordja igazo
lásának lehetőségét és nem szorul rá a ta
pasztalás, a gyakorlati élet igazolására. Egy 
helytelen E.et nem az élet cáfol meg, ha
nem az önmagában omlik össze, tételössze- 
függésónek igazolhatatlanságánál fogva; 
míg másfelől egy E. helyességét nem dönti 
meg az a körülmény, ha „nem válik be“ 
a gyakorlatban. Azzal azonban, hogy az 
E. a jelenségek bizonyos csoportjában 
rendet, összefüggést mutat ki, a gyakor
latot is igazolhatóvá teszi és tudatosságot 
kölcsönöz eljárásainak. Ez a körülmény 
biztosította mindenkor az E.nek előkelő 
szerepét gondolkodásban és életben egy
aránt ; nélküle tudásunk szétesnék a pusz
tán alkalmi és rendszertelen ismeretek 
tömegére és tevékenységünk mindenkor 
indokolhatatlan volna. Ebből válik ért
hetővé az E. nagy jelentősége a nevelés
ben is. A nevelés, mint minden felelős em
beri tevékenység, múlhatatlanul szüksé
gessé teszi e tevékenység indokolását, ami 
azonban pusztán ösztönszerű, vagy csak 
alkalmi meggondolásból eredő kifejtése 
alapján sohasem volna lehetséges. A neve
lés minden ténykedésének olyannak kell 
lennie, hogy az egy tudatos célösszefüg
gés szervesen beilleszkedő tagjának legyen 
tekinthető és ezt az összefüggést biztosítja 
éppen az E. Kétségtelen, hogy a nevelés 
tevékenysége az E.ből nem tanulható el. 
Az E.nek azonban nem is az a feladata, 
hogy valamilyen tevékenységre megtanít
son. A természettudományi E.ek sem ta
nítják meg a természetet a maga tevékeny
ségkifejtésére, a történet-E.ek sem írják 
elő a történeti élet mozgását. A tevékeny
ség egyáltalán nem eltanulható, erre csakis 
maga a tevékenység gyakorlása taníthat, 
a hozzá való képességgel pedig születni 
kell. Ebből a szempontból valóban igaz, 
hogy „paedagogus non fit, séd nascitur“. 
A tevékenység indokolása, igazolása azon
ban mindenkor csak az E. alapján lehet
séges. Maga a tevékenység soha sem igazol, 
hanem csakis az a tételösszefüggés, amely
ben e tevékenység jelentése, értelme jut 
kifejezésre. S e tételösszefüggést egy végső, 
egyetemes elvből fejti ki éppen a peda
gógiai E. Lásd m ég: Gyakorlat.

í r o d .  Pauler A . : L og ika  (1925, 214. 1. f.) Komis 
Gy.: B eveze tés  e tu d o m , g o n do lkodásba  (1922, 9 5 .1 . f.). 
K. Busserl: Logische U n te rsu ch u n g en  I .  (232. 1. f.). 
E. Richert: E in l. in  die  P h ilo so p h ie  I .  (1921, 385, 1. f.). 
Weszely Ö .: A z elm éle t és g y a k o rla t  (a  K orszerű  
n ev elés i p ro b lé m á k  c. k ö te tb e n , 1927). Prohászka.

Elméleti pedagógia, vagy némelyek sze
rint általános pedagógia, a pedagógiának 
az a része, amely a nevelés problematiká
ját elvi alapon és rendszeres összefüggés
ben fejti ki. Minthogy minden szisztemati
kus tárgyalás lényegénél fogva elméleti 
(1. o.) természetű, ezért a pedagógia is, 
mint tudomány, tulajdonképpen a maga 
egészében E., amely a nevelés tisztán gya
korlati kérdéseivel is mindenkor elvi meg
gondolás alapján foglalkozik. Mégis E.án 
közelebbről a pedagógiának azt a részét 
szokás érteni, amely a nevelés általános, 
alapvető kérdéseit tisztázza s így ez a 
megjelölés megkülönböztetésül szolgál egy
részt a gyakorlati pedagógiával (1. o.) szem
ben, amely ezeket az általános elveket 
konkrét esetekre alkalmazza, másrészt pe
dig elhatárolja a történeti pedagógiától. 
Ebben a jelentésében a tudományos peda
gógia megalapítójánál, Herbart-nái lépett 
fel először. Amit előtte írtak — a politikai 
vagy etikai rendszerek keretébe szőtt ped
agógiai teóriákat (Platon, Aristoteles, 
Morus stb.), továbbá az alkalomszerű el
mélkedéseket (pl. Montaigne) nem te
kintve, — vagy a gyermeki fejlődést és 
ennek megfelelően a nevelési funkciók 
egymásutánját vette a tárgyalás alapjául 
(Rousseau), vagy pedig a nevelés ágai sze
rint csoportosította a problémákat (Co- 
menius, Locke). Herbart volt az első, aki 
az E .t etikára és pszichológiára alapozva, 
azt egy végső alapelvből, a nevelő 
céljából vezette le. Ettől fogva egészen 
máig, részben az ő hatása alatt, részben 
egészen más irányban számos kísérlet tör
tént az E. kidolgozására, így (csak a leg
jelentősebbeket em lítve): Th. Waitz (All
gemeine Pädagogik, 1852, 18984), O. Will- 
mann (Didaktik als Bildungslehre, 1882— 
1889, 1923s), P. Natarp (Sozialpädagogik, 
1898, 19266), J. Cohn (Geist der Erziehung, 
1919), E. Stern (Einleitung in die Päda
gogik, 1922), G. Kerschensteiner (Theorie 
der Bildung, 1926); a franciáknál: L. 
Dugas (Le probléme de l’éducation 1909), 
L. Gellérier (Esquisse d’une science péda- 
gogique, 1911), E. Roehrich (Philosophie 
de l ’éducation, 1910), J. Dubois (Le pro
bléme pédagogique, 1911); az angoloknál: 
A . Bain (Education as a science, 1879), 
P . Nunn (Education, its data and first 
principles, 1920), J. J . Findlay (Founda
tions of education, 1925—27), B. Russel 
(On education, 1926) s mások. Mindezek
nél a pedagógiai problematika csoporto
sítása és rendszeres kiépítése mindenkor 
különböző formában történik, a szerint, 
hogy kiindulásuk minő végső alapelven 
nyugszik. Általánosságban megállapítható, 
hogy az E. fejlődése a különböző szempon
tok és irányok érvényesülésével, tárgy
körének fokozatos kiszélesedését vonta 
maga után. így  a  herbartiánusoknál ere
detileg két problémacsoportra, t. i. ateleo-
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Légióra és a metodológiára ágazó tárgy
terület újabban mint egészen sajátos, kü
lönálló problémacsoportot vette fel a ne
velő és a növendék közti reláció vizsgálatát, 
továbbá kibővült az ú. n. pedagógiai szo
ciológiával is, amelynek inkább csak a 
ténylegesen fennálló intézmények és ne
velési szervezetek ismertetésére vonatkozó 
kérdéseit a régebbi kutatás a gyakorlati 
pedagógia tárgykörébe helyezte. Bármily 
eltérés mutatkozzék is azonban az egyes 
szerzők elvi felfogásában és a vonatkozó 
kérdések tárgyalásában, ezeket úgyszól
ván közös nevezőre hozva, az E. tárgy- 
területe a következő öt problémacsoportra 
tagozódik : 1. A pedagógia tudományelmé
lete. Feladata annak vizsgálata, hogy 
mennyiben lehetséges a pedagógia mint 
tudomány, mi a sajátos tárgya és mód
szere, továbbá minő helyet foglal el a tudo
mányok rendszerében, minő viszonyban 
áll a többi tudománnyal (az ú. n. alap- és 
segédtudományok kérdése) és végü l: minő 
részekre vagy ágakra osztható fel (1. Peda
gógia mint tudomány). 2. A nevelés meta
fizikája. Kiindulva a nevelésnek mint a 
kölcsönhatás egy egészen sajátos formá
jának fogalmi elemzéséből, vizsgálat alá 
veszi ennek a hatásnak a természetét és 
feltételeit, továbbá lehetőségét és határait. 
A nevelési hatások sajátos természete a 
nevelő és a növendék közti szimpatetikus 
kapcsolatból válik érthetővé. Ezzel egy
felől a nevelő típusának, mint egészen sa
játos életformának a vizsgálata, másfelől 
pedig azoknak az általános feltételeknek 
(egyéni adottság, fejlődés, környezet) ta
nulmányozása válik szükségessé, amelyek 
a nevelői ráhatásokat lehetővé teszik és 
azoknak egyszersmind határt szabnak. 
(L. Nevelés fogalma, Pedagógiai Eros, 
Nevelés tényezői, Nevelés lehetősége.)
3. A nevelés értékelmélete. Magában foglalja 
mindazokat a problémákat, amelyek a 
nevelés céljának és feladaténak megálla
pítására vonatkoznak. Tehát a cél és az 
eszmény összefüggését kimutatva, tanul
mány tárgyává teszi a lehetséges művelt
ségeszményeket, amelyeket a kor szellemi 
irányának és életkövetelményeinek szem 
előtt tartásával tartalmi kritikának vet 
alá, hogy ilymódon azután a nevelés egész 
tevékenységének normativumává tegye. 
Az E.nak ezeket az értékelméleti problé
máit, az előbbi, metafizikai természetű 
problémákkal együtt (nevelés fogalma, 
célja, feladata, lehetősége, szükségessége) 
régebben pedagógiai teleológia néven szok
ták összefoglalni. Egyes írók filozófiai pe
dagógiának is nevezik. (L. Cél, Eszmény.)
4. Müveltségelmélet. JCettös feladatot fog
lal magában : az egyik a kultúra tartal
mának elemzése alapján a művelődési ja
vak kiszemelése, a másik a műveltség el
sajátítását elősegítő eszközök és módok 
megállapítása. A művelődési javak ki

szemelésének úgy kell történnie, hogy az 
a nevelés kitűzött céljának megfeleljen. 
Két egymással szembenálló felfogást kell 
itt az E.nak mérlegelnie : a műveltség ál
talános vagy pedig speciális irányú le
gyen-e. Tisztán a növendék szubjektivi
tása szempontjából kétségkívül az E.nak 
az utóbbi álláspontra kellene helyezkednie. 
Szem előtt tartva azonban a kultúra tárgyi 
összefüggését és az ebből eredő követel
ményeket, továbbá azt a körülményt, hogy 
a szervezett nyilvános nevelés sem specia
lizálhat túlságos mértékben, az E. minden
kor a kultúra egészét (tehát vallást, művé
szetet, erkölcsöt, tudományt stb.) fogja 
a művelődési javak kiszemelésénél alapul 
venni. Ebből adódnak azután a műveltség
elmélet különböző ágainak : a vallási, er
kölcsi, művészi, intellektuális képzésnek 
sajátos problémái. Viszont a műveltség- 
elmélet módszertani fejezete is kettős 
problémát foglal magában: egyrészt a 
művelődési javak elrendezésének (sorrend
jének) problémáját, ami függ a javak belső 
értékétől, de ugyanakkor az elsajátítás 
lelki feltételeitől is, — másfelől pedig azok
nak az eljárásoknak, nevelői tevékenysé
geknek problémáját, amelyek a műveltség 
elsajátítását lehetővé teszik. A kísérleti 
pedagógia eredményei ezen a területen 
lesznek értékesíthetők. (L. Műveltség, Er
kölcsi, Vallási, Esztétikai nevelés, Didak
tika, Módszertan.) 5. Szervezetelmélet (vagy 
némelyek szerint pedagógiai szociológia). 
Minden nevelés az egyéni lélek kiművelé
sére irányul, de csak a társas közösség 
keretében folyhat, a művelődés nemcsak 
egyéni kötelesség, de az a társas közösség
gel szemben is, amely mindenkor a megértés 
és a tevékeny közreműködés követelmé
nyével lép fel az egyénnel szemben. A szer
vezetelmélet ezért vizsgálja egyfelől az 
egyén (gyermek), másfelől a közösség jogát 
a nevelésre, továbbá mindazokat a kompli
kációkat, amelyek ebből a kettős problé
mából fakadnak. Az egyén a szabad fejlő
dést követeli, a közösség ezzel szemben a 
művelődés menetét mindig kanonizálja. 
Melyek azok a kollektív szervezetek, 
amelyek ennek a kanonizációnak jogalap
jául szolgálnak (család, egyház, állam, 
társulatok stb.) és minő viszonyban álla
nak ezek a neveléssel? Minden szervezet 
bizonyos cél érdekében létesült szellemi 
alakulat: mikép függ össze ennek a szerve
zett alakulatnak a célja a nevelés céljával 
és miképpen tükröződik vissza azokban 
az intézményekben, amelyeket ezek a 
szervezetek a nevelés számára létesítenek, 
az illető szervezett közösség általános szel
leme? Fennállásukban függetlenek ezek a 
közösségszervezetek egymástól, vagy pedig 
megállapítható bizonyos összefüggés vagy 
hierarchia közöttük s ha igen, mi ennek az 
alapja és mennyiben érvényesíthető a ne
velés intézményszerű kialakításában (a ne
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velési közigazgatásban)? Ez az alap két
ségkívül a kultúra tárgyi összefüggésében 
keresendő. így  vezet el végül ez a vizsgá
lódás a kultúrpolitika területére, amelynek 
legfőbb problémája ép abban á l l : mikép 
normálható a művelődés útja a közösség
célnak legmegfelelőbben. (L. : Szervezet, 
Iskola és társadalom, Kultúrpolitika.)

í r o d .  (a  szövegben e m líte tte k e n  k ív ü l ) : Stoy : 
E n c y k lo p ä d ie , M ethodologie  n . L i te r a tu r  d . P äd ag o g ik  
(1878). T. Zitier: A llgem . P ä d a g o g ik  (1876, 1896’). 
W. Toischer: T h eo re tisch e  P äd ag o g ik  u . a llgem eine 
D id a k tik  (1912’). P. Barth : D ie E lem e n te  d . E rz ieh u n g s- 
u . U n te rrich tB leh re  (192S‘— ’•). A. Stadler : P h ilo so p h i
sche  P äd ag o g ik  (1917). G. Grünwald: P h ilo soph ische  
P äd ag o g ik  (1917). J . Göttler: S y stem  d e r  P äd ag o g ik  
(1927‘). F. Paulsen: P ä d a g o g ik  (1921’). J. Wagner: 
E in fü h ru n g  in  d . P äd ag o g ik  a ls  W issenschaft (1926). 
U . Wentscher: P äd ag o g ik . E th isc h e  G rund legung  u . 
S y s te m  (1926). E. Otto : A llgem . E rz iehungsloh re  (1928). 
J . W. Howerth ; T h e o ry  of e d u ca tio n  (1926). J. C. 
Cha-pman a n d  G. S . Counts: P r in c ip les  o f e d u ca tio n  
(1924). Th. E. Shields : P h ilo so p h y  of e d u ca tio n  (1917). 
T. Raymont: P r in c ip les  of ed u ca tio n  (1913). A m a g y a r 
iro d a lo m b a n  : Kármán M .: A nevelés fe lad a ta i. A d a 
lék o k  a  g im n . o k ta tá s  e lm éle téhez  (1914). Weszely Ö. : 
B eveze tés  a  n ev e lé s tu d o m á n y b a  (1923). A z  e g y e s  
p r o b l é m a c s o p o r t o k h o z :  1. B. Bauch: Ü b e r 
d ie  ph ilo s . S te llu n g  d . P ä d ag o g ik  im  S y stem  d . W issen
sch a fte n . (V ie rte ljah rssch r . f. ph il. P ä d . 1917). R. 
Eönigswald : Ü b . d . G rund lagen  d . P äd ag o g ik  (1918). 
W. Freytag: D ie m e th o d isch en  P ro b lem e d . P ä d ag o g ik  
(1924). J. Prüfer : T heo rie  u . P rä z is  in  d . E rz ieh u n g  
(1917). B . Johannsen : D e r L ogos d . E rz ieh u n g  (1926). 
Wesen u . Wert d. Erziehungswissenschaft ( J .  C ohn, M. 
E t t l in g e r  c ikke ivel, 1929). Prohászka L . : P edagóg ia  
m in t ku ltú rfiio zó fia  (M. P .  1929). 2. M. Vanselow: 
M etap h y s ik  d e r  E rz iehung  (1930). Fináczy E .: A 
n evelés  foga lm án ak  e lem zése (M. P . 1917 és V ilág
n é ze t és nevelés 1925). E. Krieck: P h ilo so p h ie  d e r 
E rz ieh u n g  (1922). M. Scheler : W esen  u . F o rm en  der 
S y m p a th ie  (1926’). G. Kerschensteiner : D ie Seele des 
E rz ieh e rs  (1926). A. Fischer : E rz ieh u n g  a ls B eru f (1921). 
A. Bork: L e h re r u . S chü le r (1924). E. Grisebach : D ie 
G renzen  d . E rz ieh e rs  u . seine  V e ra n tw o rtu n g  (1924). 
J . Cohn: V ere rb u n g sleh re  u . P ä d a g o g ik  (B efre ien  u . 
B inden , 1926). G. Ju st: V ere rb u n g  u n d  E rz ieh u n g  (1930.) 
S. Fináczy E . : E szm én y ek  és va ló ságok  (M . P . 1916 
és V ilágnéze t és nevelés 1926). Komis Gy.: É r té k -  
e lm é le t és pedagóg ia  (M. P .  1918). J. Wagner: P ä d a g o 
gische  W er tle h re  (1924). R. Lehmann: D as  do p p e lte  
Z iel d . E rz ieh u n g . G rundzüge  e in e r pädagog ischen  
T h eo rie  (1925). 11. Johannsen: K u ltu rb e g riff  u . E r 
z ie h u n g sw issen sch a ft (1925). M. Scheler: D ie F o rm en  
des W issens u n d  d ie  B ild u n g  (1926). E. Spranger: D as 
d e u tsc h e  B ildungsidca l d . G egenw art in  ge sch ich ts 
p h ilo so p h isch e r B e leu ch tu n g  (1929’). S. Behn: P h ilo 
soph ie  d e r W e r te  a ls  G ru n d w issen sch aft d e r päd ag o g i
schen  Z ie ltheo rie  (1930). 4 . G. Kerschensteiner: D as 
G ru n d ax io m  des B ildungsprozesses (1924). E. Spranger : 
K u ltu r  u . E rz ieh u n g  (1926’). V. Henry: D as B ild u n g s
p ro b le m  (1925). 5. M. Scheler: D ie W issensfo rm en  u . 
d ie  G ese llschaft (1926). Th. L itt: In d iv id u u m  u . G em ein
sc h a ft  (1926*). U. a . : G esch ich te  u . L eben . P rob lem e 
u . Ziele k u ltu rw iss . B ild u n g  (1925*). E. Krieck: M en
schen fo rm ung . G rundzüge  d . ve rg le ichenden  E rz ieh u n g s 
w issen sch a ft (1925). V. a .: D as N a tu r re c h t  d e r K ö rp e r
sch a fte n  a u f E rz ieh u n g  u n d  B ildung . Z u r N eu b eg rü n d u n g  
d . N a tu r re c h ts  (1930). G. H. Betts: S ocial p rin c ip les  
o f e d u ca tio n  (1912). W . R. Smith: In tro d u c t io n  to  
e d u ca tio n a l sociology (1917). Komis Gy.: K u ltú ra  és 
p o lit ik a  (1928). Prohászka.

Élmény. 1. Tisztán lélektani értelemben 
É.nek mondjuk a tudattartalmakat, vagyis 
mindazokat a tudatjelenségeket, amelyek 
a reflexió vagy intencionális tudataktusok 
(1. fenomenológia) tárgyait teszik, azon
ban maga a reflexió is tudattartalommá, 
tehát élménnyé válhatik. Spranger is kü
lönbséget tesz lelki aktusok és É.ek közt, 
bár hangsúlyozza, hogy a kettő nem vá

lasztható el élesen egymástól. Szerinte 
az aktus : valamilyen egyén feletti jelentés- 
tartalomra irányuló, annak megvalósítá
sát célzó lélektevékenység, az É. pedig 
ennek a jelentéstartalomnak recepciója. 
Minden É.ben van azonban aktusjellegű, 
alakító erejű mozzanat, mint ahogy vi
szont az aktus is mindig É .szerűséget rejt 
magában. (Lebensformen 19307, 22. 1. f.)
2. Az É.eknek nagy jelentőségük van az 
életformálás és művészi alkotás szem
pontjából ; ilyenkor az É.t pregnáns érte
lemben vesszük, mint kiemelkedő, fontos 
É.t, ,,ős-É.“t (v. ö. Oundolf : Goethe, 1916).
3. Az É.ek logikai feldolgozásra szorulnak, 
hogy belőlük „tapasztalás” váljék, a szó 
füozófiai értelmében. Az oly filozófiát, 
amely az É.ek filozófiai feldolgozását, 
vagyis az É.eknek jelentményekkel és ér
vényességekkel való átszövését elveti, 
esetleg háttérbe szorítja s az É.ek lélek
tani tiszta („vak“ vagy „néma“) alakjai
ban keresi a létet vagy az érvényessége
ket, nevezzük élményfilozófiának (pl. 
Bergson bölcseleté). Az É.filozófia fő mód
szeres eszköze az intuíció (1. o.).

í r o d .  Höffding: E r leb n is  u n d  D e u tu n g  (1923). 
Riókért: D ie P h ilo soph ie  des L ebens  (1922*). Driesch : 
G ru n d p ro b l. d . P sycho log ie  (1926, 19. 1. f.). W. 
Schönbrunn : E r leb n is  d . D ich tu n g  in  d . S chule (1924*). 
I. Weiler : E r leb n is  u . S c h u la u fsa tz  (1923). R. Gürt
ler: T riebgem ässer E r le b n isu n te rr lc h t (1929*). E r le b 
n is  a ls  B ild u n g sm itte l: a  Päd. Mag. szám o s  füze te .

V. H.
Előadó tanalak: 1. Akroamatikus tan

álak.
Elokvencia. A latin ókesszólásnak külö

nösen Cicero mintájára újból való felkaro
lását és a középfokú és felső iskolákban való 
elterjesztését a humanizmus térfoglalása 
hozta magával. Több egyetemen akkor az 
elokvenciának állandó tanszéke volt. A 
humanista nevelés célját Sturm már 
1538-ban így formulázza: „propositum a 
nobis est, sapientem atque eloquentem pie- 
tatem finem esse studiorum“. A gyakorlat
ban azonban a hangsúly az elokvenciára 
esett és így a Sturm-féle iskola retori iskola 
lett Quintilianus értelmében. Ez az esz
mény jóval szűkebb körű, akár Agricoláé, 
Erasmusó vagy Melanchthoné. (L. Fináczy :
III., 225. 1.) Szelényi.

Előkészítő iskola (tanfolyam) általában 
olyan tanügyi intézmény, amely tagjait 
(tanulók, hallgatók) valamely (következő) 
magasabb tanintézetbe való belépésre, 
vagy vizsga letételére igyekszik képesí
teni. Ez utóbbiak nagyobbára magán- 
jellegűek, nem ritkán üzleti vállalkozások. 
A fenti értelemben az elemi népiskola 
E.ja a középiskolának, ez pedig a főisko
lának. Vállas Antal Egy felállítandó 
magyar központi műegyetemről (1841) 
c. tervezetében a 3 osztályú reálgimná
zium a műegyetemnek E.ja lett volna. 
Németországban és Ausztriában az E. 
intézményes megvalósításával találkozunk.
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Ennek a V orschule-n&k célja előkészítés 
a középiskola legalsó fokára s vagy ezzel 
kapcsolatban vagy önállóan szerveztetett. 
Három évfolyamban a tehetősebb szülők 
gyermekeit a 6—9. életévben a népiskola 
tanterve szerint képezték ki, különös tekin
tettel a középiskola sajátos követelményeire 
és a nyelvtani terminológiára. Kisebb 
tanulólétszám mellett főleg vegyesnyelvű 
vidékeken váltak be. Joh. Tews, aki be
hatóan ismerteti ennek az intézménynek 
történetét, statisztikáját és a mellette s 
ellene szóló pedagógiai és társadalmi érve
ket, a következő eredményre ju t: „A 
Vorschule nem állhat meg a népoktatás
ügy egyetemes felfogásával szemben ; en
gedményszámba megy a mindkét részről 
felmerülő tökéletlenségekkel szemben“ és 
a demokrácia nevében kívánatos, hogy 
mihamarabb eltűnjön. Ez a mindenkire 
egyaránt kötelező új négyosztályú Grund
schule (1. o.) életbeléptetése óta fokoza
tosan meg is történik. Előkészítő tan
folyamok ( Vorbereitungskurse) , amelyek a 
népiskolát végzett tanulókat más taninté
zetekbe való belépésre, illetőleg felvételre 
készítették elő, Ausztriában is voltak. 
L. még : Előkészítő osztály.

Előkészítő osztály. Rendeltetése főleg az, 
hogy előkészítse, tehát megkönnyítse az 
átlépést az elemi népiskolából a közép
iskolába. Ehhez képest hol az elemi iskola 
fölé, hol a középiskola alá szervezték. 
Guizot francia közokt. miniszter az 1833. 
évi népiskolai törvényjavaslat indokolásá
ban is utalt arra, hogy „nagy hézag tátong 
az elemi iskolai oktatás és a klasszikus 
középiskolai oktatás között“. Egy E.lyal 
bővített hétosztályú magy. tannyelvű kö
zépiskola tervével már Apáczai Csere Já
nosnál (1625—59) találkozunk. Abban a 
szakvéleményben, amelyet Hurtel a bécsi 
olitechnikum tr. mondott Mednyánszky 
r. tanulmányi tervezetéről (1842), t. k. 

azt kívánja, hogy a magy. szakiskola három 
ágazata elé még egy közös E.t állítsanak 
fel, amelynek tanítási anyaga felölelné 
mindazt, amire a kereskedelmi, mező- 
gazdasági és ipari ágazatnak egyformán 
Bzüksége van. Az erdélyi ref. egyházi fő
tanács bizottsága által kidolgozott és 1847- 
ben életbe lépett tervezet szerint az öt alsó 
+  négy felső =  kilenc gimnáziumi 
osztályon kívül volt még egy E. is. 
Ugyancsak ür van a középiskola és a fő
iskola között. Ezt Mednyánszky br. száz 
évvel ezelőtt azzal igyekezett enyhíteni, 
hogy néhány tanulmányt iktatott közbe. 
Az álmosdi Ratio a gimnázium és akadémia 
közt fennálló hidat, „az első esztendős 
deákok oskoláját“, két évfolyamból álló 
„encyclopaedicus cursusra“ szélesítette. 
Patakon pedig Vay József indítványára  ̂a 
gimnáziumot alul is, felül is megtoldják 
egy osztállyal: alul az elemiből csatolnak 
egy osztályt a gimnáziumhoz, felül pedig
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ráépítik a „repetensek osztályát“. Elő
készítő osztályok Magyarországon még az 
1883 : XXX. te. életbeléptetése után is 
szerveztettek néhány állami középiskolá
nak kötelékében, nemzetiségi vidékeken. 
Ezek az osztályok később, mikor az elemi 
népiskolák színvonala mindinkább emelke
dett, egymás után megszűntek. Felállítá
suk főleg tannyelvi nehézségek miatt tör
tént. Schneller J. szerint „Az élő nyelvek 
birtokának érdeke követeli elsősorban az 
előkészítő osztályokat“, amelyeknek (ket
tőnek) szükséges voltát részletesen meg
okolja és óratervét is közli (1. A kolozsvári 
orsz. tanárképzőintézet gyakorló közép
iskolájának tansgervezetére és tantervére 
vonatkozó Javaslat, Kolozsvár, 1918, 
102—10. és 149. 1.). L. még: Előkészítő 
iskola.

Élő nyelvek tanítása: 1. Modem nyelvek 
tanítása.

Elsenhans, Theodor (1862—1918) Fries- 
től befolyásolt német filozófus, a drezdai 
műegyetemen a filozófia és pedagógia volt 
tr.a. Főleg ismeretelméleti és pszicholó
giai kérdésekkel foglalkozott. A szellem
tudományi pszichológia sokat köszönhet 
az ő kutatásainak (elsősorban a lelkiisme
ret pszichológiájára vonatkozólag). A jel- 
lemnevelés kérdései is foglalkoztatták.
M. : Wesen u. Entstehung des Gewissens 
(1894). Die Aufgabe einer Psychologie d. 
Deutung als Vorarbeit für die Geistes
wissenschaft (1904). Fries u. Kant (1906). 
Charakterbildung (1908). Die Voraus
setzungen der voraussetzungslosen Wissen
schaft (1909). Lehrbuch der Psychologie 
(1912, 19202). Zur Psychologie der Ein
wirkung auf andere Menschen (1918). P.

Első iskolaév. Nagy változást jelent a 
gyermek életében még akkor is, ha a gyer
mek óvodába járt, tehát hozzászokott a 
tömegben végzett munkához, a nevelő 
szavára való figyeléshez s nem egyenesen 
a családi nevelésből kerül az iskolába. Az 
első osztály tanítójának kellő tapintatra 
és gyermekismeretre van szüksége, hogy a 
gyermeknek iskolai élete és ezt megelőző 
élete között hirtelen szakadást, kellemetlen 
zökkenőt ne okozzon. A gyermek 6 éves 
korában, amikor az elemi iskola 1. osztá
lyába kerül, nagy mozgási szükséglete 
miatt nem tud huzamosabban nyugodtan 
ülni a padban. Az újabb iskolák ezért pa
dok helyett asztalokat alkalmaznak s meg
engedik, hogy a gyermek a teremben bár
mikor mozoghasson s azt a testhelyzetet 
vehesse föl, amelynek szükségét érzi. Ennél 
fontosabb, hogy minél többet tartózkodjék 
a szabadban s ott tanuljon és elégítse ki 
mozgási szükségletét. A 6 éves gyermek 
legfőbb eleme a játék, önnevelésének egye
düli eszköze. Ebben a korban a játéknak 
két főformája uralkodik : a mozgási és az 
alkotó játék. Az iskoláskorig a környezeti 
viszonyok szerint elég magas fokára jut-
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hat a gyermek a különféle kézügyességet 
és bizonyos szellemi fejlettséget kívánó al
kotó játékoknak. Az alkotás élvezettel jár, 
fejleszti a találékonyságot, elmélyíti a 
figyelmet. Ebben a korban a gyermek a 
puszta szóra csak akkor tud huzamosabban 
figyelni, ha az az elbeszélés formáját ölti 
fel. Szívesen hallgatja a mesét, az állatok 
és növények életéről szóló történeteket. 
A 7—8 éves korig a hívés jellemzi a gyer
meket. Minél kisebb, annál teljesebben 
hisz el mindent, amit elgondol vagy hall. 
Azt hiszi, hogy a dolgok értünk vannak és 
törődnek velünk. Gondolkodása egocentri
kus, azaz a valóságot inkább magához ido
mítja, semmint ő alkalmazkodnék a való
sághoz. Magának gondolkozik. Mindent 
saját szempontjából ítél meg. Nem tud más 
álláspontjára helyezkedni. Nem elemez. 
Nem képes helyes szintézist alkotni. Min
dent mindennel kapcsol s bármivel igazol. 
A külső (objektív) világot a lelki (szubjek
tív) világ hasonlóságára, a lelki jelensége
ket pedig anyagiasán, a külső világ hasonló
ságára fogja fel. Nem képes helyes megha
tározásokat alkotni. Következtetése 7—8 
éves korig sem nem induktív, sem nem de
duktiv, hanem transzduktív, azaz egyesről 
egyesre halad a logikai szükségszerűség 
tudata nélkül. Nem ismer természeti tör
vényeket. Gondolkozásában a törvény 
szükségszerű, de nem egyetemes és szük
ségszerűsége nem fizikai, hanem erkölcsi, 
illetve társadalmi szükségszerűség. A csoda 
(a kivétel) tehát a 7-—8 éves korig szerves 
alkotórésze a gyermek világfelfogásának. 
Csak ezután kezdi a gyermek megkülön
böztetni az erkölcsi szükségszerűséget a 
fizikai szükségszerűségtől (Piaget). Ke
délye a vidámságra hajlik és vágyódik. 
A bibliai és egyéb történetek közül a derű
seket hallja legszívesebben. A meleg és 
élénk színek kapják meg. A képben a sza
bályosat, a befejezettet, a szépet szereti. 
Ismeretkörének és szókincsének gazdag
sága főképpen a környezetétől függ. Szám
ismerete nagyon fogyatékos és csak a szám
sor első számaira terjed ki. Számtani mű
veleteket kevés gyermek tud, különösen 
kevés tud pusztán számnevekkel végezni 
műveleteket. Aránylag kevés olyan szava 
van a gyermeknek, amellyel lelki jelensé
geket, értelmi és erkölcsi tulajdonságokat 
fejez ki. A rokonalakú szavak értelmét haj
landó összecserélni, az átvitt értelmű (ké
pes) kifejezéseket magyarázat nélkül igen 
könnyen félreérti, illetve szószerint veszi. 
A 6 éves gyermek a „haza“ kifejezést még 
„otthon“-nak érti, a hazafias versekre még 
nem elég érett. Kenyeres.

Elszánt iskolareformerek (Entschiedene 
Schulreformer). Az egész oktatásügy gyö
keres át- és újjászervezésére irányuló moz
galom a világháború után világszerte, de 
főkép Németországban mind hangosabban 
jelentkezett: hellyel-közzel túlzásokat ér

lelt, szertelenségekbe tévedt : némely oldal
ról a fennálló, történelmileg kialakult 
szervezetek és intézmények gyökeres ki
irtását követelték. így Paul Oestreich 
vezetésével és Kawerau és Karsen közre
működésével Berlinben már 1919. meg
alakult a Bund entschiedener Schul
reformer unter den akademisch gebildeten 
Lehrern, amelynek Die Neue Erzie
hung c. folyóiratát Baege szerkesztette. 
Ebben az egyesületben (székhelye : Ber
lin-Friedenau) tömörültek mindazok, akik 
a nevelés- és oktatásügyet az új német 
ifjúsági mozgalom szellemében és a társa
dalmi életfelfogásra és új életformákra 
törekvő kulturális fejlődés értelmében 
óhajtották megreformálni. A résztvevők 
különböző személyi és politikai állásfog
lalása csakhamar az eredeti szervezet át
alakítására, kiszélesítésére vezetett: egy 
egyetemes szövetségre, amely nem szorít
kozott a középisk. tanárságra, hanem fel
ölelte az egész tanítóságot és a mozgalom 
iránt érdeklődő közönséget. Ugyanekkor 
a folyóirat szerkesztését Kawerau, Oest
reich és Hilker vette át. Ennek a mozga
lomnak és szövetségének lényeges követe
lései a következők : a vallásoktatás ki
küszöbölése, az előkészítő iskolák, vizs
gálatok, osztályrendszer, kötött tantervek 
és tandíj eltörlése és a tanítás nyilvános
sága, szabad mozgás a felső osztályokban, 
koedukáció, a tanítóság és a tanulóság 
önkormányzata és döntő beavatkozása a 
tanítók és igazgatók kijelölésébe és a szülők 
hatáskörébe, ami a tanulóifjúság jogköré
nek mértéktelen és veszedelmes kiterjesz
tésével járt és egyértelmű a nevelésben 
mellőzhetetlen tekintélyi elvnek teljes le
rombolásával. Követelték még a német 
és a történelem tanításának megreformá
lását, mintaiskolák szervezését, továbbá 
hogy a tanulók önmaguk ejtsék meg a 
selejtezést és hetenként egy szabad nappal 
rendelkezzenek. E szélsőségekkel szemben 
nem hallgathatjuk el, hogy az E. pro- 
grammjában egy-két helyes törekvés is 
akad, ilyenek : az egyoldalú intellektualiz- 
mus és a merőben gépies munka elleni 
küzdelem, a gyermek pszichéjének és tehet
ségeinek az eddiginél különb méltatása és 
a társadalmi érzék fejlesztése. A fent 
jelzett reformok a következő 3 iskola
típusban jutnának kifejezésre : 1. A szabad 
mozgásra berendezett differenciált egy
séges iskola : kötelező tantárgyakkal ren
delkező közös alapiskolával (Grundschule), 
amely mellé párhuzamosan szabadon vá
lasztható tantárgyakkal tanfolyamok szer- 
vezendők. Ezek a különböző tehetségek 
szabad kifejtését tennék lehetővé, a tanulók 
szabad választás szerint látogathatnák és 
munkaközösségeket alkotnának. 2. Az 
élet iskolája (Lebensschule), amely a múlt 
rovására a jelent, a tanulók saját élmé
nyeit állítaná középpontjába. Ez az iskola
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a hagyományos, de az élettel kapcsolatban 
tárgyalt tantárgyakon kívül felölelne ker
tészeti, háztartási stb. gyakorlatokat, to
vábbá gyakorlati bevezetést a társadalmi 
és állami életbe. 3. A termelési iskola 
(Produktionsschule), amely az orosz Blon
sky tervét, a merő gépiesség kiküszöbölé
sével óhajtja megvalósítani. Nappali iskola 
ez technikai, művészeti és szociális kikép
zéssel és termeléssel, önként vállalt mun
kával és segítéssel különböző ipari válla
latoknál, közben pihenőkkel, játékkal, ét
kezéssel. A hagyományos régi iskolának 
merő ellentéte ez az iskola, amelyben 
természetesen nem jut hely sem érdem- 
jegyeknek, sem vizsgáknak.

í r o d .  P. Oestreich: Zur Produktionsschule (1920). 
Entschiedene Schulreform. Abhandlungen zur Erneue
rung d. deutschen Erziehung (1920 óta, eddig vagy 100 
kötet jelent meg). Die Praxis d. entschiedenen Schul
reform (1921). Die Schule d. Volkskultur (1923). Die 
klassische Einheitsschule (1923’). Lebens- und Produk
tionsschule (1923). S. Kaiserau: Der Bund entschiedener 
Schulreformer (1922). Alter u. neuer Geschichtsunter
richt (1924). Fr. Hüker : Deutsche Schulversuche (1924). 
S. Kawerau: Soziologische Pädagogik (1921). Willi. 
Paulsen : Die Überwindung der Schule (1926). P. Peter
sen : Die neueuropäische Erziehungsbew'egung (1926). 
Fin&czy E . : Üjabb pedagógiai törekvések (1928. évi 
rektori beszéd, amely csattanóé példákat idéz az E. 

utópisztikus és képtelen terveiből. Olyan tervek ezek, 
amelyek az életet és gyakorlatot nem ismerő, egy
oldalú, sokszor a patológia határán áiló, monomániákus 
elméleti emberek kitalálásai).

Eltanácsolás : 1. Consilium abeundi.
Elternbcirat (az iskola mellé rendelt 

szülői tanács) a neve egy sajátos és újabb 
német intézménynek, amelynek célja, hogy 
a szülői értekezletek (1. o.) és a fogadó
órák (1. o.) mellett szorosabbá fűzze a 
család és az iskola viszonyát. Badenben
1914., Bajorországban 1917., Poroszország
ban 1918. alakultak a középiskolák mellett, 
általánosan azonban csak a világháború 
után terjedtek el. Az E. a szülők összes
ségének képviselete az iskolában ; az illető 
iskolát látogató gyermekek szülőiből ala
kul. Poroszországban minden ötven gyer
mekre jut egy „szülőtanácsos“, e tanács
tagok száma legalább ö t ; választásuk 
lajstromosan, vagy a szülök gyülekezetén 
felkiáltással, vagy végre titkosan történik. 
Ez az eljárás az E.on belül csoportok és 
politikai pártok alakítására vezetett, főleg 
Hamburgban. Az E. szervezete részletei
ben tartományok szerint különbözik. Az 
iskola vezetője és tanítósága rendszerint 
tanácskozó joggal vesz részt az üléseken. 
Az E. feladatai és jogai általában a követ
kezők : a két tényező együttműködésének 
előmozdítása a gyermekek testi, szellemi 
és erkölcsi fejlődése érdekében, az iskola 
belső életére vonatkozó kívánságok és 
javaslatok közvetítése és megvitatása ré
vén, az iskola és a tanítóság felügyeletének 
kivételével. Ehhez járul Szászországban a 
község felelőségérzésének felkeltése az 
iskolával szemben és a munka gondolatá
nak megvalósítása. Hamburgban az E.

az iskolai közigazgatás önálló szerve, 
tanácskozó és végrehajtó joggal rendel
kezik az iskolai élettel kapcsolatos ügyek 
felett, külön bizottságokat küldhet ki és 
köteles negyedévenként a szülőket össze
hívni és évenként ezek és a tanítóság elé 
jelentést terjeszteni. Sürgős esetekben 
rendőri védelemben is részesül. Ezidő- 
szerint a szülők jogai alapján a törekvés 
az E. hatáskörének kiszélesítésére irányul, 
m. p. a szülőknek az iskolai közigazga
tásba való bevonásával; továbbá arra, hogy 
az intézményt minden tartományra Ó3 az 
egész birodalomra kiépítsék (Landes-El- 
ternbeirat, Reichs-Elternbeirat). Az E.tal 
rokon intézmény a Schulpflegschaft (iskolai 
gondnokság), amely minden különálló 
iskolán a tanítóból, a község és a szülők 
képviselőiből alakul (kéttanítós iskolában 
a két utóbbi csoportból legfeljebb 5—9 
tag). Ennek az intézménynek figyelme 
főleg az iskola külső viszonyaira irányul: 
építkezések, játékterek, tárgyi szükség
letek, jótékony intézmények. L. még : 
Család és iskola. Szülői értekezletek.

í r o d .  Schulpolitisches ABC, 1. füzet: Der Eltern
beirat. Lohmann: Die Arbeit im E. (1920). J. Tews : 
Elternabende u. E. (1922). A porosz E.ra vonatkozó 
hivatalos törvények és rendeletek Weidmann-nál és 
Hallé-ban (Waisenhaus 1922), jelentek meg. Fr. Var- 
rentravv '■ Elternbeirat u. E.swahlen (1926"). R. 
Gottschalk: Zur Umgestaltung des E.s (Päd. Mag. 
1223. sz.).

Éltes (Ellenbach) Mátyás (1873—) 
gyógypedagógus. 1902 óta az értelmi fej
lődésükben korlátolt gyermekek oktatására 
szolgáló bpesti állami Kisegítő-iskola ig. 
M. : A gyengeelméjűek világából. Külföldi 
tanulmányúti tapasztalatok alapján (1902). 
Közérdekű tudnivalók a gyengetehetségű 
gyermekek oktatására szolgáló Kisegítő
iskolákról. A vk. min. megbízásából (1905). 
A gyermeki intelligencia vizsgálata Binet- 
Simon és mások módszerei nyomán magyar 
gyermekekre alkalmazva (1914). A gyer
meki intelligencia vizsgálatának részletes 
eredményei (1916). Rövid útmutató a 
Binet-Simon-féle intelligenciavizsgálatok
hoz (1916). Egy gyermek ötszöri intelli
genciavizsgálata (1916). Megismételt intel
ligenciavizsgálat eredménye értelmi fogya
tékosokon (1928).

Elv (princípium) : Aristoteles szerint 
mindaz, ami valaminek létösszetevője, 
vagy oka, vagy amiből valami megismer
hető (Met. V. 1. 1012), tágabban értel
mezve : mindaz, amiből valami bármi 
módon származik. Kant az elvek szerinti 
megértést, mint a különlegesen létezőnek 
az egyetemesben, fogalmak segítségével 
történő megismerését határozza meg (Kritik 
d. reinen Vernunft, Phil. Bibi. 265. 1.). A 
legfőbb (logikai) elvek érvényét Pauler 
magukban az elvekben gyökerezőnek fogja 
fe l; azokat pedig, akik az elvek alapját 
valamilyen létezésben keresik, ontológu- 
soknak nevezi. Poincaré a logikai alap-
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elveket kényelmességi szabályoknak tartja, 
amelyek gondolkozásunkat gazdaságossá 
teszik : érvényük használhatóságuktól függ. 
A logikai (1. o.) és etikai (1. o.) alapelvek 
mellett megkülönböztetünk konkrétabb 
természetű és szűkebb körű E.ket is, 
olyanokat, amelyek a cselekvésnek és 
gondolkozásnak bizonyos körben irányt 
szabnak. Ilyenek a pedagógiai E.ek. Az 
olyan nevelést, vagy elméleti rendszert, 
amely egy vagy több helyesnek felismert 
E.et következetesen megvalósít, illetőleg 
végigvezet, elvszerűnek nevezzük. Ily pe
dagógiai elv több van. Pedagógiai és di
daktikai E.ek pl. a következők : a tanuló 
öntevékenységének E.e („aktív iskola“), 
a természetes reakciók, a didaktikai for
malizmus vagy materializmus, a növendék 
egyediségének figyelembevétele („Päda
gogik vom Kinde aus“), az ismertről az 
ismeretlenre való haladás, a koncentráció 
és asszociáció, az erkölcsi szabadság E.ei 
stb. stb.

í r o d .  Baur: Metaphysik (1922). Vdrkonyi f f . : 
H. Poincaré nézetei az indukcióról (Athen, 1926. 119— 
143. 11.). Pauler: Logika (1920). / / ,

Elyot, Sir Thomas (1499—1546) angol 
humanista pedagógus és orvos, Morus ba
rátja, aki szembehelyezkedve a korabeli 
iskolázás középkori tradícióival, The Oou- 
vernour (1531) c. művében egy korát 
messze meghaladó, szinte egészen modern 
szellemű nevelés tervét rajzolta meg, 
amelyben a humanisztikus reform gon- 
dolatamellett a sajátosan angol nemzeti ön
tudattól áthatott nevelés szempontjai is 
érvényesülnek. Főként ez utóbbival ha
tott E. a következő századok angol peda
gógiai gondolkodására termékenyítőleg. 
A gentleman nevelési eszménye tulajdon
képpen vele vonult be az angol pedagógiai 
köztudatba. Nyomatékosan hangsúlyozza 
a testi nevelés fontosságát, amelynek kér
déseit külön munkában is (The castle of 
health, 1534) tárgyalta, kiterjeszkedve az 
ápolás és edzés összes feladataira és fel
említve a játék és a sport úgyszólván min
den nemét. Ugyancsak behatóan foglal
kozik az erkölcsi neveléssel; az önuralmat, 
a lelki edzettséget, a mértékletességet, 
akárcsak néhány évtized múlva Ascham 
és utóbb Locke, ő is mint gentleman-eré
nyeket említi. Az oktatásban a latin (és 
görög) nyelven kívül, amelyet játékosan, 
az anyanyelv módjára akar elsajátíttatni, 
a földrajzban, a történelemben, retoriká
ban, zenében akarja kiművelni a növen
déket ; továbbá a rajz és kézimunka is 
szerepel az ajánlott foglalkozások között. 
A latin és görög írók kánonát is megálla
pítja. The defence of good woman (1534) c. 
munkája a leánynevelésről szól.

í r o d .  Fináczy III. (1611. f.). Adams : The evolution 
of educational theory (1912). Emkes: Erziehungsideal 
bei Sir Thomas Mooro, Sir Thomas Elyot, R. Ascham 
u. J. Luly (1904). Benndorf: Die englische Pädagogik 
im 16. Jh. Elyot, Ascbam u. Mulcaster (1905). / J,

Ember 1. János (1856—) baranyai kir. X A~ 
tanfelügyelő. M.: A magy. néptanító'fm'yagi s' j 
helyzete (1889). Humanizmus az iskolai 
nevelésben (1889). Pápaszem nélkül (1891). ?
A magy. tanfelügyelő kötelességei (1892).
Apró emberek tudománya (1902). Az úr, 
az atya, a fiú (1909). — 2. Károly (1863—) 
ig. tanító, 1894—1922. a bp. kát. 
tanítónőképzőintózet tr., majd ig. Nagy 
tevékenységet fejtett ki a kát. iskolaügy 
szervezése körül; 1895. szervezte a kát. , 
.tanügyi tanácsot', miiül y llük Uüúta bKTőRSi' 
voTtrMr.: JeiiemkéjSfcés az iskolában (1889).
Az engedelmességre nevelés módszere 
(1889). Az önérzelem, az önbecs és ön- 
szeretet nevelése (1889). A nevelőtanítás.' j 
módszere (1897, 1915). Kát. közoktatásunk! 
és az autonómia (l8y»). A magy. kát. 
flSpuktUlas kdencszazadOü történetének át
tekintése (1900). A gyermeklélek megfigye
lésének módszere (1911). Módszertani és 
neveléstani jegyzetek (19178). Népoktatá- 

^sunk függő kérdései (1911). A beszéd- és 
^rteteBagjtalíertSföE" módszere (1911). A 
magyar népoktatás szervezete és állapota 
(1913). Szerk. az Iskola c. ped. folyóiratot 
és 1905 óta a Szent István-Társulat hiv. 
hetilapját, a Népnevelőt. Számos tan
könyvet írt. Oy. Ág.

3. István (1885—) középisk. tr. Tanul
mányai a történelemtanítás módszertanára 
irányulnak. M. : a M. P.-ban : A modern 
történettanítás kérdései (1923). Üjabb 
történetdidaktikai irodalom (1925 és 1930). 
Az O. K. T. K.-ben : A történettanítás 
reformjához (1925). A nemzeti történet
tanítás kérdéséhez (llfTb J. Tórténetszem- 
Télet^srtörténettaní t ás (1928). A történet- 
tanítás problémái (1929). A Magyar Műve
lődésben : Történelmi kultúra a társada
lomban (1922). A történelem tanárának 
hivatása (1926). A z O rsz . K n z n k t-  T a n á c s -  
ban a történelmi tanterv egyik előadója, 

’"Sntjd ouohfcliigy elő Bull. Al  U] UüllBlv 
alapján történelmi tankönyvsorozatot írt 
a középisk. III—VIII. oszt. sz.

Emberföldrajz s 1. Földrajz.
Embertan : 1. Antropológia.
Emericzy Géza (1838—1887) pedagógus, 

a jénai és a göttingeni egyetemen folyta
tott tanulmányai után 1862. a nyíregyházi 
ev. gimn. tr., majd ig. Miután Eötvös br. 
kiküldetésével Német- és Angolország
ban, továbbá Ausztriában tanulmányozta 
a népoktatásügyet, 1871. az iglói áll. 
tanítóképzőintózet ig. lett. M. : Az élet és 
az iskola (1866). Gymnasiumaink reformja 
(1867). A természetrajztanítás módszere 
(1879). Népiskolai tanítástan (1880, 18833) 
Népiskolai neveléstan (18822). Tapaszta 
lati lélektan (18793). Számos tan- és vezér 
könyvet írt. Dittes Jahresberichtjeiben is 
mertette Magyarország közoktatásügyét

Gy. Ág
Emericana, katolikus egyetemi és fő 

iskolai hallgatók színeket viselő bajtárs
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egyesületeinek szövetsége, amely 1921. 
alakult. Célja egységbe tömöríteni azt a 
főiskolai ifjúságot, amely a megalkuvás 
nélküli katolicizmust, a mély hazaszere
tetei, a tudományos foglalkozást és az 
erkölcsi alapon álló társadalmi életet tűzte 
ki feladatául. Szervezetével a magyar 
középkor világába vezet, régi diákszoká
sokat és lovagkorbeli szertartásokat újít 
föl. A szövetség az ország különböző vidé
keiről elnevezett rendekből vagyis egyesü
letekből (corporatiokból) áll, amelyekben 
a szülőföld kultuszát ápolják. Eddig 46 
oorporatio létesült, amelyek vidékeink 
vagy városaink régi történelmi neveit 
viselik (Pannónia, Transsylvania, Álba 
Regia, Savaria, Sycambria, Arrabona, stb.). 
A rendek fejei a protectorok, ügyeiket a 
priorok és seniorok vezetik, a protectorok 
együtt a szövetség káptalanját alkotják, 
amelynek élén a commendator áll. A 
szövetség tagjainak száma : 4000 apród és 
levente, 5000 öreg úr (dominus) és 3000 
nagyasszony, domina ée vicaria. A szövet
ség nagy jelentősége erkölcsnevelői neme
sítő hatásában mutatkozik. Oy. A.

Emerson, Ralph Waldo (1803—82) Long
fellow mellett a legnagyobb amerikai író, 
filozófus és költő. Öt évig tanító, majd 
unitárius lelkész. Coleridge, Swedenborg, 
Wordsworth és Carlyle befolyása alatt állt, 
az utóbbihoz benső barátság fűzte. Első 
munkája Nature (1836) erősen érezteti 
Kant filozófiájának hatását: az emberek 
természettől szellemileg és erkölcsileg mind 
egyenlők és magukban hordják a lángelme 
csíráját, amely csupán kedvező körülmé
nyekre vár, hogy kifejlődhessék. Eszményi, 
de egyben gyakorlati gondolkodása nagy 
hatással volt Amerika szellemi művelő
désére. A Harvard Collegében 1837. tartott 
beszéde The American Scholar hatalmas 
lökést adott az amerikai szellemi élet füg
getlenségének, őszinteségének és realitásá
nak. Mélyreszántó művei az olvasó részéről 
is komoly elmélyedést kívánnak. M. : fő
műve Essays on representative men (magy. 
Az emberi szellem képviselői, Szász K. 
1894 és Wildner Ö. 1920: Az emberiség 
képviselői). Literary ethics (1838). Conduct 
of life (1860). Society and solitude (1870). 
Social aimes (1876). Összegyűjtött munkáit: 
Centenary edition E. W. Emerson adta ki 
(1903—4). Magy. még megj. Művészet 
(ford. Rózsa D. 1921). Essayk (ford. Bálint 
L. 1924). Goethéről és Shakespeare-ről írt 
tanulmányait Grimm Jakab fordította 
németre.

í r o d .  Életrajzok: D. J. Suider (1921 és 1925). 
P. Russell: E. the wisest American (1929). S. M. Crothers 
ü. W. E. (1921). P. Sackmann : R. W. E.s Geisteswelt 
nach den Werken u. Tagebüchern (1927). E e p e r t .  
Bózsa D. : R. W. E. (Magy. Társ.tud. Szemle 1912). 
Erődi B. három E.ra vonatkozó francia munkát ismertet 
(M. P. 1910, 233. 1. f.).

Emke : 1. Erdélyrészi Magyar Közműve
lődési Egyesület.

Emke-iskolák: 1. Erdélyrészi Magyar 
Közművelődési Egyesület.

Emlékezet (memoria) névvel a régebbi 
lélektan az emlékezési (reminiscentia) 
tudat tények alapjául szolgáló folyamatot 
vagy tehetséget jelezte. Jelenleg az emléke
zetnek kétféle értelmezése áll szemben 
egymással: az egyik a fiziológiai és visel- 
kedéstani felfogás, a másik a tudatlélek
tani és spiritualista E.elmélet. Az előbbi 
szerint (1. Watson, Psychology from the 
standp. of a Behaviorist, 3. kiad. 332. kk.
11. és Piéron, Psych, expérim. 1927. 142. 1.) 
az emlékezet az idegrendszernek, vagy 
általában az élő szervezeteknek az a saját
sága, hogy az ingerek hatása alatt bizo
nyos változásokon mennek át (tanulás), 
e változások „nyomait“ megőrzik, asszo
ciációkat alkotnak és megjelenítik az ere
deti reakciókat; adott körülmények között 
újra, mégpedig annál könnyebben és gyor
sabban, minél többször ismétlődött az 
eredeti benyomás. Az első tanulás és is
métlések nyomait engramm-oknak nevezi 
a fiziológiai lélektan ; az engrammok ere
deti magyarázatát adja Ranschburg (Az 
emberi elme I, 1923. 84— 138. 1.). Viszont 
Bergson (Matiére et mémoire 74. 1.) az 
E.nek eme fiziológiai-habitude-alakját éle
sen megkülönbözteti a tudatos emlékezés
től s nem látja a kettőt ugyanazon alapra 
visszavezethetőknek. Sokszor még azok is 
különböztetnek egyébként emlékezés és 
megszokás (habitude) között, akik a kettőt 
vógelemzésben ugyanazon folyamatnak 
tartják, de a nyelvhasználat szerint az 
emlékezetnek a nevét az emlékképek fel- 
idézési alapjának tartják fenn, míg az 
„habitude“ tevékenységének eredményét 
a többé-kevésbbé automatizálódott cselek
vésekben pillantják meg. Tekintve, hogy 
az emlékezeti képek (képzetek) minden 
felidézése vagy felidéződése szintén tevé
kenység, azért az emlékezetnek „habi- 
tude“-elmélete teljesen elfogadhatónak 
mondható. A pedagógiát az emlékezés 
problémaköréből főképpen a következők 
érdeklik : a) Megkülönböztetjük a repro
dukciót a ráismeréstől (1. Claparéde, Psychol, 
de l’Enfant, 11. kiad. 189. 1. f.). Az előbbi
nek legkiemelkedőbb példája az értelmes 
vagy értelemnélküli szövegek emlékezet
ben tartása s felújítása. A visszaidézés 
gyorsasága, könnyűsége, hibátlansága fő
képpen az ismétlések számától függ. 
A ráismerést a régebbi lélektan minden 
emlékezetbeli tevékenység elengedhetet
len részének tartotta ; a kellék azonban 
sokszor hiányzik, pl. éppen a szóbeli 
visszaidézések egyes kiemelkedő eseteinél 
is (pl. a Miatyénkot hibátlanul el tudjuk 
mondani, anélkül, hogy jelen tudattartal
munkat összehasonlítanék az első tanulás 
tudattartalmával, azaz „ráismernénk“ ere
deti benyomásunkra). Viszont a ráismerós 
a lényeges mozzanat olyan esetekben, ami
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kor nem szóról-szóra történő emlékezésre 
van szükség : pl. a földrajzban nem annyira 
egy folyó mellékfolyóinak pontos elsoro
lását kívánjuk a növendéktől térkép nél
kül, mint inkább, hogy rájuk ismerjen s a 
térképen mint ismerős szemlélet-mezőn 
eligazodjék. Az emlékezet egyéb fajai, pl. 
az ú. n. speciális emlékezések (tárgy-, 
név-, számemlékezet, affektiv emlékezet, 
fantáziaképekre vonatkozó emlékezet), 
vagy az ú. n. E.típusok : látási, hallási, 
motoros, logikus és vegyes E.típus, a peda
gógust nem érdeklik közelebbről, mert 
kitűnt, hogy a felsorolt típusok egymástól 
független kifejlettségben nem találhatók 
meg a gyermekkorban, a speciális E.fajok 
rendkívüli fejlettsége pedig együttjárhat 
egyéb képességek alacsonyabb fokával, 
b) A szóreprodukció, memorizálás techni
kája s a gazdaságos tanulás külön vizsgá
latok tárgya, különösen Ebbinghaus óta 
s e kutatások jelenleg a (szellemi) munka 
lélektanává bővültek. Főleg e kutatások
kal kapcsolatban alakultak ki az emlé- 
kezetvizsgálás különböző módszerei : a) a 
választó (ráismerési) módszer: hasonló in
gerek sorozatából ki kell választani a való
ban nyújtott ingert ; ß) a reprodukciós 
módszerek: ingerszavak pontos felmondása 
bizonyos idő elteltével; y) az összehasonlítás 
módszere : párosával nyújtjuk az ingere
ket s a másodikról a kísérleti személynek 
meg kell állapítania, hogy előfordult-e már 
vagy sem. E módszerek mellett megkülön
böztetjük a szoros értelemben vett tanulási 
módszereket: c) segítő módszer : a kísér
letező kijavítja a begyakorlott emlékezeti 
sorozat felmondásánál ejtett hibákat s 
ezek száma adja a tanulás mértékét; 
ß )  az egyszeri anyagbemutatás után meg
olvassuk az eltalált tagok szám át; y) pá
ros szótagok módszere : egy sorozatot meg
tanul a kísérleti személy, majd a sorozat 
egyes részadatait inger gyanánt nyerve, 
ki kell egészítenie a hozzátartozó részekkel; 
ó) takarékossági módszer (amelynek a 
behavioristák nagy jelentőséget tulajdoní
tanak) : megtanultatunk egy szótagsoro- 
zatot, majd szünetet tartva, újra tanulja 
a kísérleti személy, s így megállapítható, 
hogy az első tanuláskor és a szünet idején 
(=  az érlelés, feldolgozás ideje) mennyi 
munkamegtakarítást értünk e l ; végül e) 
a szoros értelemben vett beemlózés mód
szere : egy sorozatot annyiszor s addig 
exponálunk, amíg a kísérleti személy tel
jesen meg nem tanulta (mértékül az ismét
lések számát vesszük), c) A jó megtartás
nak és reprodukciónak tapasztalati tör
vényei a fentebbi kísérletek alapján a kö
vetkezők : a reprodukció általában függ 
a mnemonikus tényezőktől, vagyis az in
geradás benyomás erősségétől, értelmes 
vagy értelmetlen, egyforma vagy kü
lönböző voltától (Ranschburg-féle gát
lások), a ritmustól, az ingerek számától

(gyakorlás), érzéki (motorikus-vizuális- 
akusztikai) érzelmes voltától, az életkortól, 
a napszakától, az illető egyén típusától és 
konstitúciójától, a figyelemtől, logikai be
osztástól, fáradtságtól stb. A memorizá
lásnál az ú. n. globális módszer előnyösebb 
a frakcionálónál, vagyis pl. egy verset 
nem versszakonkint kell gazdaságosan 
tanulni, hanem nagyobb, összefüggő egé
szek szerint. A legfőbb emlékezeti tényező 
a figyelem (1. o.). Az emlékezet kisegítő 
eszközeiről a mnemotechnika ad felvilágo
sítást. d) A jó emlékezet tulajdonságai : 
a könnyűség, hűség, készség, tartósság, 
széles kör, világosság, e) A felejtés nem 
más, mint a tudatból kiszorult és lappan
góvá vált tudattartalomnak (és engramm- 
nak) megszűnése; a felejtést részint az 
újabb tudattartalmak tudatba nyomu
lása, részint a latens tartalmak (s engram- 
mok) természetes halaványodása idézi elő. 
A felejtés főtörvénye a regresszió (Ribot): 
először az új s felületes tudattartalmakat 
felejtjük el s fokozatosan halad a felejtés 
a régebbi és fontosabb lelki összetevők 
felé ; Jóst törvényei szerint: a megszilár
dult asszociációk erőssége lassuló gyorsa
sággal fogy a kor előrehaladtával; vala
mely asszociációnak újratanulása, ismét
lése nagyobb eredménnyel jár, egyenlő 
feltételek mellett a régebbi, mint az újon
nan szerzett asszociációkra.

í r o d .  Fröbes : Lehrb. d. exp. Psychol. II’ (1929) 
124.1. f., további irodalom). 0. E. Müller : Zur Analyse 
der Gedächtnistätigkeit und des Vorstellungsverlaufe* 
I  (1911), III (1913). Eabrich : Päd. Psychologie I ’ (1921) 
1901. f. Ranschburg P .:  Das kranke Gedächtnis (1911). 
K om is: A lelki élet II. (1917—19). R ep  ért .  (M. P.) 
Krummer I . : Az ismeretek tartósságának feltételei 
(1911). Vértes J . : Das Wortgedächtnis im Schulkindes
alter (ism. 1913). P. Ranschburg: Das kranke Ge
dächtnis (ism. H. P. 1911). V . H .

Emléknapok. Az iskolaévet megnyitó 
és bezáró ünnepélyen kívül megfelelő mó
don megünneplendő okt. 6 és márc. 15, 
továbbá május hó utolsó vasárnapján a 
világháborúban elesett hősök emléke. 
Egyéb társadalmi jelentőségű megemléke
zések : a takarékossági nap : okt. 31, a 
rokon nemzetek napja okt. 18, a madarak 
és fák napja s leányiskolákban az anya- 
és csecsemővédő nap. Ezeken kívül min
den, a vallásos és hazafias nevelés szem
pontjából fontos alkalom (történelmi év
fordulók, kiváló férfiak, intézeti alapítók 
s jótevők emléke stb.) megünnepelhető.

Péch.
Emlézés : 1. K ö n y v n é lk ü l i  ta n u lá s .
Empirizmus (épneigía =  tapasztalás) 

az a filozófiai irány, amely összes is
mereteinket a tapasztalásból (1. o.) szár
maztatja s ezért az irány hívei azt állít
ják, hogy csak addig lehetséges megisme
rés, tehát csak addig beszélhetünk tudo
mányról, ameddig külső vagy belső tapasz
talásunk köre kiterjed. E.sal már az ókori 
filozófiában találkozunk (Epikuros, stoa), 
a középkori nominalisták és a renaissance
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humanistái közül is többen (pl. L. Vives) 
hajlottak rá, igazi megalapítója azonban 
az újkor elején F. Bacon (1. o.), aki a gon
dolkodás módszeres követelményét látta 
benne. Ezzel Bacon az újkori filozófiának 
egy egész sajátos fejlődési sorát nyitotta 
meg, amelynek legjelentősebb képviselői 
Locke, Berkeley és Hume. S bár a XVIII. 
sz. végén Kant az E. tanítását kritikának 
vetve alá, ennek egyedülvaló igényeit vég
érvényesen megdöntötte, kimutatva, hogy 
minden tapasztalásban már nem-tapasz- 
talati (apriorikus) elemek működnek közre, 
azért az E. a X IX . sz. folyamán a legkülön
bözőbb elnevezések alatt (pozitivizmus, 
methodologizmus, pragmatizmus stb.) új
ból feltámadt s ma is, különösen angol és 
amerikai körökben tovább él. Történetileg 
nézve, kétségtelen, hogy a pedagógiai gon
dolkodás ennek az E.nak csak az előnyeit 
látta. Az ú. n. pedagógiai realizmus kép
viselőit a XVI. és XVII. sz.-ban (Ratke, 
Comenius, Locke) tulajdonképpen az em
píria gondolata vezette módszeres újítá
saikban, amikor azt kívánták, hony min
den tanulás a szemléletesből, a közelfek
vőből induljon ki, vagy amikor a puszta 
szótanulmány helyett tárgyi tanulmányt, 
absztrakciók helyett életrevalóságot sür
gettek. A rousseaui naturalizmus hátteré
ben is (ha zavaros filozófiai előfeltevéseit 
nem tekintjük) az E. belátása lappang s 
még inkább ez jellemzi a filantrópisták 
törekvéseit. A múlt század végével meg
induló gyermektanulmány szintén empi
rikus vizsgálódásnak köszönheti fellendü
lését és ép így a belőle fakadó módszeres 
újítások is az empírián alapulnak. Mint
hogy a pedagógia ama részei, amelyek a 
nevelés tényezőivel és a nevelési szerve
zetekkel foglalkoznak, mindig tapaszta
lati adottságokkal dolgoznak, azért ezek
nek a kérdéseknek tárgyalásában termé
szetszerűleg mindig az E. módszertani 
elvét fogják követni. Egészen más a hely
zet azonban, mihelyt a pedagógia rendsze
res összefüggésének kiépítése válik fel
adattá, ahol tehát nemcsak ténykérdé
sekről van szó, hanem ezeknek a ténykér
déseknek igazolása, magyarázata szüksé
ges. Javak és értékek, célok és eszmények 
az E. érvényességi körén mindenkor kívül 
esnek. Mihelyt a pedagógus ezeket is a 
tapasztalásból törekszik levezetni, vagy 
belőle igazolni, szükségképpen petitio prin- 
cipii-t követ el, amennyiben abból akar 
igazolni, ami még maga is igazolásra szo
rul. Ezért az olyan pedagógiai kísérletet, 
amely „empirikus álláspontról“ törekszik 
a nevelési problematika egészét kifejteni, 
mindenkor kritikátlan (s amellett még 
korszerűtlen) vállalkozásnak kell minő
sítenünk.

í r o d .  Pauler Á . : Bevezetés a filozófiába (1920’, 
65. 1. f.) K om ig: Bevezetés a tudom, gondolkodásba 
(1S22. 36. 1. f., 78.1. f.). Fináezy: IV. <1927. 3—49. U.). 
E. Cagsirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie

u. Wissenschaft d. neueren Zeit’ (3 köt. 1922—23). 
R. Rcininger: Locke, Berkeley, Hume (1922).

Prohászka.
Enciklopédia (gör.: az ismeretek köre) 

fogalmi köre a korok szerint változott. Ma 
általában olyan munka megjelölésére szol
gál, amely az emberi tevékenység vala
mennyi területéről, vagy csupán egy terület 
egész köréről nyújt áttekinthető és össze
foglaló tárgyalásban ismereteket. Ez két 
módon történhetik : a) szerves összefüggés
ben (rendszeres E.k), b) a címszók alfa
betikus sorrendjében (reálenciklopédiák, 
lexikonok). V. ö. K . V. Stoy : Encyklo- 
pädie, Methodologie u. Literatur d. Päda
gogik (18782 ; u. o. az 5—9. 1. beható 
elemzése az E.knak). L. még: Pedagógiai 
enciklopédiák.

Enciklopódistáb : alapítói, kiadói és mun
katársai a nagy francia munkának : En- 
cyclopédieou dictionnaire raisonné des scien
ces, des arts et des métiers (28 köt. Paris, 
1751—72 ; Supplément 5 köt., 1776— 77. 
Table analytique 2 köt.). Ide tartoznak : 
Diderot és d’Alembert mint szerkesztők, 
továbbá Rousseau, Grimm, Dumarsais, 
Voltaire, Holbach br., Marmontel stb. 
Ennek a munkának, amely az összes 
emberi ismeretek tárháza volt, nagy szerep 
jutott a XVIII. század kultúrájában, ki
fejezője volt annak a filozófiai iránynak, 
amely akkoriban Franciaországban és 
Európa-szerte uralkodott. Az Encyelopédie 
a francia felvilágosodás hű tükre, amelyben 
minden haladó gondolat és új törekvés 
egyesül. Ennek a felvilágosodásnak hullá
mai német földre is átcsaptak : az együttes 
hatás a nevelői gondolkodásra legjobban 
a filantropisták törekvéseiben ismerhető 
fel, amelyek szintén az egyetemesség jegyé
ben folynak le és a gyakorlati szemponto
kat követik. Az Encyelopédie írói ugyanis, 
amikor a nevelésről értekeznek, nem a 
rendiség korlátái közt élő v. valamely 
meghatározott nemzethez, állami kötelék
hez, társadalmi osztályhoz tartozó emberre 
gondolnak, hanem az egész emberiségre 
L. még : Diderot.

í r o d .  Rocafort: Les doctrines littéraires de I’E. 
(1890). Morley: Diderot and the Encyclopedists (London, 
Í891). Ducros : Les Encyclopédistes (1900). Fináezy IV 
(több helyen).

Enciklopédizmus : az ismeretek legkülön
bözőbb területeit felölelő műveltség ; tar
talma az ezeknek tulajdonított fontosság 
szerint koronként változott. Rokon a di
daktikai materializmussal és rendszerint 
bizonyos felszínességgel jár. Manapság 
E.on az ismeretek sokaságát értjük, ame
lyek azonban személytelenek. Az ismeret- 
anyag rohamos gyarapodásával karöltve, 
megszaporodott az iskolában a tantárgyak 
száma, ami a tantervekben is megérlelte az 
E.t, amely az „általános műveltség“ (All
gemeinbildung) követelményeinek igyek
szik eleget tenni. Ezt a két fogalmat 
újabban gyakran felcserélik, összetévesz-
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tik. A csupán ismereteket közlő régi iskola 
(Lemschule) E.a ellen vette fel a küz
delmet az „új pedagógia” , amely a termelő
erők kifejtésére, az alkotó tevékenységre 
és a koncentrációra veti a fősúlyt. Ámde 
ennek a mozgalomnak túlhajtásától is 
óvakodni kell, mert nem mondhatunk le 
arról, hogy a gyermekek biztos alapon 
nyugvó és bizonyos körben zárt ismeret- 
anyagot el ne sajátítsanak. Nem elég, ha 
a tanulók képességeit egyoldalúan kifej
lesztjük, szükséges, hogy érdeklődésüket 
felkeltsük az életnek mindama értékei 
iránt, amelyek értelmi fejlettségüknek 
megfelelnek. L. még : Tárgyi képzés.

Endrei 1. Ákos (1860— 1918) középisk. tr. 
M. : Zrinyiász-kommentár (1900). Kölcsey 
szónoklatának magyarázata (1902). A 
kurucköltészet epikája (1903). Erkölcsi 
nevelés (1905). A magy. középiskola vál
sága (1911). Áz iskolák demokratizálódása
(1917) és számos pétnet tankönyv, amelyek 
a direkt módszert követik.

2. Gerzson (1873— )pedagógus és tanügyi 
lró. Tanított Erzsébetvároson, Beregszász
ban, Losoncon és 1913 óta Bp. M. : archeo
lógiái, filológiai és pedagógiai cikkeket írt. 
A papiruszok világából (1912). Szemel
vények a Koránból (1915). Tanulmányok 
az O. K. T. K., M. P., Lehrproben stb. 
folyóiratokban.

Enea Silvio di Piccolomini (f 1464). Ké
sőbb II. Piusz néven pápa. Irodalmi, egy
házi és világi téren sokat forgolódott és sok
oldalúan képzett jeles humanista, aki V. 
László kiskorú magyar és cseh király ne
velőjének, Wendel Gáspárnak fejti ki a 
korszerű és helyes fejedelmi nevelés elveit. 
E ped. tárgyú írását magyar vonatkozása 
(a törökkel való harcok miatt jó és bátor 
katona legyen a király ; görög nyelvű ma
gyar alattvalói miatt tanulja meg e nyelvet
stb. ) és a mozgalmas élet után trieszti 
püspökké lett főpapnak komoly és pozitív 
vallási fölfogása különböztetik meg e kor 
többi idevágó műveitől. M. : Tractatus 
de liberorum educatione (1450. kiadva 
Fontes rerum Austriacarum. Dipl, et Acta. 
LXVII. ; magyarul Acsay Antal, 1898 ; 
németül Bibi. d. kath. Päd. II. köt.).

í r o d .  Voigt G .: E. S. d. P. und sein Zeitalter (3 köt. 
1856—63). Pór A n t.: Ae. Sylvius . . .  (1880). ß . B.

Énektanítás (iskolai). 1. Cél és módszer. 
Az isk. É. célja elsősorban nevelői. A dalok 
és énekek főkép az érzelmi nevelést szolgál
ják, ezért a tantervben ez a nevelő cél és a 
tananyagban a szöveges ének áll első he
lyen. Ehhez a célkitűzéshez járul az ének- 
hang ápolása, fejlesztése és a zenei érzék 
felkeltése, művelése, a zenei műveltség meg
alapozása, az önálló (hangjegy szerinti) 
éneklésbe való bevezetés. A helyes mód
szeres eljárás e célok szem előtt tartásával 
állapítható meg. Az élettani vonatkozások
kal kapcsolatban a hangébresztő, hang
képző és hangmódosító szervek működése

irányadó. A lelki működés terén különösen 
a hangérzetek, hangképzetek keletkezésé
nek módja (szemléltetés), a hangoknak 
névvel és jeggyel való társítása, a hang
emlékezet gyakorlása, a tanuló jelentkező 
alkotó erejének megindítása, az érzelmi 
kapcsolatok értékelése, az akarati mozza
natok figyelembevétele (utánéneklés), a 
zeneileg fogyatékos hallásúakkal való bá
násmód határozzák meg atanítási eljárást. 
Az énektanítás anyaga és az énekgyakor
latok a maguk sokféleségében szintén mód
szermeghatározó tényezők. Ilyenek: a 
hangfejlesztő énekgyakorlatok és hallási 
gyakorlatok, a szerkesztő gyakorlatok. 
Általában kétféle tanítási eljárást lehet 
megkülönböztetni: az ú. n. hallás utáni 
s a hangjegy szerinti tanítást. Az előbbi az 
iskolai tanítást megelőző időben s a nép
iskola alsó két osztályában van helyén ; 
ettől kezdve a kettő eleinte párhuzamosan 
halad, majd a hallás utáni eljárás mindjob
ban helyet enged a hangjegy szerinti tuda
tos és önálló éneklésre vezető eljárásnak. 
E két eljárás egyébként nem is zárja ki 
egymást. A dalokat, gyakorlatokat magya
rázatok, fejtegetések, öntevékenységre in
dító kérdezgetések kísérik. Az isk. É. kere
tében helyet foglalnak még az olvasmá
nyok, a grammofon, a rádió s a bemutató 
előadások. A módszeres eljárást a dal éa 
a hang elemei is szabályozzák. Itt jönnek 
figyelembe a szövegtárgyalás, az időméret, 
a hangerő és a dallam, a harmónia. Mód
szeres eljárásra utal az általános didaktikai 
elveknek az énektanításban való alkalma
zása is : a tanmenet elkészítése, az indukció, 
az analitikai és szín tétikai eljárás; az érdek
lődés felkeltése, a tanítás alakjainak helyes 
alkalmazása ; a szemléltetés, a fokozatos
ság, a gyakorlatiasság, a tartósság, az ön- 
tevékenység e lv e ; a tanulói egyéniség 
figyelembevétele és az éneknek más tár
gyakkal való kapcsolata. A módszeres 
énektanításban helye van az ú. n. formális 
fokozatoknak is, amelyek közül új anyag 
tanításánál legfontosabbak: a dalból elvont 
képleteken való szemléltetés, tudatossá- 
tétel, névvel és jeggyel való társítás, kellő 
begyakorlás, dalon való alkalmazás. A da
lok megtanításának fokozatai ezek : a szö
veg tárgyalása, megtanítása, a dallam 
elemzése, hangoztatás ritmus és melódia 
szerint, ezek összekapcsolása, a dinamikai 
elemek hozzáadása, a kifejezéses előadás 
kellékei, harmónikus kíséret. A tanítás 
segédeszközei (hangszerek, énekkönyv, 
hangtáblák, az énekterem megfelelő be
rendezése stb.) nagy mértékben hozzá
járulnak a tanítás eredményéhez. 2. Szer
vezet. a) Az ének a népiskolának kötelezett 
tantárgya (1868 : XXXVIII. te. 55. §) ; 
heti óraszáma az 1925. tanterv szerint a 3 
első oszt.ban egy-egy, a 3 felső oszt.ban 
2—2 óra. b )  Kötelezett tárgy az ének a 
polgári fiú- és leányiskolában is (1868. évi
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XXXVIII. te. 74. § ; újabban : 1927 : XII. 
te. 2. §). A heti órák száma a fiúiskolák
1918., a leányiskolák 1908. évi tanterve 
szerint osztályonként 1— 1 óra. Ezen kí
vül mindkét isk o la in —IV. oszt.ban az arra 
alkalmas tanulók heti egy órában karéne
ket is tanulnak, c) A  leányközépisk. É.t 
az 1926 : XXIV. te. teszi kőtelezővé. 
Mindhárom iskolafaj I—IV. oszt.ban heti 
2—2 órában, a leánylieeum V—VI. oszt.- 
ban heti 1— 1 órában, a kollégiumok 
V—VI. oszt.ban heti 2—2 órában. Ezen 
kívül mindhárom iskolafajban az összes 
osztályoknak arra alkalmas tanulóiból 
énekkar alakítandó, d) A fiú-középisk. É.ra 
vonatkozóan törvényes intézkedés nines. 
Rendeletileg az énektanítás legutóbb 
(1929—540—0—6. sz. a.) úgy szabályoz
tatok, hogy az I—II. oszt.ban az ének 
1— 1 órában kötelező, rendkívüli tárgy 
legyen. Mint nem kötelező rendkívüli tárgy 
tanítandó az összes osztályok arra alkalmas 
tanulóiból szervezett énekkarban a több
szólamú karének. Az É.hoz szükséges is
meretek és készségek megszerzésére a kö
vetkező intézmények szolgálnak. A kisded- 
óvőképzöintézetek valamennyi évf.ban 
kötelező É. és a hegedűlés (1891 : XV. te. 
34. §). A tanító(nő)képzőintézetekben az 
1868 : XXXVIII. te. 88., illetőleg 111. §-a 
teszi kötelezővé az É.t és egy hangszer 
művelését. A polgári isk. énektanárok ki
képzése a polg. isk. tanárképző főiskola 
keretében történik. A hallgatók a négy fő
szakcsoport valamelyikének elvégzése mel
lett az énekszakkörre is beiratkozhatnak, 
ahol az éneket és segédtárgyait nyolc fél
éven át tanulják és sikeres vizsgálat után 
polgári iskolai énektanításra képesítő ok
levelet nyerhetnek. A tanító(nő)képző-inté- 
zeti ének- és zenetanárok kiképzése ezidő- 
szerint (1932-ig) a tanítóképzőintózeti ta
nárjelöltek kollégiumának zenei szakcso
portján történik. E kétéves tanári tanfolya
mon rendes hallgatóik oki.polg. isk., esetleg 
oki. középisk. ónektanárok, vagy a Zene- 
művészeti Főiskola végző, illetőleg végzett 
hallgatói lehetnek. Az isk. É.ra kiképzés 
ügye újabb szervezetet nyert a 320—0— 
22—1929. sz. min. rendelettel életbelépte
tett tanfolyammal. Itt a felvételnek feltétele 
elemi népisk. tanítói oklevél vagy közép
isk. érettségi és sikeres felvételi vizsgálat. 
A tanfolyam első évfolyama két (A, B) 
csoportra oszlik. Az A) csoportbeliek (oki. 
tanítók) az első év sikeres végzése után 
elemi népisk. énekszaktanítói képesítő 
vizsgálatot tesznek és ezzel oklevelet nyer
hetnek. A B) csoportbeliek (oki. tanítók, 
vagy érettségi vizsgálatot tett jelöltek) 
az I., II., III. év sikeres elvégzése után 
képesítő vizsgálatot tesznek s ennek alapján 
középisk. énektanári oklevelet nyerhetnek. 
A tanítóképzőintézeti zenetanári oklevél 
elnyerése az I—IV. évfolyamok befeje
zését követő sikeres képesítővizsgálat fel

tételéhez van kötve. A művészi irányú 
(zeneiskolai) énektanításhoz a kikép
zés az Orsz. Magy. Zeneművészeti Fő
iskola énektanári képzőjében történik, 
amely a Főiskola előkészítő évfolyamának 
és akadémiai énekfőtanszakának teljes 
(3 évf.) elvégzése után még két évi kikép
zésben részesíti az ónektanár-jelölteket.
3. Rendszerek. Az isk. É. rendszerei abban 
különböznek egymástól, hogy a hangok 
elnevezéseiben és jelölésében mily eszkö
zökkel élnek s mennyiben használnak fel 
egyes elemeket az általánosan elfogadott 
hangelnevezésből és hangírásból. Ehhez 
képest az egyik rendszer inkább az ú. n. 
„abszolút“, a másik inkább a „relatív“ 
rendszer felé közeledik. Ily rendszerei az 
isk. É.nak a következők: 1. Curwen (Körven 
János, 1816—80) „tonic-sol-fa“ rendszere. 
2. A számjelzéses r., amely igen régi. 3. Az 
alaphang helyzetét változtató rendszer 
(Weber Rúd., Bem 1849). 4. A normál 
hangfokozatok r. (Heinroth G. Ág. 1780—- 
1846). 5. A „tonika do“ r. (Hundsegger 
Ágnes). 6. Éitz Károly r. (Tonwort- 
Methode). 7. Thiessen Hermann r. 8. Mü- 
nich Richárd „Jále“-r.

T r o d .  A magyar kézikönyvek a feldolgozott anyag
ban és módszerben a tantervek és utasítások rendel
kezéseit követik. Mind erősebben nyilvánul meg az a 
törekvés, hogy az anyagban kfrlflunafip., % uppköltészet 
termékei értékesíUaeseilék (a legújabb : Vikár, Kodály, 
Bartók, T&Ithä Stb?“IG&pdalgyüjtések). A tankönyvek 
felhasználásához több vezérkönyv szolgál, amelyek 
részint elméletileg, részint az anyag feldolgozásával 
gyakorlatban tájékoztatják az énektanítót. (Lásd Köves- 
Jcuti, Sztankó, Kacsák [újabb átdolgozása Harmat- 
Karvalytól], Jósvay—Schmidt—Szemző vezérkönyveit. A 
magasabb kiképzés igényeihez mértek : Irsai A . : Az 
énekhang élet- és egészségtana (1901). Szőnyi T. : Az 
emberi hang és annak kiképzése (1906). Tóvölgyi T. : 
Énekesek orvosa. Farkas ö. : Az énekhang (1907). 
Csiky J. : Hangképzés (1912). Tóth Á. : A zenei hallás 
fejlesztésének vezérfonala a prima vista éneklésig (1902). 
Szabados B . : Kariskolai kézikönyv (1910—11). Molnár 
A . : Solfége, I—III (1921). Sik J . : Elméleti és gyakorlati 
énekiskola I—V. (1912). Módszeres vezérkönyvekben 
különösen a német pedagógiai irodalom igen gazdag. 
Peltzer : Gesang (1909). O. Kühn : Wie ist im Gesangs
unterricht Treffsicherheit zu erreichen? (1907). P. Eick
hoff : Zur Reform d. Gesangsunterrichts an Gymn. 
(1908). H. Löbmann : Der Schulgesang (1914). F. Voll
bach : Neugestaltung d. Musikunterrichts an d. höh. 
Schulen (1917). F. Jode : Musik u. Erziehung (1919). 
Musik in d. Volksschule (1928). W. Kühn : Schulmusik 
(1925). Moser, J. H .: Das Volkslied in d. Schule (1929). 
E. Pfannenstill: Musiklehrplan für Volksschulen (1928). 
M . A s t: Der Schulmusikunterricht (1929). W. Dicker
mann : Der Musikunterricht in der Volksschule (1929). 
A. Werlé: Methodik des Musikunterrichts auf d. Grund
stufe (1930). F. Jode : Das schaffende Kind in d. Musik 
(1930). L. még : Berze-Nagy J. : önálló, tudatos éneklé» 
a népiskolában (N. L. 1931 : 21—23. sz., 1932 : 1. sz.). 
Horváth K. : Népművelési grammofonlemezek az ének
tanítás szolgálatában (O. K. T. K. 1932, 146.1.). Folyó
iratok : Die Stimme, 25. évf., Zeitschrift für Schulmusik,
4. évf., stb. Sztankó.

Énektanítás pedagógiai jelentősége. Az
É. azokban a hatásokban nyilvánul, ame
lyeket az éneklés az emberre, tehát a ta
nulóra is gyakorol. Az éneklés javára szol
gál a testi szervezetnek ; gyakoribb és mé
lyebb lélekzésre indít, edzi a légzőszerve
ket ; ezúton jótékonyan hat a szív műkö
désére ; növeli a beszéd hajlékonyságát s
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kifejező erejét; a beszéd némely fogyaté
kosságának (pl. a hadarásnak) megszünte
tését elősegíti. Finomítja a hallást. Az álta
lános zenei nevelés legfőbb eszköze, mert 
itt nem egy hangszer technikájának fá
radságos elsajátításáról van szó, hanem az 
emberi hangból közvetlenül előállított, 
tisztán zenei elemek állnak előtérben. 
A dalok szövegei kiegészítik az irodalom
ismeretet, hangulati hatalmukat elsősor
ban a zene tárja a tanuló elé ; a zenei isme
retek új fogalmakkal gazdagítják lelkét; 
az ismeretek szemléletes példákat adnak 
ez idő méréséhez s eközben az aritmetikai 
viszonyokon alapuló relatív időértékek 
felismerését lehetővé teszik ; a fiziológiá
nak a hangra, a fizikának az akusztikai 
ismeretekre vonatkozó fejezeteihez ta
pasztalati tényeket fűznek ; a hang, hang- 
név és hangjegy kapcsolatának felismerése, 
vagyis a hangtalálás a képzettársításnak 
új területét nyitja meg ; a hangemlékezet 
új tartalmat ad a léleknek ; ez viszont in
dítékot a hangok elképzelésére s így új 
lehetőséget biztosít a képzeletnek ; az ének
tanulás növeli a természet és élet ritmikus 
jelenségei iránt való fogékonyságot s vál
tozatos szépségek megtalálására segít a 
szertehangzó hangok hullámzásában, álta
lában megértet sok érdekes és értékes je
lenséget, melyek iránt — énektanítás híján 
— a tanuló közömbös maradna ; a tanuló
nak az éneklés terén való ösztönössége 
tudatossá válik s a hangképzetek új meg 
új kapcsolódásánál fogva az éneklés dal
lamalkotásra is indító okot ad. Még erőtel
jesebb az érzelmekre való hatás, mert az 
éneklés nyomán kelt érzetsorok igen erős 
és sokképpen fokozódó hangulattal jár
nak. Erősbítést nyer a vallásos érzelem 
már az énekeknek hitet, vallást, erkölcsi 
elveket mélyen átéreztető szövege által 
i s ; de ez a tartalom megszilárdul s 
erős gyökeret ver a komoly, ünnepélyes, 
áhítatos dallamok á lta l; az így származó 
lelki emelkedettség a léleknek ezirányú 
befogadó képességét is növeli ; az énektanu
lás útján lehetővé válik, hogy nagyobb 
közösség cselekvőleg és művészibb formá
ban vehessen részt az istentiszteleten, ahol 
az egy hiten levő nép a vallásosságot nem
csak átérzi, de azt a szó- és dallamköltészet, 
fejlettebb fokon a harmónia eszközeivel 
ki is fejezi. Az ének a hazafias érzelem 
megerősítésére is alkalmas ; nemzeti nóp- 
és műdalköltészetünk iegbecsesebb termé
keiben kifejeződő érzéstartalom rendkívül 
gazdag ; a szövegből kisugárzó magyaros 
észjárás és magyaros érzés, a dallamból és 
ritmusból kiáradó faji sajátosságok valódi 
didaktikai és pedagógiai értékek; ezek 
meggyökereztetik a fajszeretetet, szoro
sabbá fűzik a minden magyart egybefoglaló 
érzelmi kapcsolatokat s amikor a tanulók 
a lélek felhangoltságának pillanatában 
egy-egy hazafias dalt énekelnek : akkor a

hazaszeretet érzése sokkal jobban áthatja 
őket, mintha ennek kifejezését mástól 
hallanák, vagy azt csak szóval mondhat
nák el. A társadalmi érzelmek szempont
jából azért van nagy jelentősége az ének
nek, mert az éneklés az egyén érzéseit 
tömegérzésbe olvasztja bele s alkalmat 
nyújt arra, hogy az énekben egyesülők 
egyazon érzésnek egyazon időben adhas
sanak kifejezést; az ily együttesség egymás 
megértésére, egymás iránt való szeretetre 
indít. Fejlesztő hatása van az éneknek az 
esztétikai érzelemre is, mert a tudatosság 
a folyton változó hangoknak összefüggő 
tagokká való szintézisét lehetővé teszi s 
ezáltal a zenei szépben való gyönyörűséget 
fokozza ; hatványozódik e gyönyör az aktív 
közreműködéssel, mert a művészi szép 
létrehozására — az előadás eszközének 
egyszerűségénél fogva — már a gyermekek 
tömeges éneklése is képes s erre éppen az 
ének a legalkalmasabb. A természeténél 
fogva vidám gyermeki kedélyhez is illő az 
ének, sőt hasznos is, mert jó alkalmat és he
lyes formát ad a felhalmozott és sokszor 
a telítettségig fokozott jókedv kitöréséhez. 
Nagy fegyelmező erő is rejlik az iskolai 
együttes énekben. A dallamvonal elhajlása, 
a ritmusos rend megzavarása zűrzavaros, 
disszonánciát okoz, s ennek elkerülésére 
csak egy akarat lehet irányadó ; s amikor 
az egyéni akarat a közösség szolgálatába 
van állítva s annak javára értékesítve : 
akkor éppen az akaratra hatunk nevelőleg. 
A jól megválasztott s jól megtanított ének 
és dal az eszményiség felé veze t; hatásá
nak sokoldalúságánál fogva a tanuló har- 
mónikus nevelésének érdekeit szolgálja; 
s mert az iskolai életnek az egyhatású 
érzelmek fokozása céljából rendelkezésre 
álló eszközei között az ének éppen a jó
cselekedetekre indító, nemes érzelmekre 
hat : része van az erkölcsi jellem kialakí
tásában is. L. még : Iskolai énektanítás.

í r o d .  Kováts S . : Az isk. énektanítás reformja (1903). 
Kacsőh P . : Az isk. karénektanítás pedagógiája (1910). 
U. a . : Az énektanítás társadalmi jelentősége (Zeneközl. 
1910/11). Szabados B . : Az énektanítás problémája 
(Zenei Szemle 1917). Sztojanovits J . : Az ének az elemi 
népiskolában (Népmüv. I. köt.). V. a. : Az egyházi 
ének és az énekoktatás (TJ. o. II. köt.). Moser, J. f f . : 
Das Volkslied in der Schule (1929). Musik und Schule 
(hrsg. vom Zentralinstitut f. Erziehung u. Unterricht 
(1929). Schulmusikalische Zeitdokumente (1929). Nüsche 
F .: Der Gesang in der Volks- und Bürgerschule, seine 
Bedeutung u. Behandlung (1880). Tottmann A . : Der 
Schulgesang u. seine Bedeutung für die Verstandes- u. 
Gemütsbildung der Jugend (1879). E itzC .: Der Gesangs
unterricht als Grundlage der musikalischen Bildung 
(1914). S e p e r t .  (M. P.) Seprödi J. ' A középisk. 
énektanítás (1909). Sztankó B .: Vezérkönyv a népisk. 
énektanításhoz (ism. 1910, 626). Wagner J . : Középis
koláink énektanítása 1917—18-ban (M. K. 1918).

Sztankó.
Énektanítás! rendszerek: 1. Énektanítás 

(iskolai).
Engedékenység. A nevelés egyik legfőbb 

vezető elve a következetesség (1. o.) : a nevelő 
akarata kell, hogy a növendék szemében 
bizonyos fokig mint valamely szükség-
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képiség tűnjék fel, mint nemes és észszerű 
szükségképiség. A következetlenség egyik 
faja a nevelők (szülők) részéről sokszor 
tapasztalható E., vagy ellenállásra való 
képtelenség, amely a megadott parancsot 
vagy szabályt a növendék (gyermek) 
kérésére, hízelgésére kész megváltoztatni, 
anélkül, hogy erre tárgyi ok forogna fenn. 
Az ily E .t a gyermek hamar felismeri és 
a nevelés nagy kárára kihasználja. Az 
E.gel néha karöltve jár a szülők vagy ne
velők szentimentalizmusa, amely a növen
dék helytelen viselkedésének szomorú kö
vetkezményeit, a szülők vagy nevelők 
megszomorítását festi élénk színekkel: a 
gyermekre és ifjúra e szentimentalizmus 
legtöbb esetben semmi hatással sincs, mert 
e két életkortól a szentimentális beleérzés 
távol áll („cet ágé est sans pitié” ). Végül 
az E. nem tévesztendő össze a méltányos
sággal (1. o)..

I r o d. P. Barth: Elemente der Erziehungs- u. Unter
richtslehre 1919*, I, 2, 3. Kap.). V. H.

Engedelmesség. Az E.nól figyelembe 
veendő 1. etikai megalapozása. Az E. fel
tételezi a tekintélyt, amely parancsol. A 
tekintély meghatározásában és jellemzésé
ben különböző nézetek lehetségesek. Az 
autonóm erkölcstan (Kant) a tekintély 
parancsára történő engedelmességi aktust 
nem tartja etikai értékűnek; viszont a 
keresztény világnézet és nevelés az enge
delmességben mindig erkölcsileg értékes 
magatartást látott. A keresztény bölcselők 
a tekintélyt s a tőle követelt engedelmes
séget megkülönböztetik valamely erkölcsi 
törvény abszolút szükségességének logikai 
belátásától, valamint a puszta szerviliz- 
mustól, a presztízsből és a gyengeségből 
eredő önállótlanságtól s támaszkereséstől ; 
az előbbi esetben nincs szó tekintélyről s 
engedelmességről („a jót tenni kell” : ez 
logikailag szükségképi elemző ítélet), 
az utóbbi esetekben pedig hiányzik az 
engedelmesség észszerűsége s így etikai 
jellege. Az igazi tekintély az erkölcsi 
parancs abszolút érvényességének egy 
konkrét parancsolóval való egyesüléséből 
áll (határeset az, amikor az abszolút 
érvény és a létteljesség teljesen fedik egy
mást : Isten). Innen van, hogy a keresz
tény neveléstanban a közvetlen engedel
messég Istennek, a közvetett pedig az ő 
helyetteseinek (szülők, állam) járó visel
kedésforma ; Istenben ugyanis az abszolút 
érvényű etikai elvek tökéletesen egyeznek 
az ő konkrét életvalóságával; a helyet
teseknél pedig előtérbe nyomul a parancs 
belső észszerűsége és helyessége s ennek 
belátása, szabad követése. 2. A parancs 
(tekintély) és E. pedagógiai felhasználása, 
ökonómiája Herbartnál: a gyermeket az 
első 3 életévben kell E.re szoktatni, hogy 
később ne kelljen kemény szigorúságot 
kifejteni (Umriss pädag. Vorl. § 29.). 
Preyer : Az engedelmesség gyakorlását a

M agyar P ed agóg ia i L ex ikon  I.

gyermeknél nem lehet elég korán kezdeni, 
de súlyt kell vetni arra, hogy ez a leg
nagyobb szelídséggel és igazságossággal 
menjen végbe (Habrich, Pád. Psychol.
III. 306. 1.). Az „école active” fegyelmi és 
erkölcsi neveléseszménye azt várja a 
növendéktől, hogy a nevelői parancsokban 
és szabályokban semmi önkényest ne 
lásson, a növendék tehát „a természet 
törvényeit” követi, amelyeknek a nevelő 
épúgy alá van vetve mint ő (Ferriére, 
L’école active 93. 1.). A túlságosan sok 
parancsolás s így az engedelmességnek a 
kellő önállóság rovására történő követelése 
ellen Jean Paul Fr. Richter ajánlja a „pás 
trop gouvemer" elvét : „Kinder und Uhren 
dürfen nicht beständig aufgezogen werden, 
man muss sie auch gehen lassen”. A 
parancs és engedelmesség ökonómiája in- 
tenzitási sorrendben a következő egymás
utánt javalja: parancs, intelem, tanács, 
buzdítás. L. m ég: Természetes reakciók 
elve.

í r o d .  R. Ouardini : Zum Begriff des Befehls und 
Gehorsams. Pharus (1916, 834.1. f.).A. Ferriére : L’école 
active (1926*, 92—103.1. f.). F. W. Foerster : Religion 
u. Charakterbildung. (1925. 150. 1., Irrtümer der
Freiheitspädagogik). A. Förster: Der Gehorsam. Ein 
päd. Beitrag zur Willensbildung (1925). y . } { .

Engedélyezés : 1. Tankönyvek. Tankönyvek
engedélyezése.

Entschiedene Schulreformer : 1. Elszánt
iskolareformerek.

Eötvös 1. József br. (1813—71) magyar 
államférfid és kultúrpolitikus, költő, re
gényíró és szónok. Budán született, neve
lője, Pruzsinszky József, már gyermek
korától liberális szellemben nevelte. Tanul
mányait a budai gimn.ban és a pesti 
egyetemen folytatta. Ifjan összeköttetésbe 
került korának nevezetes íróival és a 
magyar művelődés eszméivel. 1838-tól 
kezdve a politikai reform harcosai közé 
lépett a liberális eszmék szolgálatában. A 
Pesti Hírlapban publicisztikai cikkeket s 
később röpiratokat írt a centralisták tábo
rában, majd regényeket is (Karthausi, A 
falu jegyzője, Magyarország 1514-ben, A 
nővérek) politikai, művelődési és nevelési 
eszméinek kifejtésére. 1848. vk. miniszter. 
A szabadságharc bukásával rövid ideig 
tartó visszavonulás után inkább kultúr
politikával foglalkozott, a Kisfaludy Tár
saságnak és a M. T. Ak.nak elnöke lett s 
költői és szónoki működést fejtett ki. A 
kiegyezéskor 1867. újra elfoglalta a vk. 
miniszteri széket és 1871. bekövetkezett 
haláláig élénk kultúrpolitikai munkásságot 
folytatott. A közoktatásügyben a népneve- 
lés megalapozása és kiterjesztése, a közép
iskolák fejlesztése, a tanárképzés javítása, 
a középiskolai tanárképzőintézet szerve
zése útján, az egyetemen mentői kiválóbb 
tudós erők alkalmazása voltak vezérlő 
gondolatai. Legfőbb nevelési eszméi és 
kultúrpedagógiai tervei már első miniszter
sége idején kialakultak. 1848. benyújtott

16
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javaslatával törvényesen rendezni kívánta 
a hazai népoktatás ügyét. Kimondotta a 
főelvet, hogy az iskolai szükségletek fede
zéséről a községnek kell gondoskodnia s 
hogy ez a feladat nem pusztán jogot, ha
nem egyúttal kötelességet is jelent. Ezért 
már eleve gondoskodni kívánt kellően 
képzett tanítókról; világosan látta, hogy 
az iskola lényege elsősorban a tanító és 
csak másodsorban minden egyéb. Népokta
tási statisztikát tervezett kultúrpolitikai 
intézkedéseinek megalapozására. Ugyan
akkor a pedagógiai sajtó iránti kiváló 
érzékkel egy „Nevelési Szemle” c. folyó
irat alapítását is tervbe vette. Az ő szelle
mének megfelelően ült össze 1848. az első 
magyar tanügyi kongresszus is. Mindezek
nek a terveknek és kezdeményezéseknek 
megvalósulását azonban megakadályozták 
a mindjobban torlódó politikai és hadi 
események. E. a szabadságharc bukása 
után s az abszolutizmus megszűntével, az 
alkotmányos korszak földerülésekor, 1807. 
ben, második minisztersége idején tudta 
csak régi terveinek egy részét megvaló
sítani. Mindjárt hivatalba lépésekor nép
nevelési egyesületek alakítására intézett 
felhívást a társadalomhoz. 1868. meg
alapította a ma is virágzó „Néptanítók 
Lapját”. Legfontosabb alkotása azonban 
az 1868 : XXXVIII. t. c., a népiskolai 
törvény, amely tiszteletben tartotta ugyan 
a hitfelekezetek iskolaszervezési jogát, de 
az egységes állami és művelődési szem
pontot mégis érvényre juttatta. Törvénybe 
iktatta a kötelező iskolázást. Ezáltal létre
jött a községi népiskola. A népoktatás 
további kiépítése céljából Csengery Antal 
(1. o.) tervei szerint megalkotta a polgári 
iskolát. 1869. és 1870. a tanítóképzők egész 
sorát alapította s tanítókat és tanárokat 
küldött ki Svájcba és Németországba 
továbbképzés végett, továbbá népiskolai 
tankönyveket és vezérkönyveket készít
tetett. Végül a tanügyi közigazgatást szer
vezte és az állam felügyeleti jogának gya
korlására tanfelügyelőségeket alakított. 
Gondja volt a felnőttek oktatására és 1870. 
az országgyűléshez benyújtott törvény- 
javaslatában gondoskodni kívánt a kisded
óvás ügyéről is. E.nek ez a javaslata azon
ban a kedvezőtlen politikai viszonyok 
miatt a képviselőházban nem került tár
gyalásra. E. népoktatási politikájának 
lényeges vonása, hogy a legfőbb állami 
feladat világos meglátása mellett nem 
zárta ki a népoktatásból sem a községet, 
sem a felekezetet, sőt még a magánosokat 
sem. Egyébként népoktatási politikáját a 
maga logikus rendszerébe foglalta a kép
viselőház elé terjesztett 1870. évi jelen
tésében. E. érdeklődését és fogékonyságát 
nevelői gondolatok iránt bizonyítja Nő
vérek c. regénye is, amelyben arra a kér
désre felel, hol van a földi életben igazi 
boldogság és a nevelés előmozdíthatja-e?

E. költői munkáival, lírai költeményeivel 
és regényeivel a X IX . századi magy. szép- 
irodalomnak, országgyűlési és akadémiai 
beszédeivel a magy. szónoklatnak, „Gon- 
dolatai“-val a magy. filozófiai irodalom
nak, „A XIX. század uralkodó eszméi”-ről 
írt művével s egyéb politikai irataival a 
publicisztikai irodalomnak legnagyobbjai 
közé emelkedett. M. : Összes munkái 
Voinovich G. kiadásában (1901— 1903).

í r o d . :  Gyulai P . : Emlékbeezéd E. J. fölött (1872). 
Zónyay Menyh.: Emlékbeszéd br. E. J. fölött (1872). 
Zichy Amt. :  Emlékbeszéd br. E. J. fölött (1888). Imre S. :
E. nézetei az oktatásra vonatkozó állami jogokról és 
kötelességekről (M. P. 1900). Voinovich G .: Br. E. J. 
(1903). Mühoffer S . : Br. E. J. (1903). Ferenczi Z . : 
Br. E. J. (1904). Ballagi A . : Br. E. J. közoktatási poli
tikája (Népt. Lapja, 1907). Imre S . : E. nem a múlté 
(Érd. Móz. 1909). U. a . : Br. E. J. művelődési politikája 
(Polg. Isk. Közi. 1913). Berzeviczy A. : Br. E J., mint 
kultőrpolitikus (Bp. Szemle 1913). Schneller I.: Adalék B. 
személyiségének megértéséhez (M. P. 1913). Gyertydnl/y 
I . : Br. E. J. és a Paedagogium (M. P. 1913). Imre 8. : 
Br. E. J. művelődési politikája (Polg. Isk. Közi. 1913). 
Neményi I . : Emlékbeszéd br. E. J. szíületésének száza
dik évfordulóján (1913). Fin&czy E . : Megemlékezés br.
E. J.röl (1913). Dóczi I . : Br. E. J., mint a magy köz- 
oktatásügy szervezője (1913). Ágner L . : E. emlékezete 
a középiskolában (M. P. 1915). Bihari K . : Br. E. 3. 
politikája (1916). Lukinich I . : Br. E. J. (Népt. Lapja 
1930, 7—8. sz.). Gyulai Ág A

2. Loránd br. (1848— 1919) az előbbi 1 
fia. Königsbergben, majd Heidelbergben \  
Kirchhoff, Helmholtz és Bunsen mellett J 
dolgozott. 1875. a bp. egyetemen Jedlik 1 
Ányos utódaképen a kísérleti fizika r. tr, | 
A M. T. Akad. r. tagja (1883), majd elnökei 
(1889— 1905), a berlini tud. Ak. kültagja, 
1891. alapította a Matematikai és Fizikai 
Társulatot, amelynek élete végéig elnöke 
volt. 1894-ben rövid 8 hónapig vk. minisz
ter, 1896. ismét elfoglalta egyetemi ta n 
székét, kurátora lett az ap j ár öt 'ein evezett 
Eotyös-kollógiujunak. (L o.f s  eh+öke_aJbP- 
középisk. tanárképző intézetnek. A fizika 
terén számos nagyföntosságö kutatást 
végzett, amelyeknek korszakos eredmé
nyeit bel- és külföldi szakfolyóiratok közöl
ték. A nehézségi erő és a földi mágnesség 
mérésére szolgáló eszközei (Eötvös-féle 
inga és mérleg) világhírűek. Pedagógiai 
tekintetben figyelemre méltók azok a 
beszédek, amelyeket az egységes közép
iskola és az egységes jogűsit^siiKTlZépiskola 
Ügyében av k "  mir|jazt r̂urmf^an ' tartott 

' szakértekezleteken mcaidatt_Jl. Jegyző
könyv 189? és? 1906). Néhány szó az 
egyetemi tanítás kérdéséhez (Bp. Szemle 
1887, 125. sz., 307—21.1.). V. ö. Lambrecht
K. : A gondolat úttörő I. (1921). Nagy J . : 
Kiváló matematikusok és fizikusok (1927). 
Klebelsberg K. gr. : Beszédei, cikkei és 
törvényjavaslatai (1927).

Eötvös-alap : 1. Magyarországi Tanítók 
Eötvös-alapja.

Eötvös Károly Lajos (1847— 1922) tanfel
ügyelő, 1911. nyug. vonult. Számos az 
iskolával kapcsolatos intézményt kezde
ményezett : ilyenek a vidéki tanszer- 
múzeumok, a háromszékmegyei árva- és
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szeretetház, a debreceni orsz. tanítói árva
ház, az 1894. orsz. tanszerkiállítás, a 
Gönczy-Egyesület stb. Irodalmilag is mű
ködött. M. : Emlékirat az összes nép
oktatási intézeteknek állami támogatása 
és az ügykezelés egyszerűsítése tárgyá
ban (1906).

Eötvös-kollégium. (Báró Eötvös József - 
Collegium). Eötvös Loránd terve szerint 
1895. alapította W1 assies Gyula. Az E. 
állami intemátus középisk. tanárjelöltek 
számára, akik az egyetemi előadásokon 
kívül a kollégiumban kiváló szaktanárok 
vezetése mellett végeznek tanulmányokat 
és gyakorlatokat. Az intézet első kurátora 
b. Eötvös Loránd volt, utóda gr. Teleki 
Pál. Első igazgatója (1895— 1928) Barto- 
niek Géza volt, utóda 1928 óta Gombocz 
Zoltán. Az E. eredetileg bérházban volt 
elhelyezve, mostani díszes otthona a Nagy
boldogasszony-út 11/13. sz. a. van. Az inté
zet 60—70 hallgató befogadására van beren
dezve, ezek közül 25% ingyenes (ösztön
díjas), 50% félfizetéses (300 P), 25% 
egészfizetéses (600 P). Az E., amely nálunk 
a párizsi Ecole Normale Supérieure-t pó
tolja, a középisk. tanárság élitejét képezi 
ki és a külföld részéről is ismételten el
ismerésre tett szert. Kb. 36.000 kötetes 
könyvtára kizárólag a kollégiumi tagok 
rendelkezésére áll. V. ö. Szövetségi Év
könyv, kiadja az E.K. volt tagjainak 
szövetsége. I—II. évf. (ism. M. P. 1923).

Épéé : 1. Siketnémák.
Eperjesi kollégium, a hazai ev. egyház 

egyik legrégibb főiskolája. Története a 
reformáció korával kezdődik. Már 1534. 
volt itt ev. gimnázium, amelyben az elemi 
tanítókon kívül három tanár működött. 
Az intézet oly szépen fejlődött, hogy 1660. 
új épületre volt szükség. Ekkor (1665.) 
gyű'tek össze a felsőmagyarországi prot. 
rentek, vármegyék, városok és elhatároz
ták, hogy Eperjesen „nagyszerű“ anyaisko
lát állítanak a felsőmagyarországi evangé
likusok részére. A bel- és külföldön meg
nyilvánuló áldozatkészség oly szép ered
ménnyel járt, hogy 1666 ápr. 6. letehették 
a máig is fennálló kollégiumi épület alap
kövét. Különben nem egyetemre gondol
tak, hanem 10 osztályú gimnáziumra, 
amelyben a VII. oszt. a logikusoké, a 
VIII. a gyakorlati bölcsészeké, a IX. a 
fizikusok és metafizikusok, a X. pedig a 
hittanhallgatók osztálya lett volna. A 
tanítási rendből kiemelendő, hogy a II. 
oszt. tanítójától megkövetelte, hogy szü
letett magyar legyen, hogy a magyar ki
ejtést korán és jól tanulják meg az ifjak. 
Az új épület felavató ünnepsége 1667 okt. 
18. folyt le. Három iskolaévet szerencsésen 
befejezett az intézet (1667/68—1669/70), 
1671 máj .ban azonban Spankau tábornok 
elvette az evangélikusoktól az új épületet 
és nekik a régi szűk iskolában kellett az 
évet befejezniük. 1673. pedig az iskolát

a jezsuitáknak adták át, a tanárokat pedig 
elkergették. Az intézet további sorsa a 
kuruc harcok változásaival függött össze, 
de 1711. udvari rendelet a jezsuitáknak 
ítéli, majd később a kincstár tulajdonába 
ment át, de 1783 máj. 24. nyüvános 
árverés útján, végleg 1784. 6000 frt 
ellenében visszanyerte tulajdonát a fő
iskolai pártfogóság. Azóta békésebb idők 
következtek a kollégiumra, amelynek idő
vel gimnáziumi, hittani, jogi és tanító
képzői tagozata alakult. 1867 szept. 10. 
nagy lelkesedéssel ülték meg az intézet 
200 éves fennállását. Az 1887. nagy tűz
vész után tetemes segélyösszegekkel épült 
ki az intézet felső emeleti része. Ezután 
új virágzásnak indult az intézet. Eperjesi 
vértörvényszék név alatt ismeretes az a po
litikai bíróság, amelyet a nápolyi gróf Ca- 
raffa Antal csász. tábornok 1687. Thököly 
híveinek kiirtására és megfélemlítésére állí
tott fel Eperjesen. Csupán gazdag és tekin
télyes embereket fogtak el, akiket rettentő 
kínzásokkal kicsikart vallomások és koholt 
levelek alapján többnyire halálra ítéltek. A 
közfelháborodás hatása alatt Lipót eltö
rölte a vérbíróságot, de Caraffa büntetés 
helyett a legnagyobb kitüntetésben része
sült.

í r o d .  Vandrák: Az eperjesi kollégium múltjának 
és jelen állapotának vázlatos rajza (1867). Eörk Jőzs.: 
Az eperjesi kér. kollégium története (1896). Molnár A . : 
A közoktatás története Magyarországon (1881). Sie- 
lényt Ö .: A magy. ev. iskolák története (1917).

Szelényi.
Ephéboszok 18—20 éves ifjak, akik Kr; 

sz. előtt a IV. század óta Athénben állam/ 
katonai kiképzésben részesültek. Egy évi 
kiképzés után esküt tettek, majd egy 
újabb évet töltöttek helyőrségi szolgálat
ban. A hellénisztikus korszakban a kétéves 
katonai szolgálat fokozatosan helyet adott 
elméleti tanulmányoknak, amelyeket in
kább vagyonos körök fiai folytattak. A 
római korszakban E. alatt az athéni 
egyetemnek idegenekkel kevert hallgatóit 
értettek.

í r o d .  Exanhopüloi: Das athen. u. das spartan. 
Erziehungssystem im 5. u. 6. Jahrh. v. Chr. (1909). 
l'ináczy I. (99—101).

Ephemerides. Jelentette a tanulók kézi 
füzeteit, amelyekbe az előadások alatt 
hallott fontosabb tudnivalókat, új szava
kat írták (Collectanea, diaria). Haszná
latát Vives, Sturm és a jezsuiták tették 
közkeletűvé. Az újság latin neve is E. 
A pietisták és filantropisták kezdeménye
zésére a fölvilágosodás iskoláiban rend
szeres újságolvasás folyik (novellarum 
lectio, collegia novorum). Hazánkban az 
E. Vindobonenses és Budenses c.t olvassák 
az első Ratio előírása alapján. E. scolasticae 
a neve az elvégzett tanulmányi anyag és 
a tanári értekezletek megbeszéléseinek be
jegyzésére szolgáló könyvnek (pl. Pozsony
ban a XVIII. sz.-ban.) L. még : Újság- 
olvasás.

10*
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í r o d .  Fináczy: A m. közokt. tört. Mária Terézia 
korában (2 köt. 1902). U. a . : III, 231. I. Komin: 
Eszmények (1927). Balassa B .: A hazai tört. tanitás 
múltja (1929). A latintanítás tört. (1930). Paulsen: 
Geschichte d. gelehrten Unterrichts. ß  2J.

Epiktetos, stoikus filozófus. A phrygiai 
Hierapolisban szül. Kr. u. 50 körül, s 
előbb rabszolgasorban, majd szabadosként 
élt Rómában. Domitianus által innen el
űzetve, meghalt az epirusi Nikopolisban, 
mint egy itteni filozófiai iskola feje, való
színűleg 138. Neve alatt egy erkölcsi 
katekizmus — Encheiridion, latinul : Ma
nuale — ismeretes, amely beszélgetései és 
előadásai nyomán van írva. Bölcselkedé
sében a Stoa alapítójára, Chrysipposra 
támaszkodik és az ortodox stoicizmust 
képviseli. Különösen a vallásos elemet 
emeli ki, s az ember és Isten viszonyát 
kutatja. Szerinte egész életünk szakadatlan 
istentisztelet, s kötelességünk az Istennek 
való engedelmesség. Ezek a gondolatok 
hozták közel E.t a kereszténységhez és 
szereztek neki itt is megbecsülést. Hang
súlyozza, hogy csak akaratunk áll a hatal
munkban, s ami ettől független, azt a 
bölcs eltűri, de nem engedi úrrá lenni ön
magán. A lemondásnak és tűrésnek hir
detője, s a lelki erő nevelője a filozófusok 
között. V. ö. Scherer : Epiktets pädagogi
sche Bedeutung (1916). Ed. Zeller : Philos, 
d. Griechen (19227). N. J. (Pécs).

Eplkuros, görög filozófus. Kr. e. 342/41— 
271/70-ig élt Athénben. Filozófiája Demo- 
kritos és Aristippos bölcseletéi nyomán 
megkonstruált hódonikus atomizmus. A 
bölcselkedés célját nem elméleti, hanem 
gyakorlati érdekekben kereste, s az etikát 
állította a filozófia élére. Az ember szerinte 
az érzékek rabja, s az anyagi világ bilin
cseket rak rá. Az élet célja, hogy belelátva 
a világfolyamat vak mechanizmusába, 
lelkileg függetlenítsük magunkat tőle és 
így nem vállalva annak a zűrzavarával 
semmi közösséget, nyugodtan, félelem 
nélkül, boldogan éljünk. Ezért a legfőbb 
erény a helyes belátás, belőle következnek 
mintegy a többi erények. Az ideál tehát 
a bölcs, aki a legfőbb erény birtokában 
van, s ezért boldog. E. kerülni óhajt min
den olyan mozzanatot, amely az ember 
lelki nyugalmát megzavarja. Ezért tanít
ványainak azt ajánlja, hogy maradjanak 
távol a közélet forgatagától, s mintegy 
zárt kertben, ahova nem hat el a lét 
lármája, rokonszellemű barátok társaságá
ban éljék át az életüket. E. művei csak 
töredékekben maradtak ránk, de bölcsészeié 
szellemét jól megismerhetjük T. Lucretius 
Carusnak (mh. 55. Kr. e.) De rerum natura
c. tankölteményéből.

í r o d .  Usener: Epicurea. Natorp •' Zur Geschichte
d. Erkenntnisproblems im Altertum (1884). Kocharsky :
Das Leben u. die Lehre Epikurs (19Í4). ZeUer: Philos. 
d. Griechen (1922’). N. J. (P é c s ) .

építési akció : 1. Népiskolai építési akció.
Építő ipariskola : 1. Iparoktatás.

Építőipari téli tanfolyam : 1. Iparoktatás.
Epistolae obscurorum virorum. „Sötét 

emberek levelei” címen minősíthetetlen 
hangú és részben rágalmazásokkal teli 
gúnyiratot bocsátott közre a kölni egye
tem egyik tanárának, Ortuinus Gratianus- 
nak neve alatt az erfurti egyetem huma
nista köre Mutianus Rufus (Conrad Muth) 
vezérletével (1516). E levelek második fele 
(1517) Hutten Ulrich műve. A humaniz
mus védelmére költött és nagy feltűnést 
keltett munkának számos tendenciózus és 
hazug adata került be egyidőre a nevelés- 
történetbe.

í r o d .  Paulsen: Gesch. d. gelehrt. Unt. (I. köt. 
86—93). W. Brecht: Die Verfasser der E. o. v. Strass
burg (1904, kiadta Booking). Vir. Hutten: Opera. 
Supplem. (2 köt. LIpsiae, 1864., 1869). ß .  ß .

Erasmus, Desiderius. (1466—1536) Rot
terdamban született. A hieronymiták de- 
venteri (1. o.) latin iskolájában tanult. 
Majd, mint korán árvaságra jutott ifjú, 
a steini ágostonrendiek közé lépett, ahon
nan már mint fiatal papot az egyetemi 
tanulmányokra Párizsba küldték. Itt az 
egészségtelen viszonyairól hirhedt Collége 
Montaigu testileg törékennyé tette egész 
életére. Előkelő ifjakat is oktatott és ezek 
egyikével ment Angliába, ahol a humaniz
mus vezérei közül Morus Tamással és Colét 
Jánossal került szoros kapcsolatba. Rendje 
keretein kívül élt mindvégig és mint a 
humanizmus leglelkesebb és legzseniálisabb 
agitátora járta be Európát. Az inter- 
nacionális új műveltségnek szellemi közép
pontjai, az egyetemi és nyomda-városok, 
életének főbb és tartósabb állomásai: 
Löwen, London, Cambridge, Róma, Ve
lence és Basel (Aldus M., ill. Frobenius 
könyvnyomtatóknál). A halál ez utóbbi 
helyen érte, ahová a reformáció zavarai 
elől menekült, amelyben különben pártat
lan akart maradni és a megújhodást csak 
a hagyományos Egyház keretein belül 
kívánta. Jelentősége, hogy a humanista 
ember-eszmény megtestesítője : „maga az 
egyetemesség; hazája az egész világ; 
nyelve, amelyen gondolkodott, beszélt és 
írt, az egész világot összekötő latin ; esz
ményei egyetemesen emberiek ; a nevelés, 
amely szemei előtt lebeg, világi és nyil
vános ; a műveltség, amelyet értékel, 
társas és nemzetközi” (Fináczy). Ennek 
az eszménynek fáradhatatlan apostola 
könyveivel, temérdek levelével és folytonos 
útjaival. A nevelést és az iskolát is ennek 
szellemével tölti meg. Az iskolák alapítása 
(a löweni Collegium Trilingue) és reformá
lása körül sokat serénykedett, a tanítást 
pedig irodalmi munkássága látja el új 
könyvekkel. Átdolgozta Lilius kis latin 
nyelvtanát, lefordította Theodoros Gaza 
görög nyelvtanát. Az iskola, de a huma
nizmus szemszögéből is legjelentősebb 
érdeme, hogy finom nyelvérzékével ő te
remtette meg az új, választékos latin sző-
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kincset, ő mutatta meg a latin nyelv finom 
és páratlanul gazdag kifejezésformáit és 
tette mindezt latin stilisztikájában (De 
utraque verborum ac rerum copia), csalá
dias beszélgetéseiben (Colloquia familiaria), 
a közmondások gyűjteményében (Adagia), 
a gyermekek művelt magaviseletéről írt 
művében (De civilitate moram puerilium) 
közkinccsé. Az iskolák századokon át 
használták e többszázszor kiadott köny
veit. A pedagógia elméletébe vágó művei : 
A gyermek nemes szellemében való neve
léséről (Declamatio de pueris ad virtutem 
ac literas liberaliter instituendis), a ta
nulmányozás módjáról (De ratione studii), 
a görög és latin nyelv helyes kiejtésé
ről (Dialógus de recta latini graecique 
sermonis pronuntiatione) stb. két vezérlő 
gondolat szolgálatában állanak : a nevelés
nek, mint a legmagasztosabb tevékenység
nek, a klasszikusok, általában az élettől 
duzzadó és gazdag humanizmus szellemi 
kincseinek birtokbavételével kell az ifjú
ságot a társasélet igazán művelt és finom 
esztéta-lelkű tagjaivá formálnia. Erasmus 
csak részben felelős ez eszmény későbbi 
elszegényedéseért. A nyelvoktatás az ő 
felfogásában megelőzi, követőinél azonban 
elsorvasztotta a tárgyi oktatást és a ver- 
balizmus vágányára vitte a tanítást. Ezt 
csak elősegítette, hogy az iskola az egyetlen 
Cicero szolgálatára merevedik, ami ellen 
pedig E. teljes erejével küzdött (Cicero- 
nianus). K iadva: Desiderii E. R. opera 
•mnia . . . Lugduni (Batav. 1703).

í r o d .  A gyermekek nevelése. A tudományok mód
szere (1913, ford, és jegyz. Péter J., Kát. Tanárcgy. 
Pedag. kvt. 3. köt.). A balgaság dicsérete (1914, ford. 
8zabó Andr.). Péter J . : E. iskolai könyvei (M. P. 1904). 
Fináczy : III—IV. Molnár A l .: XVIII. század <47— 
54. \.).Woodward : D. E. concerning the aim and method 
of Education (1904). Nisard : Etudes sur La Renaissance 
(1855, magyarul Vajda J. 1875). Péter J. : E. (1913). 
Huizinga J . : E. (1928). Balassa.

Eresei Dániel (1781— 1836). filozófiai író, 
a M. T. Akad, első ülésében lev. taggá 
választotta. M .: Philosophia (1813, 1817), 
Statisztika (1814, Magyarország első sta
tisztikája). Philosophia históriája (1825). 
Compendium psychologiae empirieae et 
logicae (1833).

Erdei iskola. A szabadlevegős iskola leg
ismertebb faja. Célja kettős : megóvni a 
gyenge szervezetű aszténiás, többnyire 
tuberkulotikusan fertőzött vagy komo
lyan veszélyeztetett tanulót a megbete
gedéstől a természeti tényezők (nap, erdei 
levegő), rendszeres testápolás, jó táplálék 
és a környezetből való kiemelés által, más
részt biztosítani az odautalt gyermekek 
részére a tanulmányokban való haladást. 
A kiválasztás gondos orvosi vizsgálattal 
történik. A felvett tanulókat külön kocsik 
szállítják a gyülekező helyekről a város
hoz közel fekvő erdei iskolákba, ahonnan 
csak estefelé térnek vissza. Az iskolák 
»agy része tavasztól őszig van nyitva, 
újabban számos E. teljes tanéves iskolává

alakult át. A tanítás koedukációs, az órák 
30—35 percesek, osztályonként 15—20 
tanulóval. A nap java részét a tanulók 
játékkal, kertészkedéssel, szlöjdmunkával 
töltik. Ebédután két órát pihennek. Az 
iskolák nagyobb része hálótermekkel ren
delkezik és a tanulókat, vagy azok egy 
részét éjszakára is ott tartja. A legelső 
E. Münchenben létesült (1900). Charlotten- 
burg városa (1904) állította fel a világ
hírűvé lett erdei nép- és középiskolát. 
Németországban 40, Franciaországban 180 
E. van. Ilyen intézetek vannak még Angol- 
országban, Olaszországban, Ausztriában, 
Svájcban, Hollandiában, Svédországban. 
Hazánkban Szombathelyen (1908) a Tüdő
vész Ellen Védekező Vasvármegyei Egye
sület, Sopronban (1918) Manninger orvos- 
professzor állított E.t. A Gyermekvédő 
Liga Farkas gyepű község mellet a Bakony - 
hegységben (1929), a Népjóléti Miniszté
rium Kis-Velence Községben (1929) tart 
fenn E.t. Budapest első erdei iskolája a 
svábhegyi Léderer-telepen épült (1930).
1922., 1924., 1928. Párizsban voltak nem
zetközi kongresszusok, 1929. Mannheim- 
ben tartottak a német E. vezetői értekez
letet, a magyar iskolák 1930. tanácskoztak, 
Sopronban. Nemzetközi szövetség alakuló
ban van.

í r o d .  Neuíiert: Über Waldschulen (1906). A. K raft: 
Waldschulen, Zürich. Bierbaum-Bürenkamp : Die Wald
schule (1910). K. Rössger: Die Waldschulklasse (1920). 
E. Huguennin: Die Waldsch. Genf (1923). König: 
Die Waldsch. (1912). Krause : Die höh. Waldsch. (1929). 
Jaesrich: Die Wald-Volksschule Berlin-Charl. (1929). 
P. Vigne: L’école Munn. Lyonnaise de plein air. O. 
Rounui: L’école en fórét (1908). Juba A . : Az erdei 
isk. (M. P. 1908). Kovács M .: Kerti és erdei isk. (1914). 
Okolicsányi-Kuthy, Pataki: Erdei üdülőtelepek. Szundy 
K . : Német ped. törekvések a tüdővész leküzdésére (1929) 
K . : Német ped. törekvések a tüdővész leküzdésére 
(1929). Páráséin J . : Napot a kicsinyeknek. Pettkó- 
Szandtner A . : A magy. kir. áll. gyermekvédelem. 
Gerlits S . : A „T. E. V. V. E.”  25 éves története. Tass 
J .:  A charlottenburgi erdei iskola. Gyulai A . : Az 
erdei iskolákról (Tüdőbeteggondozás és Tub. 1929). 
Bezerédj 1 . :  A szombathelyi erdei isk. (Népegészség
ügy 1930.) Csűrös P . : A berlini erdei iskolák (N. L. 
1931, 13. sz.). Gyulai Aladár.

Érdekeltségi népiskola. A mezőgazdasági 
népesség érdekeit szolgáló népiskolák léte
sítéséről és fenntartásáról szóló 1926 : VII. 
t. c. az eddigi elemi népiskolai fenntartók 
mellett egy új népiskolai jelleget teremt 
meg : az E.t. A törvény szerint E. állítása 
mindenütt elrendelhető, ahol egy termé
szeti vagy jogi személynek vagy többeknek 
tulajdonában vagy hitbizományi birtoká
ban levő, legalább másfél, legfeljebb négy 
km sugarú területen legalább 20 család 
vagy 30 mindennapi tanköteles lakik és a 
körzeten belül valamennyi tanköteles be
fogadására alkalmas más iskola nincs. Az 
É. fenntartója az érdekeltség (az É. kör
zetében ingatlanuk vagy általános kereseti 
vagy társulati adó alá eső foglalkozásuk 
vagy jövedelmük után adózó természeti 
és jogi személyek), amely az É. iskola léte
sítésének és fenntartásának terheit viseli,
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de ha ez anyagi erejét felülmúlja, községi 
vagy állami segélyt is kaphat. Az É. fenn
tartási költségeit a törvény az érdekeltség 
tagjaitól a körzet területéről élvezett jöve
delmük arányában kivetett külön adó 
útján biztosítja. Ez a külön adó a jövede
lem 3%-áig terjedhet s a közadók módjára 
hajtandó be. Az É.nál az iskolaszék hatás
körét egy öttagú „Érdekeltségi népiskolai 
Bizottság” gyakorolja, amelynek tagjai 
az illető törvényhatóság főispánja, mint 
elnök, a kir. tanfelügyelő, a vfc. min. által 
kijelölt tanítóképzőintézeti vagy közép
iskolai tanár és a törvényhatósági közigaz
gatási bizottság által saját választott tagjai 
sorából választott két tag. É.k főleg a mező- 
gazdasági és ipari .nagyüzemeken kelet
keztek. Számuk az 1929/30. tanévben 
mindössze 14. E csekély számnak az az 
oka, hogy a törvény ott, ahol a körzet la- 
kóssága túlnyomó részben (legalább 2/s 
részben) egy vallásfelekezethez tartozik, 
megengedi, hogy az érdekeltség felekezeti 
jellegű iskolát állíthasson. L. még : Egy
ház és iskola Magyarországon. Benisch.

Érdekesség. A tanításban É.re kell töre
kedni, ami nem azonos az érdeklődés fel
keltésével (1. o.), viszont azonban szorosan 
összefügg a figyelemkeltéssel (1. figyelem). 
Az É.t szolgálja a tanítási anyagnak ké
pekkel, hasonlatokkal, megérzékítéssel tör
ténő elevenné tétele, a logikai összefüggé
sek kidomborítása (különösen az ifjúkor
ban), a kitaláltatás módszere, az öntevé
kenység elvének gyakorlati alkalmazása, 
az érzelmek felkeltése (a történelemtaní
tásban, ugyanitt kívánja P. Barth, hogy a 
tanító valósággal „dramatizálja” a törté
neti eseményeket s általában tanuljon a 
drámaírótól), az ismétléseknél új szempon
tok felhasználása a tananyag megvilágí
tásában, a dolgok különleges, festői olda
lainak s lényegének feltüntetése (a „cso
dálkozás” minden bölcselkedés kezdete), 
a problémalátás és problémamegoldás vá
gyának s bátorságának keltegetése, az egy
hangúság és hosszadalmasság kerülése, 
elevenség, a gyermek és ifjú sajátos szem
pontjainak érvényesítése s végül a kérde
zés művészete.

I  r o d. E. S tem : Angew. Psychologie (1921, 40.1. f.).
V . H.

Érdeklődés. Az É. kölcsönös viszonyt 
fejez ki valamely élőlénynek fizikai vagy 
szellemi szükséglete és egy oly tárgy kö
zött, amely ezen szükséglet kielégítésére 
alkalmas ; az É. sajátos lélektani mozzanata 
magában foglalja azt, hogy az alanynak 
az ő szükségletét kielégítő tárgy fontos, 
jelentős, értékes, továbbá, hogy törekszik 
az illető tárgyat kiválasztani, figyelmesen 
megismerni, birtokába venni. A biológiai 
É. (Dewey, Claparéde) az élőlény bioi. 
érdekéből származik, a szellemi É. (Herbart) 
viszont szellemi értékekre irányul. Az 
amerikai pedagógusok újabban az É. min

den faját a biológiai érdekre kívánják ala
pozni ; ez az érdek azonban mindazt ma
gában foglalja, ami csak hasznos az élet 
fenntartására és a személyiség kifejleszté
sére s így az érdeklődés ezen fogalmába 
a magasabb (szellemi) érdekek kultusza is 
belefoglalható. Helyesebb azonban, ha a 
szorosan vett biológiai É. fogalmát elvá
lasztjuk a tisztán lélektani É. fogalmától, 
mert ez utóbbi az előbbitől függetlenül is 
működhetik, sőt ellene is fordulhat; pl. 
az alkoholista pszichológiai érdekből cse
lekszik egyik legalapvetőbb biológiai ér
deke (az élet és egészség fenntartása) ellen. 
Minthogy az élőlények legfőbb termés zet- 
törvénye és érdeke az, hogy életüket fenn
tartani törekszenek, azért Claparéde ebből 
azt a szabályt vonja le, amely szerint élni 
nem egyéb, mint minden pillanatban a leg
nagyobb érdekünk irányában cselekedni; 
az így értelmezett érdek minden cselek
vésünk végső rúgója, s az érdekünk dönti 
el minden pillanatban viselkedésünk irá
nyát (a pillanatnyi érdek törvénye, v. ö. 
Archives de Psychologie, szerk. Claparéde, 
1905, 280. 1.). Az É. fogalma a pedagógia 
történetében különös jelentőséget két íz- 
ban nyert : először Herbartnál (1. o.), má
sodszor a jelenkorban az amerikai s a tőlük 
függő lélektanokban (J. Dewey : Interest 
and effort in education, 1895. magy. ford. 
Kenyeres E. : Az érdeklődés és az erőfeszí
tés az akaratnevelésben. 1927.). Herbart 
érdeklődéstana és az érdeklődésnek a 
modern pszichológiában szereplő fogal
mazványa közt mindamellett lényeges 
különbség van. Herbartnál u. i. az érdeklő
dés nem pszichológiai természetű, hanem 
tulajdonképpen műveltségi tartalmat fejez 
ki, az érdeklődés nála nem lelki funkció, 
hanem produktum. A magyar irodalom
ban kiemelkedő jelentősége van Nagy 
László művének : A gyermek érdeklődé
sének lélektana (1908), aki az É. fejlődés- 
fokainak megállapítására törekedett. E 
fokozatok a következők : 1. Az érzéki É. 
(az első két életév), 2. az alanyi É. (a 2.—7. 
év), 3 .atárgyiÉ .a(7 .—10. év), 4. az állandó 
É. (10.— 15. év), 5. logikai É. (15. éven túl). 
Amikor a gyermek az iskolába lép, akkor 
érdeklődése tárgyi É., ami annyit jelent, 
hogy az őt környező világ nem egyszerűen 
mint alanyi érzetek csoportja érdekli őt, 
hanem, mint valóságos tárgyak. E korszak
ban a gyermek bizonyos fokig realistává 
válik, pl. nem azért mászik a fára, hogy 
erejét kipróbálja, hanem hogy gyümölcsöt 
szedjen. Az állandó É. a 10— 15 éves gyer
mek gyüjtős hajlamának felel meg (pl. 
levélbélyeggyüjtés). A logikai É. pedig a 
serdülés (1. o.) korszakának jellegzetes 
tüneménye. Claparéde az É. korszakait a 
következő egymásutánban állapítja meg : 
1. a felfogó É. (1. év), 2. nyelvi É. (2.—3. 
életévek), 3. általános É. kora, a kórdezge- 
tés első jelentkezése (3.—7. év), 4. speciális
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és tárgyi É. (7.—12. év). Ez az első négy 
szakasz a gyermek pszichikai szerzeményé
nek korát jelenti. Ezután következik a 
szervezés és értékelés kora a következő sza
kaszokkal : 5. a szentimentális kor, er
kölcsi, társadalmi, speciális és szexuális É. 
(12.—18. óv). Az alkotás korszaka a munka 
iránti É.t, egy életeszmény (esetleges) ki
alakulását tartalmazza (v. ö. Claparéde, 
Psychol, de l’Enfant.11 515—549. 11.). 
Az É. jelkeltésének problémája főleg az 
újabb lélektanban és kísérleti pedagógiá
ban beható vizsgálódás tárgya. Ennek ered
ményeképpen mindinkább érvényesül ma 
az a felfogás, hogy az oktatásban is lehető
leg nagy szerepet kell juttatni a játéknak 
(1. o.), amely szinte a serdülés beálltáig a 
gyermek érdeklődésének minden rúgóját 
egyesíti magában. Általában az az alapelv 
uralkodik, hogy annál sikeresebb az okta
tás és nevelés, minél inkább foglalkoztatja 
a gyermeknek azt az érdeklődési formáját, 
amely az illető korban nála uralkodó.

í r o d .  Ostermann: Das Interesse (19123). Engle: 
Analytic interest psychology (1904). Luquet: Idées 
générales de Psychologie (1906). Nagy L . : A gyermek 
érdeklődésének lélektana (1908, németül is megj.). 
Psychologie des kindlichen Interesses (ism.M.P. 1913).#. 
Waisemann: Das Interesse (19203). J . Fröbes: Lehrb. 
d. exp. Psych. I. (1923s). F. Arnold: Attention and 
interest (1910). (M. P.) 0. LunJc: Das Interesse. 1. 
Hist. krit. Teil. 2. Philosoph, pädag. Teil (2 köt. 
1926—7). A Päd. Mag. számos kiadványa, ß e p e r t .  
(M. P.). Nagy L . : Az érdeklődés fejlődéstana (1907). 
U. a . : A gyermek érdeklődésének lélektana (ism. 
1908). Oktatás és érdeklődés (1910, 175). J . Dewey: 
Az érdeklődés és az erőfeszítés az akaratnevelésben 
(ford. Kenyeres E., 1927). y .  H .

Erdélyi ..L János (1814—1868) költő, 
író, bölcsész, esztétikus, nóphagyomány- 
kutató, 1837—51. Pesten élt, mint a Kis
faludy-‘Társaság ' lltkä'fä, - máj d (1SÍS—ft-TJ" 
a. Nemzeti Színház igazgatója. 1851. a 
sárospataki“ főisktrtaKoz hivatott meg a 
filozófia tanárának, 1862-től a jogbölcsé
szet, 1863-tól a magyar irodalom tr. 1857. 
megindította s._1866-ig vezette a Sáros
pataki Füzetek cl tudóm! iolyoiraxor, 
grnellyei—öáiuspatáköT jelentős tüdőm, 
központtá emelte. M .: Magyar Népköl
tési Gyűjtemény (1846-—1848, 3 köt.). 
Magyar közmondások könyve (1851). A 
hazai bölcsészet jelene (1857). A sáros
pataki ref. főisk. háromszázados ünnepe 
(1860). Aesth. tanúim. (1888). Kisebb pró
zái (1863). A bölcsészet Magyarországon 
(1885). Egyet. írod. tört. (1867). Pályák és 
Pálmák (1886) V. ö, Minay L.: E. J. (1914). 
Schöner M.: E . J. élete és művei (1931). — 2. 
Károlyi 1859—1908) filológus, kegyc'gr.-tr; 
Tnajd akolozsvárirk.gimnáziumig.M.: Az 
állatepoSzrŐl~tl8 87). A  francia eposz eredete
(1888). írod. dolgozatok (1901). Calasanzi 
Sz. József élet- és jellemrajza (1893). A skan
dináv népek irodalomtörténete a refor
máció óta. Tanulmányok, fordítások, tan
könyvek. 3. Lajos (1871—1922) nyelvész, 
középisk. 1i., ümjil- az Erzsébet-nőiskola 
tanárképzőjének tr. és bp. egyet. mtr.

M. : Az összevont mondat modem szem
pontból (1898). Magyar nyelvi tanulmá
nyok (1926). Több mű a magyar nyelv
járásokról, cikkek bel- és külföldi nyelvé
szeti folyóiratokban. — 4. László (1868—) 
bencés áld. pap, a pannonhalmi tanárképző 
tr., szegedi (kolozsvári) egyet. tr. AM. T. 
Akad. lev. tagja (1905). M. : Magyarország 
társadalma a XI. sz. törvényeiben (1907). 
Magyar művelődéstörténet (2 köt., 1913). 
Árpádkori társadalomtörténetünk legkri
tikusabb kérdései (1915). A tizenkét leg
kritikusabb kérdés (1917). A legszebb 
tudomány (1922, 19242). A magyar állam, 
társadalom, művelődés legrégibb törté
nete 1301-ig (1922). Árpádkor (1922). 
Szerk. és részben írta a. pannonhalmi Szt. 
Benedek-rend története C-..-L2 k ö t. munkát.

Erdélyi kát. autonómia : 1. Autonómia.
Erdélyi Lexikon, szerk. Osvát Kálmán 

(Nagyvárad 1928, 318 1.): rövid cikkekben 
ismerteti Erdély és az elszakított magyar 
terület magy. tanerőire, tanintézeteire és 
közművelődési intézményeire vonatkozó 
adatokat az impériumváltozás óta. 
--ErdélyjLMjlzeum-Egyesülct (E. M . E .). 
A  legrégibb erdélyTÚszi magy --tudomány os1 
egyesület, amelynek alapítását már- az 
1841—43. országgyűlés elhatározta, amely 
azonban gr. Mikó Imre buzgólkodása foly
tán társadalmi úton csak 1859. valósult 
meg. Célja az erdélyi múzeum fenntartása 
és fejlesztése, gyűjteményeinek tudomá
nyos feldolgozása, a honismeretnek és ál
talában a magy. tudományossságnak elő
mozdítása. Gyűjteményei: 1. könyvtár
kézirattárral és levéltárral, 2. érem- és 
régiségtár, 3. állattár, 4. növénytár, 5. ás
ványtár. Szakosztályai: 1. bölcsészet-,
nyelv- és történettudomány, 2. természet
tud., 3. orvostud., 4. jog- és társadalom
tud. szakosztályok. Folyóiratai: Erdélyi 
Múzeum, Múzeumi Füzetek, Orvostudo
mányi Értesítő. Az Eme. nagyszámú kiad
ványaival, népszerű előadásaival, kiállí
tásaival és vidéki vándorgyűléseivel min
den téren kiváló sikereket ért el. A román 
impérium alatt 1919. az egyetem haszná
latára átvették a Múzeum gyűjteményeit, 
köztük az egyetemi könyvtárt kiegészítő 
óriási könyvtárát is, de tulajdonjogát 
elismerték. Az állam mindent elkövet, hogy 
nagyszámú román tagot léptessen be és 
így az Eme.nek román többségi jelleget 
adjon. A tárgyalások a vagyonállagra vo
natkozólag még mindig folynak. Az Eme. 
mint egyesület azonban működik : 1920— 
1925 között a bölcsészeti és természettudo
mányi szakosztály több előadássorozatot 
rendezett. 1930 szeptemberében tartotta 
meg .Marosvásárhelyen első vándorgyűlé
sét, amelynek keretében orvosi tovább
képző tanfolyamot is rendezett. Ezidősze- 
rint a jog- és államtudományi tagozat ki
vételével minden tagozat aktív munkát 
folytat. György Lajos szerkesztésében
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évenként négyszer megjelenő folyóiratot 
(Erdélyi Múzeum) ad ki a magy. tudomá
nyosság ébrentartására. Az Eme. elnöke 
gr. Vass Béla.

Erdélyi tanulmányi bizottság. Több 
meddő kísérletezés után a bécsi kormány 
belátta, hogy az ausztriai iskolarendszert 
főleg a német nyelv okozta nehézségek 
miatt, nem lehet az erdélyi katolikus ma
gyar gimnáziumokra ráerőszakolni. Végre 
1780. az a gondolata támadt, hogy az 
ausztriai norma helyett inkább az 1777. 
Ratiót kellene itt is alkalmazni. A kancel
lária evégből felszólította a katolikus bi
zottságot, hogy gyakorlati tanférfiak be
vonásával mondjon véleményt arról, váj
jon a Ratio rendelkezései az erdélyi közép
iskolákra is alkalmazhatók-e, esetleg mó- 
dosítandók-e? E rendelet vétele után a sze- 
beni bizottság egy szaktanácskozmányt 
alakít, amelynek előadója, Mártonffi Jó
zsef, az elemi iskolák főfelügyelője, néhány 
hónap alatt kidolgozta a Norma Regia 
(1. o.) néven ismeretes új szabályzatot, 
amelyet II. József 1781 máj 16. jóváha
gyott. Erdélyben eleddig csakis a katolikus 
iskolák részesültek nyilvános gondosko
dásban, a protestánsok iskolái az alapít
ványi ügyek kivételével magukra hagyat
tak. Mártonffi már régebben hangoztatta, 
hogy ezeket is be kell vonni az országos 
rendezésbe. A bécsi államtanács tagjai is 
amellett voltak, hogy nem volna illő a 
tanulmányi ügyeket továbbra is egy ka
tolikus bizottság hatáskörében meghagyni, 
mert a tanügy intézése csakis a királyi 
kormányszéknek, a guberniumnak lehet 
joga és kötelessége. A legfelsőbb elhatáro
zás ehhez a véleményhez csatlakozik, a 
katolikus bizottságot a tanulmányi ügyek 
intézésétől egyszersmindenkorra felmenti 
s ezeket az ügyeket valláskülönbségre való 
tekintet nélkül, a guberniumnak erre a 
célra megalakítandó új bizottságához, az 
E.hoz utalja. Az elnöki tisztet az erdélyi 
püspök viselheti ugyan, de a bizottság 
tagjai „mindhárom vallás” képviselőinek 
sorából választandók. Ezzel az iskolai köz- 
igazgatásnak új korszaka kezdődik, ame
lyet a Korma Regia a különböző vallás
felekezetek közt való viszonosság elve 
alapján igyekszik megvalósítani. V. ö. 
Fináczy : IV (363. L f.).

Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egye
sület (Emke), a régi Magyarországnak leg
nagyobb közművelődési egyesülete 1885 
ápr. 12. alakult Kolozsvárt. Célja az erdélyi 
magyarság megvédése és megerősítése. 
E végből szegény községekben társadalmi 
úton és eszközökkel alapított és tartott fenn 
kisdedóvódákat és elemi népiskolákat, ka
matmentes kölcsönökkel előmozdította áll. 
iskolák szervezését, a magy. nyelv terjesz
tésében buzgólkodó tanítók, tanítónők és 
óvónők között jutalomdíjakat osztott szét, 
a papi fizetések áll. kiegészítése előtt gon

doskodott a magy. felekezeti lelkészekről, 
számos isk. ösztöndíjat, nép- és kát. könyv
tárt, népdaloskört és ifjúsági egyesületet 
és analfabéía-tanfolyamot létesített, az er
délyi kult. irodalmat nagyszámú kiadvány
nyal gyarapította. A nemzetiségek testvéri 
közelítésére szervezte az Erdélyi Irodalmi 
Társaságot és a Székelyszövetséget alkotó 
székelytársaságokat. Kétségtelen, hogy az 
Emire egyrészt közvetlenül intézményei, 
másrészt közvetve, társadalmilag jelenté
kenyen hozzájárult az erdélyi magyarság 
szellemi és erkölcsi színvonalának emelke
déséhez. Működésének hatása sok tekintet
ben még ma is, amikor már annyi év óta 
nem funkcionál, még mindig érezhető. Az 
Emke az új impérium alatt jogi szemé
lyiségét megtarthatta, de az alapszabá
lyok módosítása körül felmerült zava
rok miatt működését még nem kezd
hette meg. Ingatlanait (300.000 hold) 
az agrárreform miatt kisajátították. Ügy
vezető alelnök-főtitkára ezidőszerint is 
Sándor József (Kolozsvár), Háromszék 
vármegyének megválasztott magyar sze
nátora.

Erdélyi szászok oktatásügye: 1. Szászok 
(érd.) oktatásügye.

Érdemjegyek. A tanuló iskolai magatar
tásának és tanulásának jellemzésére szol
gálnak. Az elemi és polgári iskolában a maga
viselet, tanulmányi előmenetel, szorgalom 
s az irásb. dolgozatok külső alakja kapnak 
érdemjegyeket; a középiskolában a tanuló 
szorgalom szempontjából külön nem kap 
osztályzatot. A hivatalosan megállapított 
érdemjegyek a következők: a) Elemi 
népisk. Magaviselet: dicséretes (1); jó
(2) ; tűrhető (3). Szorgalom: dicséretes 
(1); változó (2); hanyag (3). Előmenetel: 
kitűnő (1); jeles (2); jó (3); elégséges (4); 
elégtelen (5). Irásb. dóig. külső alakja: 
dicséretes (1); rendes (2); rendetlen (3). 
b) Polgári isk. Magaviselet: példás (1); 
jó (2); tűrhető (3); rossz (4). Szorgalom : 
dicséretes (1) ; kellő (2); változó (3); 
csekély (4). Előmenetel: jeles (1) ; jó (2); 
elégséges (3); elégtelen (4). Irásb. dóig. 
külső alakja : csinos (1); rendes (2); tűr
hető (3); rendetlen (4). c) Középisk. Maga
viselet : példás (1); jó (2); szabályszerű
(3) ; kevésbbé szabályszerű (4). Előmenetel: 
jeles (1) ; jó (2) ; elégséges (3); elégtelen (4). 
Irásb. dóig. külső alakja: csinos (1); 
rendes (2); hanyag (3); rendetlen (4).

Péch.
Erdmann 1. Bruno (1851—1921) német 

filozófus és pszichológus, több német egye
temen tanított, 1909 óta Berlinben. Főleg 
Kanttal foglalkozott, akinek több művét 
kiadta, továbbá pszichológiával, logiká
val és ismeretelmélettel. M. : M. Knutzen 
u. seine Zeit (1876, Kant tanítója). Kants 
Kritizismus (1878). Umrisse zur Psycho
logie d. Denkens (1900). Erkennen u. Ver
stehen (1912). Reproduktionspsychologie
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(1920). Psych. Untersuchungen über das 
Lesen auf experimenteller Grundlage (1898, 
Dodgeval). Logik (19233). -— 2. Johann 
Eduard (1805—1892) ném. filozófus, több 
ném. egyetemen tanított. Hegel iskolájához 
tartozik és főleg a filozófia történetét mű
velte. M.: Versuch einer wissensch. Darstel
lung d. Geschichte d. neueren Philosophie 
6 köt., 1834—53). Grundriss d. Geschichte 
d. Philosophie (2 köt., 1865, új kiad. 1931.). 
Psychol. Briefe (1851). Ernste Spiele (18904).

Erdődy János_ (1844— 1904) néptanító, 
majd alkiüSsáTKr. kát t,n:nít.ókép7.őintézot 
t r .  és ig. irr számos íóidrajzi tankönyv 
több Triadásban. Neveléstan tanítóképzők 
számára (1882). Nevelés-történelem (19078). 
Megírta a nyelvoktatás, a történettudo
mányi tárgyak, a természetrajz és termé
szettan, a-rrépisk. számolás módszertanát 
(1882—83). Neveléstani jegyzetek ~(Í875, 
kézirat gyanánt).

Erdőgazdasági szakiskola, m. kir. Esz
tergomban. Ennek az internátussal ellátott 
intézetnek célja rendszeres elméleti, de 
főként gyakorlati oktatás útján olyan 
egyéneket nevelni, akik az erdőgazdasá
gokban rájuk háramló munkákat sikeresen 
el tudják végezni. A tanfolyam 2 évre ter
jed, amelyet egy gyakorlati szolgálati év 
előz meg. Felvétetnek a középiskolák 4. 
osztályát végzett és egyébként is megfelelő 
tanulók, m. p. évenként és évfolyamon
ként 20—20. V. ö. Kornis : Közoktatás- 
ügy (315. 1. f.).

Erdőmérnöki főiskola : 1. Bányamémöki 
és erdőmérnöki főiskola.

Erdőőri és vadőri iskolák célja rendszeres 
tanítás, de főként gyakorlati oktatás útján 
az erdőgazdaságok számára olyan egyé
neket nevelni, akik a törvény értelmében 
teljesítendő erdőőri és vadőri, úgyszintén 
az erdőgazdasági, vadtenyésztési és vadá
szati teendők elvégzésére alkalmasak. 
1880. négy ilyen iskola volt 1918-ig két, 
azután csak egy évfolyammal, de egyévi 
előzetes gyakorlattal. Trianon következ

tében ezek közül csupán egy, a király
halmai (Szeged mellett) maradt meg. 
Minthogy azonban ez még a mai ország 
ezirányú szükségletét sem tudta fedezni, 
Esztergomban az erdőgazdasági szakisko
lával kapcsolatban még egyet állítottak 
fel. V. ö. Kornis: Közoktatásügy (317. 1. f.).

Eredetiség a tanításban. A tanító, aki 
huzamos időn át hasonló körülmények 
között tanítja ugyanazt a tananyagot, 
könnyen beleeshetik az „iskolamesteri” 
rutin és sablonosság hibájába. A rutint el
nevezhetjük „vak gyakorlottságnak”, 
mert lényege bizonyos gépszerűség, sze
mélytelenné válás, az új mozzanatok 
észrevételének, az egyéniségnek s így az 
E.nek hiánya. Minél erősebben kifejlődik 
a tanítóban a kritika nélküli technika, 
annál szűkebb körre szorul egyénisége. 
Kétségtelen, hogy a tanítás módszerének

és technikájának csak akkor van ered
ménye, ha nem változtatjuk folytonosan 
és ötletszerűen, hanem a tapasztalás és 
elmélet alapján kellő állandóságot bizto
sítunk neki; a rutin veszedelme nem is 
itt van, hanem abban, ha a technika az 
egyéniség kezdeményező E.e fölé emelke
dik s uralkodik rajta. Az E.nek hiánya 
még inkább megmutatkozik a pedantériá
ban, míg az E. véglete az eredetieskedés 
és ötletszerűség. A helyes középút a taní
tás elvszerűségében áll. Az E.t a tanítás
ban azzal biztosíthatjuk, ha a gyakorlatot 
a kritizáló és kutató elmélettel szüntele
nül egybekapcsoljuk, ha az elméletet 
gyakorlati kipróbálásnak vetjük alá (példa: 
a jezsuiták Ratio ja, amely hosszú éveken 
át volt próba alatt), ha elismerjük, hogy 
a haladás a pedagógiában is, mint min
denütt az elméletalkotásból indul ki, ha 
a tanulók egyéniségének nagyobb teret 
engedünk (mint pl. a munkaiskolában) 
s a tanítói személyiséget minél öntudato- 
sabbá és hivatásszeretőbbé fejlesztjük.

I  r o  <3. Clceparide: P sy c h . d e l ’E n fan t (1 9 2 6 11, 17 . 1. / .) .  
Qrunwuld: P ä d a g . P sy ch o lo g ie  (1 9 2 5 1, 1 9 5 1 . f.) . } ' .  / / _

Erény. Aki a nyelvújítás idején ezt a 
szót megalkotta, az előtt bizonyosan az 
„erő” jelentése lebegett. S helyesen, mert 
az E. valóban erőt jelent: lelki erőt a jóra. 
A léleknek a tulajdonsága tehát, s nem 
az objektív, hanem a szubjektív erkölcsi- 
séget jelöljük meg e fogalommal. Az E. 
az a készség, amellyel a lélek magáévá 
teszi az erkölcsi normákat és törvényeket, 
hogy aztán ezeknek megfelelően cseleked
jék. Belőle a viselkedésnek és a cselekvés
nek valami állandó formája, sajátos jel
leme következik. Az E. tehát végered
ményben a cselekvő lélek belesímulása az 
erkölcsi jó követelményeibe. Ennek módja 
a gyakorlás. Nem az erkölcsi jó tudása, 
hanem a gyakorlása által leszünk jókká. 
De az E. mégsem jöhet létre tudás nélkül. 
Az ösztön, még az erkölcsileg helyes ösz
tön gyakorlása sem lesz E. A gyakorlás 
maga nem elég: ennek tudatosnak kell 
lennie. E. tehát csak ott van, ahol tudato
san és szabad akarattal cselekszünk. Be 
kell látnunk az E. értékét, hogy erényesek 
lehessünk. Összefoglalóan azt mondhatjuk 
tehát, hogy az E. az erkölcsi belátás és aka
rat által irányított szerzett-készség. A cse
lekvő ember sajátos személyértéke. A böl
cseletnek régi kérdése, hogy egy vagy sok 
E. van-e. Sokrates azt tanította, hogy a 
helyes belátás elég az E.re, mert az erkölcsi 
jó ismerete elegendő arra, hogy ezt köves
sük is. A stoikusok szerint is az E.ek for
rása a bölcseség. Nem kell túlságos erő
feszítés hozzá, hogy ennek az erkölcsi in- 
tellektualizmusnak az egyoldalúságát be
lássuk. Az antik világ romjain felépült 
kereszténység szakított is vele és a szere
tőiben pillantotta meg az E.ek főforrását. 
De az emocionális etika is egyoldalú.
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Az igazság a kettő szintézisében rejlik. 
Aminthogy az erénymonizmus is túlzás, 
mert nem egy E. van, hanem sok (erény
pluralizmus). Csakhogy a sok E. össze
függő egységet, jellemorganizmust alkot : 
egyik erény támogatja, szüli és fenntartja 
a másikat. A fentiekből az is következik, 
hogy nincsenek velünk született E.ek. 
Amik velünk születnek, azok a hajlamok, 
s ezek aztán egyformán lehetnek jókká 
vagy rosszakká. A hajlamok tehát (pl. 
a fiúk ösztönös támadó kedve s a leányok 
természetes önátadó hajlama) kellő okos
sággal E.ekké fejleszthetők. Éppen ez 
adja meg a nevelés lehetőségét. Minden 
nevelés, akár önnevelés, akár mások neve
lése az, gyakorlás és belátás útján az E.ek 
kifejlesztésére törekszik. S nem nevelhe
tünk egy E.t se anélkül, hogy vele együtt 
valamennyit ne nevelnénk. Mivel az E.ek 
ennyire összefüggenek, szinte meddő kér
désnek látszik az ú. n. főerények (kardinális 
erények) keresgetése. Ez mind csak szem
pont dolga. Mindegyik E. lehet kiinduló 
pontja a többiekhez való eljutásnak. Az 
E.re nevelésnek 4 mozzanata van j 1. az 
erkölcsi belátás felébresztése, 2. a jóra 
szoktatás, 3. az erkölcsi érzelmek kifejlesz
tése s 4. az erkölcsi készség meggyökerezte
tése. Ez a négy mozzanat azonban bár
milyen rendben helyet foglalhat a lélekben, 
mert egyik a másikat maga után vonja. 
V. ö. még : Erkölcsi nevelés.

í r o d .  Nagy J . : Az ethika alapvonalai (1925, Tud. 
Gyűjt.), F. Paulsen: System d. Ethik (2 köt. 192112). 
N. Hartmann: Ethik (1928). ff. E. Moore: Principia 
Ethica (1903, ang.). Nagy József (Pécs).
i Érettségi vizsgálat. É.ot mindazon közép- 
isk. tanútalányaikat befejezett tanulók 
/tartoznak tenni, akik egyetemi vagy fő
iskolai tanulmányokra készülnek. Az É. 
célja: kipuhatolni, vájjon a vizsgálatra 
jelentkező tanuló értelmi fejlettsége és 
tárgyismerete a középisk. tanterv mértéke 
szerint oly fokon áll-e, minő a főiskolai 
tanulmányokra szükséges. Az É. legelő
ször Poroszországban 1788. lépett életbe, 
majd átvették a többi német államok és 
a Thun-féle Organisations-Entwurf alapján 
1849. Ausztria is. Hazánkban ugyancsak 
az Entwurf alapján 1851 szept.ben tar
tották az első gimnáziumi É.ot és 1875. 
kiterjesztették a nyolc osztályúvá fejlesz
tett reáliskolákra, majd a leánygimn. 
életbeléptetése után ezekre is. Az 1883. 
középisk. törvény az É.ot fenntartotta és 
törvénybe iktatta. Ennek alapján adatott 
ki 1884-ben az első Érettségi Utasítás, 
amelynek újabb kiadása 1905., a legújabb 
ma is érvényben lévő kiadása pedig 1931. 
jelent meg, m. p. külön a fiú- és külön a 
leányközépiskolák és leánykollégiumok 
számára. Ennek az utasításnak sarkalatos 
újítása, hogy megszünteti a mennyiség- 
tanból az írásbeli vizsgálatot. Úgy 
mint eddig az É.ot külön vizsgáló

bizottság tartja, amelynek elnöke a 
tankerületi főigazgató vagy helyettese, 
illetőleg autonóm felekezeti középisk.nál 
az egyházi főhatóságtól kirendelt férfiú, 
tagjai az intézeti igazgató és az É.on elő
forduló szaktárgyaknak VIII. oszt.beli 
tanárai. Az autonóm felekezeti középisk. 
É.ain a kormányt a vk. minisztertől ki
rendelt kormányképviselő képviseli. Az 
É. két részből : írásbeli és szóbeli vizsgá
latból áll. Sem az írásbeli, sem a szóbeli 
vizsgálat tárgyaiból nem menthető fel 
senki. A fiú- és leányközépisk. és leány- 
kollégiumok tanulói 3—3 tárgyból tesznek 
írásbeli és 5—5 tárgyból szóbeli vizsgá
latot ; az írásbeli v. tárgyai a fiú- és leány - 
gimn.ban és reálgimn.ban: magy., lat., 
ném. nyelv ; a reálisk.ban, leányliceum- 
ban és leánykollégiumban : magy., ném., 
francia (esetleg olasz v. angol) nyelv. A 
szóbeli v. tárgyai a fiú- és leánygimn.ban 
és reálgimn.ban : magy. és lat. ny. és Írod., 
történelem, mennyiségtan, fizika ; a reál
isk.ban, leányliceumban és leánykollégium
ban : magy. és ném. ny. és irod., történe
lem, mennyiségtan, fizika. Az É.ot sike
resen letett tanuló általános érdemjegye 
lehet : kitüntetéssel, jelesen érett, jól érett, 
vagy érett. Az írásbeli vizsgálaton két 
vagy több tárgyból meg nem felelő ta
nuló a teljes vizsgálatnak egy év múlva 
való ismétlésére utasíttatik. Ugyanilyen 
elbírálásban részesül a szóbeli vizsgálaton 
két vagy több tárgyból meg nem felelő 
tanuló. Aki a szóbeli vizsgálaton csak 
egy tárgyból tanúsított elégtelen ered
ményt, az a legközelebbi két határidőben 
két ízben javító É.ot tehet, amelynek 
sikertelensége esetén ismétlő (írásbeli és 
szóbeli) érettségi vizsgálatot tehet. A pesti 
kereskedelmi akadémia záróvizsgálatát 
1869 óta, a többi felső keresk. iskolák 
záróvizsgálatait pedig 1875 óta szintén É.- 
nak nevezik. Ezek a vizsgálatok is írásbeli 
(6 tantárgy) és szóbeli részből (3 tantárgy) 
állnak és a közgazdasági egyetemre, a 
gazdasági főiskolákra és bizonyos gyakor
lati pályákra jogosítanak. A kereskedelmi 
iskolai É.i Utasítás reformálása folya
matban van.

í r o d .  Schneller J . : Az érettségi ellen (1910). — 
K é p é r t .  (M . P.) Kemény F. : Az é. v. (1892). Váró 
F . : Az éretts. latin scriptum (1893.) Oöllner K . : Az é. 
v.ról (1896). Heinrich f f . : Tételek az é. v.ra (1896). 
Bozóky E . : Az é. v. reformjáról (1904). Schmidt M .: 
Az új é. utasítás (1906). Kelemen J . : É. bizonyítványok 
kölcsönös elismerése (Németországban) (1910). Fináczy 
E. : Az é. v. (1911). Schmidt M .: E. v. tapasztalatok 
és reformjavaslatok (1916). Walther B . : Az é. v. re
formjáról (1929). (M . K J  Péch A l .: Az é. v. kérdése 
(1911). K. G y.: É. v. és a sajtó (1913, 343). Jámbor Gy. : 
Az é. v. reformja (1929). Péch A l . : Az é. v.ról (1929). 
Bíró J . : A leányok é.je (M. K. 1930). Leányközép
iskoláink új é. V. utasítása (O. K. T. K. 1931, 225—26.1.).

Walther.
Érintkezés : 1. Családi nevelés.
Erkölcsi elliagyatottság alatt azt az álla

potot értjük, amikor a gyermek nem ré
szesül abban a minimális nevelésben sem,
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amelyre erkölcsi állapotának megfelelően 
szüksége volna, hogy a természetes ön
fegyelmezés és erkölcsi érés egyes fokoza
tait elérje. Előidéző körülmények : a csa
lád belső egységének, gazdasági helyzeté
nek, harmonikus életmenetének leromlása, 
aminek káros hatása, különösen fiatalabb 
korban és belső hajlamosságnál észlelhető. 
Megnyilvánulásai : a normálisnál kisebb 
és későbben megjelenő ösztöngátlás (pl. 
testi szükségletek, éhség, szexualitás), 
a szükséges szociális felelősségérzés ké
sőbbi fejlődése (lopás, iskola-, munka
kerülés). A csupán külső körülmények 
folytán előállott esetek a züllés veszélyé
nek kitett gyermekeknek csak 10—12 szá
zalékában fordulnak elő, míg egyébként 
a belső hajlamosság is befolyással van.
L. még : Erkölcsi gyengeelméjűség.

í r o d .  Gruhle: Die Ursachen der jugendl. Verwahr
losung (1912). Gregor: Leitfaden der Fürsorgeerziehung 
(1924). Révész M.

E rkölcsi g y en g eelm éjű ség  utolsó marad
ványa annak a régebbi felfogásnak, amely 
„morál insanity” névvel illette a jellem
fejlődés minden zavarát (Prichard, 1835). 
Gyermekek erkölcsi rendellenességei : ma 
csupán azt a töredéket számítjuk ide, ahol 
az erkölcsi fejlődés, a szociális együttérzés 
fejlődése olyan visszamaradottságot mu
tat, amely az egyént tartósan képtelenné 
teszi a társadalmi törvények adta kerete
ken belül való megmaradásra. Ez a töredék 
a  túlnyomóan belső hajlamon alapuló kri
minális eseteknek kb. 4—5%-ára rúg. 
Ezeket kora gyermekkoruk óta kíméletlen 
egoizmus, a szociális együttérzés teljes 
hiánya, kegyetlenkedés, túlhajtott élv
vágy, gyakori szexuális aberrációk jel
lemzik. Befolyásolásuk ma még nem mutat 
eredményt; elmegyógyintézet és börtön 
között váltakozva élik le életük nagy ré
szét. A modern orvosi felfogás nemi ki
közösítésüket, vagy állandó deportálá
sukat tartja kívánatosnak. L. m ég: Er
kölcsi elhagyatottság.

í r o d .  Mönkemüller: Die Psychopath, der Puber
tätszeit (1912). Ziehen: Die Geisteskrankheiten des 
Kindesalters (1915). Scholz-Gregor: Anormale Kinder 
(1919). Kármán E. : A gyermekek erkölcsi hibái és er
kölcsi betegségei (1922). Révész M .

E rk ö lcsi n ev e lés . I .  Az E. rendszere. Az. 
E. a testi nevelésnél és az oktatásnál fonto
sabb és nehezebb része az általában vett 
nevelésnek, mert a jellemre irányul, amely 
igen sok mérlegelhetetlen tényezőből ala
kul ki. Az E.en szorosabb értelemben az 
erkölcsi érzület és akarat nevelését szokták 
érteni, tágabb értelemben ide vonják az ér
zelmek nevelését is ; a két terület szorosan 
egybetartozik, mert az akarás lélektani 
szerkezetéhez az érzelmek, mint motiváló 
erők lényegesen hozzátartoznak. Az E. 
célja tulajdonképpen mindenkor azonos a 
nevelés céljával (1. o.). Ha ezt a célt a 
műveltségben állapítjuk meg, akkor ennek 
a műveltségnek leglényegesebb követel

ménye éppen abban áll, hogy a lélek egészé
nek ráirányulása az értékekre nem csupán 
megszokásból vagy puszta utánzásból 
történjék, hanem tudatos elhatározás ered
ménye legyen. Itt érintkezhetnek éppen 
egymással az E. problémái az akarat neve
lésének (1. o.) problémáival. Az E. sajátos 
feladata ép ezért a növendék erkölcsi tuda
tosságának kifejlesztésében jelölhető meg. 
Már Aristoteles rámutatott a fejlődésnek 
azokra a tényezőire, amelyek az E. mene
tét meghatározzák: physis, ethos, logos. 
hajlam, szokás, belátás. A gyermekkel 
veleszületett hajlamok gyakorlás, ismétel
tetés által erősödnek, megszilárdulnak, 
bizonyos lelki készséget, habitust eredmé
nyeznek és ez az állandósult lelki készség 
az erkölcsi cselekvés forrása és feltétele. 
Az E. feladata ezért mindenekelőtt az ily 
habitusok megteremtésében áll és ennek 
legfőbb eszköze a szoktatás és a példa
adás („Vorleben” ). Bármily fontosakis 
azonban a jellemképzés menetében ezek a 
szoktatás útján keletkezett habitusok, 
kialakításukkal az E. még nem tekintheti 
feladatát befejezettnek. Aki pusztán habi- 
tuálisan teszi a jót, az mindig valamilyen 
külső, idegen akarat által előírt törvénynek 
vagy szabálynak engedelmeskedik : itt 
soha sincs meg a kellő biztosítékunk arra 
nézve, hogy mihelyt ez az idegen akarat 
nem hat, a megszokásnak van-e elég ereje 
az esetleges ellenkező behatások legyőzé
sére. Az erkölcsi törvénynek a növendék 
saját életformájává kell válnia, vagy más 
szóval : a növendéknek a puszta legalitás 
fokáról a moralitás fokára kell emelkednie. 
Ennek pedig kettős feltétele van: az erkölcsi 
belátás és az erkölcsiségnek önmagában 
való megbecsülése. Csak a tudatos, vagyis 
erkölcsileg motiválható és nem automa
tikus, nemjszoktatott erkölcsi cselekvés ne
vezhető etikailag igazén értékesnek ; ez a 
tudatos elhatározáson alapuló cselekvés 
pedig csak az erkölcsi jónak önmagáért 
való, önzetlen szeretőiéből fakadhat. Az 
erkölcsi belátásnak és az erkölcsi érték 
önmagáért való szeretetének ez a komp
lexinna alkotja éppen azt, amit erkölcsi 
érzületnek nevezünk. Az E. legfőbb feladata 
ezért ennek az erkölcsi érzületnek a kifej
lesztése a növendékben. Ezt a cselekvésben 
megnyilvánuló érzületet mérlegeljük min
dig erkölcsi ítélkezéseinkben is. Ahol ez az 
érzület kifejlődött, ott valóban beszél
hetünk erkölcsi személyiségről, mert itt 
az erkölcsi törvény az egyéniséget belülről 
hatotta át, az egyéni léleknek sajátos élet
formájává vált.így joggal mondható, hogy 
az E. célja ennek az erkölcsi személyiség
nek kialakítása. (V. ö. Fináczy E. Világ
nézet és nevelés, 1925. 24. 1. {.). II. A z E. 
főbb problémái. Pszichológiai szempontból 
kutatnunk kell a gyermek és ifjú erkölcsi
ségének (értékítéletének, felfogásának, ér
zületének) kifejlődését. A kis gyermek
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szociális viselkedését először Ch. Bühler 
kísérelte meg kutatni experimentális mód
szerrel. Idetartoznak azok a pszichol. 
vizsgálatok is, amelyekkel a gyermek er
kölcsi ismereteit (az igazságos és helyes 
megkülönböztetése az igazságtalantól és 
helytelentől, a kötelesség fogalma, az er
kölcsi tulajdonságok becslése, becsület- 
érzés, a jó és rossz közti különbségtevés 
stb.) V. ö. I . Yotejko : Rapport sur le sen
timent de la justice etc. (Revue Psychol. 
Bruxelles, 1911. 55 1. f.). P . Malapert: 
Le sentiment de la colére chez les enfants 
(Année psychol. 1902. 1—40 1. f.). W. 
Boeck : Das Mitleid beim Kinde (1909).
O. Frappier : L’idée de Justice chez l’en- 
fant. (L’Éducation moderne, 1912, 78 1. f.)
M . Bloch: Le courage chez l’enfant (1901). 
A lélektani kutatás második feladata az 
E. elméletében az akarás, szoktatás és 
cselekvés lélektani szerkezetének vizsgá
lata : mi a viszony a gondolatok, képze
tek, érzelmek és az akarás-cselekvés kö
zött ; hogyan történik a cselekvés „moti
vációja” ; mi a közvetett és közvetlen 
akaratnevelés ; mi a szerepe a kényszernek, 
tekintélynek, példának, szuggesztiónak, 
érzelemátvitelnek a ráhatásban ; élmények
ből induljon-e ki az erkölcsi oktatás (Foer- 
ster : Jugendlehre), vagy a legfőbb elvek
ből, stb. „E téren alig rendelkezünk a 
tudás elemeivel”, mondja Claparéde 
(Psych, de PEnfant, 1926,11 198. 1. ; 1. az 
egész fejezetet : „Éducation“, u. o. 196— 
2111. f. és Th. Elsenhans: Zur Psychologie 
der Einwirkung auf andere Menschen, 
1918). További (filozófiai és pedagógiai) 
problémája az E.nek : mily etikai rendszert 
vegyünk alapul? Vájjon Kant vágj’ Her- 
bart formális erkölcstanát, az utilitariz- 
must, vagy a szociológiai erkölcstant ? 
És mily viszonyban kell állania a filozófiai. 
éTksrcsRnmTdí á VülUl's'öh^etikávál ?"A mer-
-nOrultnlVh iypT)Yll pp( 1o pr,-,r.n1r „ó 1 ónyrw
e kérdésben abban foglalható össze, hogy  
egyrészt a bölcseleti erkölcstan bármelyUT" 
■rrisTeffilT válasszuk I». 'H in t a  U l e w tié tb a n . a -  
~ vallásival. vinnTTe5nlii,l))> is Véle .ihlkilE műim 

—hOBTíató (pl. P. Barth), másrészt az erkölcsi 
“Cktatásnak rendszeresnek is kell lennie, 
meg alkalminak is : mintegy át kell hatnia 
az egész oktatást. A tisztán bölcseleti er
kölcsi oktatásnak, „a laikus morálnak” 
legnagyobb ellenfele napjainkban Fr,,.W. 
Foerster, aki (1. o.) a vallásnélküli „etikai 
kültúra>:t"gondolatából indult ugyan ki, de 
később arra a meggyőződésre jutott, hogy 
a pusztán bölcseleti erkölcstanok telve 
vannak belső ellenmondásokkal s illuzó- 
riusak, az E. egyedüli alapját tehát csak 
a vallásban (az evangéliumokban s a dog
matikában) kell látnunk (v. ö. Religion 
u. Charakterbildung. Zürich, 19. 1. f . : „Die 
Unentbehrlichkeit der Religion für die 
Charakterbildung” ). F. e véleményét ré
szint a laikus erkölcstan gyakorlati ered

ménytelenségének kimutatásával támo
gatja, részint arra utal, hogy a bűnöző 
emberi lélek erkölcsi tisztulásához csak a 
vallás természetfeletti erőforrásai nyújta
nak elegendő megrendüléseket s ezzel motí
vumokat. Viszont kétség merül fel F. el
méletével szemben, ha figyelembe vesszük, 
hogy a keresztény vallás dogmatikai 
tételeit éppen igazságerejüktől fosztja 
meg F. akkor, amikor bennük inkább 
mély és örök szimbólumokat pillant meg, 
mintsem valódi igazságokat. Kiváló műve
F.nek : „A nemi élet etikája és pedagó
giája” (ford. Schütz Antal), amelyben az 
elmélete szerinti fő etikai elv, az önuralom 
elve van szépen kidomborítva. Az E. 
formai fokozatait Habrich (Pádag. Psychol. 
1921,2 III. 165. 1. f.) a következőkben 
állapítja meg : szoktatás — vezetés alatt 
álló szabad cselekvés — önnevelés. Ez 
utóbbi tevékenység az E. legfőbb, leg
sarkalatosabb elve, legtermékenyebb prin
cípiuma.

K e p e i t .  (M. P .) X. Y. Z . : Az erkölcsi nevelés 
feladatai (1892). Balogh P. : Erkölcsi nevelés az iskolá
ban (1897). Mázy E . : Az erkölcsi nevelés feladata (1899). 
Bergemann P .: Die Sittlichkeitsfrage u. die Schule (ism. 
1899, 401). Pauler A .: Az erkölcsi oktatás elméletéhez 
(1905). Ember S .: Az erkölcsnevelés problémája (ism, 
1909). Bokor J . : Az erkölcsi nevelés (1909). Sebestyén 
K .: Iskolai klasszikusaink erkölcsi értékéről (1909). 
A fizikai és erkölcsi nevelés viszonyáról (1909, 664). 
Fináczy : Az iskola feladata az erkölcsi nevelésben 
(1910). Geöcze S .: Az erkölcsi nevelés (1910). Székely 
Gy. : Az erkölcsi nevelés antinómiái (1911). „Német 
kritika a londoni (1908) morálpedagógiai kongresszusról 
(1909, 60). Gaal J. : A londoni morálped. kongr. (1909). 
Imre S .: A 2. hágai (1912) morálped. kongr. (1 9 1 2 , 
557— 65). Compte-Itendu du II. Oongrés int. d’éducation 
morale (ism. 1913). A. Ledére: L’éducation morale 
rationelle (ism. 1911, 295). Geöcze S .: Erkölcsi nevelés 
a tanítóképzőben s a nemzeti élet (1913). Jodl: Das 
Problem des Moralunterrichts (ism. 1913). Id. Imre 
J. : Az erkölcstan tanítása az egyetemen (1918, 284). 
Kármán E. : A gyermek erkölcsi hibái és erkölcsi beteg
ségei (ism. 1923). Weszely Ö .: Az erkölcsi nevelés és 
tanítás szociális jelentősége (1. Korszerű nevelési problé
mák, 1927). H . Sasaki: Moralerziehung in Japan (ism. 
1928). •— (M. K .) Schütz A .: Erkölcsi koncentráció 
(1908). Kiss A .: Modem erkölcstan és az iskola (1908). 
Mázy E . : Az erk. nevelés katekizmusa (1909). Ember 
S. í Az erk. nevelés problémája (ism. 1909). Krimi A. : 
A londoni morálpedag. kongresszus tanulságai (1909). II. 

’Tl'OllUtflkOi.l u J ä ldShtlliesitfrhffligressius I I á g U itur(T 912 , 
404). TruschéI: Die F rag e  d e r  "M ora l un te r r ic h te  1920 
(ism. 1922). Kovács D .: Erkölcsi szempontok az irodalmi 
nevelésben (1927),_A I I I .  m orá lp ed . koag tA -192” .. Géni
ben, a  IV . Rómában (1926H-az V. Párizsban (19,30) 
t a r t o t t á k  m eg.'TSTTO üché : L’éducation morale (1929).

V. H.
Erkölcsi rendellenességek gyermekeknél 

különböző szempontokból vizsgálhatók. 
„Nehezen nevelhetők”, mert értelmi ki
esés nélkül hiányos teljesítményeket, fel
tűnő viselkedést tanúsítanak. Szociális 
irányban csökkent munkakészség s a min
denkori környezethez való megnehezült 
alkalmazkodó képesség jellemzi őket. Bio
lógiai felfogás szerint az egyéniség fejlő
dési zavarával állunk szemben, aminek 
folytán a gyermek túlsokáig marad meg 
abban a fejlődési szakaszban, amikor a 
cselekvést pillanatnyi belső szükségletek, 
vagy külső behatások irányítják az egysé
ges célirányozottság helyett. Súlyosabb



505 Ernesti Erödi-H arrach 506

esetekben életük további folyamán sem jut
nak túl a 8—10 életévnek megfelelő er
kölcsi érettség fokozatán. Előidéző okok 
túlnyomóan a belső, pszichopatiás hajla
mosságban keresendők, amely különösen 
a serdülés korában válik feltűnővé, bár 
kedvezőtlen környezeti hatások sokban 
hozzájárulnak a hajlam kiváltásához és 
megerősítéséhez. Megnyilvánulási formái 
leggyakrabban : munkakerülés, csavargás, 
lopás, csalás, betörés, szexuális kilengé
sek. Lélektani motívumok: ösztöntúl- 
tengés (impulzivitás, állhatatlanság, labi
litás), ideges túlérzékenységből fakadó be
teges reakciók (pszichaszténia), morális 
érzéketlenség. (L. erkölcsi gyengeelméjű
ség.) A befolyásolás útjai: a káros kör
nyezetből való kiemelés, szociális öntudat 
emelése, egyénesített munkára való neve
lés és tudatos önbizalom fejlesztése által. 
Súlyosabb esetek orvos-pszichológiai el
bírálása megfigyelő-otthonokban történik.

í r o d .  Bühler K . : Die geistige Entwicklung des 
Kindes (1921). K árm án E . : Einführung in die Kriminal- 
pädagogie (1923). Stern  W . : Anfänge der Keifezeit 
(1925). Hamburger A . : Psychoanthologie des Kindes
alters (1926). Révész M . : Die Konstitutionstypen der 
Schwererziehbaren nach Kretschmer (1926). Révész M.

Erkölcstan mint tantárgy: 1. Erkölcsi 
fi&'vdés •

Ernesti, Johann August (1707—81) né
met teológus, filozófus és pedagógus. 1734. 
a lipcsei Thomas-iskola rektora, majd 
u. o. egyetemi teológiai tr. Gesner és Heyne 
mellett egyike a német neohumanizmus 
előkészítőinek, akikkel együtt a hagyomá
nyos nevelés tartalmának új értékelésével 
tört utat. Sürgette a nemzeti nyelv és iro
dalom iskolai tanulmányát és kikelt a 
klasszikus nyelveknek egyoldalú gramma
tikai és stilisztikai tanítása ellen, amely 
csak szellemi tompultságot (stupor paed- 
agogicus) eredményez. Még az alsó osztá
lyokban is követelte a Púra Latinitast. 
M. : Initia doctrinae solidioris (főműve 
1735, 17835). Szerk. az 1773. szászországi 
iskolai rendet. Több görög és latin klasz- 
szikus kitűnő kiadása.

í r o d .  S ta llb a u m : Die Thomas-Schule zu Leipzig 
(1839). F in á c z y : IV. (211—18. 1.).

Ernst, Otto (1862—1926) tulajdonkép
pen Otto Emst Schmidt, német író, ere
detileg hamburgi néptanító, akinek több 
elbeszélése, regénye és vígjátéka az iskolai 
életből van merítve (pl. Flachsmann als Er
zieher, Jugend von heute). Önéletrajzát 
megírta három kötetes regényében (Asmus 
Sempers Jugendland 1904, Semper der Jüng
ling 1908, Semper der Mann 1916), 
amelynek főleg első része a gyermeki lélek 
fejlődésének rajzában tűnik ki.

í r o d .  O. E nking  : O. B. und sein Schaffen (1912).
Erotematikus (igiinxtpa — kérdés) vagy 

dialogikus, magyarul: kérdve-kifejtő tan
alak, az oktatásnak az a módja, amikor 
a tanár a feladott kérdések és a növendék 
által ezekre adott feleletek alapján dol
gozza fel a tananyagot. Didaktikai előnye

kiváltkópen abban áll, hogy leginkább 
megfelel az ismeretelsajátítás pszicho
lógiai feltételeinek, amennyiben a figyel
met állandóan ébrentartja, a tanulót 
fokozott öntevékenységre serkenti s az 
ismertetett tárgyat folyton új és új oldal
ról világítva meg, ennek megértését elő
segíti. Alkalmazása azonban ép ezért csak 
ott lehetséges, ahol a tanuló már rendel
kezik bizonyos ismeretek felett, úgy hogy 
a tanár által kérdés formájában felvetett 
új ismeret ezekhez kapcsolódhatik. Az 
oktatás kezdőfokán ezért az E. alkalmazása 
nem helyénvaló. A legalsó fokozatot 
azonban nem tekintve, az E. az oktatás 
egész folyamán végigvonul és alkalmazásá
nak köre minden tárgyra és az anyag 
bármely részére egyformán kiterjed. Az E. 
valóban az oktatás legtermészetesebb for
mája, mivel a váltakozó kérdés és felelet 
mindig közvetlen kapcsolatot létesít a 
tanár és a növendék között, vele a tanár 
közös munkát végez növendékével és 
bármikor könnyen meggyőződhetik arról, 
hogy a tanuló az ismeretet tényleg meg
értette-e. Alkalmazásának sikere tisztán 
a kérdezés pszichológiailag helyes módjá
tól (1. Kérdés és felelet) függ. Ennek dacéra 
sem élhet az oktatás kizárólag az E.kal. 
A legcélszerűbben vezetett dialógus mellett 
is az összefüggések fonala csak a tanár 
kezében van s mivel a váltakozó kérdések 
és feleletek az ismeretanyagot szétapróz
zák, a tanuló figyelme könnyen elmerülhet 
ezekben s ezáltal elveszítheti az egészről 
az áttekintést, nem szólva arról, hogy a 
feleleteknek (már a párbeszédes forma 
élénksége miatt megkívánt) rövidsége 
könnyen kifejezésbeli lanyhaságra szok
tathatja. A mellett bizonyos tárgyak (pl. 
történelem, irodalom) helyenként nehezen 
tűrik meg az E. alkalmazását. Narrativ 
természetű ismeretanyagnál ezért az ok
tatás az E. mellett mindig az akroamatikus 
tanalakot (1. o.) is alkalmazni fogja, annál 
is inkább, hogy ezáltal a növendéket össze
függő gondolatsorok reprodukciójára kész
tesse. Az E. két formájára nézve 1. Heu
risztikus (sokratikus) és katechetikus tan
alak. Prohászka.
^-Erődi-Hiirrach 1. Béla, id. (1846—) peda- 
góguSHfe-rrói Kora ifjúságától'kezdve nagy 
sikerrel tanulta az idegen nyelveket, sokat 
utazott Európában, Kis-Ázsiában, Észak- 
Afrikában és Észak-Amerikában. A bp. 
egyetemen folytatott nyelvészeti, irodalmi 
és földrajzi tanulmányai után reálisk. tr. 
volt Bp., 1882. gimn. ig. Fiúméban, amely
nek tanügyét magas színvonalra emelte, 
1889. kolozsvári, 1SQ2-től kezdve 26 éven 
át bp. tank. főig. volt, Bp. középiskoláinak 
ügytiü naggjiá fej lesz UitTB s közben 1890— 
1895. a Ferenc József-nevelőintézetet is 
fölvirágoztatta. Pedagógiai tevékenységé
nek érdemes része a londoni magyar kul
turális kiállításnak és a‘párizsi nemzetközi
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kiállítás magy. tanügyi osztályának meg
szervezésé és rendezésé’."Elnöke volt a M. 
Földr. Társaságnak, alelnöke a M. P. 
Társaságnak éa. a bp. középiskolai- .tanát, 
vizsgáló blzottságnák7~Mint a keleti népek 
irodalmánaJTSmérője magyarra fordította 
török és perzsa költőknek, Hafiznak, Omer 
Chejjamnak, Szádinak, Firduszinak számos 
költeményét és egy gyűjteményt a balkáni 
népek költészetéből. Poétikai és magy. 
irodalomtörténeti tankönyveket írt. An
golul megírta hazáitt? Bínertoiesét (The 
International Geography 1891). Tanul
mányokat tett közzé a francia, angol és 
olasz internátusokról. M. : Utazás Szicília 
és Malta szigetén (1895). A Fáraók orszá
gában (1897). A Szentföldön (1899). — 
2. Béla, ifi . (1882—) egyetemi tr., volt 

■xirsz. képviselő, 1906. a kolozsvári és 
budapesti kereskedelmi akadémia főis
kolai tagozatán a közgazdaságtan és pénz
ügytan r. tr., ugyanakkor megalakította 
az,Erd. Múz. Egylet iog- és társadalom
tudományi szaköilütalyát; 11)08. Angliá- 
bSn~1tenuTiuáll-y'ü8ita a gettlement-mozgal- 
m a t; 1914. mint szociálpoirtíkaT tanul
mányi központot megalapította Újpesten 
a Főiskolai Szociális Telepet^.. 1918. megj_
bízást nyert_a—közgazdasági egyetem
szervezetének kidolgozására., liiz az Intéz
mény 19STTTeléjen megalakult és E. ugyan
ott a közgazdaságtan és szociálpolitika 
ny. r. tr. lett. 1930.tól kezdve szerkeszti a 
Szociálpolitikáinkiilúin'trvnl- á'lffeiv a szo- 
clálpolifikai szervezké<3ésyr*moret térj észt és 
és útmutatás ügyét szolgálja s a szociál
politikának a társadalom átnevelésére 
vonatkozó jelentőségét propagálja. Peda
gógiai érdekű M. : Az iskolánkívüli nép
művelés története és jelentőségének társa
dalom-bölcseleti alapjai (1908). A Főiskolai 
Szociális Telep pedagógiai vonatkozásai
(1912). A Közgazdasági Egyetem (1918). 
A magyar settlement-mozgalom eszméi 
(1927). Le categorie sociali nella Economia 
Politica (Pavia, 1929). Gyulai Ág.

Értékelmélet. Az É. egyik újabban ki
alakult filozófiai tudományág. A régebbi 
„praktikus filozófia” gondolatából nőtt 
ki, s azoknak a céloknak a lényegét keresi, 
amelyek a cselekvést irányítják. E célok 
összefoglaló néven az értékek, amelyeket 
a cselekvő ember úgy vesz észre, hogy 
még nem valóságok, de éppen értékessé
güknél fogva méltóak arra, hogy munkánk 
által valóságokká legyenek. Böhm Károly 
(1. o.) ezért a valóságtan, az ontológia 
mellé odaállítja rendszerében az értéktant, 
az axiológiát (gör. axios =  érdemes, méltó, 
értékes): a valóságtudományok mellé az 
értéktudományokat. Ez utóbbi körébe 
tartoznak az etika, a jogfilozófia, történet
filozófia, műbölcselet és gondolkodástan. 
Viszont az axiológia az ú. n. tiszta érték
tan, mintegy az értékek metafizikája. 
A pedagógiában már Willmann (1. o.) a

kultúr javak fogalmára építette föl nagy
vonalú Didaktikáját. De az értékelméletet 
rendszeres formában először E. Dürr (1. o.) 
alkalmazta a pedagógia elméletében. Ná
lunk Weszely Ödön (1. o.) neveléselmélete 
támaszkodik reá.

í r o d .  B öhm  K . : Az értékelmélet alapproblémája 
(1900). 0. K ra u s : Theorie d. Weites (1901). B .  M ü n 
sterberg : Philosophie d. Werte (1908). E . D ü r r : Einf. 
in d. Pädagogik (1908). K o m is  O y . : Értékelmélet és 
pedagógia (Ism. M. K. 1913). A . M e sse r:  Deutsche 
Wertphilosophie d. Gegenwart (1926). J .  W a g n e r : 
Pädagogische Wertlehre (1929*). J ,  (Pécs).

Értekezés ( programmértekezés ). A közép
iskolák évvégi értesítőinek hagyományos 
része az értekezés, amely vagy valamely 
pedagógiai kérdést tárgyal, vagy esetleg 
a tanári testület tagjának tudományos 
kutatásait közli. E programm-értekezé- 
sek, amelyeket a Középisk. Rendtartás 
158. §-a is megkíván, csak a világháborút 
követő néhány évben hiányoztak az érte
sítőkből, az akkori nehéz nyomdai és 
anyagi viszonyok miatt.

í r o d .  B a n y á k  E . : A magyarországi középiskolák- 
ban 1850—85-ig raegj. összes programmértekezéseknek 
repertóriuma (1887). Az É.ről évenként áttekinthető 
összefoglalásokat adnak nagyobb tanügyi folyóirataink

% T * ~ r 7 K . ,  M. P ., M. K. ) .  Péch.
Értekezletek. I. Tanári É. A közép- és 

jolgári iskolák részére előírt rendes É. a 
következők : alakuló, 2 módszeres, 2 ellen
őrző, 2 osztályozó, tankönyvmegállapító, 
tandíjmentességet elintéző és záró É. A 
középiskolákban ezenkívül vannak É. az 
érettségi vizsgálattal kapcsolatban, a pol
gári iskolákban pedig havi értekezletek. 
E. csak a tanítási órákon kívül tartható ; 
elnök az igazgató, vagy helyettese ; jelen 
kell lenniök az összes tanároknak. A jegyző
könyvet a testület egyik tagja vezeti s 
valamennyi jelenlévő aláírja. Az igazgató 
bármikor összehívhat rendkívüli É.et ; 
ilyen a testület egyharmadának kívánsá
gára is összehívandó, de az értekezlet célja 
és tárgya az igazgatónak előzőleg bejelen
tendő. A jegyzőkönyveket a középiskolák 
és polgári iskolák a főigazgatósághoz ter
jesztik fel jóváhagyásra ; az autonóm isko
lák felekezeti hatóságuknak. Az értekezle
teken a határozathozatal szótöbbséggel tör
ténik. Ha az igazgató a határozattal nem 
ért egyet, a maga hatáskörében belátása 
szerint intézkedhetik, de erről azonnal kö
teles jelentést tenni fölöttes hatóságának, 
amely dönt az ügyben. Az áll. középisko
láknál a felettes hatóság döntése ellen fel
lebbezéssel lehet élni a vkmin.hoz. A hit
tanároknak, akik az intézetnél nem rendes 
tanári minőségben vannak alkalmazva, a 
felekezetükhöz tartozó tanulók ügyében 
van szavazati j oguk. A Középisk. Rendtar
tás 90. §-a szerint minden tanár kívánhatja, 
hogy különvéleménye írásba foglalva, a 
jegyzőkönyvhöz csatoltassék. A felsőbb 
hatóságoktól érkezett rendeletek ismerte
tése az egyes értekezleteken történik, 
a) Alakuló B. az iskolaév elején tartandó.
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I tt  mutatja be az igazgató a tárgyfelosz
tást, kijelöli az értekezleti jegyzőt, a szer
tárak és könyvtárak őreit, az ifj. körök 
tanár-elnökeit, megállapítja az I. mód
szeres É. idejét és a tanév eleji teendőket 
(vizsgálatok, beírás, osztályrendezés, stb.)
b) Módszeres É. minden félév elején tar
tandó ; a testület ezeken tárgyal meg 
minden fontosabb didaktikai kérdést. Itt 
kerülnek szóba mindazok az intézkedések, 
amelyek a tanítás és nevelés egyöntetűségét 
vannak hivatva biztosítani: általános 
elvek, a tananyag feldolgozásának részletei 
(olvasmányok, írásb. dolgozatok, könyv- 
nélkül megtanulandók, stb .); tanulmányi 
kirándulások terve, szülői értekezletek, 
iskolai ünnepélyek, rendkívüli tárgyak, 
ifj. körök. Ezeken közli az igazgató a 
látogatásai alkalmával tett tapasztalatait.
c) Ellenőrző É. nov. és ápr. második felé
ben tartandó. Ezeken állapítja meg a 
testület az osztályok és az egész intézet 
tanulmányi és fegyelmi állapotát, az eset
leges nehézségeket s tárgyalja ezek elhárí
tásának m ódjait; megállapodik az ered
ménynek a szülőkkel való közlése mód
járól. Itt jönnek szóba az egészségi állapot, 
az iskolai mulasztások kérdése, a tanulók 
szállásviszonyai, stb. d) Osztályozó É. a 
két félév befejeztével tartandók, feladatuk 
a tanulók magaviseletének és tanulmányi 
előmenetelének megállapítása, e) A polgári 
iskola havi É.ein az iskola tanulmányi és 
fegyelmi állapotát, az ifj. körök működését 
beszélik meg, a testület meghallgatja az 
igazgató tapasztalatait s — hasonlóan a 
módszeres É.hez — egyes pedagógiai kér
déseket tárgyalnak, f) A középiskolák 
érettségi É.ei a vizsgálattal kapcsolatosak. 
Ilyen É.ek tartandók az írásb, vizsgála
tok előtt és után, úgyszintén a szóbeli 
vizsgálatok előtt és után. Ez utóbbiakon 
már a kiküldött elnök elnököl. Ez É.ek 
szavazati joggal bíró tagjai: az elnök, az 
igazgató s az érettségin szereplő tárgyak 
tanárai, g) Tankönyvmegállapító É. a tanév 
második felében tartandó. Ezen a testület 
kijelöli a következő évben használandó 
tan- és segédkönyvek jegyzékét. A hatá
rozatok jóváhagyásának joga a közép
iskolákban és polgári iskolákban a fő
igazgatóé, illetőleg a felekezeti felsőbb 
hatóságé, h) Záró É . a tanév bezárása 
előtt tartandó. Tárgya: a tanév be
fejezésére s a következő év megkezdé
sére vonatkozó intézkedések megállapí
tása ; ezen mutatja be az igazgató az elő
zetes tárgyfelosztást, i) Rendkívüli É. 
tartható különös fontos alkalmakkal kap
csolatban (ösztöndíj-ügy, súlyosabb fe
gyelmi ügy, stb.). Az értekezletek minden 
határozata, egész lefolyása hivatalos titok. 
— II. Tanítói É. Az elemi iskolákban csak 
a három- és több tanítós iskolaigazgatói 
alkotnak tanítótestületet s tartanak tes
tületi értekezletet (Utasítás 127. §.). A hit

oktatók csak akkor szavazati joggal ren
delkező tagjai a testületnek, ha az állami 
iskoláknál rendszeresen ki vannak ne
vezve ; különben csak tanácskozási joguk 
van. A testület az igazgató-tanító elnöklé
sével havonkint tart ülést, amelyen jelen 
kell lenni a testület minden tagjának. Ezen 
üléseken tárgyalja meg a testület az iskola 
állapotát, a fegyelmi és tanulmányi álla
potot, a módszeres tanítás részleteit, a 
szülői házzal való együttműködést, stb. 
s itt közli az igazgató-tanító megjegyzé
seit. Az ülések határozata ellen úgy az 
igazgató-tanító, mint a testület bármelyik 
tagja az állami iskoláknál a kir. tanfel
ügyelőhöz fellebbezéssel élhet. A kir. tan- 
felügyelő intézkedése ellen további fel
lebbezésnek nincs helye. A felekezeti isko
láknál a fellebbezés az illetékes felekezeti 
hatósághoz történik. A kéttanítós iskolá
nál a tanítók nem alkotnak testületet s 
üléseket nem tartanak. Azonban az igaz
gató-tanító köteles társaival állandó érint
kezésben lenni az iskola belső életére vo
natkozó minden kérdést illetőleg s tapasz
talatairól a kir. tanfelügyelőségnek éven- 
kint háromszor jelentést tenni. III. Igaz
gatói  É. A_„tanker. kir. főigazgató "a tan- 
keruletebe tartozó összes középiskolák 
igazgatóival szükség szerint É.et tart, 
amelyeken az intézeteket közösen érdeklő 
adminisztratív és pedagógiai kérdések ke
rülnek szóba. Különös értéket adnak ez 
É.eknek az ott elhangzó s az iskolai életet 
érdeklő előadások és megvitatások, annak 
ellenére, hogy a hozott határozatok hiva
talosan nem kötelezők. Egyes tankerületek 
ezeket az előadásokat külön kiadják. Igen 
fontos hivatást töltenek be ez É.ek (Direk
torenkonferenzen, majd -Versammlungen) 
Németországban. Bár határozataik szin- 

~tén  nem "kCtSlíízőek, mégis sok tekintet
ben úttörőknek tekinthetők. Ott az eszme
már aX Y H I. sz. közepe táján felmerültödé__
csak 1823-ban valósult meg. 1887-ig há
rom-, azóta csak nógyévenkint tartják 
meg három napon keresztül a tanker, fő
igazgató elnöklete alatt és gyakran a köz- . 
okt. minisztérium képviselőjének jelen
létében. Tárgyalásra rendesen két gyakor
lati tételt tűznek ki, amelyeket 10, erre 
hivatott intézet szakértői dolgoznak ki 
írásban. Ehhez járul részletkérdések, ja
vaslatok, stb. szóbeli tárgyalása. A két 
főtételről szóló jelentéseket egy-egy fő- 
és hely. előadó dolgozza fel, akiknek közö
sen szerkesztett jelentését kinyomatva elő
zőén megküldik valamennyi tagnak.A tár
gyalások (a jelentésekkel együtt) nyomta
tásban is megjelennek (Berlin, Weidmann) 
s immár számos kötetre rúgnak, amelyek
nek használatát időnként megjelenő Reper
tóriumok megkönnyítik. — IV. Főigaz
gatói É. Az állam vezetése és rendelke
zése alatt álló középiskolákat a tank. kir. 
főigazgató — szükség szerint évenkint
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többször is — meglátogatja, hogy az is
kola állapotát, igazgatói vezetését s a 
tanulmányi és fegyelmi viszonyokat min
den szempontból megvizsgálja. A vk. min. 
által 1892. kiadott Főigazg. Utasítás sze
rint : „A tanintézetek látogatása és köz
vetlen megvizsgálása a főigazgató legfon
tosabb teendője, amelyen úgyszólván egész 
működése sarkallik“. Az évi inspekcióra 
kb. annyi félnap szentelendő, ahány osz
tálya van az iskolának. A látogatás be
fejezése után a főigazgató a testülettel 
értekezletet tart, amelyen előadja tapasz
talatait s ezek alapján a mutatkozó hiá
nyok megszüntetésére vonatkozó tanácsait, 
szükség szerint rendelkezéseit. Az állami 
felügyelet alatt álló autonóm középisko
lákban e főfelügyelet gyakorlására az állam 
miniszteri megbízottakat küld ki, akik — 
kivételes esetektől eltekintve — rendsze
rint az illetékes tank. kir. főigazgatók. A lá
togatás befejeztével a főigazgató itt is 
értekezletet tart a testülettel. Ezekben 
az iskolákban a min. megbízottnak rendel
kezési vagy intézkedési joga nincs, csak a 
vk. min.nak. Péch.

S e p e r t ,  í r o d .  (ad III.) Varjú I.: Az ig. A ek (M. K. 
1908). Bozzay Z .: lg. É, Komáromban (M. K. 1913). 
Bihari F. : A bp. vidéki és székesfehérvári tank. ig. 15. 
1930 (O. K. T. K. 1931, 204—5 ; M. K. 1931, 53).

Értelem. Aqu. sz. Tamás szerint az É., 
szemben az ésszel (1. o.), a rendes emberi 
gondolkodásnak, vagyis a következtető 
megismerésnek képessége. Kant rend
szerében az É. az érzéki megismeréssel van 
kapcsolatban, ennek adatait fogalmakká 
dolgozza fel s kategóriákat állít fel a tár
gyak számára. Bergson elvonó, mechani- 
záló, anyagformáihoz kötött, mindent 
széttagoló s így alacsonyrendű ismerés
formát lát az É.ben ; felette áll az intuíció. 
Magyar nyelvünkben értelmen a (közön
séges, normális) gondolkodást szolgáló 
elme jelenségek és erők összességét értjük 
(Ranschburg), amelyek azonban többó- 
kevésbbé érzelmi és akarati folyamataink
tól is függnek. Ha az értelmet szolgáló erők 
lappangó állapotukból az érvényesülés 
állapotába jutnak, akkor intelligenciáról 
(értelmességről) van szó (1. o.).

í r o d .  K o m is :  A lelki élet III (1919, 74 1. f.). 
R a n sch b u rg : A z  emberi elme I (1923, 247 1. f.). Frühes : 
Lebrb. d. experim. Psychol. II (19293, 163 1. f.).

V. H.
Értelmességi vizsgálatok : 1. Intelligencia- 

vizsgálatok.
Értelmi együttműködés : 1. Coopération 

intellectuelle.
Értelmi nevelés : 1. Nevelés.
Értesítő (könyvecske és évi). A miniszter 

rendelkezése és vezetése alatt álló közép
iskolákban a tanulók felvételükkor tanul
mányi értesítő-könyvecskét kapnak ; ebbe 
kerülnek a tanuló egész középiskolai ta
nulmányideje alatt a félévi értesítők és 
évvégi bizonyítványok. A községi és auto
nóm felekezeti középiskoláknál a tanulók 
külön lapon kiállított félévi értesítőket

és évvégi bizonyítványokat kapnak, évről- 
évre újat. Hasonló az eljárás a polgári 
iskolákban. Az elemi népiskolában a ta
nuló értesítő-könyvecskét kap, amelybe 
évenkint beleírják az I. és II. félévi osz
tályzatokat ; a IV. osztály elvégzése után 
ezenkívül az elemi iskolák egy részében 
külön bizonyítványt is kap a tanuló. Az 
értesítőket és bizonyítványokat az osztály
főnök (ill. osztálytanító) és az igazgató 
írják alá. A félévi értesítőket a tanuló 
köteles otthon szülőjével vagy gyámjával 
láttamoztatni s azután az osztályfőnöknek 
(ül. osztálytanítónak) visszaadni. Az elemi 
és a polgári iskolai értesítők és bizonyít
ványok bélyegmentesek ; a középiskolá
ban csak a félévi értesítő. A polgári és a 
középiskolák a tanév végén nyomtatott 
évi értesítőt adnak ki, amelyre nézve a 
rendelkezések a következők : tartalmaznia 
kell a lefolyt iskolaév történetének minden 
fontosabb mozzanatát (beírások, tanév 
megnyitása és lefolyása; vizsgálatok, a 
testületben beállott változások; tanul
mányi kirándulások) isk. ünnepélyek ; 
egészségi állapot; az intézet jótékonysága ; 
hivatalos látogatások stb.) ; a testület 
tagjainak névjegyzékét, iskolai munka 
körét, társadalmi és irodalmi munkássá
gát ; az ifj. egyesületek működését; a 
végzett tananyag rövid jelzését; a használt 
tankönyvek jegyzékét; a könyv- és szer
tárak gyarapodását és jelen állapotát; a 
tanulók névjegyzékét és osztályzatát osz- 
tályonkint ; a tanulókra vonatkozó külön
böző statisztikai adatokat; tájékoztatást 
a következő iskolai évre ; a középiskolák
ban ezenkívül értekezést és az érettségi 
vizsgálatok ismertetését. (Középisk. Rt. 
158. §. Polg. isk. Rt. 225. §.) A Középisk. 
Rt. az értesítő méreteit is megszabja 
(17x24 cm). A bp. tankerületben beve
zetett szokás, ül. főigazgatói rendelkezés 
szerint, a különböző típusú középiskolák 
értesítőinek külső borítéka meghatározott 
színű : a fiúgimnáziumoké világos piros, 
a reálgimnáziumoké narancsszínű, a reál
iskoláké zöld; a leánylíceumoké fehér s a A 
leánygimnáziumékó világoskék. V. ö. Med-,- 
veczky J. : Az iskolai É. szerkezete (M,
K. 1909). Péch.

Erudíeié. Eredetileg műveltségelT'feient.
A humanista iskola a latin nyelv tanítá
sához fűzött, mind mostohábban érvénye
sített tárgyi ismereteket jelölte így. Az E. 
kezdetleges foglalata az iskola tanulmányi 
rendjében később reális ismereteknek (tör
ténet, földrajz, régiségtan, Írod. tört. stb.) 
különálló tantárgyává kristályosodott.

B. B.
Érzékenység : jelenti 1. valamely inger 

iránt való abszolút fogékonyságunkat. 
Az abszolút É. fordított viszonyban áll az 
inger erősségével: minél erősebb inger 
szükséges valamely reakció kiváltásához, 
annál csekélyebb az illető alany É.e és
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megfordítva. Az É.gel kaposolatban be
szélünk a pszichológiában az ingerkülönb
ségek iránti É.ről (viszonylagos É.) is, 
amelyet Feehner vizsgált először. Vizsgá
latának fő módszere „az éppen észrevehető 
különbségek,, s ezek ingereinek megálla
pítására irányult. (Egyéb módszerek : a 
helyes és helytelen esetek és az aequiva- 
lensek módszerei stb.). 2. Az É. jelenti 
továbbá nyelvünkben a bizonyos indula
tokra való hajlandóságot, nagyobb fokú 
érzelmességet, szentimentalizmust, sőt bi
zonyos esetekben az idegesség (hisztéria) 
egyes jelenségeit is. Gyermekeknél, serdü
lőknél a nevelés egyik követelménye az 
É.ük kímélése.

í r o d .  l.hez W u n d t : Grundzüge der physiologischen 
Psychologie I. 1902—5*, 559. 1. f.). 2.höz Vértes 0 .  J . : 
Az ideges gyermek (1922). U. a . : A hisztériás gyermek 
(1930). V .  H .

Érzékiség : 1. Szexuális pedagógia.
Érzékszervek nevelése. Az É. nevelése 

modern pedagógiai feladat. Minél fino
mabbak az É., annál finomabb az emberi 
gépezet is. Gyakorlatból ismerjük ezt a 
tényt a szaglás, tapintás, hallás és látás 
területén is. Ismerjük a teljes biztonsággal 
lövő vadászt és nem ismeretlen jelenség 
az abszolút hallással rendelkező zenész. 
Látjuk a vakok pontírását és csodálkozás
sal kísérjük ezeknek a pontoknak az olva
sását, ami bizonyítéka az É. nevelési 
lehetőségének. A vak gyermek tapintása 
rendszeres gyakorlatok révén igen finomra 
kicsiszolható. Ez a speciális „érzékszerv- 
nevelés•“ az alapja a vakok tanításának. 
Itt tehát tulajdonképpen érzékszervhelyet
tesítésről beszélhetünk. Ezt a helyettesítést 
nevelés útján érjük el. Ezzel teljes analó
giában történik a siket gyermeknél a szem, 
tehát a látás mesterséges kifinomítása, 
avégből, hogy a siket a beszédet a száj 
finom mozgásaiból értse meg. Ez több
kevesebb sikerrel el is érhető. Újabban 
azonban ezen a téren egészen forradalmi 
jelenségek tapasztalhatók, nevezetesen a 
hiányzó hallás pótlása nevelés segítségével. 
Az olyan gyermekeknél, akik fülbántalom- 
ban nem szenvednek, akiknél megállapít
ható, hogy a fül, mint érzékszerv ép, sike
resen megpróbálták a hallás „nevelését“ . 
Meglepő eredményként a siketeket sok 
esetben hallókká tudják nevelni. Az álta
lános pedagógiát ezek a kísérletek igen 
közelről érdekelhetik, mert a tanításban 
nem lehet közömbös ezeknek a tényeknek 
az ismerete. Érdekesen figyelhetjük meg 
a nevelés terén ennek a kérdésnek észre
vétlen előtérbe nyomulását a természet- 
tudományi tárgyak gyakorlati alapon való 
tanításánál, a cserkészetnél stb. A termé
szettudományi tárgyak ugyanis kiválóan 
alkalmasak az É. nevelésére. Bárczi.

Érzelem. 1. Mint tudattényeket az É.ket 
úgy jellemezhetjük, mint a „kellemes“

vagy „kellemetlen“, a „gyönyör“ és „fáj
dalom“ elemi tartalmait, ősi élményeit 
(Lust, Unlust), amelyek a megismerés 
fényeitől lényegesen különböznek (ugyanis 
nem függenek valamely érzékszerv speci
fikus változásaitól és a testi változások, 
pl. az érverós, lólekzés stb. módosulásai 
inkább követik az É.ket, míg az érzetek
nél megelőzik a tudati jelenséget); to
vábbá az É.ekről nem lehet képzetet al
kotni úgy, mint az érzetről s azért közvet
len aktualitásjellegük van. E leírásból le
vezethetők az É.ek fogalmának másod
rendű jegyei : hogy tisztán alanyiak, vagyis 
az Én viszonyát jelentik saját egyéb élmé
nyeihez (kellemes, kellemetlen, közömbös), 
hogy polaritásos jelenségek, hogy egysége
sek, lokalizálhatatlanok stb. (Külpe.) Az 
É.ket Tetens (XVIII. sz.) óta külön, más 
lelki jelenségekből levezethetetlen lélek
tani osztályfogalom gyanánt tekintik, bár 
Stumpf csupán az érzetek egy fajának tartja 
őket („érzelem-érzetek“). 2. Az É. magya
rázó elméleteinek nagy számából kiemeljük 
Herbart intellektualisztikus tanát, szerinte 
az É.k a képzetek egymásrahatásából ke
letkezett hangulatok (képzettónusok) ; to
vábbá James és Lange ú. n. periferikus 
É.elméletét, amely szerint az É. mivoltát 
a vele kapcsolatos testi elváltozásoktól 
okozott szervezeti érzetek teszik s nem 
megfordítva („nem azért sírunk, mert 
szomorúak vagyunk, hanem szomorúak 
vagyunk, mert sírunk“). Legfontosabb 
magyarázatot pedagógiai szempontból az 
a felfogás nyújt, amely az É.nek az ember 
lelki életében s viselkedésében elfoglalt 
jellegzetes helyét é3 szerepét domborítja 
ki. így  jár el az Aristoteles nyomain járó 
felfogás, amely az É.ket mint a törekvés 
egyik részletmozzanatát (motivációját) 
fogja fel, vagy az újabb viselkedéstani 
irányzat (P. Janet, Piéron, részben a beha- 
viorizmus), amely az É.t, különösen az 
indulat (émotion, pl. harag, félelem, öröm 
stb.) alakjában jelentkezőt, mint valamely 
szabályszerű cselekvéssor megzavarásából 
eredő izgalmat s a lelki energiának szabály
talan tudati és mozgásjelenségekben magát 
kitomboló megjelenési formáját tekinti. 
Minél jobban sikerül az érzéki É.ket bizo
nyos élettani alapokon nyugvó jelenségek 
gyanánt felfogni, annál nagyobb magya
rázó értéke és pedagógiai jelentősége van 
az É.elméletünknek. 3. Az érzelmek cso
portjai : a) Megkülönböztetünk alacso
nyabb és magasabbrendű É.ket, aszerint, 
amint érzéki érzetekkel ösztönhöz, vagy 
az értelmi megismeréssel kapcsolatosak. 
Az érzéki É.k úgy jönnek létre, hogy faji 
természetünk ösztönszerűen felismeri a 
neki megfelelő jó vagy rossz tárgyat, kö
rülményt s eszerint jő benne létre a kelle
mes, kellemetlen vagy közömbös É., mint 
a felismerésnek (érzet) hangulati árnyéka, 
vagyis azon viszony kifejezője, amelyben
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a megismert dolog a faji természettel van. 
Ha faji természetünk határozottan állást 
foglal a tárggyal szemben s világosan meg
mondja: jó-e vagy rossz, keletkeznek a 
határozott, ellenkező esetben a homályos 
É.k. Ez utóbbiak a szorosabb értelemben 
vett hangulatok, amelyek az életérzetekből, 
homályosan ismert okokból (táplálkozás, 
idegélet elváltozásai, időjárás, betegség 
stb.) erednek (izgatottság, csillapulás). Ha 
felfogjuk ugyan, hogy a tárgy jó vagy rossz 
ránk nézve, de a körülmények kifejlődését 
még nem tudjuk : a várakozás állapotában 
vagyunk ; de lehet az érzéki tárgy érdeket 
vagy unalmat keltő is, amely élettevé
kenységünket lassítja vagy gyorsítja s 
így más és más É.ink lesznek. Az érzéki 
E.k mindnyájan az önfenntartás és faj- 
fenntartás ösztönéből és vágyából fakad
nak. A közérzet a különböző szervi érzetek 
együttes érzelme. A magasabbrendű ér
zelmek osztályozása azért nehéz és min
dig tökéletlen, mert a megismerés tárgyai 
nagyon sokfélék s azonfelül É.ink világa 
egyre jobban elfinomodik s gazdagodik 
a jelenlegi műveltség fejlődése folyamán. 
A magasabbrendű É.k közé tartoznak a 
tárgyi É.k (öröm, félelem, harag, gyászos 
fájdalom stb.), a formai É.k (zavar, meg
lepődés stb.), a szellemi É.k (boldogság), 
értékérzelmek (hazaszeretet, szolidaritás, 
tilalom, a szépségben, igazságban, jóság
ban talált öröm stb.). b) Erősségi fok sze
rint megkülönböztetjük az egyszerű É.ket 
az indulatoktól és szenvedélyektől ; indulat
nak az erős, hirtelen kitörő s erős reflexek
kel járó É.t nevezzük, ahol a jó vagy rossz 
képzete, jelensége hirtelen és meglepő (fé
lelem, harag, öröm), c) Aszerint, hogy az 
É .t megelőző ösztönös vagy tudatos isme
ret világosan megmondja-e a tárgyról, 
h°gy jő vagy rossz, vagy pedig csak ho
mályosan : keletkeznek a határozott vagy 
határozatlan É.k. A határozatlan É.ket 
különösen, ha „perszeverálnak“, hangula
toknak. is nevezhetjük. (Ilyenek különösen 
az életérzetből keletkeznek.) 4. Az É.k 
jelentősége a pedagógiában egyrészt abban 
áll, hogy a gondolkozást befolyásolhatják, 
sőt egészen uralmuk alá vethetik (v. ö. ér
deklődés, figyelem); másrészt, hogy a törek
vés és akarás lényeges alkotórészei ; akarni 
motívumok nélkül ugyanis nem leh et; 
motívumok pedig sohasem lehetségesek 
É.k nélkül. Még Kant sem kivétel e pszi
chológiai törvény elfogadásában ; ő ugyan 
egyedül csak a kötelesség tudatával kí
vánja az (erkölcsi) cselekvést motiválni, 
de mégis elismeri, hogy a „tisztelet” (tör
vénytisztelet, és önérzet) érzelme a cselek
vés erős rúgó ja. A cselekvések motívuma 
pedig nem egyéb, mint valamely magatar
tásunk elképzeléséhez fűződő kellemes vagy 
kellemetlen É. Az ily asszociációk meg
gyökereztetésén alapszik a jutalom és a 
büntetés. Különösen nagy súlyt vetünk

a nevelésben az értékek (szépség, jóság, 
igazság, szentség) É.ire.

í r o d .  K o r n is : A lelki élet III (1919, 151—334 1.), 
R a n sch b u rg : Az emberi elme (II. köt.). Székely  G y .: 
A qualitativ érzelmek psychológiája (H. P. 1897, 558.1.). 
K iU p e : Vorles. über Psych. (1922s), 216—296. 1.). 
Frühes : Lehrb. d. exper. Psych. (II. 1929s, 262—350.1.). 
P iéro n  : Psychol, expérim. (1927, 45—61 és 69—75. 1.). 
H a b r ic h :  Pädag. Psychol. (II. 1921s, 22—78. 1.). A .  
W reschner: Das Gefühl (1931). y . / /  _

Érzet. A klasszikus pszichológiai kézi
könyvek rendszerint az É.tel, annak le
írásával és magyarázatával kezdik a lelki 
élet rendszeres ismertetését. Ennek oka 
az, hogy a pszichológusok az É.ben lát
ták a „legelső,, a „legegyszerűbb”, az 
„alapvető,, és „legközvetlenebb,, lelki 
tényt ; hatott reájuk továbbá Condillac 
példája, aki az egész lelki életet szintén az 
É.ekből kiindulva igyekezett magyarázni s 
ebből a célból egy szobor fikcióját állította 
fel, amely egyenkint szag-, szín-, hő- stb. 
érzetekre tesz szert s ezeknek összegeződésé
ből s egymásrahatásából végül is az egész 
bonyolult tudatéletre vezet. Az É.k első 
helyen való tárgyalására végül az is in
dítóokul szolgált, hogy a kísérleti lélek
tanban és a pszichofizikában éppen az É.k 
voltak legkönnyebben hozzáférhetők a 
kísérleti eszközök és mérések számára. 
Az É.k azonban, amelyeket a pszichológia 
ilyenformán vizsgált, voltaképpen a tudo
mányos absztrakció eredményei s mint 
ilyenek, szükséges alkotórészei a tudo
mánynak, de sem a valóságban elszigetel
ten nem fordulnak elő, sem időrendben 
(fejlődéstanilag) nem legelső alkotórészei 
lelki életünknek, alapvetőknek sem mond
hatók minden tekintetben ; a fentebb el
sorolt tulajdonságok az É.ről csakviszony- 
lagosan és megszorításokkal állíthatók. 
É.nek nevezzük azt a lelki tényt, amely 
egy elszigeteltnek gondolt egyszerű (külső 
vagy belső) inger nyomán, az érzékszervek 
és az idegrendszer ingerületei következté
ben tudatunkban támad s amely a szerve
zetünk adaptatációját s válaszát alkotja 
az ingerhatásra s egyúttal a saját módján 
értesít bennünket az ingerben jelentkező 
realitásra. E meghatározásban bennfoglal
tatnak az É. elemei : az én, a tartalom, az 
É. alkotó aktus, az É. tárgya. A valóság
ban természetesen nincsenek ilyen elszige
telt (egyszerű, elemi) érzetek, legfeljebb 
megközelítően (talán a csecsemőnél), ha
nem mindig csak egész tárgyakra vonat
kozó szemléleteink vagy állásfoglalásaink 
vannak. E körülmény igen fontos a peda
gógia szempontjából, de fontos az is, hogy 
az É., illetve szemlélet nem egyéb a pszi
chofizikai szervezet alkalmazkodásánál. 
Az É.knek van modalitásuk, vagyis az in
gerelt érzékszerv szerint való eltérésük (pl. 
látás-, hallás-, ízérzetek); van erősségük, 
amelyre vonatkozóan Weber és Fechner 
állítottak fel törvényeket; van időtarta
muk, továbbá világosságuk, amely vagy a 
tudatnak az É.khez járuló energia-támo-
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gatásából ered, vagy az É.k kölcsönös 
hatásából (vividitás) ; némelyek (Wundt) 
még az érzékhangulatot is az É. alapvető 
tulajdonságai közé sorolják. Az É.k kísér
leti tanulmányozása folyamán kialakultak 
a következő fontos fogalmak : az abszolút 
és differenciális É.küszöb fogalmai, az 
egyszerű É.k összetevődései (asszociáció : 
Wundt), kapcsolódásaik a képzetekkel, az 
összeolvadás és érzéki csalódás fogalmai 
és törvényei.

í r o d .  K o m i s : A lelki élet I. köt. Ita n sch b u rg : Az 
emberi értelem, I. (54—83. .). J .  P a u ls e n : Der psychol. 
Begriff der Empfindung. Arch. f. die ges. Psychol. 
22 köt. (1912). F rü h e s: Lehrb. d. exp. Psychol. (1923*, 
I. 20. 1. f.) P U r o n : Les sensibilités cutanées (2 köt., 
1928). V. H.

Erzsébet-egyetem : 1. Pécs.
Erzsébet leányárvaház : 1. Árváházak.
Erzsébet-népakaáémia : 1. Iskolánklvüli 

népművelés.
Erzsébet-nőiskola : 1. Polgári isk. tanár-

lcépzöintézet.
Eskütétel. Minden véglegesen kinevezett, 

illetőleg megválasztott tanító, tanár hiva
tali esküt tartozik tenni, amelyben hűséget 
és engedelmességet fogad Magyarország 
alkotmányának, államfőjének, törvényei
nek, hivatali elöljáróinak. Megfogadja to
vábbá hivatali kötelességeinek lelkiisme
retes végzését és a hivatali titok megőrzé
sét. A közép- és polgári isk. helyettes 
(megbízott) tanárok eskü helyett fogadal
mat tesznek, amelynek szövege lényegben 
azonos az E.ével. Péch.

Esti középiskola. Ezt a típust a demokra-

orszagbán 1927. . ( Abendgymnasium) és 
' A uKztrmban'I 92 §7( ArbeitenxÚttelsHmls)~«U. 
nevezéssel esti' tanfolyamokat szerveztek, 
hogy 4—5 év alatt rendszeres tanulmányok 
útján szerezzék meg az érettségi bizonyít
ványt a tanulmányaikat félbehagyó, leg
többször kenyérkereseti pályán működő 
felnőttek. Szigorú felvételi vizsgálat alapján 
vesznek ide fel legalább 17— 18 éves ifjakat. 
Tanítás a hét ő napján van este 7— 10-ig, 
amikor a tanárok négy 45 perces órát (össz
esen 20) tartanak. Kb. nyolcheti tanítás 

’után van egy heti szünet, hogy a tanulta
kat átismételhessék. A németországi tan
folyamok az Aufbauschule, az ausztriaiak 
pedig a reálgimn. tantervét követik.

A németországi tanterv :
Tantárgy V. VI. VII. VIII. IX. Össz.

Német .................. 4 4 3 3 3 17
Angol .................. 5 3 3 3 3 17
Francia v. latin . . — 3 3 3 3 12
Történelem .......... 2 2 2 2 2 10
Földrajz.................. 1 1 1 1 1 5
Számtan .............. 5 3 3 3 3 17
Fizika .................. 3 — 2 2 2 9
Kémia ................... — 2 2 2 2 8
Biológia .............. — 2 1 1 1 5

összesen . . . . 20 20 20 20 20 100

Németországban Peter A. Silbermann ho
nosította meg az amerikai „Evening High 
Schools” mintájára. Jelenleg a következő 
városokban v a n : Berlin, Essen, Gelsen

kirchen, Hannover, Kassel és Köln. Auszt
riában pedig Bécsben és Linzben 1928. 
szept. kezdve, Grácban pedig 1929. febr. 
1-től. Jámbor.

Esz. Különbözik az értelemtől (1. o.), 
amely az alsóbb fokú megismerést szol
gálja, míg az É. a legmagasabb emberi 
megismerést. Aqu. Sz.Tamás szembe állítja 
a diszkurzív megismerést (értelem, ratio) 
az igazság egyszerű megragadásával (ész, 
inteUectus, 1. Sum. Theol. II—II, 49, 5, 3). 
Kant szerint van tiszta vagy elméleti és 
gyakorlati É. Az előbbi az értelemnek 
fölébe rendelt legmagasabb rendű meg
ismerőképességünk, mely eszméket alkot, 
azaz valaminek teljesen a priori megisme
rését lehetővé tevő elveit tartalmazza ; az 
utóbbi ugyanazon É., mint az akarást 
meghatározó autonóm elv. A gyakorlati 
ész felette áll az elméletinek (primátus). 
Descartes (Méthode, I, 1) a velünk született 
józan ész értelmében használja a raison 
szó t: azt a tulajdonságunkat jelzi vele, 
hogy belső biztos érzéssel meg tudjuk 
különböztetni az igazat a tévedéstől, a jót 
a rossztól. A raison szó tárgyilagosan vett 
értelme : észigazság, vagy ezek összege.
L. még : Értelem, Intelligencia.

í r o d .  Schü tz  A . : Az értelmi ismeretek eredetének 
főhb elméletei (Bölcseleti Folyóirat 1904). M eyerson : 
De l’explication dans les sciences (1927). H . B a r th : 
Philos, und prakt. Vernunft (1927). [' _ //_

Északamerikai Egyesült Államok okta
tásügye. Az É.ről összefoglaló képet nyúj
tani nehéz, majdnem lehetetlen feladat. 
Ennek oka : az oktatásügy adminisztrá
ciójának messzemenő decentralizációja. 

-A szövetségi alkotmány semminemű in
tézkedést nem tartalmaz az oktatásügyet 
illetőleg, amely ilymódon minden vonat
kozásában a 48 tagállam, a territóriumok 
és gyarmatok saját hatáskörébe tartozik. 
Ezért a szövetségi kormányban az oktatás
ügynek nincsen tárcája és az egész állam- 
szövetséget érdeklő idetartozó kérdések és 
feladatok a belügyminiszter ügykörébe 
tartoznak. A belügyi tárcán belül 1868 óta 
működik egy nevelésügyi hivatal (U. S. 
Bureau of Education), 1. o.). A szövetségi 
kormány kötelességei a nevelésügy terén 
kimerülnek a kutatásban, tanácsadásban, 
az ügy iránt való széleskörű érdeklődés ter
jesztésében és a meglevő állapotokra vo
natkozó stat. adatok gyűjtésében és fel
dolgozásában. Az egyes államok a nevelés
ügy intézését egy 7—13 tagból álló bizott
ságra bízzák (State board of Education), 
amelynek tagjait az ügy iránt érdeklődő 
polgárok közül választják vagy a kor
mányzó nevezi ki. Ennek a bizottságnak 
határozatait hajtja végre az állami szuper
intendens, akit egyes államokban maga a 
bizottság, másokban pedig a kormányzó 
nevez ki rendesen hat évi időtartamra. 
A szuperintendens egyúttal feje az állami 
nevelésügyi hivatalnak is, amelyben a

17 «
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szükséges segéderőkön kívül főleg a külön
féle iskolatípusokat és tantárgyakat kép
viselő szakemberek foglalnak helyet. Ez 
utóbbiak a legtöbb esetben szakfelügyelők
ként (Supervisor of elementary education, 
Su/p. of secondary education, Sup. of physi
cal education, Sup. of Agriculture stb.) láto
gatják az állam iskoláit és egyúttal részt 
vesznek a tantervek készítésében, tan
könyvek felülbírálásában, tanerők minő
sítésében és továbbképzésében is stb. Az 
állami nevelésügyi adminisztráció szerve
zetének felépítéséhez úgyszólván teljesen 
hasonlít az alsóbbfokú hatóságok szerve
zete. A közigazgatósági kerületek vagy na
gyobb városok a polgárok közül válasz
tanak egy bizottságot ( county v. city board 
of Education), továbbá egy kerületi v. 
városi szuperintendenst és emellé szak
értőkként ismét szakfelügyelőket osztanak 
be. Nagyobb kerületekben az egyes köz
ségek is választanak egy rendesen három
tagú helyi bizottságot, amely a maga ré
széről egy helyi szuperintendens útján 
ellenőrzi a község valamennyi (elemi és 
középfokú) iskoláját, illetőleg ezek igaz
gatóit ós tanerőit. Az elmondottakból ki
derül a nevelésügyi adminisztráció két 
legjellemzőbb vonása : a messzemenő helyi 
autonómia, továbbá a mindenkori irányí
tásnak és ellenőrzésnek a polgárság kezé
ben való tömörülése. Ez utóbbi az amerikai 
demokrácia folyománya, az előbbi pedig 
abból következik, hogy az iskolai terhek- 
nek mintegy 75%-át még ma is a helyi 
közigazgatási egységek viselik és csak 
26%-át kapják hozzájárulás címén az 
államtól. Az iskolák fenntartására szol
gáló összegeket külön iskolaadó címén te
remtik elő és pedig az ingatlan birtokok 
megadóztatása alapján ; az állami hozzá
járulást többnyire a letelepülés alkalmával 
külön az iskoláztatás számára kihasított 
állami birtokok hozamából, továbbá jöve
delmi és társulati adóból fedezik. A szö
vetségi kormány csak kivételes esetekben 
járul hozzá az iskolák fenntartásához: 
rendesen földadományok lekötésével biz
tosítja bizonyos közérdekű intézmények 
létesítését (pl. a földmívelésügy fejlődése 
céljából szervezett főiskolákat: land-grant 
colleges). Az amerikai nevelésügynek hiva
talosan vallott célja, hogy „minden egyén
ben olyan ismereteket, érdeklődést, ideálo
kat, szokásokat és képességeket fejlesz- 
szen, amelyeknek segítségével az egyén 
megtalálja helyét a társadalomban és ezt 
a helyzetét úgy használja, hogy magát 
és a társadalmat is mindig jobb célok felé 
irányíthassa.,, Hogy ezt a célt szolgálhassa, 
a nevelésnek a következő hét szempontot 
kell figyelembe vennie : 1. egészség, 2. az 
alapvető ismeretek birtoklása, 3. méltó 
hely betöltése a családban, 4. hivatás,
6. megfelelő polgári érzület, 6. a szabad 
időnek méltó felhasználása és végül 7. az

erkölcsi jellem. Az amerikai nevelésügyet 
megalapozó filozófiai hátteret J. Dewey 
(1. o.) állapította meg. Ennek lényege a 
demokrácia térfoglalása az iskolában. E sze
rint minden gyermeknek egyformán joga 
van ahhoz, hogy akadály nélkül fejleszt
hesse képességeit minden téren az óvodától 
az egyetemig, tekintet nélkül szülei társa
dalmi helyzetére v. pénzügyi viszonyaira. 
Ezért az amerikai nevelésügy szállóigéjévé 
le t t : free schools for free citizens (szabad 
iskolákat a szabad polgároknak). Ezt az 
ideáljukat az amerikaiak a public school- 
ban igyekeztek megvalósítani, amely nem
csak ingyenes oktatást nyújt a legalsóbb 
foktól egészen az állami egyetemekig, ha
nem egyúttal alkalmazkodni is törekszik 
minden egyes tanuló szellemi és testi ké
pességeinek színvonalához, úgy hogy min
denki megtalálja az iskolában az őt ki
elégítő és erejét felül nem múló munka- 
területet. Ebből kifolyólag az amerikai 
iskola nem ismer semmiféle szelekciót. 
Azt a tanulót, ki valamely irányú munkára 
alkalmatlannak bizonyult, nem távolítja 
el falai közül, hanem gondoskodik számára 
megfelelőbb munkáról. Hogy ez az eljárás 
a tehetségek elsikkadása folytán magasabb 
társadalompolitikai érdekeket ne sértsen, 
az iskolában minden tanulót messzemenő 
pszichológiai megfigyelésnek vetnek alá 
és ennek alapján gondos egyéni vezetésben 
részesítik. Az iskolaköteles kor általában 
a 0. életévvel kezdődik és a 14.kel végző
dik. Számos államban a felső határt a 16. 
évig emelték és erős az irányzat a 18. évig 
való emelés érdekében. Az iskolaév általá
ban szept.ben kezdődik és máj .ban v. 
jún.ban végződik, tartama általában 
9— 10 hónap. A tanítás minden fokú 
iskolában 9 órakor kezdődik és egy órás 
ebédidő megszakításával délután 4 óráig 
tart. A tanulók ebédjüket az iskolában 
fogyasztják el és e célra csaknem minden 
iskolának külön konyhája és étkezője van. 
Az egyes tanórák között nincsenek szü
netek. Az iskoláztatás az óvodával (K in 
dergarten ) kezdődik, amely 4—6 éves korig 
veszi fel a gyermekeket, látogatása azon
ban nem kötelező. Viszont számos állam 
törvényben mondotta ki az óvodák fel
állításának kötelezettségét. Újabban na
gyon növekszik az óvodába járást megelőző 
bölcsődék száma is. Ezek azonban több
nyire magánintézmények. Az elemi isko
lák (primary v. elementary schools) 6. élet
évükben fogadják be a gyermekeket. 
Az elemi iskolázás tartama az egyes álla
mokban különböző. A régebbi típusú 
iskolák 8, a déli államokban pedig 7 év- 
folyamúak. Újabban a városokban már 
csak 6 évfolyamú elemi iskolákat állítanak 
fel és sok helyen a 8 osztályúakat is ilye
nekké alakítják át. Az elemi iskolai neve
lés bevallott célja, hogy a gyermek mind- 
amaz ismereteknek és készségeknek bir-
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tokába jusson, amelyekre a jó honpolgár
nak és az egészséges embernek szüksége 
van, hogy a családban és a társadalomban 
megtalálhassa helyét. Az elemi iskolában 
tanított tárgyak tehát az alapvető isme
reteket szolgáltató írás, olvasás és számtan, 
továbbá az egészséges életmódra nevelő 
testgyakorlás, az életet szépítő művésze
tek értékelése, az életben való elhelyezkedést 
elősegítő bizonyos ipari folyamatok meg
értése és a társadalmi intézmények és szer
vezetek áttekintése. Minden tárgy taní
tásában a gyakorlati jelentőségre vetik a 
fősúlyt. Az elemi iskola elvégzéséről a 
tanulónak végbizonyítványt állítanak ki. 
A középfokú oktatás (Secondary Educa
tion) az Egy. Államokban egyöntetű, 
azaz : nincsen különféle iskolafajokra szét
tagolva. A középiskola (high school) régeb
ben 4 évfolyamú volt és mint ilyen a 
8 osztályú elemin épült fel. Az utolsó év
tizedben azonban az oktatás demokrati
zálásának eredményeképpen, a középisko
lába tóduló tömegek igényeinek megfele
lően, lényeges átalakuláson ment ke
resztül. Szükségessé vált ugyanis az elemi 
és a középiskola között a kellő átmenet 
biztosítása, ami nemcsak a tanítási anyag 
megválogatásában, hanem a tanítás mód
szerében is gyökeres változtatásokat vont 
maga után. E helyen tovább nem részle
tezhető pedagógiai feladatok megoldása 
céljából az eddig meglévő 2 iskolatípus 
közé egy 3.at iktattak, a Junior High 
Schoolt. Ez az iskola 3 évfolyamú és úgy 
ékelődik az elemi és a középiskola közé, 
hogy az előbbinek két legfelső évfolyamát 
az utóbbinak legalsó évével egyesíti. A 
régi 4 osztályú középiskola ilymódon 
3 éves Senior High School-\h lett. Mint
hogy ez az alakulás még nem országos, az 
E. Á.ban évfolyamok, illetőleg osztályok 
tekintetében jelenleg a következő iskola- 
rendszerek állanak fenn : 8 4 ; 7 +  4 ;
6 +  3 +  3. A Junior high school főfeladata, 
hogy a gyermek magára eszméljen, meg
ismerje hajlandóságait, képességeit és 
ezeknek megfelelően valamely életpálya 
felé meginduljon. Az iskolában tanított 
tárgyak általános és összefoglaló jellegűek, 
a tanításban követett módszer az ismeret- 
szerzés elemi eszközeiről fokozatosan tér 
át a tanulók öntevékenységét és egyéni 
részvételét biztosító eljárásra. A Senior 
high school szakított a régi középiskola 
tradíciójával, amely a főiskolára való elő
készítést vallotta feladatául és ma az 
életre való nevelést tekinti céljának. Hogy 
ennek megfelelhessen, nem ismer kötött 
tantervet. Amíg bizonyos általános jelen
tőségű tantárgyakat (legtöbbnyire Ame
rika története és testnevelés) valamennyi 
tanulóval kötelezően elvégeztet, egyebek
ben tág keretekben nyújt nekik módot a 
válogatásra. A válogatás lehetősége a leg
több iskolában nem tantárgyakra, hanem

tanulmányi irányokra vonatkozik, azon
ban ezeken belül is helye van az egyes tár
gyak felcserélésének. Hogy ez lehetséges 
legyen, minden tárgy anyagát egy év alatt 
kerek egységben foglalják össze, a tovább
haladok számára évről-évre koncentrikus 
módon bővül a tanítás anyaga. Eszerint 
valamennyi tanulónak úgyszólván egyéni 
tanrendje van és így a mi iskoláinkban 
szokásos zárt osztályok rendszere ismeret
len. A középiskolában tanított tárgyak az 
élet minden megnyilatkozására kiterjed
nek : így egy-egy nagyobb iskolában ép- 
úgy tanítják az asztalosságot, kertészetet, 
gépírást és zenét, mint a számtant vagy 
a latin nyelvet. A tanításban követett 
módszer alapelve a tanuló öntevékenysége 
és a problémák keresésére és megoldására 
való törekvés (problem solving). A  közép
iskola elvégzéséről végbizonyítványt ad
nak, amely azonban nem képesít a fő
iskolákra való felvételre éppen a közép
iskola koncepciójának fentemlített át
alakulása miatt. Minthogy a tanulók az 
iskolában esetleg egyáltalán nem tanultak 
olyan akadémikus tárgyakat, amelyekre 
a főiskolai tanulmányok megkezdésekor 
múlhatatlanul szükségük van, természetes, 
hogy a főiskolák elzárkóznak e végbizo
nyítványok érvényességének elfogadásá
tól. Hogy azonban mégis lehetővé váljék 
a kellő előképzettséggel rendelkező ifjú
ság felvétele a főiskolákba, ez utóbbiak 
nagyobb szövetségekbe tömörültek (pl. 
New England College Entrance Examination 
board : North Central Association of Col
leges and Secondary Schools stb.), amelyek 
megállapították azokat a követelményeket, 
amelyeket a főiskolákra törekvőknek kö
zépiskolai tanulmányaik során ki kell elé
gíteniük. Ezeknek a szövetségeknek joguk 
van azokat a középiskolákat, amelyekből 
hallgatóságuk kikerül, abból a szempont
ból is felülvizsgálni, hogy tanáraik képe
sítése, felszerelésük stb. szempontjából 
megfelelőek-e. A felsőbb oktatás (higher 
Education) az ú. n. collegekben és egyete
meken folyik. Míg az elemi és középiskolák 
legnagyobb része közpénzekből fenntartott 
nyilvános intézmény, a főiskolák között 
a magánintézetek száma nyolcszorosán 
is meghaladja a közintézetekét. Az előb
bieket általában magánosok vagy hitfele- 
kezetek adományaiból, alapítványokból 
vagy tandíjakból tartják fenn. Az akadé
miai év általában 9 hónapos és két 4 y2 
hónapos szemeszterre oszlik. Ezekhez járul 
a legtöbb főiskolán és egyetemen az ú. n. 
nyári szemeszter, amely különösen a taní
tók és tanárok továbbképzésére szolgál. 
A főiskolákon és egyetemeken végzett 
munka két részre oszlik : az első 4 évet a  
baccalaureátus ( Bachelor of Arts v. of 
Science v. of Education stb.) megszerzésére 
szánják és a fokozatot megelőző munká
nak (undergraduate work) nevezik ; ezt
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követi az akadémiai fokozattal rendel
kező munka (graduate work). A collegekben 
általában csak az első folyik és a bacca- 
laureátus megszerzése után a hallgatónak 
egy egyetemre kell beiratkoznia. Itt egy 
évi határozott keretekben előírt tanul
mányi munka és egy dolgozat elkészítése 
után megszerezheti a mesteri fokozatot 
(Master of Arts, v. of Science, v. of Edu
cation stb.) és további egy-kót évi munka, 
valamint egy tudományos disszertáció el
készítése után a doktori fokozatot. A dok
tori fokozat eléréséhez tehát az E. Á.ban 
6 +  3 +  3 +  4 - f - l  +  1 =  18 év szük
séges a legkedvezőbb esetben. Az amerikai 
egyetemek nem karóira oszlanak, hanem 
szakiskolákból állanak: orvosi iskola 
(School of Medicin), mérnöki iskola (School 
of Engineering), jogi iskola (School of Law) 
stb. Ezek az iskolák egyetemi köteléktől 
függetlenül sokszor önállóan is működhet
nek. A tanító- és tanárképzés minden erre 
irányuló törekvés ellenére még nem tör
ténik általánosan megállapított követel
mények szerint. Mindenki lehet valamely 
iskola tanítója, aki egy akadémiai fokot 
megszerzett. Ezt az állapotot azonban még 
a középiskolákban sem sikerült elérni. Az 
elemi iskolai tanítók tekintélyes része alig 
rendelkezik a középiskolai végzettséget 
meghaladó képzettséggel. Számos közép
iskola ugyanis néhány pedagógiai tárgyat 
is tanít és szegényebb vidéki iskolák meg
elégszenek tanítójuk ilyen végzettségével is. 
A haladottabb államok 2 éves tanítóképző 
iskolákat (Normal School) állítottak fel, 
amelyekben megfelelő pedagógiai képzést 
nyújtanak a leendő tanítóknak. A közép
iskolai tanárok legnagyobb része szintén 
ezekből a képzőkből kerül ki, csakhogy 
néhány évi tanítás után beiratkozik vala
mely collegébe és ott bizonyos irányban 
specializálja magát. Újabban 4 évfolyamú 
középiskolai tanárképzőket is állítanak fel. 
Ezek vagy önállóan működnek (e. Teachers 
College) vagy egy-egy nagyobb egyetem 
kebelén belül mint nevelésügyi iskolák 
( School of Education). Ezekben képezik ki 
a nevelésügyi adminisztráció számára is 
a megfelelő szakembereket. A testi hibá
ban szenvedők (vakok, süketek stb.) neve
lésére szolgáló intézményeken kívül meg
említendő a felnőttek iskolai oktatása is. 
Ez esti iskolákban (Evening Schools, 
Extension Courses) történik és nemcsak 
a középiskolai tananyag megismerésére 
szolgál, hanem valamely egyetemi fokozat 
elnyerésére is vezethet. L. még : Carnegie 
Foundation for the advancement of 
Teaching. General Education Board. Insti
tut of international Education. Internatio
nal Institute of Teachers College. Teachers 
College.
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Észlelés : 1. Megfigyelés.
Eszme (idea) jelentése többféle. Platón

nál az E. örök, változatlan, igazi létező, 
amely az egyes tapasztalati dolgoktól 
elkülönítve létezik, mint ez utóbbiak 
tökéletes mintaképe és létezésük alapja. 
Minden dolog csak azáltal létezik, hogy 
valamiképpen részesül az E.ben, hogy ez 
valami módon megjelenik benne. Aristo
teles az egyes dolgoktól elkülönült E.k 
létezését elveti. A középkor bölcselőinek 
legtöbbje a platoni E.ket a dolgoknak az 
isteni tudatban öröktől fogva, változat
lanul meglevő mintaképeiként magyarázza, 
amelyeknek elgondolásával teremtette 
Isten az egyes dolgokat. Az újkori bölcselet 
(Descartes, Locke, Spinoza stb.) kialakulása 
óta az E. leginkább tudattartalmat, kép
zetet, fogalmat jelent. Kantnál az E.k 
tiszta ószfogalmak, mintegy a tiszta ész 
illúziói, amelyeknek a lehetséges tapasz
talás körében semmiféle tárgy sem felel 
meg és amelyekről ezért semmit sem 
ismerhetünk meg. Ilyen E.k az Isten, a 
világegyetem és a halhatatlan lélek. Egyes 
újabb bölcselőknél (Bolzano, Lotze, Hus
serl, Pauler) a platoni E.k mint változatlan 
logikai érvényesség-egységek elevenednek 
fel, amelyek minden reális létezéstől és 
elgondolástól függetlenül, időtlenül fenn
állnak, nem mint reális létezők, hanem 
mint érvényességek. Gyakran használják 
az E.t eredeti, termékeny gondolat értel
mében is. V. ö. Somogyi J. : Az ideák 
problémáj a (1931). Somogyi.

Eszmélet: 1. Tudat.
Eszmény. Az értékbecslésben általában 

valamilyen létezőnek (vagy valamilyen 
létező magatartásának, cselekvésének) 
szemléletileg megragadott teljességét, ma
ximális tökéletességét E.nek nevezzük. 
Maga a szó az eszméből származik (idea — 
ideál) és ezzel vonatkozásban is áll, mind
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amellett lényegesen, különbözik tőle. Az 
eszme u. i. valaminek a lényegét a maga 
abszolút tökéletességében fogalmilag fejezi 
ki, az E. ezzel szemben szemlélhetően tárja 
fei, az eszme mindig absztrakt és egyete- 
temes, az E. ellenben konkrét és indivi
duálisan színezett. Bár az E. ebben a jelen
tésében a platoni eszmetanban gyökerezik, 
ahol az eszme, mint mintakép (sldog) 
formálja az egész valóságot, s bár a plato
nizmusnak ez a tanítása a nyugati gondol
kodásban megszakítatlanul tovább élt, 
mégis a kifejezés voltaképpen csak újabb 
keletű. Winckelmanntól származik, akinek 
szeme előtt a görög szobrászat tökéletes 
alkotásai lebegtek, amikor a szót (minden
esetre platonikus tradíciók alapján) a 
nyelvhasználatba belevitte, s az ő nyomán 
Kant tette közkeletűvé. Winekelmann 
szellemét idézi az, hogy az E.ben mind
máig bizonyos plaszticitást juttatunk ki
fejezésre, viszont Kanttól ered annak 
regulativ jellege. Ez a kettős természete 
teszi érthetővé az E. sajátos szerepét az 
emberi életben. Mindemli, abból a sóvárgás
hói születik, amely a lélekben él a tökéletes
ség, az élet plasztikus kialakítása után és 
mint a tökéletesség képe egyben ösztön
zője, úgyszólván preaktív tényezője, rúgó ja 
ennek a kialakításnak. Regulativ szerepé
ben viszont egyfelől irányitója a megvaló
sítás folyamatának, másfelől pedig a meg
ítélés mértékéül szolgál. Általában nincs 
emberi tevékenység, amelynek menetét 
E.ek nem irányítanák. Pszichológiailag az 
E. mindig-A^célképzetben lép fel, amely 
mint a tevékenység anticipált eredménye a 
tevékenység lefolyását meghatározza. 
Innen a szoros kapcsolat cél (1. o.) és E. 
között. Az E., mint a létező hiánytalan 
teljessége, mint „maximum perfectionis“ 
(Kant), tulajdonképpen értékalakzat, 
amely igazolható jelentéstartalmában moti
válja a célkitűzést. Ezzei azonban szükség
képpen az a további probléma merül fel, 
hogy az E. és az érték fogalma közt minő 
összefüggés állapítható meg? Egyformán 
értékes minden E., vagy ha nem, mi teszi 
értékessé és minő rend (hierarchia) állapít
ható meg az E.ek között? Mindezek a 
kérdések természetszerűleg fellépnek a 
nevelés E.ének vizsgálatában is. A nevelés 
E.e szemléletes kifejezése, képe azoknak 
a személyiség egészét meghatározó voná
soknak, amelyeket a nevelésnek a fejlődő 
egyéniségben a maguk elérhető teljességé
ben valóságra kell szólítania. A nevelési 
E. tehát lényegében reláció az egyéniség 
(egyéni létező) és az érték közt. A művelő
dési E.nek ezt az individuális vonatkozását 
soha sem lehet figyelmen kívül hagyni, 
mert az egyéniség értéke ép azokon az 
értékeken nyugszik, amelyeket az E.ben 
önmaga állít magának. Ä kanti elvnek 
itt is érvényesülnie k e ll: az ember soha 
sem tekinthető eszköznek, egy még annyira

magasztos E. szolgálatában sem. Ezért 
pl. merőben elhibázott volna, ha a nevelés 
ott, ahol kimondottan praktikus-technikai 
értékráirányulás állapítható meg, vala
milyen teoretikus vagy esztétikai E. sze
rint alakítaná ki az egyéniséget. A politika 
és a pedagógia közti különbség ép itt 
mutatkozik : míg ugyanis a politika az 
embert bizonyos egyénfeletti E.eknek ren
deli alá, ezek megvalósítására úgyszólván 
eszköznek tekinti, addig a pedagógiai E . 
mindig az egyéniségre van szabva, az 
értékállítás itt mindig az emberből, mint 
középpontból történik. Ez az individuális 
jelleg teszi érthetővé, hogy miért nem lehet 
művelődési E. az „általános emberi“. Az 
általános emberi nem szemléletes, hanem 
elvont: róla csak eszménk lehet, de nem 
E.ünk, amely mindig sajátos egyéni érték- 
ráirányulás terméke. Az egyénnek és az 
értéknek ebben a relációjában, amely a 
művelődési E. sajátos lényege, azután 
mindenesetre a legkülönbözőbb fajú (val
lási, teoretikus, esztétikai, vitális stb.) 
értékek léphetnek fel s ez az értékvonat- 
kozás adja meg viszont az E.nek az egye
temesség jellegét. Minden emberi tevékeny
ség a neki megfelelő értékterületet hívja 
életre, de minden művelődési E. egyúttal 
döntést tartalmaz a különböző minőségű 
értékek (vagy ahogy Max Scheler nevezi : 
értékmodalitások) rangsorolására nézve. 
Ez az értékkritika azonban, amelyet a 
rangsorolás feltesz, csak akkor lehetséges, 
ha van normánk, amelynek alapján érté
kelhetünk s amely meghatározza, hogy 
mely értékeket kell megvalósítani. Melyik 
ez a norma? A nevelés múltjában felmerült 
E.ek az értékek ilyen rangsorolásának 
számos példáját mutatják. A görögség a 
kalokagathia E.ben a jónak és a szépnek 
tökéletes összhangját állította fel köve
tendő mintaképül, mindenesetre azonban 
az esztétikai érték erősebb hangsúlyával ; 
a római nevelés E.e a férfias erény (virtus), 
amelyet erő és állhatatosság jellemez a 
cselekvésben és a tűrésben ; a zsidóság 
pedagógiai E.ének alaphangja az isten- 
félelem, a középkoré az óletszentség ; a 
renaissance az antik lélekproporciót (a 
cicerói decorum et honestum szellemében) 
összhangba igyekszik hozni a lelki sok
oldalúsággal, aminek kifejezése a humani
tás, tehát egy alapjában vitalisztikus E., 
s legjellemzőbb formája a „virtuoso“. A 
hitviták korának E.e az eloquentia atque 
pietas, tehát a teoretikus és a vallásos 
értékek bizonyos összefonódása, ahol azon
ban a vallásos jámborság gyökere az 
ítéleterő fejlettségében (=  észbelátásban) 
rejlik. A felvilágosodás korának pedagógiai 
E.e viszont a teoretikus és az utilitárius 
értékek kapcsolatát mutatja, majd az 
egyiknek, majd a másiknak kiemelkedőbb 
jellegével, míg a neohumanizmus, vagy a 
romantika ismét a teoretikus és az észté-
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tikai érték felől alkotja meg művelődési 
E.ét. Korunkban is a legkülönbözőbb 
értókterületek felől történik közeledés a 
művelődési E. felé, így pl. ahol a pragma
tizmus értékfelfogása uralkodó (főleg az 
angolszász kultúrkörben), ott a művelődési 
E. kiváltképpen utilitárius jellegű ; a latin 
fajoknál ezzel szemben túlnyomólag az 
életértékek vagy a szociális értékek irá
nyítják az E. kialakulását, míg a németség 
mindig hajlik a teoretikus értékek túl
becsülésére („Gelehrtenbildung“), csak 
újabban jelentkezik az E.alkotásban az 
esztétikai érték ismét erősebben. Melyik 
mindezek közül a nevelés helyes E.e ? Erre 
a kérdésre végérvényes választ soha sem 
tudunk adni. Oly E. alkotása, amely 
minden kor és minden egyéniség számára 
egyformán érvényes volna, nem lehetséges. 
Egy úgyszólván korfeletti E. megállapí
tását lehetetlenné teszi éppen az a kap
csolat, amelyben azE. az individualitással 
áll és ahonnan mindig új lendület és szín 
áramlik beléje. Kétségtelen, hogy minden 
értékterület, ha izoláltan tekintjük, alkal
mas arra, hogy művelődési E. közép
pontjává váljék. Ebben az esetben azonban 
az egyes értékek nem kizárják egymást, 
hanem csak másként csoportosulnak a ki
emelkedő érték körül. Ez a variabilitás 
természetesen távolról sem érinti magának 
az értéknek abszolút voltát. Nem az érték 
és az értékek rangsora változik, hanem az 
E.ek váltakoznak, mindig más és más 
érték felől keresve a tökéletesedés útját- 
Csak az E. viseli az értékbecslés történeti 
változásának nyomait (Scheler ezt az érték 
tényleges megjelenési relativitásának — 
Daseinsrelativität der Werte — nevezi), 
maguk az értékek azonban lényegükben 
függetlenek a becslés minden változásától. 
S ép az értékeknek ez a magában független 
rendje szolgáltatja azt a normát, amelynek 
alapján az E.ek megítélése lehetővé válik. 
Csak ez teszi érthetővé, hogy minden kor 
kritikát gyakorol a maga E.ei felett. Ez 
a kritika nem az egyes (történetileg ki
alakult) E.ek összemérésében áll, hanem 
mindig annak vizsgálatában, hogy az egyes 
E.ek mennyiben alkalmasak az egyéniség
nek olyan formálására, hogy ennek érték- 
megvalósítási tevékenységében a maga- 
sabbrendü értékek (az ú. n. önértékek) 
legyenek uralkodók. Kétségtelen, hogy 
ezek élén a szakrális értékek állanak, 
amelyek a kinyilatkoztatás abszolút volta 
következtében nem rendelhetők más érté
kek alá vagy mellé. Mindjárt ezeket követik 
a szociális értékek, amennyiben ép a társas 
közösség az az életforma, amely lehetővé 
teszi az összes értékek megvalósulását és 
csak utánuk következnek az esztétikai és 
a teoretikus értékek. Bármily irányú legyen 
is a művelődés E.e, bármelyik érték álljon 
is a középpontjában : a szakrális és a 
szociális értékeket soha sem mellőzheti.

Minden kritika tehát elsősorban annak 
vizsgálatára fog kiterjeszkedni, hogy vala
milyen művelődési E.nek mennyire sikerül 
a maga középpontjába helyezett értéket 
a szakrális és a szociális értékekkel együt
tesen lehetővé tennie. Minden művelődési 
E. azonban nemcsak reláció az egyéniség 
és az érték közt, de ezt átszövi még egy 
másik, nem kevésbbó lényeges reláció is : 
t. i. a mindenkori történeti helyzeté a 
jövőhöz. Mindenesetre az E. éppen a jövőt 
jelenti, azt, ami még nincs itt, de aminek 
lennie kell. De ez a jövő mindenkor csak 
a jelen alapján lehetséges, a jelen történeti 
helyzet mindig elhatározóan befolyásolja 
annak az E.nek megalkotását, amely a 
jövőt akarja jelenteni. Az egyéniség, ami
kor az értékekre ráirányul, ebben a rá- 
irányulésban nemcsak a saját individuali
tását, de egyszersmind a maga egész korá
nak szellemét is kifejezi és viszont 
az értékek is, amelyek lényegükben kor
felettiek, itt ebben a viszonylatban mindig 
történetivé válnak. Minden kornak olyanok 
a művelődési E.ei, amilyen az általános 
szelleme, de ugyanakkor ezekben az E.ek- 
ben érezhetővé válik a jövő szelleme is, 
az, ami még nincs itt, ami éppen az illető 
korban hiányzik, de ami eljövendő. Ebben 
az értelemben nevezi Nietzsche az E.eket 
szemeknek, amelyekkel hibáinkra tekin
tünk. Az egyéniség ráirányulása az értékre, 
magában véve tisztán formális termé
szetű ; a művelődési E. konkrét tartalmát 
mindenkor a jelennek és a jövőnek ez az 
egymásravonatkozása adja meg. Azt mond
hatjuk teh á t: minden művelődési E. kettős 
komponensből alakul ki : egy formálisból 
és egy tartalmiból. A formális tényező az 
egyéniség és az érték sajátos relációjában 
á ll : a művelődési E .t ezért mindenkor az 
egyéni hajlam iránya határozza meg, de 
ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy a 
művelődési E.t az egyetemes érték hatá
rozza meg. A tartalmi komponens viszont 
a korszellem és a jövő relációjában álla
pítható meg : vagyis a művelődési E. ki
alakulását mindig a jelen történeti helyzet 
befolyásolja, de ugyanakkor az E. mindig 
mást, többet akar, mint ami a jelenben 
van, tehát kialakulását tulajdonképpen 
már nem a korhelyzet befolyásolja. A 
tartalmi és a formális tényezőknek ezt a 
látszólagos ellentétességét a művelődési E. 
antinomikus szerkezetének szoktuk nevezni. 
Az újabb kutatás az E .t közelebbi kap
csolatba hozta a típus (1. o.) fogalmával 
is. Ennek a kapcsolatnak felkeresésére 
indítékot éppen az E.nek ez a sajátságos 
antinomikus szerkezete adott, az a köz
bülső helyzet, amelyet ennek következté
ben az E. elfoglal az egyes és az egyetemes, 
a történeti jelen és a jövő szelleme közt s 
amely mindenkor megnehezíti fogalmi 
megközelítését. A típus is szemléletes, 
amennyiben az egyetemest a maga tör
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téneti megjelenésében ragadja meg, azon
ban teljességgel híjával van az érték
vonatkozásnak, ami az E.t kitünteti. A 
típus is mediális helyzetet foglal el az 
egyes és az egyetemes között, azonban 
nem normatív jellegű, mint az E., hanem 
esupán módszeres eszköz, amely az egyes 
konkrét jelenségeket a jellegzetes (tehát 
egyetemes) vonásoktól érheti meg. Ebben 
az értelemben állította fel Max Weber az 
ideáltípus fogalmát, amely tulajdonképpen 
azt jelenti, hogy a típus metodikus szem
pontból E. Ennek az ideáltípusnak a 
fogalmát azután magára a művelődési E.re 
is alkalmazták. A művelődési Érnek ez a 
tipológiai vizsgálata nyilván egészen más 
természetű, mint annak kritikai vizsgálata, 
amelyről fentebb volt szó. A tipológiai 
vizsgálat teljesen értékmentes ; nem azt 
nézi, hogy valamely E. mennyiben felel 
meg az értékek követelményeinek, hanem 
az E.eket legtisztább alapformáikban tárja 
fel, úgy, amint azok a valóságban kétség
kívül soha sem fordulnak elő, tehát úgy
szólván megszerkeszti őket, de éppen ezzel 
a konstrukcióval sikerül azután az egyes 
konkrét E.ek lényegét teljesebben meg
értetnie. Legáltalánosabban két ilyen típu
sát lehet megkülönböztetni a műveltségi 
E.eknek : a formális és a materiális (en
ciklopédikus) irányú műveltség E.t. Az 
előbbi a léleknek bizonyos készségében, az 
utóbbi viszont annak tartalmi kiszélese
désében látja a tökéletességnek azt a 
maximumát, amelynek elérésére a nevelés
nek törekednie kell. Mi adja meg azonban 
a lehetőségét akár a formális, akár a 
materiális irányú műveltség-E. kialakításá
nak í Nyilván azok a kultúrjavak, ame
lyeken gyakorolva magát, vagy amelyek
nek elsajátításában közelíti meg az egyéni
ség az eszményi tökéletességet. Ennek 
alapján adódik azután az általános és a 
speciális irányú műveltség E.e, amelynek 
mindegyike lehet ismét formális, vagy 
materiális irányú. A műveltség-E.nek négy 
típusa állítható fel ezáltal: 1. a formális 
általános műveltség, 2. a formális szak- 
műveltség, 3. a materiális általános mű
veltség és 4. a materiális szakképzettség 
E.e. Viszont az egyes értékek uralkodó 
jellege az E.alkotásban szintén különböző 
típusokra vezet. Eszerint, ahol 1. a teore
tikus értékek állnak az E.alkotás közép
pontjában, ott kialakul az intellektuális 
műveltség E.e. Ez lehet formális általános 
E. (amint az pl. a neohumanizmusban 
fellépett) és materiális általános (pl. a 
középkor enciklopedizmusa); míg a speciá
lis intellektuális típus formális és mate
riális fellépésében egyaránt a szaktudós 
E.e. 2. Az esztétikai értékek kiemelkedő 
jellege létrehozza az esztétikai műveltség- 
E.t. Mint formális általános E. jelenti az 
egyéniség formálását harmónikus műal
kotássá (pl. görögség), mint materiális

általános E. viszont a művészi szemlélet 
és műélvezet uralkodó szerepét a nevelés
ben (pl. renaissance, vagy a mai „élmény- 
pedagógia“). A speciális irányú típus itt 
is a hivatásos művész E.e. 3. Vallásos 
műveltség-E. A  formális és materiális irány 
itt inkább mint aktív és passzív típus 
jelentkezik és számtalan válfaja lehetséges. 
Aktív pl. a jezsuita nevelési E. (misszió- 
tudat), inkább passzív viszont a pietizmus 
E.e (jámborság, „széplelküség“). 4. Szociá
lis műveltség-E. A  szerint, hogy pl. a 
kötelességteljesítés, vagy pedig az emberi 
szolidaritás morálja áll az E. középpont
jában, beszélhetünk annak inkább for
mális vagy materiális irányáról. Ennek a 
szociális E.nek egyik külön típusa 5. a 
politikai műveltség-E. Formális általános 
iránya pl. a római retorikai képzésben 
található fel, míg materiális típusára a 
spártai nevelés szolgáltat példát. Speciális 
formájában itt is a hivatásos politikus 
E.e. Végül 6. a hasznossági (vitális, gazda
sági, technikai) értékek állanak az utili- 
tárius műveltség-E. középpontjában. For
mális általános típusa állapítható meg pl. 
a naturalizmus pedagógiájában (életre
valóság), míg materiális típusa legtisz
tábban a filantropisták nevelési rendszeré
ben lépett fel („gemeinnützig“). Mint 
szakműveltségi E. típussal a középkori 
városi iskolákban találkozunk vele ; ma 
általában a különböző irányú gyakorlati 
szakképzés E.e. A művelődési E.nek ez a 
tipológiója újabban a gyermek- és ifjúkori 
E.ek vizsgálatánál is alkalmazást nyer 
(1. Gyermekideálok).
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Eszmetársulás : 1. Asszosziáció.
Eszperantó : eléggé elterjedt mesterséges 

világnyelv, amelyet Zamenhof lengyel or
vos 1878. eszelt ki. Az iskolába való s több 
ízben megkísérelt befogadása pedagógiai 
okokból nem ajánlatos. A tanszemélyzet
nek ellenben, főleg nemzetközi összejöve
telek alkalmával jó szolgálatokat tehet.

Esztétika. Az E. a szép kultuszának tör
vényszerűségeit iparkodik tudományos 
rendszerbe foglalni. Az emberi nem soha
sem elégedett meg puszta létének fenn
tartásával, tevékenységét nem merítette- 
ki az a fizikai vagy szellemi munka, amely 
ennek fenntartásához vagy továbbfej
lesztéséhez szükséges volt. Emberi mi
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voltának a teljességéhez hozzátartozott 
még az, hogy a maga módján szebbé tegye 
életét. Létfenntartásánál elsősorban mégis 
környezetének megismerésére volt szük
sége ; életének magasabb színvonalán így 
fejlődött ki különböző irányban és rend
szerekben a tudása. E magasabb életszín
vonalon környezetéhez való viszonyát és 
magatartását erkölcsi és vallásos jelfogása 
szabályozta. Emberi mivoltának legköz
vetlenebb és legteljesebb kifejezése mégis 
művészete. A tudás megfelel az ember 
értelmi, az erkölesiség kiválóan akarati, 
a művészet kiválóan érzelmi életének. 
Ezt a megkülönböztetést azonban a pszi
chikai egység törvénye alapján a totalitás
elmélet szellemében kell érteni, amely sze
rint a lelki élet jelenségcsoportjait csak 
uralkodó elemükről nevezhetjük el, azon
ban megfelelő aránnyal részt vesznek abban 
a többiek is ; így az esztétikai jelenségek 
során a domináló érzelmiek mellett főleg 
az értelmiek, a műalkotás körében pedig 
az akaratiak is. Ezáltal az egész lélek egy
séges struktúrát alkot. Az embert fizikai 
és pszichikai berendezkedése bizonyos 
szemlélésmódra s ennek alapján világkép és 
világfelfogás megalkotására képesíti. Világ- 
szemléletének és világfelfogásának megvan 
a maga módja és megvannak a maga hatá
rai. Ezzel szemben a tapasztalati és tapasz
talatfölötti világ és annak összetétele vég
telen és lényegében változatlan s azért az 
ember számára végtelen és változhatatlan 
adottságot jelent, amelynek fölfogásához az 
ember szemléletének kell alkalmazkodnia. 
Ezt a lehetőségnek számára megadott ha
tárain belül meg is cselekszi életküzdelmé
ben és a tudományos megismerés körében. 
Ez azonban ránézve a koncentráció és ki
zárás fárasztó munkájával jár. Ezenfelül 
eredménye sem felel meg mindig ennek a 
kívánalomnak, amellyel az ember egész 
környezetével szembe fordul. Ennek kö
vetkeztében fejlesztett ki az ember a maga 
tevékenységi körében egy olyan területet, 
amely mind világszemléletének, mind abból 
folyó eszményeinek a legjobban megfelel. 
Ez a művészet. Ezt fejezi ki a görögöknek 
az a művészeti alapelve: a művész ne 
úgy adja a valóságot, amilyen, hanem 
amilyennek lennie kellene, vagy Aranynál: 
„Nem a valóság, annak égi mása lesz, ami
től függ az ének varázsa“ . A művészi ábrá
zolás azért mindig úgy adja tárgyát, amint 
az a legjobban megfelel az emberi szemlélés
mód természetének, lehetőségeinek és ha
tárainak ; és azt adja, ami legjobban meg
felel az emberi lélek maga teremtette esz
ményeinek. Végső fokon a művészet alko
tása, a szép, az adott helyzetben mindig a 
műalkotás legegyszerűbb kifejező eszközeinek 
a felhasználásával és a spontaneitás köny- 
nyedségével és természetességével helyezkedik 
el a tudatban és így ébreszti föl abban az esz
tétikai tetszés értését. Alanyi oldalon a mű

élvező részéről az esztétikai tetszés teljesen 
megfelel tárgyi oldalon a művész részéről 
annak a lelki affektusnak, mely őt ilyen 
és nem másféle műalkotásra vezeti rá. 
Műalkotás és esztétikai tetszés tehát tel
jesen korrelativ fogalmak. Mindezeknek kö
vetkeztében a tiszta emberiességnek, a 
humanitásnak, a művészetek a legteljesebb, 
leghiánytalanabb kifejezői, mert azt adják, 
ami az embernek a legkedvesebb, ami szel
lemiségének legsajátosabb alkotása s egy
szersmind kifejezése; és az alkotásnak, 
szemlélésnek és kifejezésnek ama módján 
adják, amely legjobban megfelel szemlélő 
és kifejező készségeinek. A művészetben 
tehát az ember saját eszközeivel, saját ki
fejező módján és saját világszemlélete 
alapján teremti át a világot. A művészet 
eszerint alkotás és nem utánzás. Utánzás 
már csak azért sem lehet, mert vannak 
olyan művészetek (építészet, zene stb.), 
amelyekre az utánzás kifejezést erőszakkal 
sem lehet alkalmazni. Minthogy az ember 
világszemlélete módosulásnak és fejlődés
nek van alávetve, annak megfelelően mó
dosulnak és fejlődnek a műalkotás esz
közei, eszményei és színvonala is. Minél 
szélesebb körű, egyetemesebb és emelke- 
dettebb az ember világszemlélete és világ
felfogása, annál egyetemesebb és emelke- 
dettebb lesz esztétikai eszménye is, úgy- 
annyira, hogy a tiszta humanitás állás
pontján elméletileg mindig közeledik a 
világegyetem körében érvényesülő szépség- 
ideálhoz. A  kettő egyesülése s ez utóbbinak 
teljes felismerése azonban csak a végtelen
ségben következhetik be. Éppen azért az 
abszolút szép vizsgálatának az E. közép
pontjába való beállítása nem kecsegtethet 
termékeny eredményekkel. Azért az E. 
feladata elsősorban továbbra is az marad, 
hogy az emberi művészet történelmi ki
fej lése alapján, a lélektudomány segéd
eszközeinek a fölhasználásával keresse a 
műélvezet és műalkotás törvényszerűségeit 
s ezzel kapcsolatban a szépnek emberileg 
felismerhető és megvalósítható ideálját. 
Minthogy az általános lélektudomány tör
vényei a normálemberre általában érvé
nyesek, az ember művészi tevékenysége 
és műélvezete alapján levont esztétikai el
vek is ebben a kiterjedésben általában, 
formális megállapításaiban pedig egyete
mes érvényességgel bírnak. Mindez lehe
tővé teszi az E.nak mint tudománynak 
a művelését. Az E. körében van ugyan 
olyan törekvés is, amely a tapasztalástól 
függetlenül, apriori tételek alapján, felül
ről levezetett és összes vonatkozásaiban 
egyetemes érvényű igazságok megállapí
tására törekszik. Ennek problematikája 
azonban az egyetemes, abszolút és koz
mikus szép fogalma (logizmája) körül cso
portosul és az emberi műalkotással és mű
élvezéssel, általában a művészi evolúció
val való kapcsolata csak erőszakosan tart
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ható fenn. Végeredményében tehát az E. 
bölcseleti tudomány, mert egyetemes ér
vényű tételek megállapítására törekszik, 
az ember életének és az egyetemességhez 
való viszonyának a magyarázatával fog
lalkozik, de e nemű legmagasabb céljainak 
a megközelítésében tapasztalati tényekre tá
maszkodik, egyfelől a művészettörténeti evo
lúció, másfelől az esztétikai élmények tanul
mányozásával és azok egybevetésével. Ez 
utóbbi eljárásának túlhajtása, midőn nor
matív jellegét vonják kétségbe. Az E.nak 
nincs is szabályozó jellege abban az érte
lemben, amint némely régibb esztétiku
sok gondolták, hogy t. i. törvényeket szab
hat a művészi gyakorlat számára. Az eszté
tikai törvények revelálása a művész te
remtő erejének a feladata. Az E. ezeknek a 
törvényeknek csak a megállapítására, ma
gyarázására és rendszerezésére vállalkozik. 
De ebben az értelemben nemcsak deszkrip- 
tiv  (leíró), hanem normatív (szabályalkotó) 
tudomány is. Iránya és köre szerint az 
E.nak számos nemét szokás megkülön
böztetni ; így objektiv esztétikát, amely a 
műtárgyakból, szubjektivet, amely a mű
élvezésből indul k i ; pszichológiait, amely a 
műélvezés és műalkotás tanulmányozását 
tűzi feladatául ; ennek továbbfejlődése a 
biológiai esztétika, amely az esztétikai él
mények biológiai alapjainak kimutatásá
val foglalkozik; deszkriptiv és normativ 
esztétika, amint már fentebb láttuk; 
induktiv, amely elemi tapasztalati tények
ből indul ki (Fechner: von unten), de
duktív, amely elveit felülről (von oben), 
apriori elvekből vezeti l e ; végül etnográfiai 
és összehasonlító E. (Taine milieu-elmélete) 
stb. Az elnevezések másik csoportja a meg
felelő irány alapelvéből indul ki, aszerint, 
amint a játék-, illúzió-, belső utánzás vagy 
beleérzés stb. elméletét állítja fejtegetései
nek középpontjába. Az összehordott anyag 
gazdagsága ma már a jövő esztétikáját 
bizonyos józan és mérsékelt szinkretiz
musra kötelezi, amely szilárd és egységes 
elvi alap érvényesítése mellett az eddig 
különböző, sőt eltérő irányban keresett 
törvényszerűségeknek lehetőleg együttes 
és egymást kiegészítő felhasználását teszi 
lehetővé.
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Esztétikai nevelés. Minthogy emberi 
életünket teljessé az esztétikai kultúra 
teszi és a tiszta humanitást ez fejezi ki 
legjellegzetesebben, nagy fontosság illeti 
meg az E.t. Legteljesebb volt ez a görögök
nél, mert leghiánytalanabbul és legharmo
nikusabban a görög kultúra egészítette ki 
művészetével a maga életét. A középkori 
kereszténység iskolás könyvműveltsége 
ebből részben csak az irodalmi műveltséget 
mentette át. A humanizmus sem volt 
képes, egyetemes irányának ellenére, az 
általános nevelés körében a művészeti 
kultúrának megfelelő helyet biztosítani. 
Szóhoz juttatta ugyan az iskolában a 
klasszikus írókat, méltóbban és szélesebb 
körben, mint a középkor, egészben véve 
azonban az iskolák E.-e, mondhatjuk mind
máig, főleg csak az irodalom körében 
maradt meg. A költészet a legegyetemesebb 
művészet ugyan, de mégsem legjellemzőbb 
képviselője a művészi tevékenységnek és 
élvezetnek, mert a nyelv kiválóan intellek
tuális kifejező eszköz lévén, sajátos mű
vészete, a költészet is első sorban intellek
tuális művészet, a művészet pedig általá
ban inkább az érzelmek szülötte és ki
fejezője, mint az intellektusé. Azért a 
költészet egymagában nem lehet sem 
helyettesítője, sem kifejezője a többi mű
vészeteknek ; még kevésbbé, mint bár
melyik más művészet. Ezért a gyakorlati 
követelmények kielégítése mellett kívána
tos volna az E.nek kiterjesztése a művé
szetek többi ágaira is. Ezt általános nevelési 
érdek is ajánlja, m. p. két szempontból. 
Az első az, hogy a művészet kiválóan 
szociális alkotás : művészet nem kép
zelhető el kizárólag az alkotó művész
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egyoldalú álláspontján ; a művészet mű
vész és közönség közös alkotása, vett és 
adott benyomásoknak közös terméke, 
amint azt az esztétikai közösség törvénye 
kifejezi. Azért kiválóan munkálja is az 
emberi közösségnek, összetartozásnak az 
érzését és hathatós előmozdítója a nevelés 
szociális törekvéseinek. De felhasználható 
az ember erkölcsi színvonalának fokozására 
is, m. p. nemcsak azzal, hogy az erkölcsi 
példákat képzeletfoglalkoztató ábrázolás
sal szemlélteti, hanem még mélyrehatóbb 
és maradandóbb eredménnyel azért, mert 
szellemi életünket gazdagítja, finomságait 
fokozza és ezzel jelentékenyen emeli egész 
színvonalát. A művészi szemlélet és a 
műélvezés nemcsak a megfigyelést teszi 
érzékenyebbé, hanem érzelmi életünket is 
eszményibb irányban teszi hajlamossá. 
Mindezek mérlegelése után nem lehetne 
sajnálni azt az időt, amelyet az E. haté
konyabbá tétele végett esetleg más tár
gyaktól elvonnánk. Az E.re jelenleg az 
olvasmányok tárgyalásánál, elméletileg az 
irodalom tanításában, a stilisztikában, 
retorikában és poétikában, végül az iro
dalomtörténet összehasonlító és értékelő 
munkájában nyílik alkalom. Csakhogy az 
esztétikai szempontokat itt is gyakran 
mellőzik, vagy tévesen alkalmazzák. Ter
mészetesen egyébként is csak az irodalom 
körére terjeszkedhetnek ki. Képzőművé
szeti alkotások és irányok taglalására csak 
az egyetemes és hazai történet s a rajz 
körében nyílik alkalom. A tanterv egye
nesen ide is iktatja be. Csakhogy itt is 
több nehézség merül fel. Mindenekelőtt 
az, hogy nagyon hiányos az intézetek föl
szerelése. Már pedig esztétikai nevelés nem 
képzelhető el esztétikai élmények, azaz 
műtárgyak vagy legalább is azok repro
dukciói nélkül. Továbbá a túlterhelés el
hárítására rendszerint a művelődéstörté
neti vagy művészeti anyagot mellőzik. A 
művészettörténeti tanítás gyakran puszta 
nevek felsorolásából áll. Legfőbb baj azon
ban az irodalom és a történelem tanárainak 
hiányos művészettörténeti és esztétikai 
nevelése, amin megfelelő intézkedésekkel 
segíteni kellene. Evégből mindenesetre 
arra volna szükség, hogy a hazai egyetemek 
mindegyikén létesítsenek megfelelő tan
székeket, mert csupán alkalmi esztétikai 
előadások nem sokat lendítenének. Az 
esztétika intenzívebb egyetemi képviseletét 
ezenfelül még az is szükségessé teszi, 
hogy irodalmi és művészeti ízlés terén a 
forrongás és bizonytalanság korát élvén, 
ha valaha, úgy most kellene e probléma
kör szaktudományénak, az esztétikának, az 
elvi kérdések állandó felszínen tartásával 
és megvilágításával elősegíteni az eligazo
dást és a megtisztulást. Ha tanáraink majd 
megfelelő előkészültséggel fognak rendel
kezni, óhajtandó lesz, hogy a történet és 
irodalomtanítás keretében a művészettör

téneti elemeket fontosságuknak megfelelő 
időhöz és alkalomhoz juttassák a tantervek 
és az utasítások. De ennek másik föltétele 
az is, hogy minden intézet föl legyen 
szerelve megfelelő reprodukciókkal és dia- 
pozitívokkal. Nem szabad azonban meg- 
állanunk a történelmi emlékek bemuta
tásánál, hanem ki kell terjeszkedni a 
modem művészet reprezentatív alkotásaira 
is. A mai tanterv szerény szerepet juttat 
a művészi rajznak is, amely pedig szintén 
hathatós eszköze az E.nek. Talán mégjob- 
ban elhanyagolják a zenetanítást. Közép
iskoláinknak feladatává kellene tenni az 
összhangzatos éneklés tanítását, továbbá 
módot kellene nyujtaniok arra, hogy akiben 
erre hivatás és kedv van, instrumentális ze - 
nét is tanulhasson, amint az Sárospatakon a 
legújabb időig biztosítva volt. A zenekul
túra terén a grammofónt és rádiót is hasz
nosíthatjuk. Általánosságban hangsúlyoz
nunk kell még, hogy az amatőrség leg
jobb úttörője a művészi kultúrának. Az 
E.nek tehát az esztétikai élményekre kell tá
maszkodnia. M.8Ór-irodalQ2& emitástink obbon 
az irányban nem Jsl e a tankönyv
kéSTtŰegálIápTEasait nyujisáTTSs-ktTvetSij e* 

-haffiem magukat "az irodalmi élményeket, 
és az" azokról fizóló ősMMJaWsr-KpnfTTán-üe- 
szánaotóst-.-A nhlwiszettörteneti nevelésnek 
is ebben az irányban keIl~t7Tvú bb fejlődnie. 
Az E.t iegfelsőbb J^konHigtetözné egykis- 
teorúlikuw^^‘r^=:;—~ ------——-—M  itmvics.

Esztéziométer: körzőhöz hasonló mérő
eszköz a bőr érzékenységének vizsgálatára; 
m. p. a) tapintó-, b) fájdalom-, c) hőérzé
kenységre.

Észtország közoktatásügye (1931 : 1 mii
hó 118 ezer 1.) Az észteknek az első felesz- 
mélést az 1629. bekövetkezett svéd uralom 
tette lehetővé, amely az egyh. hatóságoktól 
és a földbirtokosoktól megkövetelte, hogy 
a nép felvilágosítása és nevelése érdekében 
iskolák alapításával és a vallásos oktatás 
kiterjesztésével közreműködjenek. Ezek 
a nemes törekvések azonban Nagy Péter 
orosz cár hadjárataival hajótörést szen
vedtek és a kulturális fejlődésnek minden 
lehetősége kb. egy évszázadig szünetelt. 
A XIX. század elején újból megindult a 
munka az általános népnevelés és művelő
dés körül, amit Jannsen Voldemámak, a 
pásztorfiúból lett tanítónak és újságíró
nak a népies nyelv érdekében kifejtett 
buzgó és sikeres tevékenysége (1848) nagy
ban fokozott. A 70-es években mindenfelé 
alakulnak észt nyelvű községi és parókiáiig 
iskolák, jóllehet a középiskolák és az egye
tem előadási nyelve 1880. még mindig ki
zárólag német volt. III. Sándor cár pán
szláv politikája ismét félbeszakította az 
észt nemzeti kultúra fejlődését: 1880. a 
népiskolákban az észt nyelvet az orosszal 
helyettesítették és az észt irodalmi társa
ságot beszüntették. Csak az 1905-i orosz 
forradalom után lehetett ismét magán-



537 Észtország közoktatásügye 538

jellegű észt nyelvű elemi és középiskolákat 
alapítani, amelyeknek azonban az oroszok 
mellett nem volt nyilv. joguk. Az 1918-i 
német okkupáció alatt kellett az észt 
népoktatásnak az utolsó nehézséggel meg 
küzdenie; a németek távozásával meg 
indult a független Észtország szervezése 
Az elemi és különösen a középisk. oktatás 
nak nehézségei arra kónyszerítették a né 
pet, hogy tudásvágyát az iskolán kívül 
elégítse ki, amelyre nézve a következő 
intézmények álltak rendelkezésre : kultúr- 
egyletek, népkönyvtárak, ingyenes okta
tási tanfolyamok, vasárnapi iskolák, esti 
továbbképző iskolák, népfőiskolák, okta
tási körök. A szabadság tíz esztendeje alatt 
az egész országot behálózták a különböző , 
iskolákkal, amelyekben a legmodernebb— -  
módszerek szerint terjesztik a művelődést^. 
Ma van 1408 elemi isk. 120.836 tanulóval,
18 kiegészítő elemi isk. 429 tanulóval,
2 siketnéma-intézet 109 tanulóval, 4 iskola 
gyengeelméjűek számára 81 gyermekkel;
84 középisk. 18.488 tanulóval, 15 föld-

--mfveaiflk..43.1. tanulóval,.5...kerpsk isk. 431
tanulóval, 3 hajózási isk. 99 tanulóval,
22 kézműisk. 2205 tanulóval, 9 művészeti 
és zeneisk. 920 tanulóval, 1 katonaisk. 
240 tanulóval. A magasabb szellemi életet 
a Gusztáv Adolf által 1632. Tartuban ala
pított egyetem képviseli, amelyet a nagy 
északi hábőlűrTdefén bezártak és csak 
1802. nyitottak ismét meg. 1918. a német 
okkupáció alatt német „Hochschule”-vá, 
1919. az észt függetlenség kihirdetésével 
észt egyetemmé alakul át. 1919-ben a hall
gatók száma 353 (70 nő), a tanerőké 58, 
1927-ben 4258 (1181 nő), illetőleg 149. A 
hallgatók 7 fakultáson: teológiai, jogi 
(gazdaságtudományi), orvosi (gyógysze
részi), filozófiai, matematikai és termé
szettudományi, állatorvosi és mezőgazda- 
sági szakokban nyerhetnek kiképzést. Ed
dig a következő magyar tanerők működtek 
az egyetemen : (Jsőkey X-a(1923— 1931) 
mint a közigazgatási jog ny. r. tr. A föld
rajz magyartanára, Haltenberger JVL. 1926. 
hagyta el az egyetemét. Virányi Élemér, 
1923— 1928. a magyar nyelv és" irodalom 
lektora volt. Utóda Györke József (1931).
Az 1918. alapított tallinni technikumnak 
1926-ban 462 halig, volt 8 szakoszt.ban 
(építészet, elektrotechnika, hajóépítés, ha- 
jómechanika, hidrotechnika stb.). A tallinni 
Collége-nek gazd. osztálya van, a művészeti 
nevelést a tallinni és tartui konzerva
tórium és a Pallas képzőművészeti is
kola Tartuban szolgálja. A magasabb 
szellemi életet ezeken kívül részben az 
egyetemmel kapcsolatos, részben önálló 
számos tudományos és irodalmi társaság 
mozdítja elő. Az előbbiekhez tartozik a 
„Tartui Magy. Tudományos Intézet“ is (1. 
<r-)~ Aa- 1017ii nrmr nurznnmlán után létrn
jö tt 'a-világi és nemzeti észt, iskola, minden 
fokozaton. Megteremtésekor az alkot

mányban foglalt következő eszmék voltak 
irányadók : az iskola egységes legyen, min
den néposztálynak egyformán joga van 
a műveltség megszerzésére ; az iskolának 
csak nevelő és oktató feladata lehet; 
nem szolgálhat politikai irányítás és el- 
nemzetietlenítö törekvések eszközéül. Az 
alkotmány 12. §-a szerint az oktatás a tan
köteles gyermekekre a szülők megbünte
tésének terhe mellett kötelező; a nép
iskolák ingyenesek; a szegénysorsú ta
nulók támogatásban részesítendők. Az al
kotmány biztosítja a kisebbségeknek az 
anyanyelven történő oktatást. Kimond
ják, hogy az iskola nem szolgálja-éöhtté"ffft~' 
egyházat. Vaílástájutás .clemte j om brvoltr 
az ésffrlskoíákban. Az 1923u~népszavazás 
„óta OuűiafTv ~ tárgy. Äz iskola köteles 
valläiTt ■ tamtamjain~3em-a. tanítók, sem a _ 
növendékek nem kötelezhetők errer'Ä väl- 
lástanítás alapja a keresztény vallás, amely 
nem felekezeti, hanem általános, minden 
iskolára kötelező elvek szerint történik. 
Célja: Krisztus tanításának ismertetése, 
életének és a kereszténység létrejöttének 
megmagyarázása, törekvés a krisztusi el
vek szerint való erkölcsös élet gyakorlati 
megvalósítására. Az észt iskolák tananya
gának kiszemelésében, a közoktatás egész 
szellemében a racionalizmus, gyakorlatias
ság és korszerűség elve uralkodik. Jellemző 
a 'matematikai-természettudományi világ- 
nézet kidomBörítása~;-~saem~eWtt TéKeg a 
nép társadalmi rétegeződöttsége; a fog
lalkozási ágak megoszlása szerint szerve
zik az iskolákat, az egyoldalú intellektuális 
oktatás helyett a szakképzésre nagy gon
dot fordítanak. A mmavSgig praktikus 
célkitűzésre jellemző a klasszikus nyelvek
nek háttérbe szorulása, a görögnek majd
nem teljes hiánya. „Logikus átgondoltságú, 
egységes felépítésű az észt - közoktatás 
szervesén kapcsolódnak egymásba az alsó-, 
közép- és főiskolák (egyetem). A tantervek 
(óraszám és kiszemelt anyag tekintetében) 
még némi hullámzást mutatnak ugyan, de 
kétségtelen, hogy az amerikai és leghala- 
dottabb európai iskolareformok tanulmá
nyozásának szintézisével az észt pedagó
gusok korszerű iskolatípusokat alkottak 
meg. Az észt alsó vagy népiskola (álgkool, 
rahvakool) teljesen egységes. Számolva a 
klimatikus viszonyokkal s azzal az orosz 
időkből örökölt szokással, hogy a legtöbb 
észt gyermek már otthon megtanul ími- 
olvasni, az alsó iskola a 7. életévüket be
töltött gyermekeket veszi fel. Az alsó is
kolának 6 osztálya van. A tanítási idő leg
alább 35 hét, faluhelyen 31 lehet. A tan
kötelezettség az alsó iskola elvégzéséig, 
illetőleg a 16. évig tart. Az alsó iskolában 
egyetemet vagy főiskolát, tanítóképzőt 
(újabban a középiskola elvégzése után két 

• évig tartó pedagógiumot) végzett, esetleg 
régi időből visszamaradt hiányos képzett
ségű tanerők működnek. (Fizetésük képe-
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sítósük szerint különbözik.) Faluhelyen 
28, városban 26 a normális óraszám. Az 
alsóiskola felsőbb osztályaiban már idegen 
nyelvek tanítása is szerepel. Az észt tan
nyelvű iskolákban első idegen nyelv a né

met, második az angol. Nem észt tan
nyelvű iskolákban első idegen nyelv az 
észt, második a német vagy az angol, 
miniszteri engedéllyel a francia. Gyakorlati 
tapasztalatok alapján az alsóiskolában a

1. Az egységes alsófokú (elemi) iskola tanterve.

T a n t á r g y
i. i i .

Ő s z

III.

t  á 1 y 

IV. V. vr.

Anyanyelv ............................................................. 8 8 8 7 6 (5) 1 5
Értelemgyakorlat és erkölcstan ...................... 3 3 4 1 1 1
Matematika 2 ........................................................ 5 5 6 (5) 5 5 (4) 5 »
Természetrajz 4 ..................................................... — — 3 4 4 (3)
Földrajz 5 ............................................................... ■— — — 2 2 2
Történelem ........................................................... — - — 2 2 2
Alkotmány tan ...................................................... — — — .— — 1
I. idegen nyelv 0 ................................................ — — — — 5 5
II. idegen nyelv 7 .............................................. — — — — — —

Rajz ....................................................................... 2 2 2 2 1 (2) 1
Kézimunka ........................................................... 2 2 2 2 2 2
Ének ....................................................................... 2 2 2 9 2 2
Testgyakorlás és egészségtan .......................... 2 2 2 2 1 (2) 1 (2)
Vallástan................................................................. 2 2 2 2 1 1

26 26 28 (27) 30 32 32 174 (173)

1 Kettős óraszámoknál az első a falusi, a második a városi iskolákban érvényes. * Számtan, algebra, 
mértan. * Mértani rajzzal. * Növény-, állat-, ásványtan, fizika, egészségtan. 5 Földrajz és geológia. • Ném et; 
nem észtnyelvű iskolákban észt. 7 Angol; csak néhány iskolában tanítják ; 3 órát vettek tervbe.

II. Középiskolák tanterve.

Alsó tagozat Felső tagozat
Hum. gimn. 

I— V. o.
Reálisk. 
I—V. o.T a n t á r g y a k

I. II.
human. ! reál

i n . IV. V. i n . IV. V.
összesen összesen

A. Kötelező tárgy :
Észt nyelv ........................................ 4 3 4 4 4 3 3 2 19 15
Matematika .................................... 4 4 4 2 2 4 5 3 16 20
Természetrajz és egészségtan 3 4 4 5 — 5 6 3 16 21
Földrajz, kozmográfia.................... 2 2 2 — 1 2 ■— 2 7 8
Történelem .................................... 2 2 2 4 3 2 2 2 13 10
Alkotmánytan, nemzetgazdaság

tan ................................................ 2 2 2 2
Filozófiai propádeutika, lélekt., 

etika ............................................ 3 2 3 2
Német n y e lv .................................... 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20
Angol, francia, vagy latin 

(reálban nincs) ............................ 3 3 3 4 4 3 3 3 17 15
Rajz, mértani rajz ........................ 2 2 — — — 2 2 2 4 10
Kézimunka .................................... 2 2 — — — — _ __ 4 4
Ének ................................................ 2 2 1 1 1 1 1 1 7 7
Testgyakorlás ...................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10
Vallástan............................................ 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10

JB. Nem kötelező tárgy : 
Human, gim n.:

a) finn, orosz, angol, francia, 
latin vagy görög .................... 4 4 4 )

b)  háztartástan, női m un k a........ — — 2 2 2 — — — > 12 _
Pedagógia, gyermekgondozás — — 2 2 2 — — — ) —

Reáltagozat:
természettudományi gyakorlatok; 

háztartástan és női kézimunka ; 
földművelés ; mértani rajz ; kézi
munka ; II. idegen nyelv gyak. 2 2 2 6

32 32 321 32* 321 32 32 32 160* 160

F számban vagy csak a B. a) 4 órája vagy csak a B. b) (függőlegesen összeadott) 2+ 2  órája szerepel. 
* E számban vagy csak a B. a) 12 órája vagy csak a B. b) (függőlegesen és vízszintesen összeadott) 

12 órája szerepel.
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második idegen nyelv tanítása fakultatívvá 
vált. Az egységes alsó H -nló l i- i  In'ilfin -rin l |T  
nélkül lehet p, 1, iiiifipinlmlMiliiii jutni T'lTT~~ 
számú jelentkezők esetében felvételi vizsga 
rendelhető el. Vizsgálat a közéjáskela-egyes 
osztályai közöttfruncs, a továbbhaladásról
az iskola . .pcdagógtrrr tán áe sá^ ’döfit. "Ez 
tanács“'aT~‘g,yengebb_^őmenet5}fr^toiitíát.. _
K-7 oa t̂jOy isruiWé^re~uíf5rsl  ̂ Külön
érettségi vizsgálat |?őzópisfcofaL.
v é g l u z o n ^ t v á n v ^ ^ t a Tiiilót. a 7 e g y e tem e n ... 
Való"BéiraEE5?asraTogosítia. Ha.a.fakultás_ 
megköveteli a latint, úgv egy éven belül 
latin kiegészítő vizsga.Jiee&ää ,£.?„eg y jp ^  
men. Az éS2f" közép- és középfokú szak-” 
iskolák neve a megkülönböztető jelzővel 
ellátóit „gimnázium”. A középiskola két 
tagozatra oszlik. Az alsó tagozat (I—II. 
oszt.) egységes tanrendű., a felső tagozat 
(3, esetleg 4 oszt.) tanrendje elágazó. 
A középiskolák javarésze humanisztikus, 
reál-, kereskedekrú, gazdasági és peda
gógiái gimnázium*. Van két klasszikus 
gimnázium (latin és görög nyelvvel), azon
kívül 1— 1 műszaki, mezőgazdasági, ker
tészeti, kultúrtechnikai, építészeti és szo- 
ciálgimnázium, néhány tengerészeti iskola, 
továbbá művészi képzést szolgáló iskolák. 
Az észtnyelvű intézeteken kívül vannak 
német, orosz és lett gimnáziumok, 1 francia 
líceum, 1 zsidó gimnázium. A tantervre 
és a tananyagra a fent közölt megállapí
tások érvényesek. Tanárok kötelező heti 
óraszáma 24. Főtörekvés az egységes okta
tás az alsó fokon (alsó iskolával együtt 
8 évig teljesen egységes oktatásban ré
szesül az észt tanulóifjúság). Az észt huma- 
nisztikus gimnáziumot (=="Bíftgyar T531- 
gimnáziumYTret idegen nyelv "es 'lallil, DSHD 

-4cg^hármadik~~moaemnyeIv~'jélIéiSzT;'"'t
'oálgimnázlúmo't'" (=  magvar reáliskola)

kéC'ldBgeTTnyelv  (latint kivéve) és a reáliák 
behatóbb nrttvelése’ jellemzi. A kereskedelmi 
gimnáziumban a keréskédélmi tárgyakon 
kívül orosz is tanulható ; a pedagógiai 
gimnáziumok a magyar tanítóképzőknek 
felelnek meg, helyettük azonban-a-közép
iskola elvégzése után következő kétéves 
pedagógium szolgál a jövőben a tanító- 
képzésre. Megszüntetik a régi rendszerű 
szemináriumokat (tanítóképzőket) is. A 
leányok számára szervezett gazdasági gim
názium célkitűzése egyezik a magyar 
leánykollégiumokéval.

A z  .ész.t..iskplaszervezet radikálisan kor
szerű. Tervezői tahítók és tanárok voltak. 

í Megjegyzendő, hogy az észt közoktatás- 
ügyi miniszterek leginkább tanárok és pa- 
|íok voltak, akadt köztük orvos is. A tan
ügyi adminisztrációt túlnyomóan— tan- 
férfiak irányítják. Észt-magyar kultúr
történeti szempontból érdekes adat, hogy 
Báthory István lengyel király mint „dux 
Livoniae”, az észtföld ura, 1583— 1585. 
Dorpátban jezsuitákra bízott kollégiumot 
szervezett. Ebben az iskolában Báthory

rendelkezése értelmében észt jobbágyfiúk is 
anultak. A kollégium rövidesen megszűnt, 

de a mai dorpáti egyetem elődjéül tekint
hető. Az 1870-es években az észt nép köz
adakozásból nemzeti középiskola létesí
tését tervezte. A jobbágyságot felszaba
dító I. Sándor cárról nevezték el a mind
máig fennálló gimnáziumot, amely azon
ban az oroszosító törekvések miatt az észt 
állam_ megalakulásáig orosz intézet volt. 
Az első észt középiskolára az aránylag sze
gény észt nép rövidesen 100.000 rubelt 
adott össze ; ehhez 1878 december 31-ig, 
hivatalos észt számadások szerint Magyar- 
országból (valószínűleg Hunfalvy Pál buz- 
gólkodásából) 53 rubel és 17 kopek 
(150—200 pengő) érkezett a tallinni (reváli) 
Aleksandri kool (Sándor-iskola) javára.

í r o d .  TJsupuhastus eestlaste maal 1524—1924. Hit
újítás Észtországban. Tartus, 1924, Ed. Bergmann. 
Ebben : Vsupuhastus ja Eesti rahvakool. A hitújítás és 
az észt népiskola, írta Peeter Pold. (189—210 o.), 
Instruction publique en Estonie, par Jüri Annusson, 
Tallinn, 1925 (órarendjei elavultak); Eeesti Maa, Rahvas, 
Kultuur. Észtország földje, népe, kultúrája. Tartu, 
1926. Ebben 1. P. Pold : Ajalooline ülevaade kooliolude 
arenemisest Eestis. Az észt iskolaügy történelmi fejlő
dése (943—959. o.). Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919— 
1929. Az észt köztársaság tártul egyeteme 1919—1929. 
Tartu, 1929. Finnek, Észtek. Szerk. gr. Teleki Pál és 
Kogutowicz Károly, Bp. 1928. Ebben : Jungerth M ihály: 
A finnek és észtek kuttúrjejlődése és szellemi élete. Az egyes 
pedagógusok életrajza szempontjából: Eesti Bio- 
graajiline Leksikon. Észt életrajzi lexikon, I—IV, Tartu, 
Loodus, 1926—1929. Fenno-Vgrica, III. finn-ugor köz- 
művelődési kongresszus. Bp. 1931. Ebben P. Pold: 
Észtország közművelődési és tudományos viszonyai. 
Stundentafel u. Lehrpläne d. deutschen Grundschulen in 
Estland. Herausg. v. Schulamt d. Estländischen Deut
schen Kulturverwaltung, Reval, 1930. gsekeyj. .’Észt
ország története a vilii gháború után („Történelem a 
világháború után” 5. fűz., 1931, u. o. Írod.).

Virányi.
Etika, magyarul rendesen „erkölcstan” 

néven említik. E filozófiai tudomány neve 
a görög rf&oq szóból származik, amely az 
'életben követett állandó szokást, a benső, 
lelki jellemvonások egységes alkatát jelen
tette. Az „erkölcs” azonban csak nagy 
általánosságban jelöli meg az E. tartalmát, 
amely az egyes korokban állandó válto
zásnak van alávetve. Az erkölcs ugyanis 
az emberi cselekvésnek és viselkedésnek 
bizonyos többe-kevésbbó állandósult voltát 
jelenti. Ez pedig sohasem nyilvánul meg 
tisztán, önmagában, hanem a kultúra leg
különfélébb mozzanataival van egybe
fonódva. Ebből az E. rendesen kiválasztja 
azokat a mozzanatokat, amelyekkel ember
nek emberrel, általánosabban : személynek 
személlyel szemben való viselkedése jelle
mezhető, s ezeket utalja az erkölcstan 
körébe. Az E. tárgya általában azoknak 
az erényeknek, illetve kötelességeknek a 
feltárása, amelyek alapján az erkölcsi 
személy jónak ítélhető. S mivel az erény 
bizonyos javak birtokában, a kötelesség 
pedig bizonyos feladatok tudatában áll, 
ezért az E.nak két nagy fajtája alakult 
k i : a javak és a kötelességek E.ja. Az elsőt 
Aristoteles, a másodikat Kant képviseli. 
Ez utóbbinak folytatása a Max Scheler
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hirdette etikai perszonalizmus, amelyik a 
régebbi két nagy irány fogyatkozásait a 
„személy” értékeiben igyekszik pótolni. 
Mivel az E. a kötelességek, illetve az 
erkölcsi javak és értékek alapján az emberi 
élet számára normákat, szabályokat tud 
megállapítani, azért a normatív tudomá
nyok közé is szokás sorozni. Kétségtelen 
azonban, hogy minden norma az erkölcsi 
létnek egy-egy sajátos elméletén nyugszik, 
s  így az E. is teória. Csakhogy ennek az 
elméleti kutatásnak a tárgya nem a való
ság, hanem az, aminek értékességénél 
fogva valósággá kellene lenni éppen az 
emberi tudatos cselekvés által. így  nézve 
aztán az E. ú. n. értéktudomány, amivel 
a valóságtól való függetlenségét akarjuk 
megjelölni. Ezzel a felfogással egyben 
függetlenítettük az E .t a metafizikától is, 
amellyel a régiek szoros kapcsolatba hoz
ták. A metafizika ugyanis a valóság ma
gyarázata, s ezért nem alkalmas a valóság
tól független értékek világának a fel
tárására. Azok az E.k, amelyek ezt szem 
elől tévesztik, többé-kevésbbé a fejlődés 
(evolúció) tányéré kénytelenek építeni és 
relativizmusba esnek. Ilyen minden ú. n. 
történeti E., amely a fejlődéstől teszi füg
gővé egyrészt az értékek felismerésének, 
másrészt a megvalósulásának a folyamatát. 
Vele szemben áll az a filozófiai E., amely 
egyetemes célok és értékek alapján ítéli 
meg a valóságos személyeket és tetteiket, 
s az egyes korok erkölcsében ezeknek 
kisebb-nagyobb mértékű megközelítését 
hajlandó látni. Ezzel a filozófiai E.val 
mintegy párhuzamosan fut a teológiai E., 
amelyik Istennek kinyilatkoztatott akara
tában keresi azt a normát, amit az ember
nek, hogy jó lehessen, követnie kell. Mód
szer tekintetében a történeti E.k az 
empirikus mozzanatokat hangsúlyozzák és 
a hatásukból, az eredményükből (gyönyör, 
boldogság) ítélik meg a cselekedet értékét. 
Ezzel szemben az abszolút E.k inkább a 
cselekvést létrehozó érzület alapján ítél
keznek, illetve az abszolút értékeknek, 
mint erkölcsi követelményeknek az intu
íciójára támaszkodnak. Az E.nak a taní
tásban fontos szerep jut. Hiszen jól látta 
már Herbart, hogy a pedagógia az E. 
világánál veheti észre azt a célt, amely 
felé a nevelésnek haladnia kell. Ezt az 
erkölcsi célt azonban nem az etikai tételek 
közvetlen megismertetésével, hanem azok
nak közvetett, példák által történő rá- 
eszméltetésével ültetjük el a lélekben. Az 
erkölcsiség ismerete ugyanis még nem 
egy az erkölcs szerint való élettel. A teóriát 
itt eleven életté, állandó gyakorlattá kell 
tennie a nevelőnek, s ezt nem annyira 
tételek fejtegetésével, mint a jóra való 
készség kifejlesztésével érheti el. A nevelő
nek tehát tisztában kell lennie az E. tanai
val, de helytelen volna, ha nevelése nem 
menne túl a teórián.

í r o d .  (újabb etikai): Pauler Á . : Az etikai meg
ismerés természete (1908). Nagy J . : Az etika alaptanai 
(1925). Nie. Hartmann : Ethik (1925). M. Scheler: Der 
Formalismus in der Ethik u. d. materiale Wertethik 
(1921*). U. a . : Wesen u. Formen der Sympathie (1926*). 
W. Wundt (1924s). Fr. Paulsen (19211*). H. Höffding 
(1922*), H. Cohen (1923*) etikai müvei. Az etika tör
ténetére nézve : Fr. Jodl: Geschichte der Ethik (1920— 
23*). Max Wundt: Gesch. d. griechischen Ethik (1911). 
(M. P.) Bárány Q .: Etika és pedagógia (1912). Wald
apfel J . : Az etika tanítása közoktatásunk rendszeré
ben (1918). M. Jahn: Ethik als Grundwissenschaft d. 
Pädagogik (1905*). P. A ltham : Leitsätze z. Ethik 
(1928*). P. Conrad: Elemente d. Ethik u. alig. Päda - 
gogik (1928*). Nagy J . (Pécs).

Etimológia (görög fovyog =  valódi, 
igazi; Xóyog =  beszéd) a. m. szófejtós 
v. szószármaztatás. A nyelvtudománynak 
az az ága, amely a szavak igazi, eredeti 
jelentésének megfejtésével foglalkozik. 
Valamely szó E.ja az illető szónak eredetét 
jelenti. A tudományos módszerrel dolgozó, 
vagyis a szavaknak történetét, hangalakját 
és jelentését egyaránt figyelembe vevő 
etimologizálást csak a nyelvtudomány 
újabb fejlődése teremtette meg ; a XIX. 
sz. előtt a tudománytalan, ú. n. délibábos 
szószármaztatás virágzott és laikusok ma 
is ezt űzik. Az anyanyelvi oktatásban a 
család- és keresztnevek eredetének meg
magyarázásával már a tízéves gyermekben 
is érdeklődést lehet kelteni a nyelv élete 
iránt, idegen nyelvek tanításában pedig 
megkönnyítjük a szavaknak emlékezetbe 
vésését és jelentésüknek megértését, ha 
eredetük szerint állítjuk össze őket (E.i 
szócsoportok), de az iskolai etimologizálás
ban józan mértéktartásra van szükség, 
mert csak az önként kínálkozó és könnyen 
felismerhető E.k alkalmasak a gyakorlati 
nyelvtudás fejlesztésére.

í r o d .  É. Boisacq: Dictionnaire étymologique de 
la langue grecque (1923*). A. Walde: Lateinisches 
etymologisches Wörterbuch (1910*). F. Kluge: Ety
mologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (192410). 
E. Wasserzieher: Woher? Ableitendes Wörterbuch der 
deutschen Sprache (19277). U. a . : Hans und Grete. 
Zwölfhundert Vornamen erklärt (19264). L. CUdat: 
Dictionnaire étymologique de la langue fran^aise (1912). 
W. v. Wartburg: Französisches etymologisches Wörter
buch (1922). E. Gamillscheg: Etymologisches Wörter
buch der französischen Sprache (1928). Chamber’s Ety
mological Dictionary (The People’s Edition). T. Holt
hausen : Etymologisches Wörterbuch der englischen 
Sprache (1927*). Oombocz Z. és Melich J . : Magyar 
etymologiai szótár (1914—). Horger A.: Magyar szavak 
története. Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye 
(1924). R. P late: Etymol. Lexikon (Wörterbuch) d. 
franz. Sprache (1931). A. Emout—A. Meület: Diet, 
étymologique de la langue latiné. Histoire des mots 
(1932). N . J . B.

Eton-College (King's College) a Themse 
partján a Windsor-i vár mellett, egyike a 
legrégibb és legnagyobb public school- 
oknak, amelyet VI. Henrik 1440. alapított. 
Ezt az intézetet, amelyből számos kiváló 
ember került ki, leginkább angol előkelő 
családok gyermekei látogatják, akik ott 
szigorú fegyelem alatt állnak. A tanítás 
alapos, mintaszerű és az egyénesítés mellett 
különös súlyt vet a sportokra. Az intézet
nek gazdag és híres könyvtára sok ritka 
(főleg keleti) kézirattal rendelkezik. A 
bennlakó tanulók száma 1050, a tanároké
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az igazgatón (Headmaster) és az aligaz
gatón (Lower Master) kívül 80.

í r o d .  Kornis G y.: Az angol középiskolák (Nemzet 
és kultúra, 1930,185—224.1. f.). The Eton Guide (1929). 
E . C. Maxwell: A History of Eton College (1911). 
Wasey Sterry : Annals of Eton College (1898). CA. Hussey : 
Eton College (1926). Hugh Macnaghten: Fifty Years 
of Eton (1924). St. J. Thackeray : Eton College Library 
(1881). Eton College Chronicle (1863—1926).

Eucken, Rudolj Christoph (1846—1926) 
német filozófiai író ; 1867—71 gimn. tr., 
1871. Baselben, 1874. Jenában a filozófia 
6gy. tr. 1920. visszalépett a tanári pályá
ról és egészen írod. működésének szentelte 
magát. Aristoteles kiváló művelője. Első 
nagyobb munkája „Lebensanschauungen 
der grossen Denker“ (1890, 192218). Rend
szerinek és módszerének alapelveit a 
„Prolegomena zu Forschungen über die 
Einheit des Geisteslebens“ (1885) és „Die 
Einheit des Geisteslebens in Bewusstsein 
u. Tat der Menschheit” (1882) c. művei
ben fektette le és későbbi munkáiban to
vább kifejtette. E. a német idealizmusba 
kapcsolódott és Fichte nyomán egy meta
fizikai-idealisztikus életfilozófia képvise
lője, amely a szellemi élet önállóságának 
meggyőződésén alapszik és etikai-refor- 
matórikus célokra irányul. E.nek ez az 
aktív-idealisztikus, a szellemi élet köz
ponti jelentőségét hirdető élet- és világ
nézete, amely a személyiség nagy jelentő
ségét is kellően kiemeli, mély hatással 
volt a nevelői gondolkodásra és sok tekin
tetben megtermékenyítette a pedagógiai 
elméletet és gyakorlatot. E. filozófiájának 
hatását a német pedagógiára többen ki
fejtették : O. Braun : „Euckens Philosophie 
u. das Bildungsproblem” (1909), O. Käst
ner „Sozialpädagogik u. Neuidealismus” 
(1907), G. Budde „Versuch einer prinzi
piellen Begründung der Pädagogik der 
höh. Knabenschulen auf R. Euckens Phi
losophie” (1911). E. filozófiája pedagógiai 
vonatkozásban a következő követelmé
nyekben jut kifejezésre : 1. Eszményiek : 
a pedag. materializmus leküzdése, az egy
oldalú intellektualizmus elkerülése, jellemes 
egyéniségek nevelése. 2. Vallásosak : a kö
telező iskolai hitoktatás fenntartása füg
getlenül a hagyományos dogmatikus val
lásoktatástól és a kereszténységben rejlő 
örök értékekre, az egyetemes szeretetre 
támaszkodva ; a filozófiai művelődés ápo
lása a világnézet szolgálatéban. 3. Etikai 
tekintetben : a szociális életre való nevelés, 
légy önzetlen és légy német ! M. : magy. 
mesr. Az élet értelme és értéke (ford. 
Schoj-flin A.). A jelenkori vallásbölcselet 
főkérdései (ford. Juhász A. 1926).

í r o d .  G. Budde: Wilt- u. Menschheitsfragen in d. 
Philosophie E. E.s (1921). A Päd. Mag. számos füzete, 
pl. 0. Sichert: E. E. u. das Probl;rn d. Kultur (322). 
V. a .: E. E.s Welt- u. Lebensansciiauung u. d. Haupt
probleme d. Gegenwart (821*). A. Kesseler : Der Kampf 
E. E.s um einen geistigen Grund u. Inhalt des Lebens
n. seine Bedeutung f. d. Pädagogik (578). M . Wundt: 
E. E. (1124). R. J o tl: Das Ethos E. E.s (1142). — 
E e p e  rt. Szelényi ö . : E. filozófiájának hatása a német 
pedagógiára (M. P. 1913, 483—91).

M agyar P edag ó g ia i L exikon I.

Eudaemonistikus pedagógia. Megalapí
tója A. Döring német filozófiai író, aki 
rendszerét a következő két műben fejtette 
ki : Philosophische Cüterlehre. Untersuchun
gen über die Möglichkeit der Glückseligkeit 
und die wahre Triebfeder des sittlichen 
Handelns (1888) és System der Pädagogik 
im Umriss (1894). Rendszerében a nevelés 
eszménye: „A felnőtteknek oly tartós 
ráhatása serdülőkre, amelyet valódi bol
dogságuknak és egy normális társadalom 
céljainak megfelelő maguktartásánakérde
kében gyakorolnak az igazán célszerű 
eszközök egészen tudatos és virtuóz alkal
mazása mellett”. A nevelés fogalmát pedig 
imígy határozza m eg: „A nevelés fel
nőtteknek tartós ráhatása serdülőkre, 
amely ezeknek és környezetüknek jólétét 
tudatosan célozza, és amelyet nem kizáró
lag egy speciális funkcióba való képesítés 
céljából eszközölnek”. V. ö. Waldapfel I. s 
Egy eudaemonistikus ped. rendszer (M. P. 
1895). L. még : Boldogság.

Eugenika (fajnemesítés, fajhigiéne.) Az 
E. gondolatát az emberi társadalmakra 
alkalmazva különösen F. Galton vitte bele 
az angol köztudatba (művei: Hereditary 
Genius, 1869 ; Natural Inheritance, 1889 
stb.). Galton a pozitív E. híve volt, vagyis 
a fajt a tökéletesebb egyedek kiválasztásá
val, párosításával gondolta javíthatónak. 
Amerikában kb. 15 állam a negatív E.t 
vezette be, azaz az alacsonyabb rendű, 
beteg, értéktelen egyedek sterilizációját 
terméketlenné tételét rendelte e l ; több (6) 
állam azonban csakhamar újra hatály
talanította e törvényeket. Az E. az á£- 
öröklés gondolatéra támaszkodik s célja, 
hogy csak az értékes tulajdonságok öröklőd
jenek az egyes fajokban. Az örökléstan 
jelen állása azonban az E. alapgondolatát 
nem igazolja. Elmebetegségek ugyanis 
általában nem öröklődnek. A valóban 
öröklődő betegségek pedig nem vezetnek 
a betegség elterjedésére az utódokban, 
mert csak a domináns tulajdonságoknak 
van „átütő erejük”, ezek pedig meglehető
sen megakadályozzák mind a házasság
kötéseket, mind pedig az utódok születését. 
Recessziv tulajdonságok csak akkor örök
lődnek, ha mindkét szülőben megvannak, 
ami ritkaság. Hozzátehetjük, hogy az 
egészséges és terhelt egyének keveredése 
a fajban, az utódokban regenerációt szo
kott létrehozni s így egy átlagállapothoz 
vezet. A kiválasztással dolgozó fajhigiéne 
sem vezet az eddigi tapasztalatok szerint 
valamely (növény-) faj nagyfokú tökélete
sítésére, hanem megállapodik egy bizonyos 
étlagtípusnál; a mutációk keveredése 
pedig, úgylátszik, torzképződményekhez 
vezet. Az emberi fajokban mutatkozó faji 
romlás és elkorcsosodás igazi okait a szak
emberek a lakás- és táplálkozásviszonyok
ban, az alkohol- és egyéb toxikus szerek 
túlzott élvezetében, valamint a nemi ki-

18
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csapongásokban keresik. Anglia e téren 
jelentős törvények alkotásával mutat pél
dát : 1906. az iskolásgyermekek táplálko
zásának törvényét, 1907. a nevelési tör
vényt, 1909. az iskolaorvosi intézményt, 
1911. az alkoholélvezés korlátozását talál
juk ott megvalósítva, amellyel párhuza
mosan törekszenek a szegények ügyét is 
rendezni. Nálunk Méhely L. E.i törekvései 
keltenek figyelmet.

í r o d .  A. Ploetz: Ziele u. Aufgaben der Kassen- 
hygiene (1911). 0. Sticker • Geschlechtsleben u. Fort
pflanzung vom Standpunkte des Arztes (1919). E . W. 
Siemens : Einf. ln die allgem. u. spezielle Vererbungs
pathologie des Menschen (1923®, 188—197. 1. f.). Archiv 
für Kassen- u. Gesellschaftsblologie. The Eugeni, s 
Eeview. V . H .

Evangélikus (ág. h. ev.) tanügy. A ma
gyar ev. egyház a nagyobb kér. felekezetek 
közül aránylag legtöbbet veszített Magyar- 
ország feldarabolása következtében. Négy 
egyházkerülete közül kettő majdnem tel
jesen tönkrement. Iskoláinak több mint 
a fele elveszett. így  elveszett 741 nép
iskola, 2 teológiai főiskola (Eperjes, Po
zsony), 2 tanítóképző (Selmecbánya, Felső
lövő), 8 középiskola (Besztercebánya, Eper
jes, Felsőlövő, Igló, Késmárk, Pozsony, 
Rozsnyó és Selmecbánya, a 9. a rima- 
szombati egyesült protestáns gimn.), 6 
polgári iskola (köztük 5 leány : Eperjes, 
Kassa, Késmárk, Igló, Rozsnyó, egy fiú : 
Sajógömör). Az egyház mai tanügyi viszo
nyai a következők: teológiai főiskolája 
nincsen, lelkész jelöltjei a pécsi egyetemnek 
Sopronban fennálló ev. hittudományi kará
ban nyernek szakszerű kiképzést; van 
jogakadémiája (kevésszámú hallgatóval), 
2 tanítóképzője (Sopron, Miskolc, az 
utóbbi újonnan létesült), egy tanítónő
képzője (Szarvas), 3 leányközépiskolája 
(Budapest, Kőszeg, Nyíregyháza), 7 fiú
középiskolája (Aszód, Békéscsaba, Bony- 
hád, Bp., Nyíregyháza, Sopron, Szarvas), 
egy polgári leányiskolája Aszódon gazda
sági tanfolyammal és 512 népiskolája. A 
hittudományi fakultás, a bp.i és bonyhádi 
fiúközépiskolák, a bp.i, kőszegi és aszódi 
leányiskolák, a soproni és szarvasi képzők 
mellett intemátusok is működnek.

í r o d .  Szelényi Ö.: A magy. evaug. nevelés története 
(ism. M. P. 19x8). Szelényi.

Evangélium (gör. : jóhír, örömhír). Izaiás 
prófétánál és a kereszténység alapítása 
idején a megváltásnak, az Isten országá
nak hirdetése, utóbb a négy első újszövet
ségi szentkönyv, amelyekben Sz. Máté, 
Márk, Lukács és János (evangélisták) az 
Üdvözítő élettörténetét és tanítását írták 
le. Az első három úgynev. szinoptikus 
(gör. : párhuzamos) E. meglepő hasonló
sággal főként Jézus galileai életét adja, 
a negyedik jeruzsálemi működését és 
beszédeit. A kereszténység első századai
ban számos apokrif E. is keletkezett. A 
négy hiteles E. kezdettől fogva előkelő 
helyet foglalt el a liturgiában, eleinte

folytatólagosan olvasva, később az egyes 
ünnepekre megállapított szakaszokban 
(perikopa) és megmagyarázva (homüia). 
A misén kívüli prédikációk előtt is szo
kása napi E.ot fölolvasni. Ősidők óta 
az E.ok jelképei : Mátéé fiatal férfi, 
Márké oroszlán, Lukácsé tulok, Jánosé sas.

Zimányi.
Évnyitás, évzárás. Az iskolai év a közép- 

és polgári iskolákban szept. 1. kezdődik 
és jún. végéig tart. Az állami elemi isko
lákban az évnek legalább szept. 15. kell 
megkezdődni és legalább jún. 15. tartani; 
városokban, járási székhelyeken és leg
alább 5000 lakosú helységekben azonban 
a tanévnek teljes 10 hónapig kell tartania. 
Az elemi iskolai gondnokságoknak oda kell 
törekedni, hogy az ugyanegy helységben 
működő állami és más jellegű népiskolák 
közt e tekintetben meglegyen az össz
hang. Az évnyitás és évzárás ünnepélyes 
keretek közt szokott megtartatni; ezt 
megelőzőleg a tanulók hitfelekezetek sze
rint istentiszteleten vesznek részt, amelyen 
a testület tagjai is megjelennek. A vk. min. 
rendelete értelmében ez ünnepélyek alkal
mával az ifjúság a magyar nemzeti zászló 
előtt tiszteleg. Pé.ch.

Evolúció, kifejlődés: vagy általános 
bölcseleti értelemben, vagy különösen az 
élők világára alkalmazva használatos szó. 
A biológiai értelemben vett E. fogalma a 
legszorosabb meghatározás szerint (amely
ből más meghatározások hol az egyik, hol 
a másik jegyet elhagyják) a következő : 
a) minden valódi kifejlődés csak egyéni 
létezőn mehet végbe (ezt legújabban 
Driesch hangsúlyozta); b) az E.hoz tar
toznak a fejlődő lényben lappangó képes
ségek, erők ; ezek határozzák meg a fejlő
dés menetét; c) minden fejlődésnek (elv
ben) előre megállapítható lefolyása v a n ;
d) vannak oly kifejlődések is, amelyek 
határtalan messzeségbe nyúlnak ; e) min
den igazi kifejlődés egy meghatározott 
célhoz vezet, vagy ha végnélküli folyamat
ról van szó, a fejlődésnek meghatározott 
iránya van (J. v. Wiesner). A kifejlődésnek 
alapjában véve kétféle fogalma alakult 
k i : a naturalista felfogás a fejlődésben 
csak differenciálódást lát, míg az értéktani 
felfogás szerint a fejlődésnek célja általá
ban valamely érték megközelítése s ez 
utóbbi értelemben a kifejlődés egyúttal 
„haladás”, különösen ha az E. fogalmát 
az élő egyedről kiterjesztjük az egyed- 
feletti valóságokra, pl. az emberiségre, a 
kultúrára, a tudományra stb. Az E. fo
galma, jóllehet eredete biológiai, több 
szempontból valódi filozófiai eszmévé vált 
a XIX. sz.-ban (H. Spencer). Kapcsolatban 
van a theizmussal vagy monizmussal, a 
leszármazáselmélettel stb. A kifejlődési 
lélektant a pedagógiára alkalmazva látjuk 
a gyermek- és ifjúkor lélektanában, amely
hez az érettkor és öregkor(Giese) lélektana
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csatlakozik. A kifejlődés gondolatától su- 
gallt analógiákat a gyermek fejlődése és 
az emberiség fejlődése között túlzóan 
hangsúlyozta Stanley Hall (Adolescence 
1904), viszont érdeme az E. gondolatának 
bevitele a pedagógiai gondolkozásba. Üjab- 
ban az ú. n. eidetika (1. o.) nyújt kiinduló
pontot a kifejlődési lélektannak és peda
gógiának.

í r o d .  Henning H .: Entwicklungspsychologie (1926) 
Hinsche Th. : Entwicklungspsychologie (Saupe, Ein
führung 319. 1. f., Írod.). Várkonyi H .: A fejlődés 
eszméje és a szellemi tudományok (Bp. Szemle, 1928. 
161.1. f.). H. Werner : Einführung in die Entwicklungs
psychologie (1926). Y .

Évzárás : 1. Évnyitás.
Ex abrupto fordítás : latin elnevezése 

az előzetes készülés (preparálás) mellőzé
sével, tehát az esetleges ismeretlen szavak 
és szólások jelentésének szótárból való 
kikeresése nélkül történő, rögtönzött szó
beli fordításnak. Ilyenre természetesen 
csak az képes, aki már jól tudja az illető 
idegen nyelvet; az iskolai gyakorlatban 
tehát csak a legfelső fokon, s itt is csak 
kivételesen van helye. N. J. B.

Exner, Franz (1802—53) osztrák filo
zófus, és pedagógus ; 1827. hely. egy. tr. 
Bóesbén, 1832—44. rend. egy. tr. Prágá
ban, 1844. az osztrák tanulmányi bizottság 
tagja, 1848. min. tan. az osztrák vk. mi
nisztériumban. Ilyen minőségben írta meg 
a Berlinből meghívott Bonitz (1, p j.,közre
működésével a „Grundzüge des off. Un
terrichtswesens in Österreich” c. munkát, 
amely új alapokra fektette az elemi, a 
közép- és felsőoktatást, a gimn. osztályait 
6-ról 8-ra felemelte, egészen újjászervezte 
a bölcsészeti fakultást, az egyetemen meg
honosította a tanszabadságot és. lehetővé 
tette külföldi és nem-katolikus tanerők 
meghívását is. Ugyancsak Bonitz-cal szer- 

Jsesztótté ThunLeó gr. minisztersége alatt _ 
-az „Entwurf dBf^ÖrganisaSőn"(Ier^ynU~~ 
nasiéii und'—RealgSEulen in Österreich” 
(ideigl. 1849, végi. 1854) c. szabályzatot, 
amely a szaktanítás bevezetésével a gim
náziumot alsó és felső tagozatra osztotta, 
a latin óraszámát csökkentette, a görögét 
és a mennyiségtanét megnövelte, a  ter
mészettudományokat az alsó osztályokba 
is Bevezette, á németet önálló tárggyá 
emelte s í. t. Reformjai azonban csak las

san valósultak meg. A filozófiában E. Her- 
bart híve volt, akinek tanát az- osztrák 
közép- es főiskolákban ő honosította meg.
M. : Was erwarten wir von der Philo
sophie? (1837). Psychologie der Hegel- 
schen Schule (1842—44).

í r o d .  5. Frankfurter: Gr. Leo Thun-Hohenstein, 
Fr. Exner u. H. Bonitz (1893).

Extemporale : latin neve az olyan, fő
ként a klasszikus nyelvek tanításában 
szokásos iskolai írásbeli dolgozatnak, amely 
abból áll, hogy a tanár által diktált anya
nyelvi szöveget a tanulók rögtön idegen 
nyelvre fordítják és leírják. Az ilyen dol
gozatírás nagyon intenzív szellemi munkát 
kíván a tanulóktól, erősen igénybe veszi 
figyelmüket és gondolkodóképességüket, 
tehát csak rövid ideig, egy-egy félóráig 
tarthat. Az E. sikerességéhez szükséges, 
hogy a tanulók a diktált mondatok szó
kincsét jól ismerjék s az alkalmazandó 
nyelvtani szabályokat előbb kellőképen 
begyakorolják, ezért a lefordítandó szöve
get mindig már feldolgozott olvasmány 
anyagából kell összeállítani s nem szabad 
benne halmozni a nyelvtani nehézségeket. 
Hosszú mondatokat nem lehet így fordít- 
tatni, mert leírás nélkül a tanuló nem tudja 
áttekinteni őket. Fontos követelmény az 
is, hogy elegendő időt engedjünk a diktált 
mondatok nyugodt lefordítására. Német 
középiskolákban bizonyos túlzások fej
lődtek ki az E.k íratásában, úgyhogy a 
porosz kultuszminisztérium egy külön ren
delettel mérséklőleg szabályozta az iskolai 
munkának ezt az ágát (E. Erlass vom 21. 
Oktober 1911).

í r o d .  //. Schiller: Handbuch d. prakt. Pädagogik 
für höh. Lehranstalten (1904*). A. Matthias: Prakt. 
Pädagogik für höh. Lehranstalten (1912*). K. F. és 
Végh J . : Porosz miniszteri rendelet az iskolai dolgo
zatokról (0 . K. T. K. X l.V, 390—4). k f .: Még egyszer 
a porosz E.rendeletről (u. o. XLVI, 465—7).

N . J . B.
Extension unhersitaire : 1. Iskolánkívüli 

népművelés.
Externátus (a külsőt, idegent jelentő latin 

externus szóból) az internátns (1. o.) ellen
téte. Azt értjük rajta, hogy az iskola ta
nulói nem internátusbán, hanem szüleik
nél v. szállásadóknál laknak és étkeznek, 
tehát bejárók, künnlakók. A magyar isko
lák nagy többségükben ilyen rendszerű 
intézmények. N. J . B.

18»



Fábri Gergely (1718—79) gimn. alig., 
majd rektor, ágr'év. sz.uparixLtendeney’irt 
alkalmi verseket, egyházi munkákat latin 
és tót nyelven. 1773. egy tanügyi munká
val lépett a nyilvánosság elé : Considera- 
tiones rei scholasticae ad publicum iuven- 
tutis Patriae emolumentum in melius 
vertendae (Viennae). Ebben szakavatottan 
bírálja a hazai köznevelést és újjászervezé
sére nézve részletes javaslatokat tesz. 
Többször idézi Basedow, Locke, D’Alem
bert, Gesner, Sulzer, Rollin és La Chalotais 
műveit. Fináczy szerint (IV, 323) lehet
séges, hogy a Ratio Educationis névtelen 
munkatársainak egyike, volt.

Fábry Pál csornai prém. kanonok. 
(1842— 1925.) Szombathelyi és keszthelyi 
tr., majd jánoshidai plébános. M. : Révay, 
Kazinczy és Vörösmarty hatása nyelvünk 
emelkedésére (1880). Néhány jóakaratú 
szó a szülőkhöz gyermekeik nevelése érde
kében (1880). Sz.

Facultas artium (liberalium): 1. Artes 
liberales és Egyetemek (tört. bevezetés).

Faipari szakiskolák : 1. Szakiskolák.
Fák napja : 1. Állatvédelem (Madarak 

és fák napja).
Fakultatív tantárgyak: 1. Rendkívüli 

tantárgyak.
Faliképek. Az egyes tantárgyak tanítása 

keretében szemléltetésre használandó na
gyobb képek. F. mese- és történelmi 
jeleneteket, a földmíves, az iparos, a 
kereskedő életének egy-egy mozzanatát, 
állatokat és életüknek egyes jellegzetes je
leneteit ábrázolják. A történelmi F. a tör
ténelmi események színhelyeinek és az ese
mények egyes jeleneteinek szemléltetésére 
valók. A földrajzi F.ről jellegzetes tájakat, 
természeti szépségeket, az egyes vidékek 
életének jellemző mozzanatait, városok 
nevezetesebb, szebb, jellemzőbb részeit, 
történelmi vonatkozású épületeit, stb. 
szemléltethetjük. A természetrajzi F. egyes 
állatokat, növényeket, stb. ábrázolnak. 
Legjobbak azok a F., amelyek az állatot 
természetes környezetében s életének vala
mely jellemző mozzanatával, a növényt 
előbb környezetében, majd abból kiemelve 
egyedül, végül szerkezetének sajátosságát 
magyarázó rajz alakjában mutatják be. 
A F.ről való szemléltetést, hacsak lehet, 
előzze meg a természetben való szemlél
tetés. Azonban minden valóságban nem 
szemléltetthető. Ebben az esetben a F. a 
valóság elképzeltetésének lesznek eszköze. 
F.ről, a megfelelő háttér megbeszélése

után, előbb mindig azt a jelenetet beszéljük 
meg, amely F.en látható. Ennek a konkré
tumnak szemléltetése után könnyebben 
képzelik el a tanulók azt, amit nem szem
léltethetünk, hanem csak szóval képzel- 
tetünk el. Szemléltetés közben törekedjünk 
a tanulók lelkében ugyanazt a hangulatot 
felkelteni, amelyet a F. kifejeznek. Ha a 
megértés úgy kívánja, a F.ről nyújtott 
szemléleteket egészítsük ki táblai rajzzal. 
(L. még : Szemléltetés). Drozdy.

Falitáblák (az olvasás tanításához). A
F.on a betűknek ugyanolyan sorrendben 
kell egymásután következniük, mint a 
használt ábécéskönyvben. Éppen azért az 
egyes ábécéskönyvekhez rendszerint külön
F.at szerkesztenek. A F . használata a 
következő módon történik: amikor a tanító 
valamelyik betűt megismerteti, annak 
könnyed felismerését kell gyakoroltatnia 
a gyermekekkel. Ez rendszerint F.on 
kezdődik úgy, hogy a tanító a F. egyes 
sorai alatt végigvezeti a mutatópálcát s 
amikor ahhoz a betűhöz ér, amelynek fel
ismerését gyakoroltatni akarja, a gyerme
kek kimondják a betű hangját. Majd a
F.ról az egyes szavakat és mondatokat 
olvassák a gyermekek. A F. előnye, hogy 
róluk az olvasás az egész osztállyal egy
szerre gyakorolható. Drozdy.

Falánkság az a rossz szokás, amikor va
laki kelleténél többet eszik, noha éhségér
zete nem fokozott. Ennek a rossz szokás
nak rendszerint már a szoptatásnál vetik 
meg alapját, amikor a gyermeknek, aki 
bármely okból sírni kezd, rögtön az emlőt 
nyújtják. A F. egyben egészségtelen is, 
amennyiben a gyomornak szüntelen és 
túlságos megterhelése által az emésztő 
szervek rendes működését megzavarja. 
A F.-nak rendszeres és mértékletes, de ele
gendő táplálkozással lehet elejét venni. A 
leszoktatás már nehezebben megy és egé
szen a családra hárul: a rendszeres étkezés, 
erkölcsi behatás és a származható hátrá
nyos következményekre való utalás álta
lában itt is javulást eredményez.
'•Sajjí, 1. Adalbert (1827— 1900) porosz 

államférfi, kiváló jogász, Bismarck meg
hívására 1872—79 kultuszminiszter, 1882. 
a hammfTotorvenyszeK; elnöke. Mint mi
niszter megalkotja az iskolakötelezettség
ről szóló törvényt, a katolikus egyházzal 
szemben az állam jogait igyekszik érvé
nyesíteni, de kevés sikerrel, mert az 1873. 
májusi törvényeket távozása után hatály
talanították. Ez az ú. n. Kulturkampf az
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1872. törvény nyomén indult meg, amely 
kimondja, hogy az addigi jórészt egyházi 
iskolafelügyelettel szemben az államot 
illeti meg a főfelügyelet joga valamennyi 
nyilv. és magántanintézet felett. Az egy
házi kongregációkat és a szerzetes tanító- 
rendeket eltiltotta a nyilv. népiskolákban 
való működéstől, majd 1875. kizárta a 
birodalom területéről. F. a közoktatásügy 
terén mind a nép-, mind a középiskolák
ban a paritásos rendszer híve volt : a fele
kezetek egyenjogúsításának alapján állt, 
a pedagógiai szempontot a felekezeti fölé 
helyezte s ez utóbbinak kidomborításét 
még az elnevezésben sem tűrte. Szimultán 
iskolákra törekedett, amelyekben külön
féle felekezetű tanulók együtt tanultak s 
ezért ott, ahol több egyosztályú iskola volt, 
ezeket egy többosztályúvá igyekezett átala
kítani. A középiskolákban más felekezetű, 
sőt zsidó taijáj£k..4ÜkalnaazáKát is megen- 
gedte ; »‘közoktatási költségveíSifmegsok- 
szorozta. Legjelentősebb alkotása egy álta
lános és egyetemes közokt. törvényjavaslat 
(Unterrichtsgesetzenlwurf), amelyen kiváló 
szakerők bevonásával évekig dolgozott. Ez 
a munkálat 1877. készült el, 789 §-t tar
talmaz, tárgyalása azonban csak az állam- 
minisztériumig jutott, mert a pénzügyi ne
hézségek miatt (36 millió márka) papiro
son maradt, de a későbbi törvényhozás szá
mára kiváló forrásműnek bizonyult. Utóbb 
nyomtatásban a népiskolákra vonatkozó 
rész jelent meg kivonatban. F. 1875. a 

_porosz evang. egyházat is újjászervezte. 
Mük'ödéSéJ'ől"®? SZ'émeTyélűlWiese „Vissza-' 
emlékezéseidben (1886) nagy elismeréssel 
nyilatkozik, de megjegyzi, hogy nem volt 
kultuszminisztec,- -hanem. Aestest öl-lelkes
től jogász. — \^,...jíghannes\ (1768— 1826) 
teológus, író és pedagógus. Wieland 
meghíváséra 1797. Weimarba költözik és 
a Goethe-Schiller-Herder kör tagja lesz. A 
jénai csata után megalakítja a „Gesell
schaft der Freunde in der Not” c. egyesü
letet, amely 500 elhagyott és árva"gyer- 
meket- helyez el családoknál, mesterembe
reknél és gazdáknál. Ez volt az első lépés 
erkölcsileg veszélyeztetett gyermekek 
megmentésére. 1823. saját költségén fel
építi a „Lutherhof” c. otthont, amelyet 
1829. az állam átvett és mindmáig fenn
tart. Nevelő munkájában F. a hallei pie- 
tizmussal érintkezik, de „keresztény
gyakorlati életpedagógiájával” Francke- 
vel szemben haladást m utat: „Mennyi 
áldásos és Istennek tetsző dolgot végez
hetnénk, ha csak valójában meg akarnék 
ismerni a fiatalság természetét; így azon
ban jórészt elpusztul száraz iskolapadjaink 
mögött vagy a fogházak szennyében.” 
Már 1818. a weimari rendekhez és az egész 
német néphez intézett felhívásában, amely
ben a nevelőket lelkiorvosoknak nevezi, 
utal arra a végzetes tévedésre, amellyel a 
(gyakorlati) népnevelést az (elméleti) nép

oktatással felcserélik ; a középiskolák szá
mára pedig a mai Kulturkunde értelmében 
„valódi humanisztikus német nemzeti 
műveltséget” követel és egyéb még ma is 
időszerű reformokat hangoztat. Alapvető 
müvében „Von dem einen, was unseren 
Gymnasien u. Volksschulen in ihrem jetzi
gen Zustande not tut” behatóan foglal
kozik a tekintély és szabadság kapcsolatos 
problémájával. Művét sikerrel fejlesztette 
tovább Wiehern (1. o.).

í r o d .  1. E. Förster: A. F. Sein Leben u. Wirken als 
p re n ss iE c h e r  Kultusminister (1927).

I r o d. 2. J. E . Wiehern: J.F. u. sein Institut in Weimar 
(1908). Schnaubert: Das Lebenswerk von J. F. (1912). 
R. Eckart: J. F.’s Erziehungsschriften (1913). Eber
hard : Die Kräfte der Lebenserziehung in F.’s und 
Wicherns Pädagogik (1922).

Schwartz: Päd. Lex.
Falloux. Alfred, V ierte  ar .U-811—1SS6Í

irancia kuliurpolitikus és történetíró, az 
Académie Franchise tagja, közokt. mi- 
•nifíSíteE...a szabadelvű katolicizmurrulszáu ü 
harcosa, akinek nevéhez fűzőclik az okta
tás szabadságáról szóló 1850. márc. 15. 
szentesített törvény (Lói Falloux). A mi. 
niszteren kívül különösen Salvandy, 
Thiers, Montalembert és Dupanloup vett 
részt e törvény megalkotásában, amely 
egy csapásra felszabadította az összes ma
gániskolákat (az egyházi jellegűeket is) 
az államkormány mélyebbre ható beavat
kozása alól. A törvény 21. §-a szerint u. i. 
az állami felügyelet a magániskolákban 
csakis az erkölcsiségre és az egészségügyre 
terjedhet, s az oktatásra csupán annyiban, 
vájjon az nincsen-e ellentétben az erkölcs
csel, az alkotmánnyal és a törvényekkel. 
(L’inspection ne peut porter sur l’enseigne- 
ment que pour vérifier s’il n’est pás con- 
traire á la morale, á la constitution et 
aux lois.) A törvény ma is érvényben van, 
de hatályának köre megszűkült 1904 óta, 
amikor a szerzetestanítórendeket és kon
gregációkat eltiltották az oktatástól. (Lói 
relatíve á la suppression de l’enseignement 
congreganiste.) A Lói Falloux jelenleg 
csak az egyházmegyei és világi jellegű ma
gániskolákban nyer alkalmazást, amelyek 
eszerint tanterv, módszer és rendtartás 
dolgában teljesen szabadok.

í r o d .  Hűit son: Diet. 597—600. és 1080—1086. 
Völcker: Das Bildungswesen in Frankreich (1927, 
313—48). Fináczy: Francia középiskolák (102. 1. f.).

F.
Falu Országos Szövetség: 1. Iskolán-

kívüli népművelés.
Jaludi Ferenc (1704— 1779) költő és 

műfordító.' Ket~évig a pozsonyi, újabb 
két évig pedig a pécsi jezsuita gimn.ban 
tanárkodott. Majd pappá szentelték, a 
bécsi egyetemen etikát adott elő, Grácban 
filozófiát és fizikát tanított, Linzben a 
hittan és matematika tr. volt. Egy ideig 
a bécsi Teréziánum aligazgatója, majd a 
pozsonyi jézustársasági könyvtár~űre. F. 
egész sor erkölcsnemesítő munkát fordított 
németből és olaszból magyarra. Ezek a
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könyvek (Nemes ember, Nemes asszony, 
Nemes úrfi, Udvari ember, Szent ember) 
idegen gondolatok tolmácsolói ugyan, 
azonban stílusuk hivatott prózaíróra vall. 
Tanításaival a magyar közönséget erköl
csösebbé akarja tenni és ezáltal a túl- 
világi üdvösség útját elősegíteni. F. mint 
költő, a kát. restauráció legkiválóbb líri
kusa, bár termékenysége csekély. Az oktató 
célzatot költeményeiben sem téveszti szem 
elől, amint ezt Téli éjtszakák c. novella- 
gyűjteményének keretében is fellelhetjük.

í r o d .  Ilyefalvi Vitéz A l .: F. élete és költészete (1894). 
Hollósy B . : F. F. élete és költés zete (Nagykárolyi kát. 
íőgimn. ért. 1899). Gyárfás T. : F. F. élete (Irodtört. 
Közi. 1910). Pintér J . : A magy. írod. történetének kézi
könyve (1921). Je. i.

Falusi iskolák. A F. nagyrésze felekezeti 
s csak kisebb részben állami és községi 
jellegű, osztatlan vagy 2— 3 tanerős rész
ben osztott iskola. Csak a nagyobb falvak
ban vannak teljesen osztott iskolák. A F. 
mellett mindenütt általános és gazdasági 
továbbképző iskolák vannak szervezve, 
amelyekben a tanítást a mindennapi elemi 
iskolák tanítói látják el. A F. épületeinek 
legnagyobb része újabban a pedagógiai 
és egészségi követelményeknek megfelel.

í r o d .  Deutsche Landschulbücherei (1927—29). 
Imre Lajos: A  falu művelődése (1922). E e p e r t .  (M. 
P.) Gaal J.: A falu gondozása. TlieBsedik S. élete, al
kotásai és művei (ism. 1918). Borócsy K .: A falusi 
szabadtanitás (ism. 1918). Drozdy.

Famulus (lat. : szolga). A középkorban 
apródot jelentett. így  hívták a humanis
ták (főként prot.) latin iskoláinak és egye
temeinek diákjóléti intézményeiben házi 
szolgálataikért ingyen tartott diákokat is. 
Az egyetemek hallgatóinak szervezeteiben 
(bursák, Burschenschaftok 1. o.) az öre
gebbek gondjaira bízott újoncok neve. 
Német egyetemeken ma is F.oknak ne
vezik azokat a rendszerint magasabb év
folyamú hallgatókat, akik a professzorok
nak előadásaiknál, főleg azonban a szemi
náriumi munkában bizonyos külső teen
dők (jelentkezők összeírása, könyvtár
kezelés stb.) elvégzésével segédkeznek.

B. B .
Fantázia : 1. Képzelet.
Fáradtságmérések. Az objektív F. úgy 

a testi mint a szellemi kifáradásra vonat
kozhatnak. A F. módszerei két elven ala
pulnak : a) az egyik elv alapján a munka 
folyamán beálló teljesítménycsökkenést 
mérjük, b) a másik alapján pedig azokat 
a testi elváltozásokat vizsgáljuk, amelyek 
a munkát kísérni szokták, a) A kifáradás 
okozta teljesítménycsökkenés mérése tör
ténhetik az izomerő szolgáltatásainak mé
rése útján (ergométer, ergográf, dinamó- 
méter), vagy a beidegzés jóságát mérő 
módszerek útján (Sommer-féle termo
méter, Mosso-féle ponométer, Späth és 
Dunhamm-féle tübefüzési vizsgálat, Krae- 
pelin-féle gyöngyfelfüzési kísérlet, Wood- 
worth-féle célzási kísérlet stb.). Ide sorol
hatók még azok az eljárások is, amelyek

az érzékszervek kifárasztása útján mérik a 
vizsgálandó egyén fáradtságát (eszteziomé- 
ter 1. o. stb.). b) A kifáradás mérésének má
sik útja a kifáradásra beálló biológiai el
változások vizsgálatából áll, ú. m. a vér
kép kvalitatív és kvantitatív vizsgálata 
munka előtt és munka után, valamint a 
vércukormeghatározások és a vér alkali- 
tartalékának megállapítása munka előtt 
és munka után ; a szív vizsgálata munka 
előtt és munka után (pulzusmérés, vér- 
nyomásmérés, szívnagyság meghatározása, 
vérteltség (Weber) meghatározása stb.) ; 
anyagcsere vizsgálata. Pedagógiai vonat
kozásban azok a leghasználatosabb mód
szerek fontosak elsősorban, amelyek ki
fejezetten a szellemi fáradékonyság méré
sére szolgálnak. Ezek közül legáltalánosabb 
a Kraepelin-Oehrn által ajánlott összeadá- 
sos (addiciós) módszer és a Bourdon által 
ianugurált betűáthúzásos, valamint a Ros- 
solimo-féle átszúrásos módszer. Mindezek 
a módszerek ama meggondoláson épülnek 
fel, hogy miként viselkedik az elme a mun
kateljesítmény mennyisége és minősége 
szempontjából az idő folytonosságában a 
munkaidő különböző szakaszaiban. A 
rendszeresen végzett F. eredményeként 
megállapítást nyert, hogy a szellemi szol
gáltatások területén mutatkozó fáradé
konyság nagysága nemcsak egyénenként 
változik, de egyazon egyénnél a különböző 
fajlagos elmeképességek (számolási-, olva
sási-, íráskészség stb.) területén is lényeges 
eltérést mutat. Éppen ezért pl. a gyógy
pedagógia szempontjából különös jelentő
sége van a főbb elmeképességekre vonat
kozó ú. n. fajlagos fáradékonyságnak abból 
a fontos gyakorlati szempontból, hogy a 
beteg idegrendszerű gyermekek gyorsan 
fáradó csoportját különválaszthassuk a 
kitartóbbaktól.

í r o d .  Nagy L . : A gyermek Bzellemi munkabírása 
(„A Gyermek” 1913). K om is: A lelki élet III. (1919). 
Ranschburg: A szellemi munka természete (1908). 
ü. a . : Az. emberi elme I. (1923). Fekete F. S. : Munka 
és fáradtság (1923). Lobsien: Die experimentelle Er
müdungsforschung (1914). J. Alisén: Das Problem der 
Ermüdung (1927). Atzler: Körper und Arbeit (1927). 
Szondi : Revision der Neurastheniefrage (Bp.—Leipzig 
(1930). S e p e r t .  (M. P. 1899). F. Kemsies: Arbeits
hygiene der Schule auf Grund von Ermüdungsmessungen 
(ism.). L. Mosso: Über die Gesetze der Ermüdung 
ism.). Szentest/ IS.: A gyermekek szellemi megerőltetése 
ismeretlen oldalról feltüntetve (ism.). Sáfrány L . : A 
szellemi munkaképesség kísérleti mérése és a túlterhelés 
problémája (M. P. 1903). Offner : Die geistige Ermüdung 
(ism. M. P. 1911, 301). Ph. T issié: Az elfáradás és a 
testgyakorlás (ford. Csapodi J.). Schnell.

Farai (parochia, Pfarre, plébániai) is
kola, a középkori iskolaszervezet legalsóbb 
és legelemibb szerve. A plébános vagy a 
fogadott kántortanító tanította ezekben a 
vallástan, az egyházi ének és az olvasás 
elemeit. Szaporításukért Nagy Károly 
(1. o.) sokat buzgólkodott. Hazánkban a 
XVI. sz. közepéig 54 falusi kis iskolát 
említenek az oklevelek, de hihetőleg több 
is akadt, nem egy már az Árpádok korától. 
V. ö. Fináczy : II. (1926 2) ; Békefi R. :
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A népoktatás története Magyarországon 
1540-ig (1906). B. B.

Farkas. 1. Ovula (1894—) főreál. tr. 
(T919—21), egyet, lektor Berlinben (1921— 
1925), a br. Eötvös József kollégium tr. 
(1926—28), 1928 óta a berlini egyet, a 
magy. ny. és Írod. tr. és a Magyar Intézet
ig ' 1 oun n, r'nllon;„rr, H.mmrimm IgTT
rátoca. M. : Petőfi elb. költ. (1923). Erdélyi 
köttötr'( 1924). A magyar irodalom törté
nete (1934). Mécs László (1929). Ro
manos. Romantos. Romantikus (1929). 
Magyar romantika (1930). Die ung. Ro
mantik (1931). A nfjatfll Mfflgyaror.sv.á.g“ 
kora (1932). 2."Jakab. alis.t0.li (1630—?), 
•t&náiy- majcl református lelkész és al- 
esperes. Problemata aliquot ad politiam 
ecclesiasticam de scholis quae praesidio 
Oisberti Voetii ventilandum proponit. . . c. 
Utrechtben 1652. megj. müvében azt v i
tatja, hogy az iskola az államnak és az 
egyháznak közös ügye lévén, prot. állam
ban az iskolát egyház és állam közösen 
igazgassa, kát. államban pedig a prot. 
egyház intézze a maga iskoláinak dolgát.
F. megemlékezett az elsőfokú, azaz nép
iskolákról is, amelyek szerinte közösek 
mindenkivel és amelyekben legfőbb taní
tási tárgy az anyanyelv helyes beszélése 
és írása, a vallás elemeinek elsajátítása, az 
erkölcsök szelídítése és az életben legszük
ségesebb tudnivalók megtanulása.

F&y András (1786—-1864) író és nemzet- 
gaudá, 5 telorinkorszak társadalmi mozgal
mainak egyik legmunkásabb tagja, a ma
gyar nevelésügy kifejlesztésének buzgó 
harcosa. Ügyvédi oklevelet szerzett és a 
vármegyénél vállalt rövid időre állást, ké
sőbb azonban egész munkásságát az iro
dalmi és társadalmi életnek szentelte. Háza 
csakhamar a fiatal írók gyúlőhelye lett és 
ebben a körben számos nagyfontosságú 
gondolat érlelődött tervvé. Korán felis
merte kulturális elmaradottságunk okait 
és ellenük a megye gyűlésein, majd az 
országgyűlésen erőteljesen küzdött. Emel
lett gazdasági téren is tevékenykedett 
(nevéhez fűződik a Pesti Hazai Első Taka
rékpénztár megalapítása), meséivel, ver
seivel, regényeivel és színdarabjaival pedig 
a magyar irodalomtörténetbe iktatta be 
maradandóan nevét. Pedagógiai szempont
ból F.nak nemcsak tudományos, hanem 
szépirodalmi írásai is figyelemreméltóak, 
minthogy ezeknek nagyrészében is nevelési 
elveinek népszerűsítésére törekszik. Idő
rendben első ped. irányú munkája a Próba
tétel a mai nevelés két nevezetes hibáiról 
(1816). A tehetség kifejlesztésének három 
módját különbözteti m eg: a kifejtést, 
amelyet a 10. életévig maga a természet 
végez ; a 10—12 évig tartó nevelést; végül 
az önképzést, amely a tanulás befejeztével 
kezdődik. A nevelés főhibájának a túl- 
korán való és az érzékennyé nevelést tartja. 
Állást foglal a sok nyelvtanulás ellen, mert

az nem az észt, hanem csak az emlékezetet 
foglalkoztatja és a gyermek hiúságét nö
veli. Gyakorlati érzékével-^« ipari-éej^eres- 
kedelmi pályH.kjJ. * jdiilpi <—tudományos ’ 
klkápz&slóen'csúk azokrészesüljenek. ..akik- 
nek a kormanyTanTMttgyelésbeirroktatas- 
ban kisebb-nagyobb befolyásuk van.” 
SzükségfTgrrelr-tartja a játékot és testgya
korlást és hivatkozik arra, hogy a régi gö
rög és római nevelésnek főága volt a gim
nasztika. Nőnevelés .Ás--tt&nvvehi intésetek. __
fCaeánkbdnZPu&ái) c. munkájában gyakor
lati tanácsokat ad a szülőknek és a nőneve
léssel foglalkozóknak. A magyar leány
nevelés alapvető hibáját abban látja, hogy 
a magyar leányt nem nevelik a sorsával 
való megelégedésre és nincsenek tekintettel 
a vagyoni és társadalmi viszonyokra, ame
lyekben majdan el kell helyezkednie. A 
középosztály erején túl szoktatja leányait 
fényűzésre, ami később megbosszulja ma
gát. F. visszariad a nőemancipáció túlzá
saitól, de másrészt elismeri, hogy a női 
nemnek ugyanazon emberi jogai vannak, 
mint a férfiaknak. A fonákul nevelt leány 
később nem teljesíti megfelelően anyai kö
telességét. Óramutató c. müvében (1842) 
ugyancsak a nőnevelés kérdésével foglal
kozik, annak közköltségen való intézését 
hirdeti és tanitónőképző-intézet felálli- 
tását sürgetiT A magyar iskolák szellemi 

"SlCtóU, különösen a klasszikus oktatást a 
neohumanizmus szellemében, az önálló 
tevékenységre való nevelés szemszögéből 
bírálja. Utolsó ped. irányú müve A leg
egyszerűbb, természet- és tapasztalathűbb a 
gyakorlatibb Nevélési Rendszer (1856), amely 
a korábbi könyveiben található gondola
tokat összefoglalja. Végül meg kell emlé
kezni pedagógiai regényéről, a Bélteky- 
ház-ról, amely egyben az első magyar 
regény. Ebben a könyvben terjedelmes 
értekezések hirdetik a nyilvános nevelési 
rendszer fontosságát és értékét.

Í r o d .  Bodies F .: F. A. életrajza (1890). Erdélyi P . :
F. A. élete és művei (1890). Szinnyei F .: Novella- és 
regényirodalmunk a szabadságharcig (1925—26). Fe- 
renczi Z . : Egy elfeledett regényről (Akad. Ért. 1917). 
Komáromy L . : F. A. mint paedagógus (1899). Kornis : 
Eszmények I—II. Kiss Á . : A magy. népisk. tanítás 
története I. 158—9.1.; ugyanő Vcrédy Encyclopédiájá- 
ban 216—7. 1. Jfe. i.

Fechner, Theodor (1801—87)ném. fizikus 
és filozófus, a kísérleti lélektan egyik út
törője. A pszichikai és fizikai jelenségek 
(közvetett és közvetlen) összefüggéseit 
igyekezett kísérletileg megállapítani és 
matematikailag kifejezni, miközben 3 tör
vényszerűséget állapított meg. Megerősí
tette és szabatosabban formulázta a 
Weber-féle törvényt. M. : Elemente d. 
Psychophysik (2 köt. 1860, 1907*). Revision 
d. Hauptpunkte d. Psychophysik (1882).
L. még : Weber- Fechner-féle törvény. o

Fédération Internationale des Associa
tions d’Instituteurs : F. I. A. I, (Az Országos 
Tanitószövetségek Nemzetközi Szövetsége).
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Francia és német kezdeményezésre 1926. 
alakult Párizs székhellyel. Célja valamennyi 
ország tanítóságának egyesítése a népek 
kölcsönös megértésének és a tanítóság 
közös erkölcsi és anyagi érdekeinek elő
mozdítására. Ezidőszerint (1930) 25 állam
ban kerek 600.000 tagot számlál. A Magyar- 
országi Tanítóegyesületek Országos Szö
vetsége 1930. csatlakozott a F.hoz. Kon
gresszusok : Berlin (1928). Bellinzona
(1929), Prága (1930), Stockholm (1931).

Fegyelem. Zavartalan közös élet és 
munka csak úgy lehetséges, ha bizonyos 
szabályok által megállapított rend ural
kodik. Az egyénnek bele kell illeszkednie 
ebbe a rendbe, alá kell magát vetnie a 
fennálló szabályoknak, parancsokat kell 
teljesítenie és tilalmakat kell tiszteletben 
tartania : ebben áll a F. Az iskolai F. célja 
az, hogy biztosítsa az iskolában folyó 
munkának zökkenő nélküli, nyugodt mene
tét, s ezért megkívánja, hogy a tanuló 
— hacsak betegség vagy más elfogadható 
ok meg nem gátolja — minden tanórán 
pontosan ott legyen és semmivel se zavarja 
a tanítást. Comenius szerint : az iskola F. 
nélkül olyan, mint a malom víz nélkül. 
Mindamellett akadnak oly forradalmár 
pedagógusok is, akik tagadják az iskolai
F. szükségességét (pl. Tolsztoj jasznaja- 
polyánai iskolájában). A F.ben a meg
oldandó kérdés az, hogy két, egymással 
szöges ellentétben álló követelményt kell 
összeegyeztetni. A közösség érdeke u. i. 
azt kívánja, hogy az egyén mondjon le 
saját akaratának érvényesítéséről és ren
delje magát alá a közösség céljait szolgáló 
parancsoknak, tilalmaknak ; viszont az 
egyénnek legfőbb vágya az, hogy szabad 
legyen és önállóan cselekedhessék. A 
nevelő célzatú iskolai és házi F.nek a 
szigorúság és a lazaság között a helyes 
középutat kell eltalálnia. Zsarnoki F.et 
csak megfélemlítéssel lehet megteremteni. 
A jól fegyelmezett osztály nem mozdulat
lan, hanem élénken résztvesz a közös 
munkában, emellett azonban rendet is 
tart és ha valamit parancsolnak, azonnal 
engedelmeskedik. A pedagógiai F. egy
részt elegendő szabadságot biztosít a ta
nulóknak, másrészt józan mértéket tart 
követelményeinek felállításában. Eszerint 
a pedagógiai F. sem lehet el bizonyos fokú 
nyomás nélkül. A mások akaratának enge
delmeskedő külső F.et lassanként fel kell 
váltania a belső F.nek vagy önfegyelem
nek, mert a pedagógiai F. nem érte el 
célját, ha a tanuló csak addig követi az 
erkölcsi szabályokat, míg az iskola vagy 
a szülői ház F.e alatt áll, hanem be kell 
láttatni és meg kell éreztetni vele, hogy e 
szabályok nem puszta önkényből származ
nak, hanem önmagukban véve jók, cél
szerűek, az egyén és a közösség javát 
szolgálják. Ha a tanuló belátja e szabályok 
helyességét, akkor lelkében önkényt hozzá

járul a szabályokban foglalt követelmé
nyek teljesítéséhez. így válhatik a F. azzá, 
amivé lennie kell : az akarat nevelésének, 
a jellem formálásának, szóval az erkölcsi 
nevelésnek eszközévé. L. m ég: Fegyel
mezés.

í r o d .  Fr. W. Foerster : Schule u. Charakter. Moral- 
pädagogische Probleme des Schullebens (1808, 1918“ ; 
a 10. kiad. magy. ford. Bellaagh A .: Iskola és Jellem. 
Adalékok az engedelmesség neveléstanához és az iskolai 
F. átalakításához. 1913). Gute Disziplin. Hg. v. A. 
Fíelitz (1913). H. Weimer : Schulzucht (19). Der Weg 
zum Herzen des Schülers (1917*). N .  J . B .

Fegyelmezés. Általában a külső rend 
megteremtését értjük rajta. A F. minden 
tanításnak nélkülözhetetlen feltétele, ami
hez bizonyos rátermettség szükséges : van
nak született jó és született rossz fegyel- 
mezők. Amazok minden különösebb igye
kezet nélkül, pusztán az egyéniségükben 
rejlő erővel tudnak fegyelmet tartani, 
emezeknek pedig folyton bajuk van a
F.sel. A F. nem mindig egyforma nehéz 
feladat: ha kevés a tanuló, ha jóindulatú 
és jól nevelt gyermekekből áll az osztály, 
ha csupa jó fegyelmező tanár tanít az 
osztályban s a kartársak között a F. dolgá
ban is megvan az együttműködés, ha az 
egész iskolában érezteti hatását a fegyelem 
hagyományos szelleme, akkor könnyű a
F., ellenben a nagy tanulótömegek, népes 
osztályok ugyancsak próbára teszik a 
tanító vagy tanár fegyelmezőképességét. 
A F. eszközei közé tartozik a tanító s a 
tanár élő példája, a rendre, pontosságra 
szoktatás, a szóbeli ráhatás, a jutalmazáa 
és a büntetés, a felügyelet, a foglalkoztatás. 
Aki foglalkoztatni tudja a tanulókat, aki 
úgy tanít, hogy minden tanítványéban 
figyelmet tud kelteni, az kezében tartja 
az egész osztályt és biztosította a fegyel
met. Elmaradhatatlan feltétele a F.nek az 
érzékszervek épsége : jól fegyelmezni csak 
az tud, akinek jó szeme, füle van s a 
rendzavarást, a fegyelmetlenséget rögtön 
észreveszi. Elengedhetetlen az is, hogy a 
tanító vagy tanár névszerint ismerje min
den tanítványát, mert különben a tanulók 
kihasználják ezt a gyengéjét. Hogy fegyel
met tarthassunk, nem elég szeretni tanít
ványainkat, hanem tiszteletet is kell ger
jesztenünk. Legyünk tehát jóakaratúak és 
főként igazságosak ; óvakodjunk a részre
hajlástól és a szeszélyeskedéstől. Ezért 
nem kell minden csekélységen bosszan
kodni, minden gyerekességet megbüntetni, 
még kevésbbé magunkat az indulat hevétől 
elragadtatni. Ha büntetést érdemlő fegyel- 
metlenség történt, ne fenyegetődzzünk, 
hanem higgadtan és megfontolva cseleked
jünk. A F. a tanulók egyéniségéhez alkal
mazkodjék. Másként kell fegyelmezni kis 
gyermekeket, másként a felnőtthöz már 
közelebb álló serdülő ifjakat; másként 
rakoncátlan, durva fiúkat, másként félénk, 
érzékeny leánygyermekeket. Legújabban, 
kivált Amerikában, a tanulókat is bevon-
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ják a F. munkájába. L. Fegyelem, Fegyelmi 
büntetések, Tanulók önkormányzata

N. J. B.
Fegyelmi büntetések. Az iskolai nevelés 

egyik fontos feladata, hogy a tanulókat 
a fegyelmezettséghez szoktassa, ezért a 
fegyelmezésre minden tanítónak-tanár- 
nak nagy gondot kell fordítania s a fegyelmi 
állapot ellenőrzése az igazgatónak is egyik 
elsőrendű kötelessége. Mint ahogy a neve
lésben a szeretetnek kell uralkodnia, a 
fegyelmezésben is ennek az elvnek kell 
legfőképpen érvényesülnie. Elsősorban nyá
jassággal, engedékenységgel, türelemmel 
kell a gyermekekhez közeledni; különösen 
az oly korúakhoz, akikben az önfegyelmezés 
érzése még ki sem fejlődhetett. Alkalmaz
kodni kell a gyermekek külön természeti 
adottságéhoz s ehhez szabni az eljárást. 
Amikor azonban az ilyen bánásmód ered
ménytelennek mutatkozik, nem szabad 
visszariadni a szükséges fegyelmi büntetések 
alkalmazásától sem. Ezeknek a célja min
dig a tanuló megjavítása, az osztály-iskola 
rendjének megóvása, az ifjúság tiszta er
kölcsének megőrzése. Nagyon kell vigyázni 
arra, hogy a büntetés mértéke az elkövetett 
vétség nagyságához alkalmazkodjék. Dur
vaságnak, céltalan megtorlásnak soha 
sincs helye. A testi fenyítést minden fajú 
iskolánk Kendtartása tiltja. Az elemi nép
iskolákban a négyszemközt való megintés, 

irongatás után a büntetések : a pádból 
iállítás (térdeltetés nélkül), a tanítási 

óra után való bennmarasztás (mindig fel
ügyelet mellett), a szülők értesítése, a tes
tület előtt való megintés ; végül az eset 
bejelentése a gondnokságnak, ill. tanító- 
testületnek, végső fokon való intézkedés 
végett. A polgári és a középiskolákban a fo
kozatok : az osztályfőnök által való meg- 
róvás, az igazgató által való megrovás 
négyszemközt, az egész osztály, vagy a 
szülők e lő tt; a tanári testület előtt való 
megrovás, esetleg az intézetből való csen
des eltávolítás ; nagyon súlyos, különösen 
erkölcsi szempontból kárt okozó esetekben 
a tanuló kizárása az intézetből, esetleg a 
helybeli összes megfelelő fokú intézetekből 
vagy végső esetben az ország összes polg., 
illetve középiskolájából. A kizárási határo
zat csak az illetékes felsőbb hatóságok 
jóváhagyása után válik érvényessé. A polg. 
és a középiskolákban a testi fenyítésen kí
vül a bezárás, büntetési feladatok adása, 
kitérdeltetés, óráról-órára való kiküldés, 
táplálékmegvonás tiltva van.

í r o d .  E. E. Row: H in ts  on Schooldiscipline. 
I I  é p é r t .  (M. P.) Körösi S . : Isko la i fegyelm ezésünk 
(1902). Az isk. f. (1909, 504.). Péch.

— Fegyelmi eljárás. Az oktató személyzet 
tagjai, valamint a felügyeletet ellátó fő
igazgatók, tanfelügyelők és a hozzájuk 
beosztott tisztviselők s egyéb alkalmazot
tak fegyelmileg felelősek minden cselek
ményért vagy mulasztásért, amely a hiva

tali állást vagy kötelességet sérti és amelyet 
az oktató személyzet egyes kategóriáira 
vonatkozó tételes törvények, szabályzatok 
fegyelmi (f.) vétségül megállapítanak. Az 
állami, községi, társulati és az izr. hit
felekezeti óvónők fegyelmi ügyeire nézve 
az 1913: XXXIX. t. c. 11. §-a, az 1913. 
évi XL. t. c. 22. §-a, az állami, községi ér
dekeltségi, a társulati, magán és az izr. 
hitfelekezeti népiskolai tanítók fegyelmi 
ügyeire nézve az 1907 : XXVI. t. c. 14., 
illetőleg az 1907 : XXVII. t. c. 22. §-a, a 
vk. miniszter rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt álló középiskolák igazga
tóira, tanáraira és főigazgatóira nézve az 
1883 : XXX. t. c. 36., 37. és 44. §-ai, az 
óvónőképző intézeti igazgatókra és taná
rokra nézve az 1891 : XV. t. c. 35. §-a in
tézkednek. A felső keresk. isk. igazgatóra, 
tanárra és főigazgatóra, valamint a tanító
képzőintézeti igazgatóra, tanárra, nevelőre, 
gyakorló iskolai tanítóra és főigazgatóra 
nézve egyéb törvényes rendelkezés hiányá
ban az 1883 : XXX. t. c. megfelelő szaka
szai alkalmaztatnak. A polgári isk. tan
személyzet fegyelmi ügyeinek intézését az 
1927 : XII. t. c. 9. §-a alapján a vk. mi
niszter rendeletileg szabályozza. A kir. 
tanfelügyelők és segédtanfelügyelők fe
gyelmi ügyeire nézve az 1876 : VI. t. c. 
42. és 44. §-ai, illetőleg a 45. §. alapján a 
tanfelügyelők számára 70.000/905. sz. a. 
kiadott Utasítás 13. §-a intézkedik. A F. 
általában vagy a közvetlenül elrendelt f. 
vizsgálattal, vagy a F.t megelőző vizsgá
lattal indul meg. A f. vizsgálatot az állami, 
községi, társulati, magán és izr. hitfeleke
zeti óvónő, valamint az állami, községi, 
érdekeltségi, társulati, magán és izr. hit
felekezeti iskolai tanító ellen a törvény- 
hatósági közigazgatási bizottság rendeli 
el, illetőleg a vk. miniszter rendeletére el
rendelni köteles. Az állami, községi, tár
sulati, izr. hitfelekezeti polgári isk. igaz
gató, tanár, segédtanító és müvezetőnő 
ellen, továbbá a vk. miniszter rendelkezése 
és közvetlen vezetése alatt álló középisk. 
igazgató, tanár és a főigazgató ellen, vala
mint az iskola jellegére való tekintet nél
kül valamennyi felső keresk. iskolai igaz
gató, tanár, illetőleg főigazgató ellen, végül 
az állami tanítóképző-intézeti igazgatók, 
tanárok, nevelők, gyakorló iskolai tanítók 
és főigazgató ellen a vk. miniszter, az 
óvónőképző-intézeti igazgatók, tanárok, 
óvónők, valamint a kir. tanfelügyelők és 
segédtanfelügyelők ellen a közigazgatási 
bizottság, illetőleg a vk. miniszter rendeli 
el. A f. vizsgálat elrendelésével egyidejű
leg — súlyosabb esetben — a hivataltól 
való felfüggesztés is kimondható. Kir. tan- 
felügyelő felfüggesztését csak a vk. mi
niszter rendelheti el. A hivatalától felfüg
gesztett semmiféle szolgálati teendőt nem 
végezhet és a felfüggesztés tartama alatt 
csak fizetésének 50%-éig terjedő ellátás.
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ban (élelmezési illetményben) részesíthető. 
A f. vizsgálat célja a tényállás tárgyilagos 
megállapítása. Az állami óvónők és az 
állami tanítók f. ügyeiben követendő el
járást részletesen szabályozza a 73.776. 
1907. sz. a. kiadott f. szabályzat, amely
nek rendelkezései a községi, érdekeltségi, 
társulati, magán és izr. hitfelekezeti óvó
nőkre és tanítókra nézve is irányadók. A 
kőzépisk. tanárok f. ügyeiben követendp 
eljárás részletesen nincs szabályozva, § 
tekintetben az erre nézve kifejlődött gya
korlat irányadó. A lefolytatott vizsgálj 
után az óvónők, tanítók, óvónőképző_- 
intézeti igazgatók és tanárok és a kir. tan- 
felügyelők, segédtanfelügyelők f. ügyeiben 
a törvényhatósági közigazgatási bizottság
f. választmánya hoz elsőfokú ítéletet; 
másod-, illetve végső fokon a vk. miniszter 
határoz. A többi fel nem sorolt kategóriák 
f. ügyeiben a vizsgálatot lefolytató bizott
ság és a minisztériumban alakított f . tanács 
javaslata alapján a vk. miniszter határoz. 
A közigazgatási bizottság f. választmánya 
által hozott f. ítélet 15 nap alatt a vk. mi
niszterhez megfellebbezhető. A közigazga
tási bizottság a hozott ítéletet, ha a F-t a 
vk. miniszter rendelte el, vagy ha az ítélet 
az állástól való elmozdításra szól, felül
vizsgálat végett a vk. miniszterhez felter
jeszteni tartozik. Végrehajtás céljából fel 
kell terjeszteni az ítéletet akkor is, ha az 
előlépés megvonására, pénzbírságra vagy 
áthelyezésre szól. A 7.000/1925. M. E. sz. a. 
kiadott kormányrendelet 41. §-ának 5. 
bekezdésében foglalt rendelkezés szerint 
a fizetésnek a felfüggesztés folytán vissza
tartott része, valamint az egyéb vissza
tartott nem terhes illetmények és pótlékok 
csakis abban az esetben szolgáltathatók 
utólag ki, ha a f. határozat (ítélet) külön 
kimondja, hogy ezeket a visszatartott illet
ményeket ki kell szolgáltatni. A F. alá 
vont és elítélt az eljárás újrafelvételét 
kérheti az ítélet kézhezvételétől számított 
egy éven belül, ha utólag olyan bizonyíté
kok birtokába jut, amelyeket az alapeljá
rás során önhibáján kívül nem használ
hatott fel. A hitfelekezeti tanszemélyzet 
f. ügyeiben az illető hitfelekezetek főható
ságainak felsorolt törvényes rendelkezések 
figyelembevételével megállapított vonat
kozó f. szabályok intézkednek. Állásvesz
tést kimondó ítéleteket tudomás végett a 
vk. miniszterhez fel kell terjeszteni. Ha 
a miniszter az óvónők és a tanítók f. ügyé
ben a felterjesztéstől számított 30 napon, 
illetőleg államellenes cselekmény esetén 
15 napon belül nem válaszol, az ítélet 
végrehajtható. A gyógypedagógiai inté
zetek tanszemélyzete ellen a F.t megelőző 
vizsgálatot vagy indokoltnak látszó ese
tekben a F. eljárás megindítását a gyógy
pedagógiai intézetek és kisegítő iskolák 
országos szakfelügyelőjének jelentése és 
javaslata alapján a vk, miniszter rendeli

el és az eljárás lefolytatására három tagú 
bizottságot küld ki. A f. bizottság a pénz
ügyi tisztviselők részére kiadott szolgálati 
és f. szabályzatok szerint jár el. A bizottság 
a vizsgálat befejezte után a vk. miniszter
hez jelentést és javaslatot tesz, aki azt a 
minisztérium kebelében alakított fegyelmi 
tanács elé utalja, és annak javaslata alap
ján véglegesen dönt. A miniszter döntése 
ellen az előírt feltételek mellett egy éven 
felüli újrafelvételi kérelemnek van helye.

Nagy Zs.
EéJkér Ipoly (1842— 1909) a pannon- ' 

~ nedekrend_föanátia. (1892).
1874-ig fizikát és szám

tant tanított, utána az esztergomi főg. ig., 
1882, szegedi tank. főign 1 Rflfi-t.nl 
Közokt. tanács másodcInölm.~TS96T a M. 
T. Afe-tlSZtTtagja, 19ÖTtréz1r.Tntt adomány i 
doktor. Miniszteri megbízásból tanul
mányutat tett Bajorországban __ 1885., 
Szerbiában '"Iw BUlgáx iában— IS8$. M .: 

.A bajor középiskolák szervezete és 
eljárása (18/58)1 Irt számos cikket. Kl-~ 
sőnetTTermészettan című tankönyve több 
kiadásban jelent meg. V. ö. Erdélyi L. : 
F. I. (M. K. 1909).

Fehér Kereszt 1. Országos lelencház-egyesü- 
let (alap. 1885). Célja a gyermekvédelemről 
szóló 1901 : VIII. és XXL t. c. értelmében 
az elhagyott csecsemők és gyermekek gon
dozása, a szegénysorsú gyermekágyasok
nak és anyáknak anyagi támogatása. 
E végből fenntartja a gyermekkórházat 
(IX., Tűzoltó-u. 7—9.) és a Tétényben 
levő leánynevelőintézetet. A betegforga
lom volt 1929-ben : 3634, a segélyezésre 
fordított összeg 1929-ben : 433.087 P. — 2. 
Angol erkölcsnemesítő szövetség (White 
Cross League), amelyet Lightfoot dur- 
hami püspök alap. 1883. Onnan más 
államokba is átterjedt (1890. Német
ország.)

Fejedelmi iskolák (Fürstenschulen). így  
nevezték a volt albertinumi (Szászország)
3 magasabb iskoláját (Pfortában, Meissen- 
ben és Grimmában), amelyeket Móric 
herceg a XVI. sz.ban az ország ev. növen
dékei számára a szekularizált kolostori 
javakból alapított. Ezek az iskolák közép
helyet foglaltak el a latin iskolák és az 
egyetemek közt és bizonyos kolostori szel
lemet őriztek meg. Tanáraik csak teoló
gusok és nőtlen emberek lehettek, sok 
volt bennük az ájtatossági gyakorlat és 
tanulói bizonyos klerikális egyenruhát vi
seltek. A szervezet alapjául Melanchthon 
1528. iskolarendje szolgált. Szigorú ortodox 
szellemük miatt elzárkóztak a pietizmus és 
racionalizmus hatása elől. Csak a német 
Nyelvművelő Társaságok hatottak némi
leg rájuk az anyanyelv felkarolása tekin
tetében. Fordulat áll be a 3 iskola életében, 
amikor Pforta 1815. Poroszországhoz kerül, 
amely sok gondot fordít reá, behozza az 
érettségi vizsgálatot és a tanügyi reformok-
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nak is helyet enged. Pfortát vették mintául 
csakhamar Meissen és Grimma is.

í r o d .  F. Paulsen: Gesch. d. gelehrten Unterrichts 
(1919—2 1 '). Szelényi.

JEejér György 117fif>—1851) prépost-ka
nonok, történetíró, 1818—24 Győrött  ia— 
kólái s tanulmányi főip . .  1824— 43 a pesti 
egyet, könyvtár ig. Rendkívül terjedelmű 
és sokoldalú irodalmi működést fejtett ki. 
M .: A kisdedek vallásbeli oktatása (Seiler 
Fr. német munkája u., 1790). A nevelők 
(nézőjáték, 1790). Anthropologia vagy is 
az ember esmérhetése (1807). Jutalomra 
érdemesített értekezés egy magyar tudós 
társaság legkönnyebb s leghelyesebb fel
állításáról (1809). A tudományok enciklo
pédiája rövid rajzolatban (2 rész, 1818). 
De educationis publicae in regno Hungá
riáé praecellentia (1820). Az ember kifor- 
máltatása esmérő erejére nézve vagy is : 
a közhasznú metaphysika (1835, 18432). 
Bevezetés a philosophiára vagy i s ; pro- 
paedeutica (1836). Embememesítés, vagy 
is a természeti erkölcs-tudomány (1842). 
V. ö. Szinnyei : Magyar írók.

Fejlődés : 1. Evolúció és Gyermekfejlő- 
déstan.
■̂ -Fcfrote l. Endre, kep-vesr. tr. (1844—  
1923). MirifT'a rendi növendékek tamil— 
mányi ügyeinék veze_tüia-tóvtizedeken át 
fáradozott a~rendi Janáik^aóe-fejtesztése 
érdekében. "0* készítette el a Kalazantinum 
tervezetét. M. : Tájékoztató a gyakorlati 
tanárképzés szervezése ügyében (1892). 
A Calasantinum vázlatos tervezete (1894). 
A gyakorlati tanárképzés alapvonalai 
(1905). Philosophiai propaedeutika. 1—2. 
(1872—73). [Kisparti]. — 2. Károly (1822— 
1889) gyógypedagógus; 1842. a siketnémák 
váci intézetének tr., 1873-ig. A magy. 
siketnéma oktatás terén úttörőén műkö
dött, amennyiben az ú. n. vegyes módszer 
elejtésével a jelbeszédet a hangos beszéd
del helyettesítette. Szakított a gramma
tikai formákhoz kötött nyelvoktatással és 
egyesítette az alaki és tartalmi nyelvtaní
tást. M. : Siketnémák oktatása a népisko
lában (1885). Vezérkönyv a siketnémák 
oktatásához (váci intézeti értesítő 1886— 
1888).
JFelbiger, Johann Ignaz (1724— 1788) 

sagani "Spat, II. Frigyes király megbízásá
ból a sziléziai hercegség és glatzi grófság 
katolikus iskolái számára 1765. rendtar
tást dolgozott ki. Majd Mária Terézia meg
hívására . 1774. hozzáfogott az ausztriai 
népoktatásiig^- 1 eudtíliéstíllöz. Még "ez évben 
jelent meg 1-oltóból äz ,.Allgemeine Schul
ordnung für die deutschen Normal-, Haupt- 
und Trivialschulen in den sämtlichen 
Kaiserl. Königlichen Erbländem.” Ez 
Magyarországra nem terjedt ugyan ki, 
de hatott a magyar Ratio Educationisra. 
Azonkívül M«gyarrorsaág_ első normális 
iskoláia, a pozsonyi iskola egfeztíll H“b§psi 
normális iskola mása VUlt. F. táintás-

módja az ú. n. szagáni módszer (Methoden
buch für Lehrer der deutschen Schulen in 
den Kaiserlich-Königlichen Erbländem 
1776, 19 154) öt ténykedésből áll, ezek:
az együttolvasás (Zusammenlesen), osz
tálytanítás (Zusammenunterrichten), a be
tűs módszer (Buchstabenmethode), a táb
lázatos módszer (Tabellenmethode) és kér
dező módszer (Katechisieren). E tanítás- 
módnak főelveit F. a Hecker-féle ber
lini reáliskolában ismerte meg, ahol Hahn 
alkalmazta a „táblás és betűs módszert” 
(Tabellar- und Litteralmethode). F. fő- 
érdeme nem a módszer terén, mint inkább 
a népoktatás szervezésében rejlik.

í r o d .  F i n á c z y : Mária Terézia. K is s  Á . : A magyar 
népiskolai tanítás története (1881). L a jo s  M á r i a : 
Felbiger pedagógiája (1917, ism. M. P. 1921). M á r k y  
Józs. : Módszertan a Methodenbuch után (1844). W a lth e r :  
Die Grundziige der Pädagogik J. y. F ’s (1903). K o r n U  : 
Unterrichtswesen (1930, 11. 1.). Sz. Ö.

Felebaráti szeretet (caritas). A F. szük
séges volta, jogosultsága abból követke
zik, hogy az ember társas lény és ember
társaival, a társadalommal való együtt
élésre van utalva. Ez pedig megkívánja, 
hogy önérzetét összhangba hozza a F.tel, 
ami ilyenformán a józan ész természetes 
követelménye. Ez a természetes F. (hu
manitás 1. o.) erkölcsi alapja a társada
lomnak. A keresztény F. ezen túlmenve, 
az ember időbeli és örök rendeltetésére 
támaszkodik. Ezért fontos szerep illeti meg 
a F.et a nevelésben és az iskolában, amire 
nézve a vallásoktatás mellett az állampol
gári nevelésben nyílik alkalom. E célra az 
alsó fokon a Szentírásból merített elbeszé
lések értékesíthetők, majd utalni lehet a 
hitvestársak, testvérek (családi) szerete- 
tére, úgyszintén a barátságra (1. o.). Idetar
tozik még az emberbaráti egyesületek és 
népjóléti intézmények ismertetése : gyer
mekvédelem (gyermeknap), szünidei gyer
mektelepek, népkonyhák, -fürdők és 
-könyvtárak, lelencházak, árvaházak és 
agg-otthonok, iskolai segélyegyletek és 
könyvtárak, ösztöndíjak és tandíjmentes
ség stb. L. még : Szeretet.

Feledékenység, Felejtés : 1. Emlékezet.
Felekezeti iskola államosítása. Az állam 

a meglevő és egyébként a törvényes köve
telményeknek megfelelő hitfelekezeti isko
lák mellett külön állami iskolát állíthat, 
ha a felekezeti iskola a tankötelesek be
fogadására nem elegendő s a felekezeti 
iskolafenntartó erejéből nem fejleszthető ; 
h(i az iskolaállításra elsősorban köteles 
politikai község sem bírja az iskolai ter
heket, vagy ha kulturális és nemzeti érdek 
valahol állami iskola állítását javasolja. 
Ilyen esetekben nem államosításról, ha
nem állami iskola állításáról van szó, ami 
azonban közvetve az állami és községi se
gélyek elmaradása, vagy az állami iskola 
fellendülése és a felekezeti iskola elnéptele
nedése folytán államosítást vonhat maga 
után. Egyenes államosítás, vagyis a meg-
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levő felekezeti iskolának államivá átala
kítása csak ott történhetik, ahol a feleke
zeti iskolafenntartó azt kéri, illetve hozzá 
beleegyezését adja s határozatát a feleke
zeti főhatóság is jóváhagyja, vagy ahol 
a felekezeti iskolafenntartó a törvényes 
követelményeknek megfelelni nem haj
landó, illetve nem képes. Államosítás iránt 
az eljárást csak a vk. miniszter előzetes 
utasítása alapján szabad megindítani. 
Önkéntes felajánlás esetén a hitfelekezet 
kikötéseket tehet az állami iskolánál al
kalmazandó tanerők vallása s a kántori 
teendők ellátása ügyében. Egyébként az 
állami tanerők kinevezésénél különben is a 
lehetőség szerint figyelembe kell venni a 
lakosság vallását s a helyi egyházi szük
ségletet. Az állam az iskola átvételekor 
szerződést köt a politikai községgel és eset
leg a hitfelekezeti hatósággal is. Az álla
mosítás általános és egyes esetekben kü
lönleges feltételeit a vk. miniszter szabja 
meg. Mivel az 1868 : XXXVIII. t. c. a 
népoktatás alaptörvénye értelmében az 
iskolafenntartás elsősorban a községek 
terhe, az államnak gondja van rá, hogy a 
községek az iskola államosítása révén jog
talan anyagi előnyhöz ne jussanak. Újab
ban az ,1924 : IV. t. c. alapján a régi álla
mosítási szerződésekéi "is szigorították s 
a községektől általában az állami iskolák 
összes dologi terheinek, az iskolafenntartói 
nyugdíj járulékoknak viselését, valamint 
az iskolai ingatlanoknak az államkincstár 
tulajdonába való átengedését követelik. 
A vk. miniszter jogában áll állami iskolákat 
valamely felekezetnek átengedni, ha az 
az iskolafenntartásra saját erejéből vállal
kozik, teherviselő képességéről kellő biz
tosítékot nyújt s az iskolának felekezetivé 
átváltoztatása a helyi lakosság nagy több
sége óhajának és az állam érdekének meg
felel. Lépőid.

Felekezeti iskolák fenntartása. A köz
vetlen felekezeti iskolafenntartók : az egy
házközségek, az egyházi javadalmak és 
alapítványok, a szerzetek. Politikai köz
ségek is tartanak fenn felekezeti iskolákat 
ott, ahol azokat már 1868. előtt fenntar
tották és az 1868 : XXXVIII. t. c. 25. §. 
alapján továbbra is felekezeti jelleggel 
kívánták fenntartani. Ezek a községek a 
felekezeti iskola fenntartásét többé egy
oldalúan meg nem tagadhatják. A magá
nosok és társulatok által fenntartott isko
lák, ha azokat a fenntartó az illető egy
házi főhatóságnak felajánlja és az azt el
fogadja, — felekezeti iskolák lehetnek jel
legükre nézve. Az egyházközségek illeté
kes képviselete, vagy egyházközségi szer
vezet híján a felekezeti iskolaszékek jogo
sultak a hívekre iskolaadót kivetni. (1868. 
évi XXXVIII. t. c. 11. §.) Az egyház- 
községi képviselet, ill. az iskolaszék által 
megállapított és az illetékes egyházi fő
hatóság által jóváhagyott adókivetés jog

erős s az adó rendes állami adók módjára 
állami közigazgatási úton is behajtható, 
amennyiben a községi lakosok összes meg
terhelése az új adótörvényekben megjelölt 
mértéket túl nem haladja. Egyházi java
dalmak, alapítványok és szerzetek a saját 
jövedelmükből tartják fenn iskoláikat. 
Az Országos Katolikus Tanulmányi Alapból 
(1. o.) fenntartott iskolák a vk. miniszter 
közvetlen rendelkezése alatt állanak, bár 
róm. kát. jellegűek. Vannak az ú. n. kincs
tári iskolák közt is, amelyeket a kincstár 
(bánya-, erdő-, katonai kincstár) földesúri 
bőkezűségből tartott fenn — felekezeti jel
legű iskolák. Egyes helyeken az egyház
látogatási okmány a kegyurat kötelezi 
az iskola egész vagy részleges fenntartá
sára. Ahol az iskolafenntartési terhet a 
Visitatio Canonica kifejezetten nem em
líti, ott a kegyúri kötelezettség az iskolára 
nem terjed ki, viszont azonban a kegyúr 
tartozik egyházi iskolaadót fizetni. Jelen
tékeny anyagi forrásai a felekezeti iskola- 
fenntartóknak a községi segélyek és az 
államsegély. Egyes fentebb megjelölt poli
tikai községek az 1868 : XXXVIII. t. c. 
25. §. értelmében, vegyes gyakorlat alap
ján tartoznak a felekezeti iskolát segé
lyezni. A felsőbb közigazgatási hatóságok 
az ilyen községekben az 1868 : XXXVIII. 
t. c. 25. §-a alapján már megszavazott 
községi segélyek megvonását nem engedé
lyezik. Ahol a községek felekezeti iskola 
segélyezését önként vállalják, a községi 
segélyből az iskolát fenntartó felekezetek 
arányosan részesítendők. Amely iskolát a 
község az 1868 : XXXVIII. t. c. életbe
léptétől kezdve az összes lakosok hozzá
járulásával tart fenn, az más mint községi 
jellegű iskola nem lehet. Az állam az 1907. 
évi XXVII. t. c. alapján a felekezeti nép
tanítók, az 1913 : XL. t. c. alapján az óvó
nők illetményeit államsegéllyel kiegé
szíti a törvényes mértékig, sőt az ország- 
gyűlés által megszavazott hitelek erejéig 
más fokozatú felekezeti iskolák tanerőinek 
nyújt államsegélyt ; iskolaépítési segélyt 
is ad, ha a felekezeti iskola közszükségletet 
elégít ki és a törvényes követelményeknek 
megfelel. Új felekezeti iskolák és tanítói 
állások csak úgy remélhetnek államse
gélyt, ha állításukhoz, illetve szervezésük
höz a vk. miniszter hozzájárult és az állam
segélyt kilátásba helyezte. Az államsegély 
bizonyos feltételekhez van kötve s az 
állami tanügyi hatóságoknak bizonyos 
többlet jogokat szerez. A segély meg
vonása törvényes okok alapján történik. 
Az elemi iskolai oktatás az 1908 : XLVI. 
t. c. értelmében ingyenes, de az idézett 
törvény tandíjpótló államsegélyt biztosít. 
Egyéb fokozatú iskolákban azonban a 
tanulóktól szedhető díjak is hozzájárulnak 
a felekezeti iskolák fenntartásának költ
ségeihez. Lépőid.

Felekezeti iskolaadó : 1. Iskolaadó.
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Felekezeti iskolaszék : 1. Iskolaszék.
Felekezeti oktatásügy. Magyarországon 

az iskolák 1868-ig általában felekezeti jel
legűek voltak, ha közvetlenül nem is a 
felekezetek tartották fenn. 1868-tól kezdve 
is jjoguk van a magyarországi felekezetek
nek mindennemű nyilvános iskolát állí
tani és fenntartani. Kifejezetten biztosítja 
ezt a jogot az óvodákra nézve az 1891 : XV.
t . c., a népoktatási intézetekre az 1868. 
évi XXXVIII. t. c., a polgári iskolákra 
külön még az 1927 : X II. t. c. és az érde
keltségi iskolákra az 1926 : VII. t. c., a 
középiskolákra az 1883 : X X X ., az 1924. 
évi X I. és 1926 : XXIV. t. c. s kétségtele
nül kiterjed ez a jog a főiskolákra és az 
egyetemre is. Közoktatási intézeteink mai 
statisztikája szerint a felekezetek iskolái 
magas arányszámot mutatnak. 501 hazai 
óvónői állás közül 167 katolikus, 5 refor
mátus, 2 ág. ev. Felekezeti elemi népiskola 
van összesen 4459, m. p. 2749 kát., 1100 
ref., 405 evang., 5 egyesített protestáns, 
29 gör. kel. szerb, 11 gör. kel. román, 
2 unitárius, 158 izr. Elemi iskolákkal kap
csolatosak a gazdasági továbbképző isko
lák. Önálló gazdasági iskoláink államiak 
és községiek. Az iparostanonciskolák vagy 
községiek, vagy vállalatiak. Összesen 8 
állami tanítóképző, 4 tanítónőképző és 
2 óvónőképző mellett van Magyarországon 
kát. jellegű 6 tanítóképző, 24 tanítónő- 
képző és 3 óvónőképző ; ref. jeli. 3 tanító- 
és 4 tanítónőképző, ág. ev. 2 tanító- és 
1 tanítónőképző, izr. 1 tanító- és 1 tanító
nőképző. Felekezeti polgári iskola van 90 
(75 kát., 15 ref., 1 ág. ev., 9 izr.). 162 közép
iskolánk közül 84 felekezeti, és pedig 
47 kát., 23 ref., 10 ág. ev., és 4 izr. Felső 
kereskedelmi iskolák összes száma 50, 
közülük 7 kát., 1 ref., 1 izr. Kát. főiskolák 
az egri jogakadémia és az Angolkisasszo
nyok bp. polgári tanámőképző intézete. 
A felekezetek maguk választják tanítói
kat és tanáraikat, megállapítják fizetései
ket és fölöttük fegyelmi jogot gyakorol
nak. Meghatározzék a szervezeti szabályo
kat, a rendtartást, fegyelmi szabályokat, 
a tantervet és a tankönyveket és államilag 
érvényes bizonyítványt adnak ki. Azon
ban a felekezeti iskolák állami felügyele- 
alatt állnak, amelyet az állam a kir. tan- 
felügyelők, főigazgatók, szakfelügyelők és 
miniszteri kiküldöttek útján gyakorol : 
kötelesek az épületek és ezek felszerelésé
nek, a tananyag, a szorgalmi idő, vala
mint a tanszemélyzet képesítésének és 
illetményeinek ügyében az állami törvé
nyek és a felekezeti iskolákra is kiterjedő 
rendeletek követelményeihez alkalmaz
kodni. Amennyiben iskoláik a törvényes 
követelményeknek meg nem felelnek, a 
felekezeti hatóságok a vk. miniszter ré
széről megintésben részesülnek. Ha a bajok 
nem orvosoltatnak, a felekezeti iskola meg
szüntetése vagy jellegváltoztatása követ-

kezhetikbe. Az állam a törvényes karban 
levő és közszükségletet képező felekezeti 
iskoláknak államsegélyt nyújthat. Az állam
segély rendes formája a tanszemélyzet 
fizetését a törvényes mértékig kiegészítő 
segély. Az iskolafenntartó viseli a dologi 
kiadásokat, a tanszemélyzet bizonyos alap
fizetését, lakbérét és a fenntartói nyugdíj- 
járulékot. Államsegéllyel a tanszemélyzet 
alapfizetése kiegészíttetik. Rendkívüli ál
lamsegélyt kaphatnak a felekezetek az 
iskolaépítéshez vagy a felszereléshez is. 
Az államsegély mértéke szerint fokozódik 
az állami ingerencia. Az államsegélyt az 
1907 : XXVII. t. c., egyéb törvényeink 
és a kormányrendeletek szigorúbb feltéte
lekhez kötik, mint az iskolafenntartás jo
gát. Ugyanazért bizonyos felekezeti iskola- 
fenntartóktól az államsegély elvonható 
anélkül, hogy az iskola fenntartásának jo
gától elesnének. Új felekezeti iskolák és új 
tanítói állások csak úgy remélhetnek állam
segélyt, ha a vk. miniszter az iskola állí
tásához vagy az állás szervezéséhez hozzá
járult és az államsegélyt kilátásba helyezte. 
A róm. kát. jellegű középiskolák tényleg 
nemcsak az állam felügyelete, hanem an
nak közvetlen vezetése alatt állnak, sőt 
a királyi kát. középiskolák az állam ren
delkezése alatt is. A felekezeti autonóm 
iskolaközigazgatás a felekezetek autonóm 
szervezeti szabályai szerint történik, ame
lyek vagy a felekezeti autonómiát becik- 
kelyező törvények tartozékai vagy az 
illetékes autonóm felekezeti főhatóságok
nak a vk. miniszter által tudomásul vett 
rendeletéi. A felekezetek az egyes iskola
nemekre kiadott rendtartási utasításaik
ban és a tantervekben alkalmazkodnak 
az állami rendtartáshoz és tantervhez, 
csak a valláserkölcsi szempont kidombo
rításában követik saját szempontjaikat. 
Ugyanazért a felekezeti autonóm oktatás 
nem bontja meg a magyar közoktatásügy 
egységes voltát. Az államaz állami, községi 
és magániskolákban is sürgeti a vallás- 
erkölcsi nevelést s iskolatörvényeink az 
összes népoktatási és középfokú iskolák
ban kötelezőleg előírják a vallástan taní
tását, amelyet a felekezetek saját tanter
vűk és tankönyveik szerint teljesítenek. 
A felekezeti iskolák helyi hatósága az egy
házközség képviselete vagy az 1876. évi 
XXVIII. t. c. 9. §. alapján megválasztott 
felekezeti iskolaszék (1. o.) Középfokú ható
ságok a felekezeti kerületi tanfelügyelők 
(esperesek). Legfőbb felekezeti iskolai' ha
tóságok a püspökök (konventek). Az izr. 
iskoláknak csak helyi felekezeti hatósá
guk van. A felsőbb közigazgatást az állami 
iskolai hatóságok intézik. A hivatalos 
felekezeti iskolaközigazgatási hatóságok 
mellett felekezeti szakfelügyelők és szak- 
véleményt adó tanácstestületek is működ
nek, pl. a katolikusoknál a kát. Tanügyi 
Tanács, amely mindennemű iskolák ki
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váló tanerőiből tevődik össze. Azonkívül 
a tanügy fejlődésére jótékony hatással 
vannak a felekezeti tanító- és tanár- 
egyesületek, amelyek gyűléseiken és szak
lapjaikban értékes pedagógiai, iskolaszer- 
vezettani és iskolaközigazgatási gondola
tokat és javaslatokat vetnek fel. Lépőid.

Felekezeti tanárképzés: 1. Tanárképzés.
Félelem. A F.nek és rokon jelenségeinek 

(ijedtség, rémület, borzadály) fiziológiai 
velejárói a remegés, az erős véredény-kon- 
strikció s ennek eredményeképpen az arc 
sápadtsága (anémia), borzongás, a „lúd- 
bőr”, a nyálkiválasztás fennakadása, erő
sebb fokon : egyéb kiválasztások zavarai, 
érzéketlenség, üveges tekintet, zihálás stb. 
Mint tudat jelenségnek jellemző vonásai : 
bizonyos kellemetlen érzelmiállapot, iz
galomból, zavarból összetéve ; nagy fok
ban elviselhetetlen szenvedés ; fontos al
kotórésze a F.nek a menekülés vágya, 
amelyet azonban az alany nem tudatosan 
fog fel, hanem inkább csak homályosan. 
A F. keletkezésének oka : valamely fenye
gető veszedelemnek hirtelen fellépése ; de 
ennek a felismerése nem történik mindig 
világos képzettel vagy érzettel. így  pl. 
nemcsak az állatvilágban, hanem az ember
nél is vannak esetek, amikor ösztönszerűen 
fél, azaz már a dolog fenyegető voltának 
teljes észbeli megismerése előtt beállanak 
a F. pszichofizikai jelenségei (az ismerés 
minimuma), azonkívül nemcsak a valódi 
(halál-) veszedelem kelt bennünk félelmet, 
hanem egyéb, reá emlékeztető okok is 
(kondícionális reflex) : az ismeretlen, a 
sötét szoba, az éjszaka is félelmesek a gyer
mekek előtt (többé-kevésbbé a felnőttek 
előtt is). A F. felkeltő okai közé tartozik 
még a fizikai F.nek vagy bármely egyéb 
bizonytalan jellegű meglepetésnek (pl. pisz
tolylövés, vihar, sőt kellemes meglepetés
nek) várása is. A F. lényeges kiegészítő 
része a menekülés vágya. Ha ez sikerül, 
akkor a F. levezetődik ; ha nem, akkor 
a F. fokozódik s aggódássá vagy kétségbe
eséssé, vergődéssé válhatik (a kikerülhetet
len végzet várása). Különös faja a F.nek 
az iskolai F. (drukkolás), amelynek felkel
tése kerülendő. Az otthoni büntetéstől való
F. már végzetes ballépésekre is adott okot 
(tanulók öngyilkossága), mert a F. a gyer
mek- és ifjúkorban szokatlanul intenzív, 
különösen, ha menekülésre nincs lehetőség. 
A F. abnormis formái az ú. n. fóbiák; 
jellemzi őket, hogy nincs komoly, alapos 
okuk, vagy az okkal nem állanak arány
ban ; továbbá, hogy ellenállhatatlanul, 
megszállottság alakjában jelentkeznek (az 
érintések, a betegségek fóbiái, agorafóbia : 
tériszony, az állatoktól, elemektől való 
alaptalan félelem stb.). Ha valamely gyer
mek abnormisan félős természetű, akkor 
orvosi gondozásba kell venni. A rendes
F.t is kell nevelni : az okos és nem túlzó 
szoktatással, a képzelődésen való ural

kodni tudásra nevelő eljárással, az auto- 
szuggesztióra s általában az akaratra való 
neveléssel. A jélénkség hasonló jelenség, 
mint a F., de vele nem azonos. A félénkség 
mint indulat különbözik a félénkségtől 
mint jellemvonástól. A félénkségnek, mint 
érzelmi állapotnak összetevői: a tehetetlen
ség (aki pl. magában nagyon jól eljátszott 
egy zenedarabot, képtelen erre, ha egy 
ismeretlen valaki jelen van a szobában); 
az elvörösödés, zavar, kellemetlen érzelmi 
állapot s a menekülés vágya ; felkelti pedig 
az a gondolat, hogy figyelnek ránk. Elő
idéző oka egyrészt a hiúság, amelynél 
fogva az egyén szeretne feltűnni s dicső
séget aratni, másrészt az a nyugtalan fé
lelem, amely a mások jelenlététől s értéke
lésétől tart. Ez az alapja annak, hogy a fé
lénkség különösen a serdülés korában 
gyakran fellépő jelenség. Ha a félénkség 
nagyon gyakran és nagy erősséggel lép 
fel, akkor már jellemvonásnak tekintjük, 
amelynek nevelői beavatkozásra van szük
sége. Ennek eszközei : a nevelőnek nem 
szabad túlságos dicsérettel sem a növendék 
hiúságát táplálni, sem pedig önérzetét 
(önszeretetót s hiúságát) sérteni, pl. iro
nikus vagy bántó megjegyzésekkel. A ne
velés feladata továbbá a félénk egyént ön
uralomra segíteni s arra, hogy autoszug- 
gesztióval úgy viselkedjék, „mintha“ nem 
volna félénk természetű.

í r o d .  Dumas : Traité de psychol. I (1923, 473. 1. f., 
498. 1. írod).. Fröbes: Lehrb. der exp. Psychol. II.* 
(1929, 295. 1. í.). Félénkség (N. L. 1931: 15. sz.).

V. H.
Feleltetés. Célja annak megállapítása, 

hogy a tanuló az iskolában tárgyalt anya
got müyen mértékben sajátította el. A 
régi iskolában a F. a könyvből, vagy jegy
zetből feladott leckének lehetőleg szósze
rinti számonkérésében állott. Ma ez a  
„könyvnélküli“ betanultatás csak az egyes 
tárgyak legfontosabb és legnélkülözhetet
lenebb részeire vonatkozik (nyelvtani, 
matematikai szabályok, fizikai törvények, 
alapfogalmak, értékes irodalmi részletek, 
stb.). Az ú. n. reformiskolák ellenben tel
jesen száműzik a „betéve“ tanulást s sze- 
rintök a tanuló csak azt tanulja meg 
könyv nélkül, amihez kedve van. A F.nél 
arra kell a fősúlyt vetni, hogy a tanuló 
megértette-e az anyagot s erről milyen 
önállósággal tud beszámolni. A F.nél sok 
vitatás tárgya az ú. n. notesz kérdése. Az 
új pedagógiai irányzatok ennek teljes 
kiküszöbölése mellett foglalnak állást. 
Tényleg az a legideálisabb állapot, ha a 
tanító (tr.) annyira ismeri tanítványait 
egyenkint, hogy nincsen emlékezetének 
szüksége külön feljegyzésekre. Ez az osz
tálytanítói rendszer mellett legjobban 
vihető keresztül. Amint azonban a tanító 
(tr.) több száz gyermeket tanít különböző 
és magas létszámú osztályban és amikor 
lehetetlen, hogy növendékeivel egyenként 
behatóan foglalkozzék, aligha nélkülöz-
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he tők e külön feljegyzések. A gyakorlat 
azt is mutatja, hogy a szülők kétkedéseivel 
szemben nem egyszer a tanító (tr.) igazolá
sára szükségesek az ilyen bejegyzések. 
A notesz mellőzése mellett szól még az 
az érv is, hogy a gyermek így nem fog „az 
osztályzatért” tanulni, hanem tisztán tudá
sának fejlesztéséért. Ez szintén a legideáli
sabb állapot lenne ; a tapasztalat szerint 
azonban még a tanuló szempontjából is 
sokszor hasznos pedagógiai eszköz a notesz.

Péch.
Félénkség : 1. Félelem.
Felelősség, felelősségérzés. Az ember 

cselekedetei mindig egy magasabb tekin
télyhez és erkölcsi normához méretnek. 
A szabad akaratból cselekvő ember ennek 
tudatában van és ezt az összemérést ön
magára nézve önmaga el is végzi. Számot 
ad tehát cselekedeteiért önmagának is, 
meg az arra illetékeseknek is. E. számadás 
vállalása a F. alakjában él az ember lelké
ben. De felelős csak az lehet, aki szabadon, 
kényszer nélkül cselekszik és elhatározása 
súlyának teljes tudatában van. A P.érzés 
is csak ilyen emberben lép föl teljes vilá
gossággal. A szabadság korlátáihoz mérten 
a F. is korlátolt. N. J. (Pécs.)

Felfogás. E szónak nyelvünkben sok je
lentése van (vélemény, jelentésadás, in
telligencia : pl. „gyors felfogása van”, stb.). 
Lélektani szempontból fontos a F. szónak 
az appercepcióhoz (1. o.) való közelítése, 
vagy a vele való azonosítása. Az (érzéki) F. 
„az az aktus, amellyel az érzéki szemlélet
tartalmat bensőképpen sajátunkká tesz- 
szük, képpé dolgozzuk fel és a lélek ko
rábbi képzetösszegéhez kapcsoljuk” (W. 
Stem : Psychologie der individuellen Dif
ferenzen 71. 1.). E meghatározásból követ
kezik, hogy annyiféle F. lehetséges, 
amennyi tárgyra irányul, de különösen 
kiemelkednek a változások F.a (1. W. 
S tem : Psych, der Veränderungsauffas
sung, 1898), továbbá a nagyság, az alakok 
s a számcsoportok felfogásának kifejlő
dése a gyermekkorban (1. K. Biihler : 
Abriss d. geist. Entwicklung des Kindes, 
1929,5 73. 1. f.). A F.nak típusai, gyorsa
sága, könnyűsége egyénenként változók 
s a nevelés szempontjából nagyfontossá- 
gúak. A F. gyorsaságát Cattell óta a 
tachisztoszkóppal mérjük. A F. egyes 
stádiumai W. Stern szerint a következők 
(asszociációs szakaszoknak is nevezik 
őket): a) szubsztancia-szakasz : a gyermek 
elsősorban főleg egész személyeket és tár
gyakat fog fel (8. életévig) ; b) akció-sza
kasz : a gyermek cselekvések, tevékenysé
gek F.át részesíti előnyben (9—10. év) ; 
c) reláció-szakasz : a gyermek a térbeli, 
időbeli és belső összefüggéseket fogja fel 
különös szeretettel (10— 13. é v ); d) minő
ség-szakasz : a gyermek F.a egyenlőkép
pen oszlik meg az összes területeken. E 
szakaszok megállapításának módszere:

a gyermekek elbeszéléseinek, leírásai
nak, egész tudatéletének elemzése. Lásd 
még : Érdeklődés, Figyelem, Intelligencia.

í r o d .  R a n sc h b u rg  : Az emberi elme I. (1923, £39.1. f.).
V. H.

Feilenberg, Philipp Emanuel (1771— 
1844) 1799. Bern közelében birtokot vá
sárolt, ennek és a rajta létesített intézmé
nyeknek a Hofwyl nevet adta. A hofwyli 
birtokon a legmodernebb gazdálkodást ho
nosította meg : műhelyeket és gyakorlati 
iskolákat alapított, szakképzett gazdasági 
munkások, gazdatisztek és önálló gazdák 
számára. Fellenberg szoros kapcsolatot 
akart létesíteni a gazdálkodás és a nép
nevelés közt és e célból azt az ajánlatot 
tette Pestalozzinak, hogy társuljanak oly- 
kép, hogy Fellenberg végezte volna a hof
wyli, ywerduni és egyéb vállalatok igaz
gatását, míg a pedagógiai vezetés Pesta- 
lozzié maradt volna. De e terv nem valósult 
meg. 1809. került hozzá J. J. Wehrli, aki 
1810-től kezdve vezette a gazdasági és 
munkásiskolával kapcsolatos „Szegények 
iskoláját”. A fáradhatatlan Fellenberg 
később még felsőbb tudományos intézetet, 
reáliskolát, majd háztartási iskolát alapí
tott leányok számára. 1843. új birtokot vá
sárolt Hofwyl mellett és azon ipariskolát 
alapított. Halála után azonban családja 
alig pár évig tartotta fenn a hofwyli inté
zeteket, 1848. az utolsó, a felsőbb tudomá
nyos iskola is megszűnt. M. : Landw. 
Blätter von Hofwyl (1808 f.). Der drei
monatliche Bildungskur;; (1838). Geschicht
liche u. staatswirtsch. Blätter von Hofwyl 
(1841). Pädagog. Blätter von Hofwy 
(1843).

í r o d .  W ig e t: Das pädag. leben in Hofwyl (Jahrb. 
d. Vereins f. wiss. Pädag. 11., 12., 14. köt., 1879—82). 
H u n z i k e r : Pestalozzi u. F. (1879). Szelényi.

Fellépés (osztályból). A tanulók fellépése 
ugyanazon nemű iskola magasabb osztá
lyába az évvégi bizonyítvány alapján tör
ténik. A fellépés feltétele a közvetlen ala
csonyabb osztálynak legalább elégséges 
eredménnyel való elvégzése. Másnemű 
iskolából való F. esetén előzetesen a két 
iskola tantervi különbözetére kiterjedő 
sikeres vizsgálatot kell tenni. Péch.

Felmentés (rendes tantárgy és iskola- 
látogatás alól). A rendes tárgyak tanulása 
általában minden tanulóra kötelező ; ki
vétel csak ott van, ahol a tanuló szervezeti 
fogyatkozása számára lehetetlenné teszi 
egyes tárgyak sikeres művelését. Ilyen 
tárgy pl. a testgyakorlás, mely alól testi 
hibában, vagy szervi betegségben szenve
dők felmentést kaphatnak. Felmentést 
kaphatnak a tanulók továbbá kellően 
megokolt esetekben a rajz és ének tech
nikai része (polgári iskolában a mezőgazda- 
sági gyakorlatok), leányiskolában a kézi
munka alól. A testgyakorlás és a kézi
munka alól felmentettek e tárgyból nem 
kapnak osztályzatot; a rajz és ének tech-
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nikai része alól felmentettek e tárgyak 
elméleti anyagából osztályoztatnak. Az 
iskolalátogatás alól F.nek orvosi bizonyít
vány alapján van helye ; egy-két napra, 
különösen megokolt esetekben az igazgató 
adhat felmentést. L. még ; magántanulók. 
-------------------------------------------------TOTT

Felmentés torna a ló l: 1. Testnevelés.
Felméri Lajos (1840—94) gimn. tanul

mányainak—befejezése után nevelő gr. 
Haller József családjánál, 1862. Sáros
patakon Erdélyi János tanítványa, 1863. 
Bp. ref. teol. és egyet, filozófiai tanulmá
nyok, 1866. Oxford és Edinburg, 1867. 
Skócia és Jena, 1867—68. 'HeideiWfg "ÖS 
Tübingen, 1868. Sárospatakon a filozófia 
tr., 1 ft79„SiI!rnlr>'AKV.̂ l'i pgyfítplTien a peda- 
gógia aiigploxgzági tanul-
Snanyüt. Mí*s—A» iskolázás jelené’ ’Angol- 
országban (2 köt., 1. Népiskolázás. 2. Közép
éé felsőoktatás, 1881). Nőnevelésünk bajai 
és társaséletünk (k. ny. 1883). A nevelés- 
tudomány kézikönyve, amelyet nagy olva
sottság, szép előadás és több tekintetben 
eredeti felfogás jellemez (1890, 18902).
Számos tanulmánya Népt. Lapjában. V. 
ö. Márki S. : F. L. (M. P. 1894).

Félművoltség. Kettős értelemben szokták 
alkalmazni. Egyfelől u. i. jelenti a felületes 
műveltséget, amely nem igazi munka és 
erőfeszítés eredménye, másfelől pedig a 
látszatos műveltséget, amelynek nincs 
igazi tartalma, hanem csak külső formáival 
kelti az avatatlan szemlélőben a műveltség 
benyomását. A műveltség (1. o.) mindig 
belülről nő, szinte organikus törvényszerű
séggel fejlődik az egyéniség életformájává ; 
a F.t ellenben az jellemzi, hogy ez a tőrül- 
nőttség hiányzik belőle, úgyszólván csak 
kívülről rakódik rá az egyéniségre s annak 
nem vére és birtoka, hanem csak máza. 
Előidéző oka különböző lehet: az ilyen F. 
legtöbbször az autodidaxis (1. o.) útján 
szerzett műveltség eredménye, azonban a 
rendszeres, tervszerű nevelés is F.re vezet
het, ha a művelődési tartalmak feldolgozása 
egyoldalú vagy hiányos, vagy ha az anyag 
túltengése következtében az elmélyedés 
nem történik meg. Ebből a szempontból 
nem ok nélkül szokták a mai nevelésben 
hibáztatni, hogy egyoldalú intellektuális 
képzésével csupán F.re vezet. A félművelt 
emberek érdeklődésére mindig jellemző, 
hogy előszeretettel a kuriózumokat kere
sik, az akcidenciák jobban lekötik figyel
müket, mint a lényeg (zsurnalizmus). 
Viszont a F. másik típusa, amely a mű
veltséget kizárólag külsőségekben látja (az 
ú. n. síma modor), rendszerint csak lelki 
ürességet vagy cinizmust takar (dandyz- 
mus). A F. általában híjával van a bizton
ságérzetnek, ezért ott, ahol igazi, komoly 
erőfeszítésre kerül sor, rendszerint gátlást 
idéz elő. (Jellemző példája ennek Rousseau 
gátlásai, amelyekről a Vallomásokban 
panaszkodik). Ezeknek a gátlásoknak le
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küzdésére szokott kialakulni azután az 
ilyen félműveltek lelkében a fölényesség, 
amellyel ezt az inferioritásukat leplezik.

Prohászka.
Felnőttek oktatása : 1. Iskolánklvüli nép

művelés.
Felső ipariskolák : 1. Iparoktatás.
Felső(l)b) leányiskola. Középfokú leány

nevelésünk első rendszeres iskolái a felsőbb 
leányiskolák voltak. Az első állami felsőbb 
leányiskolát Trefort Ágoston vk. miniszter 
állította fel Bp. 1875. Ennek a nyilvános 
tanintézetnek célja, a vonatkozó rendelet 
szerint, az volt, hogy „benne társadal
munk nőtagjai nemük sajátlagossága és 
a társadalmi viszonyok által feltételezett, 
de egyszersmind oly mérvű általános 
műveltséget szerezhessenek, amely egy
felől élethivatásukra szükséges és másfelől 
megfelel azon általános műveltségnek, 
amelyet a férfiak saját életcéljaik érdeké
ből gimnáziumi és reáliskolai középisko
láinkban nyerhetnek. Első szervezeté
ben egy előkészítő, 4 évre terjedő közép
iskolai és 2 éves továbbképző tanfolyam
ból állt. E 7 évfolyam nem fejlődött ki.
1879. 6 osztályú egységes iskolává ala
kították. 1883. új tantervet kapott, amely
ben a közgazdasági ismeretek tanítását is 
hangsúlyozzák. 188ő. a tanterv ismét meg
változott. 1887. a felsőbb leányiskolákat / 
két csoportba osztották : elsőrendűek (hat- i 
osztállyal) és másodrendűek (négyosztály- : 
lyal) csoportjába. E szervezet a felsőbb 
leányiskolákat a közópisk. szervezetek 
közül kiveszi és a népoktatási intézetek 
közé helyezi. E szervezetében az I—IV. 
osztály tanterve teljes, befejezett egészet 
adott s az V—VI. osztálynak önálló 
továbbképző jellege volt. 1901. a két; 
részre tagolt (I—IV. osztály és V—VI. ; 
osztály) szervezet megszűnik és mint?
I—VI. osztályú iskola egységes tantervét! 
nyer. 1896 a bp., 1898 a kolozsvári F; 
ban latin nyelvi irányú osztályokat szer
veztek, amelyeknek elvégzése után a nö
vendékek gimnáziumi érettségi vizsgálatot; 
tehettek. 1916. újból 7 osztályúvá szervez
ték és ekkor JankovichB. minisztersége má
jén felső leányisko la nevet nyer t. Minthogy a 
felső leányiskola további tanulmányokra 
képesítést nem nyújtott s nem adott 
jogot közhivatali pályákra sem, igen kevés 
tanulója akadt, mert mindenki az időköz
ben kifejlődött képesítést nyújtó leány- 
gimnáziumokba igyekezett bejutni. Äz 
utolsó áll. felső leányiskola 1923., az utolsó 
magán felső leányiskola 1927. az új leány- 
középiskolai típusok (leánygimnázium és 
leányliceum) felállításával megszűnt. Felső 
leányiskolánk nagy számmal volt nemzeti
ségi vidékeinken, legtöbbje internátussal 
kapcsolatban.

í r o d .  Suppan V . : A  leányok középfokú oktatásá
nak reformja (1896). U. a . : A magy. felsőbb leány
iskolák múltja és jelene (1897). E e p e r t. ( M .  P . )

\
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A r a tó  F r , : A f. 1. (1916). K r a m m e r  J . : A f. 1. 40 éve 
(1916). D e  G era n d o  A n t o n i n a : Iteformjavaslatok a í. 
l.ra nézve (lám. 1896). Bemolák.

Felső népiskola : 1. Népoktatás.
Felső kereskedelmi iskolai tanárképző 

Intézet : 1. Közgazdasági egyetem.
Felső mezőgazdasági iskolák. A F.at az 

a szükség hozta létre, hogy a birtokos 
gazdák fiai számára a felső kereskedelmi 
és felső ipari iskolák példájára gazdasági 
irányú iskola is álljon rendelkezésre. 1912. 
Orosházán 7 osztályú gazdasági polgári 
iskola létesült. 1916-ban az intézmény cél
szerű továbbfejlődése megakadt. Az intéz
mény kialakulását Vass József volt mi
niszter indította meg, aki 1922. felhívta 
az Orsz. Közokt. Tanácsot, hogy az oros
házai és az 1921/22-ben megnyílt békés
csabai mezőgazdasági irányú iskola felső 
tagozatának tantervét, továbbá a F. 
Szervezetének és Rendtartásénak terveze
tét készítse el. A F. a vk. miniszter rendel
kezése és vezetése alatt áll. Négyosztályú 
iskola, külön igazgató vezetése alatt, külön 
tanári testülettel és külön felügyelettel. 
Célja : azoknak a tanulóknak mezőgazda- 
sági irányú kiképzése, akik a középiskolák 
vagy a polgári fiúiskolák I—IV. osztályait 
sikerrel elvégezték és szerzett ismereteiket 
a  mezőgazdaságokban akarják hasznosí
tani. Tanterve a szerzett tapasztalatok 
alapján 1930-ban módosíttatott. Az iskola 
új óraterve a következő :

Órák száma
Tárgy i . i i .  in . ív .  assz.

1. Hit- és erkölcstan.............. 2 2 2 2 8
2. Magyar nyelv és irodalom 3 3 3 3 12
3. Történelem ........................ 2 2 2 2 8
4. Földrajz .............................. 4 3 — — 7
5. Természetrajz...................... 4 4 — — 8
6. Kémia és ásványtan ........ 4 3 — — 7
7. Fizika .................................. — — 3 3 6
8. Mennyiségtan...................... 4 4 2 2 12
0. Mezőgazdasági építészet és

géptan ............................ — — 2 2 4
10. Talajismeret és ált. növ. tér-

mesztés ............................ — 4 — — 4
11. Részletes növénytermesztés

és növény kórtan.............. — — 4 — 4
12. Rét-, legelő- és erdőmívelés — — 1 — 1
13. Kert- és szőlőmívelés........ — — 4 — 4
14. Állattenyésztés.................... — — 3 3 6
15. Gazd. és kertészeti gyakor-

larok ................................ 4 4 4 4 16
16. Gazdasági üzemtan, könyv-

vitel és lev........................ — — — 4 4
17. Közgazdasági és jogi isme-

retek ................................. — — — 3 3
18. Egészségtan ........................ — — — 2 2
19. Testnevelés.......................... 2 2 2 2 8
20. Szabadkézi rajz ................ 2 — — — 2

31 31 32 32 126
Rendkívüli tárgyak:

1. Német nyelv ...................... 2 2 2 2
2. Ének és karének................ 1 1 1 1

A F. minden tantárgyában érvényre jut 
kellően vezetett oktatás mellett az erkölcsi 
s nemzeti tudatosság, a logikai formális- 
képzőerő, másrészt a gazdasági szakvonat
kozás is. Az iskola szakszerű jellegét a 
különleges mezőgazdasági tárgyak adják, 
amelyeket kiegészítenek a közgazdasági és 
jogi ismeretek. A F.ba gazdálkodással fog

lalkozók gyermekei vehetők fel és azok, 
akik földbirtok várományosai. Az iskola 
magánúton nem végezhető el. Minden év 
végén osztályonként befejező összefoglalá
sokat tartanak és a tanulók magavisele
tükről és előmenetelükről bizonyítványt 
kapnak. A 4. oszt. tanulói érettségi vizs
gálatot tehetnek. Ez írásbeli és szóbeli 
részből áll. Az írásbelin 3 dolgozatot kell 
készíteni: a magyar irodalom köréből, 
mennyiségtanból, a gazdasági üzemtanból, 
könyvvitelből és levelezésből egy kombi
nált feladat alapján. A szóbeli vizsgálat 
tárgyai: magyar nyelv és irodalom, Ma
gyarország történelme, állattenyésztés, 
talaj ismeret és általános növénytermesztés, 
részletes növénytermesztés, kert- és szőlő- 
művelés. A minősítési jog kérdése még 
nincs rendezve. A jelesen érettek azonban 
felvétetnek a közgazdasági tudományi 
karra. Az érettségi bizonyítvány jogot ad 
a karpaszomány viselésére. F. csak ott 
állítható fel, ahol az iskola céljaira szolgáló 
5—6 holdnyi kert s legalább 30 holdnyi 
mintagazdaság berendezésére alkalmas 
terület áll rendelkezésre és a mezőgazdaság 
szükséges instrukcióval el van látva. 
Mindkettőnek üzeméért az intézet igaz
gatója felelős s az ő vezetése alatt áll 
ezeknek az intézményeknek állandó sze
mélyzete is. Hazánkban 1930. négy F. 
működött : Békéscsabán (alap. 1923/24, 
állami), Orosházán (alap. 1922/23., állami), 
Bp. (alap. 1926., községi), Gyöngyösön 
(alap. 1925., róm. kát.). A bp. iskola 
inkább kertészeti irányú, tanterve ezért 
némileg eltér az általános tantervtől. 
Békéscsabán 42. kát. hold, Orosházán 30, 
Bp. 21, Gyöngyösön 39 kát. hold a gazda
sági terület. Az iskolák jóváhagyott gazda
sági üzemterv alapján munkálkodnak. 
Megfelelő és évről-évre fokozatosan ki
egészített élő és holt leltár áll rendelkezé
sükre. Az állami gazdaságok önmagukat 
tartják fenn. A gazdatársadalom élénken 
érdeklődik az iskola munkássága és ered
ménye iránt. Az 1929/30. tanévet bezárólag 
érettségi vizsgálatot tett : Békéscsabán 
137, Orosházán 105, Bp. 25, Gyöngyösön 
66, összesen 233 tanuló, akik közül — 
az iskolák eddigi tudomása szerint — 
ténylegesen gazdálkodik 153, tovább tanul 
69. A többi ifjú hivatali pályán helyez
kedett el vagy katona. A F.nak nagy 
művelődés-, gazdaság- és társadalompoli
tikai jelentősége van. Ez iskolafaj a főkép 
agrárjellegű Magyarország sajátos gyakor
lati és társadalmi igényeihez alkalmaz
kodik. Elsősorban a vagyonos kisgazdák 
fiainak van szánva, akiknek az alsófokú 
gazdasági képzés kevés, viszont a gazda
sági akadémiai műveltség sok. A nemzet- 
fenntartó kisgazdaosztály az elemi, alsó
fokú műveltségen kívül nem kapott eddig 
tervszerűen éppen neki megfelelő művelő
dési javakat a magyar nemzeti kultúra
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közvagyonéból. Fiai kénytelenek voltak 
vagy továbbra is emelkedettebb műveltség 
nélkül szűkölködő vagyonos polgárok ma
radni, vagy középiskolába s innen lateiner 
pályára lépni és így saját társadalmi 
talajukból gyökerestől kiszakadni, a vele 
való közösséget egyszersmindenkorra ott
hagyni. Ez az iskolafaj megadja a lehető
séget arra, hogy a kisgazdák fiai a polgári 
iskolát vagy 4 középiskolai osztályt el
végezve, középfokú mezőgazdasági szak
képzésben részesüljenek és atyjuk földjére 
visszatérve intenzív és okszerű módon 
gazdálkodjanak.

í r o d .  K c r n i s : FelBŐ mezőgazdasági iskola (1925). 
V . a. : Közoktatásügy 1927,327.1. f. Igazgatói jelentések.

Nagy Zs.
Felső Oktatásügyi Egyesület (alakult 

1910). Megalapítója Medveczky Fr. Kezde
ményezésére 1910. okt. havában szervező 
bizottság alakult, amely a franciaországi 
„Société d’Enseignement Supérieur“ min
tájára F. alapítását és szervezését határozta 
el. Az alakuló közgyűlésen (1910. nov. 29.) 
elnökké Medveczky Frigyes budapesti 
egyetemi tanárt választották meg. Az 
1910. jóváhagyott alapszabályokat az 
egyesület 1916. máj. 13. közgyűlése annyi
ban változtatta meg, hogy a természet
tudományi és műszaki szakosztályt ketté
választotta : egy természettudományira és 
egy technikaira, amiáltal az osztályok 
száma ötre emelkedett. Ez alapszabályok 
2. §. értelmében az egyesület célja a felső 
oktatás ügyeinek körébe vágó kérdések 
tanulmányozása és beható eszmecsere út
ján való tisztázása. Az egyesület rendel
tetését Medveczky F. az egyetemi tanárok 
neutrális területen való tömörülésében, a 
hatósági testületek keretein kívül való 
szabad egyesülésében látta, hogy így 
együttes gondola tanunkéval, mélyebbre 
ható eszmecserével érlelje a felső oktatás 
általános érdekű kérdéseit. Fennállása óta 
a F. számottevő tevékenységet fejtett ki 
az új egyetemek felállításáról szóló tör
vényjavaslat ügyében 1912., majd a világ
háború alatt és annak befejezése után az 
egyetemek és főiskolák tudományos mun
kájának megmentése érdekében, továbbá 
1924. tavaszán a középiskolai törvény- 
javaslat ügyében. Nagy érdeme, hogy 
hathatós közreműködésével sikerre vezette 
az egyetemi tanárok úgynevezett „Tanári 
összejöveteleit“, amelyek közül az első 
1927. Szegeden, a második 1928. Debrecen
ben, a harmadik 1929. Pécsett és a negyedik 
1930. Budapesten tartatott meg és amelyek 
mindegyike valóságos kultúreseménye volt 
a hazai tudományos életnek. 1930. június
ban a tagok létszáma 342 ; ezek a négy 
egyetem, a műegyetem, a bp. Közgazda
ságtudományi Kar, az Állatorvosi Főiskola, 
a Sopronban székelő Bánya- és Kohó
mérnöki és Erdőmérnöki Főiskola tanárai
nak és végül a tudományos közélet kiváló

ságainak sorából kerültek k i ; az egyetemi 
tanároknak mintegy 90 százaléka az egye
sület kebelébe tartozik.Ezidőszerint a F. 
elnöke Tauffer V. A főtitkári és pénztárosi 
teendőket Misángyi V. műegy. tr. látja eK L 
aki egyben az egyesület időszakos lapjának 
a „Felső Oktatásügyi Egyesület Közle
ményeinek“ szerkesztője. Misángyi.

Féltudás. Lehet kevéstudás, de lehet sok
tudás következménye is. Az előbbi esetben 
az ismeretek hézagos vagy töredékes volta, 
az utóbbiban viszont azok összefüggés
telensége miatt áll elő F. Minden igazi 
tudás alapja és feltétele a megértés, ez 
azonban csak akkor jöhet létre, ha ismeret- 
tartalmaink bizonyos rendben sorakoznak 
tudatunkban, tehát kölcsönösen egymást 
támaszt ják alá. Ahol ez a megértés hiány
zik, ott szükségképpen F. jön létre, vagyis 
ott a tudás nem egységes, nem harmonikus 
egész. Az ilyen F.t mindig a tévelygés 
veszedelme fenyegeti; hézagait hibásan 
egészíti ki s hamis összefüggéseket lát. 
Mivel a F. eredendő oka így mindig a  
megértés hiánya, ép azért az ismeret
tartalmak kiszorulását az emlékezetből 
még korántsem nevezzük F.nak. A feledés 
organikus törvényszerűséggel megy végbe 
a lelki életben, a F. ellenben organikus 
hiba. Épp ezért az oktatásnak féltő gonddal 
kell őrködnie afelett, hogy ilyen F. ne 
keletkezzék a növendék lelkében, mert 
minden meg nem értett vagy rosszul értett 
ismeret nemcsak egész láncolatát vonhatja 
maga után a zavaros ismereteknek, de 
forrása jellembeli hibáknak is (csökönyös
ség, okoskodó-hajlam, felületesség stb.).
A régi didaktikai szabály itt mindig ér
vényben marad : non múlta, séd múltúm.

J’rohászka. ,
Felügyelet (az iskolában). A tanító- és 

tanári testületek kötelessége, hogy kellő 
felügyelettel biztosítsák az iskola rendjét. 
Ezért minden iskolában gondoskodni kell * 
arról, hogy a tanítás megkezdése előtt és 
az óraközi szünetekben az épületben és 
az iskola udvarán meg legyen a kellő fel
ügyelet a testület részéről. Hasonlóan 
megfelelő módon kell gondoskodni a rend 
fenntartásáról az iskolai ünnepélyek és az 
istentiszteletek alkalmával s mindenkor, 
amikor az ifjúság kivonul. Némely iskolá
ban nálunk is felhasználják a felügyelésre 
a magasabb osztályok erre kiszemelt alkal
mas tanulóit is (1. Sedátor). Az iskolák 
felügyeletét 1. Főigazgatóságok. Szakfel
ügyelet. Tanfelügyelő. ~-Féck,

Felületesség. Ranschburg szerint a ki
magasló intelligenciájú egyéneket „ítéle
tük biztossága, gondolkodásuk mélysége, 
tartalmassága, invenciójuk eredetisége“ 
stb. jellemzi. (Az emberi elme I., 1923,250.
1.). Thorndike is három főjegyet lát az intel
ligencia fogalmában : a működés gyorsa
ságát, mélységét és terjedelmét. Az intelli
gencia mélységével, vagyis a legnagyobb
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és legnehezebb problémák megoldási képes
ségével ellenkezik a F. Míg a gondolkozás 
mélysége, a szorgalommal, kitartással, 
következetességgel, energiával párosulva 
adja a nagyszabású tehetséget (talentum), 
addig a F. hanyagsággal, következetlen
séggel, energiátlansággal kapcsolódva az 
értéktelen egyéniség képletet adja; de 
lehet, hogy a felsorolt tulajdonságok, vagy 
azok valamelyike egyenesen okozója a
F.nek. A F. elleni küzdelemben, amelyet 
nem lehet elég korán megkezdeni, fontos 
hivatás hárul a nevelőre és tanítóra, a 
családra és iskolára. Lényegében arról van 
szó, hogy leküzdjük azt a természetes 
hajlandóságot, amely húzódik a komo
lyabb, nehezebb munkától és az eléje 
tornyosuló nehézségek elkerülésével a dol
gokat inkább könnyebb végüknél fogja 
meg. Ezeknek a gátlásoknak legyőzése és 
a lelkiismeretességnek, alaposságnak be- 
idegzítésére főleg a következő ellenszerek, 
eljárások alkalmasak: személyes példa
adás a szülők és tanítók részéről ; pontosság 
és következetesség a házi és iskolai teendők 
ellátásában (pl. a házi feladatok gondos 
elkészítése, a dolgozatoknak ismételt át
olvasása, a kötelességteljesítés számon
kérése, az önbírálat és ellenőrzés felkeltése ; 
az életben kínálkozó alkalmas esetek meg
beszélése, amelyekről kiderül, hogy a F. 
az egyén egész jövőjére károsan hat k i ; 
ilyen irányú tanulságos olvasmányok stb.). 
A tanár győződjék meg róla, hogy a 
tanulók megértették-e ; idegen szöveg tár
gyalásánál ne térjen ki a nehézségek elöl, 
ismételtessen, amíg szükséges, stb. A F. 
szoros vonatkozásban áll még a kővetkező 
tényezőkkel (1. o .) : alaposság, lelkiismere
tesség, pedantéria, szoktatás. V. H.

1 Felvétel (középiskolákba). A középiskola 
3. osztályába az 1883 : XXX. t. c. 10. §-a 
szerint a 9. életévet betöltött oly tanulók 
vehetők fel, akik a népiskola 4 alsó osz- 

Jtályát jó sikerrel elvégezték, vagy sikeres 
felvételi vizsgálatot tettek. Ugyanazon 
fajta középiskola egyik osztályából a 
következő magasabba az a tanuló vehető 
fel, akinek az elvégzett osztály rendes 
tárgyaiból legalább elégséges érdemjegye 
van ; a testgyakorlás osztályzata nem 
számít. Másnemű iskolából való átlépésnél 
ezenkívül különbözeti vizsgálatot kell a 
tanulónak tenni, amely a két iskola tan
tervi különbözeteké terjed ki. Annak a 
tanulónak, aki szeptember hó után kéri 
F.t, az illető osztályban addig elvégzett 
tananyagból is kell F.i vizsgálatot tenni. 
Túlkoros tanulót az igazgató csak kivéte
lesen vehet fel. A túlkorosság alsó határa 
az I. osztályra nézve 12 év, a többire az 
ennek megfelelő életkor. Súlyos, a közös 
nevelésre gátlólag ható testi vagy lelki 
fogyatékosságnál az igazgató, az iskola
orvos véleményének meghallgatása után, 
a F.t megtagadhatja. Ebben az esetben

a szülő vagy gyám 15 napon belül a tan
ker. kir. főigazgatósághoz, ill. az iskola 
felekezeti főhatóságához felfolyamodással 
élhet. A vk. minisztérium 80.824/1928. V. 
sz. rendelete értelmében csak oly tanulók 
végezhetik középiskolai tanulmányaikat 
magánúton, akik az előírt életkornál leg
alább két évvel idősebbek és állandó 
lakóhelyükön van megfelelő típusú közép
iskola és ha különös méltánylást érdemlő 
körülmények (pl. hatósági orvosi bizonyít
vánnyal igazolt hosszabb, 3—4 havi be
tegség, testi fogyatékosság, stb.) meg- 

okoltté teszik a magán tanulást. Megjegy
zendő azonban, hogy a hatóságok csak na
gyon indokolt esetben engedélyezi^ e z t , , ,

Felvigyázó. Alkalmazásában nincs egy
öntetű eljárás kifejlődve. Elvi szempontból 
az osztályfelvigyázó mellőzendő, mert 
szereplése bizonyos tekintetben káros kö
vetkezményekkel járhat (igazságtalan be
jelentés, árulkodás, stb.), különösen a 
kisebb gyermekeknél. Az iskolai nevelés
nek egyik feladata az is, hogy a tanulókat 
önmérsékletre tanítsa ; beléjök nevelje azt 
az érzést, hogy a fegyelmezett viselkedést 
nem a feljelentéstől való félelem miatt kell 
megszokni, hanem mert azt emberi méltó
ságunk kívánja. Azonban épp a kicsinyek
nél s a középfokú iskolákban — ahol a 
tanár óránkint változik s nincs mindig 
együtt tanulóival — a való élet követel
ményei miatt nem lehet mindig elkerülni 
az osztályfelügyelő kijelölését. Az iskolák 
legnagyobb részében osztályonkint külön 
tanulót is szoktak kijelölni, aki a tiszta
ságot ellenőrzi, vagy a térképet kezeli, stb. 
Ha felügyelőt jelölnek ki, mindenesetre 
nagy óvatosággal kell eljárni az illető 
személyének megválasztásában s akkor is 
ajánlatos, ha a felügyeléssel időközönkint 
más és más tanulót bízunk meg.. L: még : 
Sedátor. Pick.

Felvilágosítás (nemi) 1. Szexuálpeda- 
gógia.

Felvilágosodás. Általában a műveltség
nek az az állapota, amelyet a megismerés 
öntudatossága és elfogulatlansága, a kri
tikai állásfoglalás és a fogalmi tisztázás 
törekvése jellemez. Szűkebb értelemben 
az emancipált ész fiúmén naturale) uralma 
a tudomány, vallás, jog, erkölcs tradicio
nális és tekintólyi alapon nyugvó hatal
maival szemben. Mint szellemi áramlat 
több ízben lépett fel nyugati kultúránk 
történetében. így legelőször az antik gö
rögség körében, ahol a szofisták (s részben 
Sokrates) voltak úttörői, a középkorban 
előbb az arab aristotehkusok, majd a 
nominalisták iskolái képviselték; bi
zonyos tekintetben a renaissance is F.i- 
mozgalom volt, főleg azonban a XVII. 
és XVIII. század áll a F. jegyében. A 
XVIII. századra éppenséggel mint az F. 
századára szoktunk hivatkozni. Épp ezért 
F.ról szólva, ezen általában ezt az utóbbi

19*
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mozgalmat értjük, amellyel jelentőségés 
hatás szempontjából egyetlen korábbi 
sem vetekedhetik. Ennek a mozgalomnak 
gyökerei épúgy visszavezethetők Bacon 
empirizmusára, mint másfelől Descartes 
(„dara et distincta idea”), főleg pedig 
Spinoza (vallóskritika, politikai liberaliz
mus) racionalisztikus eszméire. Angliából 
tör elő és képviselői itt a deisták (Herbert 
of Cherbury, John Toland, Matth. Tindal 
stb.) és a morálfilozófusok (Shaftesbury, 
Cumberland, Hutcheson), légióként azon
ban Locke. Innen áthat francia földre, 
ahol P. Bayle, Montesquieu, az enciklo- 
pédisták (Diderot, d’Alembert), részben 
Rousseau, a materialisták (például Hol- 
bach) a harcosai^igazi re 
Voltaire. A németeknél Tbomasius, Lessing,
Mendelssohn, Nagy Frigyes, Sulzer, főleg 
pedig Chr. Wolff képviselik. Nálunk ugyan
akkor Bessenyei és köre volt a F. eszméi
nek lelkes hirdetője. A mozgalmat nyomon 
követő idealisztikus és romantikus vissza
hatás ellankadása után ismét F.i jellege 
volt a múlt század második felében ural
kodó materialisztikus, majd monisztikus 
irányoknak is ,- korunkban a szociáldemo
krácia ideológiája képviseli.—Mntdezeftet 
az F.i ^mozgalmakat egyformán jellemzi az 
értelmi kultúra jelentőségének túlbecsü
lése, a lélek alogikus oldalainak elhanya
golása m ellett; a praktikus kérdések iránti 
előszeretet a tiszta teoretikus kérdésekkel 
szemben ; bizonyos retorikai hajlandóság, 
amellyel főleg a közvélemény irányítására 
törekednek; az emberi természetről és 
ennek fejlődési lehetőségéről táplált opti
mizmus és a történetietlen felfogás. A racio
nalizmus, amelyet gyakran tévesen szoktak 
a F.sal azonosítani, nem szükségképpeni 
fellépési formája ennek, legfeljebb csak 
mint ú. n. vulgáris racionalizmus (=  jó
zan ész uralma, „aufklärizmus”, szabad
gondolkodás). Az a vágy, hogy a kritikai 
szellem az emberiséget minél teljesebben 
áthassa, hozta létre a F. pedagógiáját. 
Azok, akik a F. terjesztői voltak, úgyszól
ván kivétel nélkül hozzászóltak a nevelés 
kérdéseihez is, és számos módszeres vagy 
intézményes újítás e mozgalomnak köszön
hette létét. A F. emeli az általános emberit 
nevelési eszménnyé (1. ói), ami pedagógiá
jának bizonyos kozmopolitikus jellegét ad, 
de ugyanakkor színtelenné és rt mosódat tá 
is teszi. Az egyéni szabadságjogok hang
súlyozása viszont a pedagógiai individua
lizmus szószólóivá avatja a F. elmélkedöit. 
A F. pedagógiája fedezi fel tulajdonképpen 
a gyermeki egyéniséget a nevelés számára 
és teszi ennek középpontjává. Ehhez két
ségkívül a naturalizmus (1. o.) szolgáltatta 
a F. pedagógiájának legerősebb fennen- 
tumát. Az egyéniség tanulmányozásának 
és az egyéni hajlamok szabad kifejleszté
sének követelményéből fakadt azután egy
felől a testi nevelés fontosságának hang-

súlyozása, másfelől pedig a természetes 
vagyis ésszerű nevelési eljárások (szemlél
tetés, öntevékenység) megállapítása. Az 
észszerűség elvéből folyik a F. pedagógiá
jának utilitarisztikus jellege is, amely 
nemcsak Locke, de a francia F. íróinak 
(Condillac, Diderot, Helvétius), főként 
pedig a németeknek (Rochow, filan
trópisták) sűrűn hangoztatott jelszava 
és épúgy jelenti az egyéni fejlődés szem
pontjából hasznosnak, mint a tárgyi 
(„közhasznú”) ismeretek szerzésének süt 
getését. Ezek az elvi törekvések és kívá 
nalmak azután részben a nevelés gyakor 
latát is áthatották. A népoktatás intéz 
ményes megszervezése Európában a F

1----vívmányának tekinthető, úgyszintén a
reális tárgyaknak az iskolák tantervébe 
való fokozatos beiktatása, továbbá a mód
szeres könnyítésekre irányuló törekvések 
folyamatba hozatala. Kétségtelen, a F. 
pedagógiájának legtöbb kívánalma puszta 
elv maradt és ahol megvalósult, ott sem 
egyforma arányban és jelentőségben vált 
termékennyé. Legfőbb érdeme minden
esetre a köznevelés kérdései iránt való 
egyetemes érdeklődés felkeltése és ébren
tartása. Emellett azonban nem hagyható 
figyelmen kívül túlzott intellektualizmusa, 
amellyel a nevelést egészen egyoldalú 
irányba terelte s amelynek utóhatásait 
úgyszólván mai napig még érezzük.

í r o d .  W. Dilthey: Weltanschauung u. Analyse des 
Menschen seit Renaissance u. Reformation (19238). 
Cay v. Brockdorff: Die englische Aufklärungsphilosophie
(1924) . 0. Ewald: Die französische Aufklärungsphilo- 
sophie (1926). Cay v. Brockdorff: Die deutsche Auf
klärungsphilosophie (1926). S. Marek: Philosophie der 
Aufklärung (1923). Findczy Ernő: IV. (1927). H. Leser : 
Das pädag. Problem in der Geistesgeschichte d. Neuzeit. 
1. Renaissance u. Aufklärung im Problem der Bildung
(1925) . P. Barth: Geschichte d. Erziehung in soziol. u. 
geistesgeschichtlicher Beleuchtung (a F.ban a stoikus 
elemek hatását kíséri nyomon). Eckhardt S . : A francia 
forradalom eszméi Magyarországon (1924).

ProhászJca.
Feminizmus, mai alakjában a XIX. 

század közepén világszerte meginduló nő
mozgalom, amely a nőknek a férfiakkal 
való teljes jogi és társadalmi egyenlősé
géért küzd. Ez a küzdelem mindig foko
zottabb mértékben terelődik a hivatalok 
és mindenfajta képesítések elnyerhetésére, 

.. ^ n ő  alárendeltebb kulturális helyzetének 
megszüntetésére. Egyik történeti gyökere 
az újkori szellemi fejlődés individuális 
jellege, amely szerint minden egyénnek 
természetes joga van a bennerejlő erők 
kibontakoztatására ; a másik a társadalmi 
gazdasági helyzet gyökeres átalakulása 
(a család intézményét gyöngítő jelenségek, 
nőtöbblet stb.), amely a nőt elvonta ott
honától és önálló kenyérkereseti pályára 
terelte. A hagyományoktól kevésbbé feszé
lyezett Egyesült-Államokban a nők hama
rosan kivívták minden téren az egyen- 
jogosultságot. Kármán M. (1. írod.) ezt az 
idegenből hozzánk átszármazott mozgal
mat elvi, pedagógiai-társadalmi szempont
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ból világítja meg. Történeti visszapillan
tás alapján is megállapítja, hogy a család 
(amely nem azonos a házassággal) a női 
hivatás sajátos tere. Ennek kielégítése 
érdekében azonban nőnevelésünk szerve
zete olyan irányban fejlesztendő, hogy 
legalább az általános, nem szakszerű mű
veltséget szolgáló intézeteinkben fiú és 
leány, férfi és nő egyenértékű oktatásban 
részesülhessen. Teljes szimpátiával visel
kedhetünk a nők barátjainak olynemű 
tervei iránt is, amelyek megrögzött bal- 
ítéletekből v. idejemúlt, korlátolt életfel
fogásból eredő korlátok eltávolítását sür
getik a nő személyiségének teljes érvénye
sítése végett. Ámde csak az, aki a közösség 
jogát elismeri és törvényes rendjének ön
ként aláveti magát, tarthat jogot azontúl 
viszont önálló egyéniségének elismerésére.

Az európai államok közül Svájc volt 
az első (1864), amely a nőknek szavazati 
jogot és teljes tanulmányi szabadságot 
adott. Franciaországban a teológiai fakul
tás kivételével 1863. nyílik meg az egyetem 
a nők előtt. A 70-es és 80-as években 
Svédország és Norvégia, Dánia, Hollandia 
Belgium, Ausztria követik példáját. 
Oroszország már a hatvanas évek végén 
megnyitja az orvosi fakultást a nők előtt, 
míg Poroszország csak 1906. járul hozzá 
a nők végleges immatrikulációjához. A 
magyar nőmozgalmat az 1790. évi nagy 
nemzeti felbuzdulás indítja meg. Az akkori 
röpiratok a nők politikai jogainak érde
kében két évvel előzik meg Mary Woll- 
stonecraff híres iratát „A vindication of 
the rights of women”. Az ügy szószólói 
Pálóczi Horváth Á., Décsi S., Nyiry I., 
majd nagyeszű és szellemes tollú asszonyok 
mint Máté Jánosné Ujfalvy Krisztina, 
Molnár Borbála, Takács Éva, akik a francia 
felvilágosodás szellemében a nők politikai 
jogait művelődési erejűkből és vágyukból 
iparkodnak igazolni. Ezek a feminista 
polémiák terelik a figyelmet a magyar 
nőnevelés ügyére. Legkiválóbb harcosai 
Fáy A., Karacs T. és Teleki Bl. (1. o.). 
Nem a női emancipációért, hanem a neve
lésért küzdenek, mert a rendezett társa
dalomban a nő célját az embernevelésben 
látják. Előbb belső szellemi reformot sür
getnek s aztán a jogok kivívását. A század 
második felében az alsó és középfokú nő
nevelés rendezése Eötvös J., Zirzen J., 
Csengery A., Veres Pálné, Trefort Á. nevé
hez fűződik. Ezután jöhetett szóba a nő
emancipáció legfőbb eszközének, az egye
temi nőképzésnek ügye. Ezt a kérdést ná
lunk először gr. Hugonnai Vilma esete ve
tette felszínre, aki a zürichi egyetemen
1880. szerzett orvosi oklevelét honosít
tatni akarta. Kérését akkor elutasították. 
I. Ferenc József Wlassics Gy. vk. minisz
ter előterjesztésére csak 1895. nyitotta 
meg a nőknek a bölcsészeti, orvosi és gyógy
szerészi pályákat, de a jogi kar és a műegye

tem ezentúl is zárva maradt számukra. 
A Feministák Egyesülete és a Magyar 
Nőegyesületek Országos Szövetsége 1912. 
kivívja a jog- és államtudományi kar 
államszámviteli tanfolyamára való be- 
iratkozhatést. A teljes tanszabadságot 
az 1918. forradalom valósítja meg, de 
ennek hatálya a törvényes rend helyreállí
tásával megszűnt. A Magy. Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Orsz. Szövetségének 
női szakosztálya 1923. újra kérelmezi az 
összes tudományszakok megnyitását a 
nők előtt, de ezt a bp. egyetem tanári kara 
visszautasítja. Végre az ügyet az 1926. 
évi XXIV. t. c. szabályozza, amely ki
mondja, hogy a férfi és női érettségi 
egyenlő mértékben jogosít bármely fő
iskolára s csak a gyakorlati életre való 
tekintettel tart fenn némi korlátozást. 
A F. eszméinek terjesztésére szolgál az az 
irodalmi és társadalmi propaganda, ame
lyet egyesületek és kongresszusok végez
nek. A Nőegyesületek Nemzetközi Szö
vetsége (International Councü of Women) 
1889. Washingtonban alakult s ötéven
ként tartja kongresszusait. Magyarország 
részéről a szövetség tagja a „Magyar- 
országi Nőegyesületek Szövetsége“. A nők 
szavazati jogát a Nők Szavazat jogi Nem
zetközi Szövetsége sürgeti. Magyarországi 
tagja a „Feministák Egyesülete“. Az egye
temet és főiskolát végzett nők nemzetközi 
szövetségének magyar alakulata 1925 óta 
Ritoók E. vezetésével fejt ki eredményes 
működést. Az előbbi idők radikális túlzá
saival szemben a háború után a szociális 
jellegű nőmozgalom erősödik, amelynek 
vezéralakja Tormay C.

í r o d .  Műi, J. Stuart: Subjection of women, (1869). 
Avril de Sainte Croix : Le féminisme (1907). Dell Floyd: 
Women as world builders (1913). Snowden, Ethel: The 
féminist movement (1913). Zahn-Earnach : Die Frauen
bewegung (1928), Lange E . Die Frauenbewegung 
in ihren modernen Problemen (1914). Lange, E . u. 
Bäumer G .: Die Geschichte der Frauenbewegung 
in den Kulturländern (1907). Barnes, Earl: Women 
in modern society (1912). Bebel Äug.: Die Frau und 
der Sozialismus (1910). Bäumer G .: Die Frau in Volks
wirtschaft und Staatsleben der Gegenwart (1914). 
Jaussi Nelli: Der wirtschaftliche Aufstieg der Frau 
(1928). Bridel L . : La femme et le droit (1884). Spranger 
E . : Die Ideen einer Hochschule für Frauen un d die 
Frauenbewegung (1916). Komis G y.: Eszmények (1927. 
II. köt. 455—578.1.). ü. a. : Nők az egyetemen (1925). 
jBobula I . : Az egyetemi nőkérdés Magyarországon 
(Napkelet 1928). Takács É . : Feleletek a Szt. Gellért
hegy mellől (1828). Molnár A . : A nőképzés hazánkban 
(1877). Kármán M .: Feminizmus és pedagógia (Peda
gógiai dolgozatai, I. 177—89). Gyertyánffy J . : Levelek 
a feminizmus és a nőnevelés kérdései köréből (ism. 
M. P. 1917). Személyi K . : A nő magánjogi helyzete 
(1918). Lechner K . : A női lélek és a feminizmus orvos
természettudományi megvilágításban (ism. M. P. 
1923). Folyóiratok: Frauenfrage, Zentralblatt des 
Bundes der deutschen Frauenvereine (1916—). Jus 
suffragii. Monthly organ of the international women 
suffrage alliance (1907—). Magyar nő. A kér. feminiz
mus lapja (1918—). A dolgozó asszony (1928—). A Nő. 
Kiad. a Feministák Egyesülete (1914—).

Práhács.
Fémipari szakiskolák: 1. Szakiskolák.
Fénelon, Francois de Sálignac de la 

Mothe, cambrai-i érsek (1651—1715). Elő
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kelő, de az udvartól távol élő nemesi csa
ládból származott. A papi pályára lépve, 
hitbuzgósága és szónoki képességei felkel
tették iránta a királyi ház figyelmét és 
1689. a dauphin nevelését bízták rá. 1695. 
Cambrai érseke lett, de különösen a Télé- 
maque miatt elvesztette az udvar kegyét 
1697. s ettől kezdve csak hívei lelki gon
dozásának élt. F. a nevelés elméletének 
egyik klasszikusa. Különösen figyelmet ér
demel a nőnevelésről írt Traité de Veduca
tion des füles (1687) c. műve, amelyben ezt 
a maga idejében alig méltatott kérdést nagy 
józansággal és finom lélekkel tárgyalja. 
Meggyőződése, hogy „a nők rossz nevelése 
több szerencsétlenséget okoz, mint a fér
fiaké”.. Művében számol a női lélek jó és 
rossz tulajdonságaival, s szelíd, józan, tü
relmes tekintély vezetése alá kívánja őket 
rendelni, aki a természet által a nők szá
mára kijelölt életutakon vezesse őket. A 
nőktől várja a családi élet egyszerűségé
nek és tisztaságának a fenntartását, amely 
a társadalmi élet egészségének az alapja. 
Híve a nők intellektuális képzésének, de 
a fősúlyt mégis a háziasszonyi erények ki- 
fejlesztésére veti. Amint F. a dauphin ne
velője lett, nehéz feladat várt rá. A trón 
várományosa önfejű, engedetlen és érzéki 
hajlamú fiú volt, akinek a nevelése nagy 
türelmi próbára tette nevelőjét. F. meséket 
és dialógusokat írt számára. Amazok olyan 
történetkéket ábrázoltak, amelyek a dau
phin helytelen erkölcsi tulajdonságait mu
tatták be, s mindegyikből kitűnt ezeknek 
az elítélendő volta. Emezek pedig görög és 
római hősök beszélgetései alakjában az ifjú 
lélek számára könnyen megérthető okta
tást tartalmaztak az emberi tudás külön
böző területeiről s egyben jellemükkel 
utánzásra méltó férfiakat ismertettek meg 
vele. Hasonló cél vezette F.t a Télémaque 
megírására, amely lényegében a kormány
zás művészetének pedagógiai allegóriája. 
Tükör ez a könyv, amelyet a bölcs nevelő 
azért tart a trónörökös elé, hogy belőle 
önismeretet, bölcs önmórséklést és a tör
vények, a vallás és erkölcs iránti tiszteletet 
tanuljon, s hogy ember- és hazaszeretet 
vezesse őt népe kormányzásában. Hasonló 
szellemben ír a királyok kötelességeiről 
F.nak egy másik, szintén a dauphinnek 
ajánlott műve : Examen de conscience sur 
les devoirs de la Royauté. F. mint a nevelés 
elmélkedője a renaissanceban kezdemé
nyezett ú. n. individuális pedagógia kép
viselője. Mint bárok ember tele van az 
antik heroizmus csodálatával, de a po
gányság csodálatát keresztény /olkület 
szelidíti meg nála. A nők nevelése terén 
igazi kezdeményező, s amit ebben az eddig 
elhanyagolt problémakörben alkotott, an
nak maradandó értéke van.

í r o d .  Bizos : F. Educateur (1886). Fénelon : De 
l ’éducation des fiiles (az 1687. kiadás szövege, jegyze
tekkel tanerők számára kiadta Ch. Defodon, 1907*, 
XVI, 149 1.). M. Oaynac: La jeune füle de demain (De

l’Éducation des fiiles de F., conférence, Paris é. n. 43 1.). 
Card. Bausser: Histoire de F. (4 köt., 1860). J. Lemaitrc : 
F. (1910). H. Brémond: L’apologie pour F. (1910). 
O. Compayré: F. et l ’éducation attrayante (1910). 
Q. Lefévre : L'éducation des fiiles au XVIIIme siécle 
(Kevue Pédag. 1909). E. v. Sallurilrk : F. u. die Literatur 
der weiblichen Bildung in Frankreich v. 01. Fleury bis 
Frau Necker (1886, 422 1.). Nőnevelés F. után Barkóczy 
L. (1842). Fénelon: Télémaque (ford. gr. Haller L. 
1755, 1758*, 1770*). Ü. a. lord. Zoltán J. (1873). L. 
CrousU: Bossuet et F. (2 köt., 1894). Findczy IV. 
(66—71. 1.). Weszely: F. és a nőnevelés (1903). Ballen
egger H .: F. a leánynevelésről (Aradi áll. 1. leányisk. 
ért. 1911). ü . a . : Mme de Maintenon és a st. cyri iskola 
(u. o. 1912). Nagy József (Pécs).

Fenyítés : 1. Büntetés.
Fenyvessy Ferenc (1855—1903) publi

cista, orsz. képviselő, főispán. A képviselő
házban közokt. kérdésekben ismételten 
felszólalt. M. : Felső oktatásunk reformja
(1889). A görög nyelv tanításának kérdése 
Magyarországon (1890). Szerk.: Magyar 
Újság.

Ferenc I., francia király (1494—1547) 
kiváló szellemi tulajdonságokkal rendel
kezett, előmozdította a könyvnyomtatást, 
az igazságszolgáltatásba kötelezően be
vezette a francia nyelvhasználatot, a francia 
művészekkel megismertette az olasz re- 
naissance-t és Párizsba hívta Leonardo da 
Vincit, Benvenuto Gellinit stb. Ez időben 
Párizsban is élénk irodalmi és tudományos 
mozgalom volt. Az I. F. által alapított 
Collége de France-ban (1. o.) docensekül mű
ködött újabb erők már-már biztosították a 
humanista irány győzelmét s még csak 
a Sorbonne (1. o.) képviselte a középkori 
skolaszticizmust. E mozgalmakba sodorta
tott bele lassanként Sturm (1. o.) is, akinek 
1530—37-ig a College royalban a görög és 
római írókról tartott előadásait rendkívüli 
siker koronázta. Maga F. is kegyeiben is 
bizalmában részesítette. V. ö. Heubi : 
Francois Ier et le mouvement intellectuel 
en France (1913). Fináczy : IH . 107 sk. 1. 
Molnár Al. : XVIII. század (69—70. 1.).

Ferenc, 1. Assisi szent (1182—1226). Csa
ládi nevén J. Bernardone Moriconi. A kö
zépkor legkimagaslóbb alakjainak és szent
jeinek egyike, aki az evangéliumi szegény
ség és apostoli, áldozatos szeretet eszmé
nyével indult a lelkek meghódítására és 
megreformálására. Rendjével (1. Ferenc- 
rendiek) együtt a népek térítése és vallá
sos megújhodása és nevelése terén a leg
nagyobb munkát végezte. Jelentősége, 
hogy a lassankint anyagias felfogásúvá és 
durvává vált középkori szellemet a lélek 
vallásos elmélyülésére és a szegény nép 
áldozatos szeretetére bírta.

í r o d .  Cuthbert (németül Wildlöcher): Der hl. Fr. 
T. A. (1930). Beissel: Die kulturgeschichtl. Bedeutung 
d. hl. F. v. A. (Stimmen aus Maria-Laach, 1887). U. d. 
Alencon : Les idées de St. Fr. d’A. sur la science (1913). 
Balanyi O y.: Assisi szent Ferenc élete (Szt. István 
könyvek, 31. sz.). Brints F r .: A. Szt. F. pedagógiája 
(M. K. 1926). Jörgensen-Hinchíeld: A. Szt. F. élete 
(Oluj-Kolozsvár 1925, ism. M. K. 1926, 21).

— 2. SzaUzi szent (1567—1622) szelídsé
géről és a szegények nagy szeretetéről neves 
genfi püspök, az ellenreformáció kimagasló
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alakja, aki tollával (Philothea, Theothi- 
mus stb.)> apostoli buzgóságával (pap
nevelés reformja) és a Visitatio B. Mariae 
Virg. nevezett betegápoló és tanító apá
cák (szaléziánus nővérek) testületének ala
pításával (Chantal F. J. Francisca) sokat 
fáradozott az egyházi élet megjavítása ér
dekében. L. m ég: Don Bosco.

í r o d .  St. Francois de Sales : Oeuvres (1834-től máig, 
több mint 18 kt.). Á. de Maryerie : St. F. de Sales (1910). 
Delplanque: St. F. de S. humaniste et écrivain latin. 
(1907). B. B

Ferenc József-nevelőintézet (m. kir.). 
A bp. II. kér. kir. egyetemi kát főgimn. 
mellé állíttatott fel gr. Csáky vk. minisz
tersége alatt, hogy a nevelőintézetben el
helyezett ifjak középiskolai tanulmányai
kat az otthoni kört helyettesítő gondos 
felügyelet és nevelés mellett végezhessék 
el. A F. alapszabályait, személyi szerve
zetét I. Ferenc József 1889. hagyta jóvá 
és megengedte, hogy az intézet a nevét 
viselje. A növendékeknek egyenruhájuk 
van, amelyhez kardot hordanak. A F. a 
vk. min. rendelkezése alatt áll, élén egy 
főigazgatóval (régebben : kormányzóval). 
A felügyelői és nevelői teendőket nevelőd 
tímárok végzik. A növendékek, középisk. 
tanulmányaikon kívül, idegen nyelvi ok -' 
tatásban, zenében, tánctanításban része
sülnek és nagyban művelik a sport külön
böző ágait; a II. kér. kir. egyetemi reál
gimnázium nyilv. tanulói; a délelőttöket 
ott töltik, a nap többi részében pedig a 
nevelőintézetben tartózkodnak tanárok 
felügyelete és vezetése mellett. Péch.

Ferenc József Tanítók Háza s 1. Tanítók 
Házai.

Ferenc József Tanonc-otthon : 1. Ipar-

Ferenc József tudományegyetem. A má
sodik magy. egyetemet 1872. Kolozsvár 
kapta és a király 1881 jan. 4. k. alapító 
oklevelében megengedte, hogy az a m. kir. 
F. J. tud. egyet, nevet viselje. A tanszékek 
száma az alapításkor 40 volt, 1919-ig 51-re 
emelkedett, Szegeden (1931): 63. Hallgatói
nak száma fokozatosan növekedett: 1872/3: 
258, 1885: 500, 1890: 600, 1895 : 700, 1898 : 
1000,1906 : 2410, 1916 : 420, 1931: 2041. A 
románok 1918. dec. 24 szállták meg Kolozs
várt és 1919szept.ben 62 rendes ésrendkív. 
tr.t neveztek ki, akik nov. 3. megkezdték 
a kizárólag románnyelvu olön.rlásolrnt n )-t>S7 
febr.”TT~ä roílláll MrSIy~nagy ünnepélyes
séggel megnyitotta Erdély román egye
temét. A hűségeskű megtagadása miatt 
kiutasított magyar tanárok Bp.re mene
kültek, ahol az 1920 febr. 20. miniszter- 
tanács határozata alapján a kolozsvári 
egyetem is ideiglenesen elhelyezkedett és 
az 1919—20. tanév 2. felében az előadá
sokat megkezdték. A kormány gr. Teleki 
Pál akkori miniszterelnök javaslatára hoz
zájárult ahhoz, hogy az egykori kolozsvári

egyetem Szegeden helyeztessék el (1921. 
évi XXV. t. c.).

í r o d .  Márki S . : A m. kir. F. J. tud. egy. története 
1872—1922 (1922). Az egyetem 50 éves jubileuma 
alkalmából kiadott füzet (1922). Magyary Z . : A magy. 
tudománypolitika alapvetése (1927, 715. I. f.).

/ ^ í  erencrcndick. Az assisi szt. Ferenc (1. o.)
'által alapított szerzetes rend tagjai, akik
nek eleinte kis testvérek (fratres minores, 
minoriták) a nevük. Eredeti szabályaik 
különböző értelmezése következtében a 
rend idővel több testvérágra szakadt (kon- 
ventuálisok, obszervánsok, kapucinusok). 
Hivatásuknak a népek térítését és vallásos 
nevelését tartották, ennek eszközéül pedig 
az evangéliumi eszmények szerint alakított 
élet példáját (teljes szegénység, kolduló._ 
rend), a prédikációt és Canil'áSt TőRmtelíe.k.
~K rend története példázza azt a gyakorta 
megismétlődő átalakulást, amely szerint 
kezdetben a szellemiek, a tudományok 
terén a legszükségesebbekre korlátozódó 
testület rövidesen a legmagasabb tudomá
nyokhoz emelkedik fel. A F. is eleinte,
mirj.t_váll diTrfarnít ók-,—hito k ta tó k  kezrjik.

. később falusi, kolostori és városi iskolák
mesfcfgf; yg^52grn!"'a2~'?ovotbmek Pari jött1_
és kateilráit lepik el. Iskoláikban főként 

-te—teológiát és skolasztikus bölcseletet 
ápolják, angol földön azonban a term, tu
dományokat is (Roger Bacon). Számos 
nagy tudós került ki soraikból: Alexan
der Halensis, szt. Bonaventura, Duns 
Scotus, Ockham Vilmos stb. Hazánkban 
a tatárjárás előtt telepszenek meg, nagyon 
elterjednek és igen kedvelttó válnak (őket 
nevezte először a nép szerzetesek helyett 
,,barát”-ainak) és sikeresen működtek 
közre a délszlávok, kevesebb eredménnyel 
az oláhok megtérítésében. Később számos 
iskolát láttak el. Erdélyben pl. Désen, 
Esztelneken, Gyergyóvárhegyen, Hunya- 
don, Szászvároson, Mikóházán kisebb la
tin iskoláik, Csíksomlyón teljes gimnáziu
muk, e két utóbbi helyen konviktusaik is 
voltak." A jezsuiták eltörlése után Egerben, 
Nagyváradon és EőéserTTs' ők tTTrntenak* 
1776 után Szombathelyen, Körmöcbányán, 
Liptószentmiklóson, Zsolnán, Esztergom
ban, Jászberényben és Gyöngyösön látták 
el a gimnáziumi tanítást*. A X IX , sz-fely»—. 
mán adták fel iskoláikat.

í r o d .  Handbuch der** Geschichte des Fr.-Ordens 
(1909). Felder: Gesch. der wissenschaftl. Studien im 
Fr.-Orden bis um die Mitte des 13. Jhdts (1904). Balanyi 
O y.: A szerzetesség története (Szt. Istv. könyvek, 
5—6. sz.). Fináczy: II'. (49. 157. s. k. 255., 269., s k. 
270. l>. B. B.

Ferenczy .Tnzse.f (1855—1928) Párizsban 
és Berlinben két évig tanult. 1883. az 
Ö. K. Tanács jegyzője, maid titkára. 1897!“  
a kolozsvári egyetem mtr., 1902. a bp. 
műegyetemen a magy. nyelv és irodalom 
r. tra. M. : Élet- és jellemrajzok Eötvös J. 
br.-ról (18851. Trefort Ág.-ról~ st.a
ikiadta ubernyík, Ézakó, Dessewfíy Aurél 
műveit. Számos cikk hazai és külföldi 
folyóiratokban.
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Ferrer Guardia, Francesco (1859—1909, 
kivégezték) spanyol forradalmár. Egyik 
leánynövendéke reáhagyta tekintélyes va
gyonát, hogy abból gyermekjóléti intéz
ményeket létesítsen, F. azonban Barceloná
ban egy,, modem iskola“ (EscuelaModerna) 
alapítására fordította, amellyel a spa
nyol papi iskolákat akarta ellensúlyozni. 
Az intézet 1901-ben 18 fiú- és 12 leány
növendékkel nyílt meg, akiket az alapító 
világnézetével egyenlő külön anarchista 
szellemű tankönyvekből együtt tanítottak. 
1906. már 40 ilyen iskola működött 
Spanyol-, Francia- és Olaszországban, 
Portugáliában és Belgiumban. Ekkor azon
ban bezárták a modem iskolákat és könyv
kiadóvállalatát lefoglalták, mert kiderült, 
hogy az az anarchista, aki az esküvőjéről 
hazatérő spanyol királyi pár fogata elé 
bombát dobott, F. iskolájának egyik 
tanítója volt, ő maga pedig a merénylet 
értelmi szerzője. V. ö. Körösi-Szabó Encik
lopédiája I. 389-—90. Ramus : F. F. sein 
Leben u. sein Werk (19293).

Fernere, Adolphe (1879—). A genfi 
egyetem mtra, az „új nevelés” kiváló kép
viselője, a tanulók szabad tevékenységén 
és önkormányzatán nyugvó cselekvő isko
lának (école active) elmélkedő je és apostola. 
Lietz H. első ,,Landerziehungsheim”-jében 
kezdi működését. 1899-ben megalapítja 
az „Új iskolák Nemzetközi Hivatalát“, 
(Bureau International des Écoles nou- 
velles). 1913-tól a francia-svájci Pléiades 
sur Blonay-i, majd a Bex-i új iskolában 
tanít egészen 1921-ig, amikor teljes meg- 
süketülése miatt kénytelen a tanítástól 
visszavonulni. 1921-ben többekkel együtt 
megalapítja az „Új nevelés Nemzetközi 
Ligáját” (Ligue Internationale pour l’Édu- 
cation nouvelle), melyben a nemzetközi 
végrehajtó bizottság elnökévé választják. 
1922. óta szerkeszti a „Pour l’Ere nouvelle” 
c. pedagógiai folyóiratot, a Liga francia
nyelvű lapját. Főbb művei : Projet d’École 
nouvelle (1909). Biogenetik und Arbeits
schule (1912). La lói du progrés en biologie 
et en sociologie (1915). Transformons 
l ’école (1920). L’éducation dans la famille 
(19233).L’école active (19263). La pratique 
de l’école active (1924). La coéducation 
des sexes (1926). L’aube de l ’école sereine 
en Italie (1927). L’éducation constructive. 
Tome I. Le progrés spiritual (1927). Trois 
pionniers de l’éducation nouvelle (1928). 
La liberté de l’enfant á l’école active (1928). 
A tevékeny iskola (M. P. 1929). A M. Ped. 
társ. 1930. tiszteleti tagjává választotta.

S e p e r t .  Transformons l ’école (ism. M. P. 1927). 
Várkonyi H .:  Az „Aj iskola” elméletírója: Ad. F. 
<M. P. 1928). A. P. (Ped. Szemin. 1931). K . E.

Ferry Jules, francia politikus (1832—
1893), kö.zokt. miniszter. Kormányzati 
tevékenysége a francia közoktatás újabb 
történetéb en a legmaradandóbb nyomot 
hagyta, amennyiben a francia-német há

ború után a törvények hosszú sorával 
egészen új alapokra helyezte a nyilvános 
népoktatást. Miután elődje, Bardoux meg
adta az anyagi eszközöket az iskolák külső 
viszonyainak rendezésére, F. az oktatás 
belső szervezetét, tananyagát, módszerét 
vette gyökeres revízió alá, a következő tör
vényes intézkedésekkel: 1879. újjászervezte 
a tanítóképzést, kötelezővé tette a gazda
ságioktatást és a testgyakorlást; 1881. álla
mivá tette a tanítóképesítést az egész 
vonalon, 1882. törvényt alkotott az egye
temes tankötelezettségről és arról, hogy 
nyilvános népiskolában vallástanításnak 
nem lehet helye (lói sur la laicitó des 
programmes), 1884. ingyenessé tette a 
tanulást (lói sur la gratuitó absolue), 1886. 
törvénybe iktatta, hogy nyilvános nép
iskolákban csak világi egyének taníthat
nak (1. sur la laicité du personnel ensei- 
gnant). Az általa kibocsátott tanterv és 
módszeres utasítás, az idők haladásától 
követelt módosításokat nem tekintve, 
lényegileg ma is érvényben van. Mind
ezek a reformok, különösen azok, melyek 
az egyházaknak az 1850-ki törvényben 
(lói Falloux) gyökerezett jogait érzékenyen 
érintették, sőt csorbították, bírálat tár
gyává tehetők, de kétségtelen, hogy a 
francia nép értelmi műveltségének szín
vonalát néhány évtized alatt hatalmasan 
felemelték. Míg a múlt század hatvanas 
éveiben még a felnőtteknek %-része volt 
analfabéta, ez a szám a század végén már 
3—4%-ra szállott alá. F. a legfőbb köz
oktatási tanácsot is újjászervezte és a 
középiskolai tantervet modernizálta, to
vábbá 1880. törvényt alkotott, amely 
szerint tudományos fokozatokat (dokto
rátust) csakis állami egyetemek adhatnak, 
végül (ugyancsak 1880.) törvényben szabá
lyozta a felsőbb leányoktatást. F .t sokszor 
szélsőségekbe ragadta kultúrpolitikája. 
Törvényalkotásainak nagy része radikális. 
Az 1904. évi egyesületi törvény, amely a 
ta nító szerzetesrendek ellen irányul, abban 
a kultúrharcban gyökerezett, amelyet még 
F. indított meg, a tanítás szabadságának 
fölötte egyoldalú értelmezésével.

í r o d .  Robiquet: Discours et opinions de J. F. 7 köt. 
(1893—98). A. Rambatid: J. F. (1903). Fináczy E . :  
Francia középiskolák (1890). J-\

Fertőző betegségek elleni védekezés alap
elvei : elkülönítés, tisztaság, oltás által a 
betegség terjedésének meggátlása. Magyar- 
országon a meghaltak fele F.től pusztul el. 
Az oktatónak úgy saját, mint a reá bízott 
gyermekek szempontjából szükséges tud
nia, hogy az egyes F. kórokozói a szervezet 
milyen váladékaival terjednek.

Kolera baktériuma a beteg ürülékével és hányadéká- 
val, hastífusz ürülék, vizelet, bányadék, vér és geny 
útján, vérhas ürülékével, difterítisz, influenza, kanyaró, 
fültőmirigylob, szamárköhögés orr-, száj- és garat- 
váladékával, vörheny orr-, száj-, garatváladék és hámló 
bőr, gümőkór a megbetegedett szerv váladék révén, 
vérbaj az ember vére közvetítésével, sebből-sebbe,



593 Fertőző betegségek Festetics György 594

malária az ember yére közvetítésével (anopheles) 
veszettség a nyál közvetítésével, lépfene geny, köpet, 
ürülék, vizelet útján terjed.

A legtöbb F.et az ember csak egyszer 
kapja meg. Az emberi szervezetnek ki- 
állott fertőző betegség utáni állapotét ne
vezzük az illető F.gel szemben immunisnak. 
Egyes F. kiállása tartósan immunizál 
(pl. a difteritisz), másik csak nagyon rövid 
időre (pl. az influenza). A szervezetnek 
ezt a képességét kihasználja az orvos az 
aktív és a passzív immunizálásra. Aktív 
immunizáláskor a szervezetet kényszerít
jük ellenanyagok termelésére, mert időnk 
van hozzá. Ilyen eljárás pl. a himlőoltás 
(1. o.). A passzív immunizáláskor a szer
vezetbe kész ellenanyagokat viszünk be, 
mert nincs veszteni való időnk. Ilyen a 
difteritiszben megbetegedett oltása ló vér - 
savóval. Amikor mind a kettőt használjuk, 
akkor szimultán oltást végzünk. Magyar- 
országon az 1894/91. 954. sz. B. M. rendelet 
értelmében a következő F. bejelentése kö
telező :

Betegség Iskolai kitiltási idő Környezet
kitiltása

himlő ............... ö hét 14 nap
pestis ..............  6 hét 14 nap
vörheny ..........  6 hét 8 nap
difteritisz..........  4 hét 8 nap
poíyomielitis . .  6 hét 3 hétre
gümőkór..........  további intézkedésig környezet nem
influenza ........  8 nap ,,
«ncephalitis . . .  gyógyulásig ,,
kanyaró ..........  14 napra ,,
szamárköhögés 6 hét ,,
bárányhimiő . .  14 nap ,,
fültőmirigylob 14 nap ,,

Ha valamely iskolában pestis, himlő, 
kolera, tífusz előfordul, azok a helyiségek, 
ahol a beteg megfordult, 14 napra lezá- 
randók, az osztálytársak pedig elkülöní- 
tendők. Vörheny, difteritisz esetén az illető 
osztály 8 napra bezárandó és a fertőzés oka 
a legszélesebb mederben kutatandó. Az 
oktatószemélyzet saját érdekében jól 
teszi, ha a tanulókat naponta az első órá
ban abból a szempontból figyeli meg, váj
jon nincs-e valamelyik tanulója az osztály
nak valamely fertőző betegségnek „lappan- 
gási szakában“ . Erre nézve tám pont: 
1. köhögés, 2. nátha, 3. vörös szem, 4. láz. 
Az első hármat egyszeri ránézéssel elintéz
hetjük, a láz megállapítására azonban min
den osztályban kéznél legyen a lázmérő. 
Fontos, hogy a hosszabb időt mulasztott 
tanulók bőrét tenyér- és talpterületén néz
zük meg, nem jelentkezik-e hámlás, mert 
az iskolákban rendesen a hámlási szakban 
terjed a vörheny és nagyon gyakran éppen 
az oktatószemély esik a járvány áldo
zatául.

í r o d .  Qerlóczy Z s .: X fertőlő betegségekről (Egészség 
Könyvtára VIII. köt.). V. a. : X  f. b. és az iskola, 
különös tekintettel az iskolaorvos működésére (E. K. 
XX. köt. 1929). Eókay Z .: X  hév enyes f. h. leküzdé
séről (u. o.). B é r e z i .

Fessler Aurél Ignác (1756— 1839) törté
netíró, mint kapucinus egy évet Mária-

besnyőn is töltött, 1784. a keleti nyelvek 
tr. a lembergi egyetemen ; 1791. a prot. 
hitre tért és Berlinben Fichtevel együtt 
dolgozott ; 1809. Péterváron a keleti nyel
vek és bölcsészet tr. ; 1810. nevelőintézetet 
n y ito tt; 1833. Péterváron főszuperinten
dens. M. : Die Geschichten der Ungern u. 
ihrer Landsassen (10 köt., Lipcse 1812—25, 
új kiad. 5 köt. 1867—83). Több munkája 
magy. nyelven is megjelent.

í r o d .  Koszó J. : E. A. I. (1923).
Fest Aladár (1855^). Egyike volt az 

elMjlslR/k, akik ±J er Hart nevelési elveit 
alkalmazták a magyar középiskolában. 
Rövid ideig Félegyházán tanárkodott, 
majd áll. ösztöndíjjal a ^pisai és róma i - - — 
egyetemeket látogatta. E ílitan ~"fiumei 
úll. gimn. r. tr. és ig. (1896— 1911); 1911. 
a bp.-fővárogj^tfink. főigazgatósághoz osz- 
tatoTT Tie', 191 2—-T918. ugyanitt főig. 
1923. óta ~a Ijazdas ágtud. Egyi karon 
az olasz nyelv előadó tr. Számos pedag. 
cikke jelent meg (Magyar Tanügy, Közép- 
isk. Tanáregy. Közlöny, Magyar Közép
iskola), amelyek főleg a történelmi okta
tással és az olasz középiskolákkal foglal
koztak. Olasz nyelvi és irodalmi tan
könyvei : Olasz Nyelvtan I—II. r. Az 
olasz irodalom kincsei I—II. k.

Festészeti mesteriskola : 1. Képzőművészeti 
Főiskola.

Festetics György gr. (1755—1819) a keszt
helyi Georgikon alapítója. Mint huszáral
ezredes síkra száll a magy. nyelv használa
táért, amiért elfogják. Amikor kiszabadul,
36 éves korában visszavonul Keszthelyre, 
ahol az okszerű gazdálkodás érdekében 
úttörő munkásságot fejt ki. Az uradalmi 
én7(bii.üxfrW'IpliéDzésérc 1797. a Georgikon 
nevű tanintézetet alapítja, amelybe utóbb 
idegeneket is felvettek. F. levélben Tesse- 
dik (1. o.) tanácsait kéri, sőt az intézet 
igazgatóságát is neki ajánlja fel. A Georgi
kon volt Európában az első mezőgazdasági 
főiskola  ̂ Thaer möglini (Poroszország) 
iskoláját csak 18Ű6.' alapítja. A Guui'giknrF 
hoz kapcsolódik nemsokára egy földmíves- 
iskola parasztfiúk számára, majd 18Ó4.

"egy Pristaldeum nevű tanfolyam, amelyen 
jogvégzett fiatalemberek képezhetik to
vább magukat a mezőgazdasági ismeretek
ben. Az intézet tanulmányi köre és szer
vezete folyton bővü l: 1806. erdész-, va
dász- és kertésziskola nyílik meg, amelyet 
1808. mémökjskqla^jnénesmesteri és lo- 
vászískola, sőt gazüaasszonyi iskola követ.
F. az intézet tanulóival Helikon néven 
önképzőkörszerű irodalmi társulatot alakít, 
amely évenként kétszer rendez nyilvános 
díszgyűlést : Ferenc király születésnapján 
és a Georgikon vizsgálati idején. F. fia 
nevelője számára 1799. egy Fiam nevelését 
tárgyazó planum-ot szerkeszt, amelyet egé
szen Locke és a francia felvilágosodás 
szelleme hat át. A csurgói gimnáziumot 
is F. alapította 1-792.
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í r o d .  K o m is: Eszmények (I, 445—98, II, 171, 
382, 404). Kiss J á n .: Emlékbeszéde (Akad. Évkönyv I.). 
Lakatos V . .' F. Gy. plénuma (M. K. 1910).

Fialowski Lajos (1846— 1909) botanikus 
és nyelvész, a soproni reál. és a bp. V. kor. 
gimn. tr. Főleg a botanika műnyelvének 
tisztázásával és megállapításával s a magy. 
füvészet őseinek (Melius P., Beythe J. és 
Andr.) munkáiban megállapítható növé
nyek földerítésével foglalkozott. M. : Ké
mián fölépülő mineralógia és geológia 
veleje (1889). Özeik. Kertészeti Lapok 
(1885). — ___

Fiatalkorú bűnözők, (fk. b.) I. Fogalom : 
fk. azok a büntető törvénybe ütköző cse
lekményt elkövetett egyének, akik a gyer
mekkor határán már túl vannak, azonban 
még nem érték el azt a kort, amelyben 
felelősségrevonásuk és megbüntetésük az 
általános anyagi és eljárási törvények 
szerint történik. Az egyes államok törvé
nyei különböző életéveket vesznek alapul, 
amelyeken belül a törvénybe ütköző cse
lekmény elkövetőjét fk.nak tekintik. 
(Anglia 16., Németország 14. évtől kezdve 
stb.). A magyar törvény szerint (1908. évi 
X XXVI. t. c.) a gyermekkor a 12. életévig, 
a fiatalkor 12— 18. évig tart, ezentúl pe
dig az általános rendelkezések nyernek al
kalmazást. (K ivétel: 20 éven alóli egyén 
halálra nem ítélhető. 1908 : XXXVI. t. c. 
32. §.). II. A fk. b. jellembeli sajátosságai 
általában kevéssé különböznek a felnőtt 
bűnözőkétől. Ügy az előbbieknél, mint az 
utóbbiaknál észlelhetők a terheltség (de
generáció), környezet, életkörülmények ha
tása, amelyek a tiltott cselekmény elköve
tésére ösztönöznek. Kétségtelen, hogy 
a fk. b.nél a külső behatások nagyobb erő
vel érvényesülnek, mert a fk. önzése, meg
gondolatlansága, utánzási hajlama és 
tapasztalatlansága is egyengeti az ily ha
tások számára az utat. így  tehát nyilván
való az is, hogy a tisztességes környezet, 
az erkölcsös nevelés, amely az élettapasz
talatokkal járó eldurvulás, a rossz példa 
és az ébredő ösztönök hatását ellensú
lyozza, fk.ban a bűnöző hajlam kifejlődé
sét elnyomni alkalmas. A fk. b. szempont
jából azért a megelőzésnek hatványozott 
jelentősége van, s a megtorlásnak csupán 
végső sorban szabad irányadónak lennie. 
III. A fk. b. számaránya az európai sta
tisztikai adatok tanúsága szerint általában 
az, hogy 10— 12 felnőtt bűnözőre jut egy 
fk. b. Az elkövetett bűncselekményeket 
illetően a lopás és a testi épség ellen el
követett bűncselekmények csaknem ki
merítik a fk. b. terhére írható cselekménye
ket. Természetszerűleg ritkán fordulnak 
elő azok a bűncselekmények, amelyek 
hosszas előkészületet, nagy megfontolást 
és távolabbi szempontok figyelembevételét 
követelik. Az elkövetésnél való utánzási 
ösztönre mutatnak a feltűnést keltő bűn
esetek, szín- és mozgófényképdarabok

egyes részleteinek megismétlése, a való
ságba való átvitele. (Tolvajszövetségek, 
bűntanyák szervezése.) IV. Törvényhozási 
intézkedések különösen a fk. b. ellen volta
képpen csak kb. három évtized óta van
nak. Az Amerikai Egyesült-Államok való
sították meg elsőnek azt az eszmét, hogy 
a fk. b.kel szemben különleges törvényeket 
kell alkalmazni, amelyeknek célja az, 
hogy a fk. megjavíttassék, megfelelőbb 
környezetben nyerjen elhelyezést, elha
nyagolt nevelése pótoltassék és mindezek 
mellett munkás, kenyérkereső életmódhoz 
szoktattassék. E célok megvalósítása érde
kében különleges intézmények alkotására 
volt szükség, amelyeket azután az európai 
államok is sorjában átvettek. A fk. b. 
ügyeiben a fk. bíróságai járnak el. Ezek 
állapítják meg a fk. b. egyéniségének és 
életviszonyainak megvizsgálása után, váj
jon mily intézkedés szükséges a további 
bűncselekményektől való visszatartás és 
megjavítás végett. A fk. b. életmódjának, 
környezetének ellenőrzését a pártfogó 
tisztviselők végzik ; a fokozott ellenőrzést, 
rendszeres nevelést a javítóintézetek (1. o.) 
végzik, míg a legsúlyosabb esetekben nól- 
külöhetetlennek mutatkozó büntetés végre
hajtása a fk. fogházában történik. A bün
tetés foganatosításánál azonban ugyancsak 
a nevelőhatásnak kell légióként érvé
nyesülnie. Pénzbüntetést csupán az ön
álló keresettel rendelkező fk. ellen, s csak 
kisebb jelentőségű (kihágás) esetekben 
lehet kiszabni. Magyarországon a fk. b. 
ellen küzdő jogszabályok legfontosabbika 
a fenti elveket megvalósító 1908 : XXXVI. 
t. c. Gondoskodik e törvény arról is, hogy 
12 éven alóli, de züllés veszélyének kitett 
gyermekekkel szemben is megtehessék 
a fk. bíróságai a szükséges intézkedéseket. 
Adott esetben vizsgálnia kell a bíróságnak, 
vájjon rendelkezik-e a fk. a büntethető
séghez szükséges értelmi és erkölcsi fej
lettséggel. Ha ez meg nem állapítható, a 
fk. büntetőjogi felelősségre nem vonható, 
vele szemben csupán védő és óvóintéz
kedések alkalmazhatók. Kiegészíti e tör
vényt a fk. bíróságáról szóló 1913 : VII. 
t. c., amely a fk. ügyeiben követendő kü
lönleges bűnvádi eljárást szabályozza. E 
törvénynek célja nem csupán a fk. b.kel 
szemben alkalmazandó legcélszerűbb in
tézkedés megválasztását lehetővé tenni, 
hanem gondoskodni arról is, hogy az el
járás során a fk. lelkét, erkölcseit káros 
behatások meg ne fertőzzék, a fiatalkorban 
elkövetett ballépés ne legyen alkalmas 
arra, hogy a fejlődésben levő egyént éle
tére megbélyegezze, jövőjét is tönkre 
tegye.

I  r o d. ff. Gross : Kriminalpsychologie (1905). Gruhle : 
Ursachen d. jugendlichen Verwahrlosung u. Kriminalität- 
(1912). Engelberg: Jugendgerichte (1912). Heilung : 
D. Schutz d. Jugend vor erziehungswidrigen Einflüssen 
(1915). Lou : Juvenile courts in the United States (1927). 
Moreau: De l'homicide chez les eufants (1892).
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Ferrianni: Minorenni deliniquenti (1896). Statistisches 
Jahrb. f. d. Deutsche Reich. Fr. K leist: Zur psycho
analytischen Bewertung u. Behandlung jugendlicher 
Bechtsbrecher (Ztschr. f. psychoanalit. Pädagogik, 
1927 nov.). Magyarország igazságügye. Illés : A büntető
novella zsebkönyve (1910). A fiatalkorúak bírái, ügyészei 
és pártfogó tisztviselők részére rendezett továbbképző 
tanfolyamon tartott előadások (I—II. 1914). K é p é r t .  
Wit’ I I .: A középisk. ifjúság és a bűnözés (M. K. 1918). 
Holtmann M .:  A gyermeki bűnözés és a mozi (N. L. 
1980: 9—10. sz.). NémethP.: A fk. bíróságainak helyzete 
a gyermekvédelemben nemzeti szempontból (N. L. 
1931: 16. sz.). Auer.

Fiatalkorúak bírósága : 1. Gyermekblró- 
ságok.

Fiatalkorúak munkája : 1. Gyermek-
munka.

Fiatalkorúak tanúvallomásai: 1. Tanú
vallomások.

Fichte, Johann Gottlieb (1762— 1814) 
a német idealizmus egyik legjelentékenyebb 
képviselője, a németségnek Luther óta 
legnagyobb hatású ébresztője, egyben a 
romantikus mozgalom atyja. Többévi ne- 
velősködés után előbb Jenában egyet, 
tr., ahonnan azonban teológiai állásfogla
lása miatt távoznia kellett ; majd rövi- 
debb ideig az erlangeni egyetemen műkö
dik, közben érintkezésbe kerül a roman
tikusok körével, Berlinben és Königs- 
bergben nagyobb nyilvánosság előtt nagy
hatású előadásokat tart (Grundzüge des 
gegenwärtigen Zeitalters, Reden an die 
deutsche Nation, 1807—08), míg végre 
1809. az akkor alapított berlini egyetem  
filozófiai tanszékére hívják, ahol nagy si
kerrel tanított egész haláláig. A berlini 
egyetem első megválasztott rektora volt. 
Filozófiájában a kanti kriticizmusból in
dult ki, amelynek főleg két alapgondolatát 
ragadta meg és fejlesztette tovább. 1. Kant 
ismeretelméleti szubjektivizmusát, amely 
a tárgyi világ való lényegének (Ding an 
sich) megismerhetetlenségét hirdetve a je
lenségvilágot, mint számunkra egyedül 
lehetséges tapasztalás tartalmát az ész 
apriori elveitől teszi függővé, F. követ
kezetesen végiggondolja és a magánvaló 
fogalmát elejtve, nemcsak megismerésünk 
formáit, de annak tartalmát is az Énre 
vezeti vissza. Ennek alapján megszűnik 
az ellentét magánvaló és jelenségvilág 
megismerése közt és az egész tárgyi világ 
mint az öntudatnak, az Énnek produk
tuma jelenik meg. 2. Kantnak a gyakorlati 
ész primátusáról vallott felfogását F. szin
tén teljes következetességgel keresztül
vezette, amennyiben az Észnek lényegét 
a  tevékenységben állapítja meg. A kanti 
transzcendentális appercepció fogalma (1.
o.), az „általános tudat”, amely tisztán 
formaliter rendet és egységet teremt lehet
séges tapasztalásunk tartalmaiban, ily mó
don a létezés szubsztanciális elvévé lesz, 
az ész, amennyiben önmagára eszmél 
( =  Én), önmagát határozza meg és egy
ben az összes dolgokat is meghatározza. 
A különbség, amelyet Kant a teoretikus 
és a praktikus ész közt felvesz (minden

esetre az utóbbi primátusának hangsúlyo
zásával), F.nél ennek következtében meg
szűnik. F. csak praktikus észt ismer; az 
ész lényegileg tevékenység (Tun, reines, 
lauteres Tun), amely azonban önmagát 
szemléli. S ezt a magára ráeszmélő tevé
kenységet nevezi F. állításnak. (Setzen). 
Ez az állítás F. filozófiájának alapelve. Az 
ész, miközben cselekszik, tudja, hogy cse
lekszik s tudja, mit cselekszik ; mint ön
tudat állítja magát és az öntudat által 
szükségképpen az egész realitást. Az állítás 
tehát lényegileg fogalmi természetű. Az ész 
tevékenysége fogalmi tevékenység (Wirk
samkeit nach Begriffen) és ezért tudásunk 
minden ága és egész rendszere az ész állí
tásaiból vezethető le. Ez a levezetés al
kotja a filozófiának — vagy ahogy F. ne
vezi, tudománytannak (Wissenschafts
lehre) — tulajdonképpeni feladatát, amely 
ilymódon „az emberi szellem pragmatikus 
történetét” nyújtja s ennek sajátos mód
szere az ellentétekben való kifejtés, a 
dialektika (1. o.). Az Én szembeállítja ma
gával, mint ellentétét a Nem-Ént és mind
kettő szintézisbe olvad az abszolút Énben, 
ahol cselekvő és produktuma identikussá 
válik. Ezeken az általános elveken építi ki 
azután F. rendszerének egyes ágait, a val
lásfilozófiát, az etikát, a jog- és államfilozó
fiát és a történetfilozófiát. Ebbe az utóbbiba 
illeszkedik bele pedagógiája is. A történet
ben az ész működik, amelyhez mint végső 
célhoz, a fejlődés ellentétekben közeledik. 
Az ész u. i. a történet folyamán először 
mint észösztön lép fel, amely természeti 
szükségszerűséggel és biztossággal ural
kodik az egyének felett (ártatlanság álla
pota). Az Én azonban fokonkint eszméletre 
ébred s ennek következtében kiszakítja 
magát a természeti kötöttségekből és a 
saját egyéniségét állítja törvényül (ha
talmi kényszer állapota), ami azonban 
végül is a szellemi, erkölcsi és társadalmi 
rend szétbomlásához vezet el. F. a maga 
korát, vagyis a felvilágosodást, a teljes 
elesettség (vollkommene Sündhaftigkeit) 
állapotának nevezi, amelyből csak akkor 
fog kibontakozni az emberiség, ha bekövet
kezik a kötöttségnek és a szabadságnak 
szintézise, amikor tehát az ész az egyesben 
ébred a maga egyetemességének tudatára. 
S ennek az állapotnak a fehdézését várja 
F. a neveléstől, amint azt a német nemzet
hez intézett beszédeiben (Reden an die 
deutsche Nation) kifejtette. Bennük a fel
világosodásnak (1. o.) főleg két irányával 
helyezkedik a legmerevebben szembe : a 
kozmopolitizmusával és az individualiz
musával. Ezzel szemben F. pedagógiai 
hitvallása nemzeti és szociális. A  nevelés 
célja a nemzeti közösség regenerálása, ez 
azonban csak akkor mehet végbe, ha a 
nemzet minden tagja kivétel nélkül ön
tevékenyen alakítja ki magában az auto
nóm, vagyis a természeti kötöttségen és
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az egyéni önkényen felülemelkedő erkölcsi 
személyiséget, aki szabad elhatározásából 
rendeli alá magát az egésznek. Tehát 
öntevékenység és szabadság : ennek a kanti 
filozófiában gyökerező két fogalomnak 
összekapcsolásával és pedagógiai alkalma
zásával F. az egész német idealizmus mű
velődéselméletének elhatározóan irányt je
lölt. Csak az öntevékenység vezet el a 
szabadságra és viszont a szabadság csakis 
a tevékenységben fejtheti ki magát. Ezért 
utasít el F. a nevelésből mindent, aminek 
puszta receptív jellege van : a tanulásnak 
és a cselekvő munkának mindig együtt 
kell járnia, mert csak ez teremt közösséget, 
viszont csak a közösségen épül a szabad
ság és a szabadság teszi lehetővé a kultú
rát. Az öntevékenységnek ez a szociális 
jellege hozza F.t oly közeli vonatkozásba 
Pestalozzival, akinek az alsó népoktatásra 
vonatkozó eszméit F. az egyetemes nemzet- 
nevelés elveivé teszi s ugyancsak Pesta
lozzi módszerét tartja legalkalmasabbnak, 
amikor ennek a nemzetnevelésnek miként
jét részletesen fejti ki. A nemzetnevelés 
megszervezéséről való gondoskodás az 
állam feladata, amelynek erkölcsi lét
jogosultsága csak akkor igazolható, ha 
hatalmi államból nevelő állammá válik. 
Az államnak ezekkel az organizatórikus 
feladataival behatóan foglalkozikF. állam
filozófiájában is (1813). Különös érdeklő
dést szentelt továbbá az egyetemi (tudós) 
képzés kérdéseinek (Bestimmung des Ge
lehrten, 1794, Über das Wesen des Ge
lehrten, 1805); a mai egyetem eszméjé
nek, Humboldt és Schleiermacher mellett, 
tulajdonképpen F. a megteremtője. F. ha
tása — főleg Németországban — szinte 
kimérhetetlen. Filozófiáját közvetlenül to
vábbfejlesztették Schelling és Hegel (1. o.). 
Erős F.i hatás alatt állanak : Windelband, 
Rickert, Lask, továbbá Cohen, Natorp,
R. Eucken, W. Wundt és mások ; nálunk 
különösen Böhm Károly. A pedagógiá
ban a mai munkaiskola mozgalmának tu
lajdonkép F. az első elmélkedője ; az irány 
mai szóvivői (Kerschensteiner, Wynecken 
stb.) mind fichteánusok. Az állampolgári 
nevelés gondolata is közvetlenül F.be kap
csolódik bele.

F. összes M.t kiadta fia, J. H. F. (8 köt. 1845—46). 
Legjobban hozzáférhető a Meiner-féle Philos. Bibl.-ben 
megjelent szemelv. kiadás (kiadta F. Medicus 6 köt. 
1808—1912). A ,,Keden“-nek számos kiadása van 
(Reclamban is). í r o d .  A. Lack : F.s Idealismus n. d. 
Geschichte (1902, 19232). F. Medicus : J. G. F. (1922s). 
X . Leon : F. et son temps (3 köt. 1922—27). Max 
W undt: F. (1927). A. Buchenau : Die philosophischen 
Grundlagen der F.schen Erziehungslehre (1913). H. 
Scholz : F. als Erzieher (1914). H. Schwarz : Einführung 
in F.s Reden an die deutsche Nation (1925*). A. Riehl: 
F.s Universitätsplan (1910). 6 . Lorenz: Drei National- 
«chul-Entwürfe aus klassischer Zeit (1917, Päd. Mag. 
641. sz., a 30—43. 1. Fichtes Entwurf einer deutschen 
Nationalschule in seinen „Reden an die deutsche Nation” 
1807—08). E. Bergmann : I. G. F. als Erzieher (1928*). 
S e p e r t .  (M. P .) Szelényi Ö.:  F. mint pedagógus 
(1914). F. és Bismarck (1915, 380). Bergmann: F. der 
Erzieher zum Deutschtum (ism. 1917). Prohászka.

Figyelemnek nevezzük külső és belső 
viselkedésünknek egységes ráirányulását 
valamely külső tárgyra vagy belső 
élményre, a) A figyelem lényegét az 
egész ember ráirányulása (koncentrá
ciója) teszi. (Ez a F.ben a pozitív 
mozzanat.) A ráirányulás külső és belső, 
fiziológiai és pszichikai egyszerre. Már 
az agy szubkortikális központjaiban 
is oly folyamatok mennek végbe, ame
lyek egymáshoz rendelik az ember auto
matikus és reflex-működéseit s ezáltal 
megakadályoznak egyes tevékenysége
ket, meg előmozdítanak másokat; de 
még inkább biztosítják az egyednek vala
mire ráirányuló, tehát egységesített, 
„fixált” viselkedését (a figyelmet) a fel
sőbbrendű agyközpontok. A tudatban a 
F. azt jelenti, hogy valamely tudattarta
lom vagy lelki tevékenység az átélés közép
pontjába kerül (Fröbes); a F. alanyi él
ménye éppen azt közli velünk, hogy vala
mely tárggyal „foglalkozunk”, az „leköt” 
bennünket. A F. az egész ember egységes 
koncentrációja lóvén, vüágos, hogy e folya
matba beletartoznak azok a fiziológiai 
jelenségek is, amelyeket a F. „kísérőinek“ 
vagy „következményeinek” szokás ne
vezni : a vérkeringés, a lélekzet, a kifára
dás változásai, az u. n. kifejező mozgá
sok (pl. a vívók, a vadászok stb. figyel
mes testtartása, az arcbőr, nyak, törzs 
feszült állása), az érzékszervek alkalmaz
kodása. A figyelmes viselkedés mindezen 
elsorolt és még alább következő mozza
natok összefüggő egészében áll, nem pedig 
azok valamelyikében, b) A F. tárgya lehet 
külső tárgy vagy belső élmény. Innen 
van, hogy a F. mindenféle lelki jelenséghez 
hozzájárulhat: a szemléléshez, az emléke
zéshez, az akaráshoz stb. A F. hatása saját 
tárgyára abban áll, hogy azt a tudat közép
pontjába emeli s ezáltal nagy világosságotköl- 
csönöz neki. Vannak pszichológusok, akik a 
F. lényegét éppen e világosságban keresik. 
Mivel a F. elválaszthatatlan a saját tár
gyától, azért kísérleti vizsgálata elvi ne
hézségekbe ütközik : e vizsgálat u. i. 
akkor volna tökéletes, ha a F.t önmagában 
vizsgálhatnék, elszakítva egyéb lelki mű
veletektől (Claparéde). c) A F.ben van 
negatív mozzanat is : ez minden más fo
lyamat megállítása és elnyomása. A F . 
gátlást is jelent; meggátolja nemcsak a 
szórakozottságot és az unalmat (a F. ellen
tétei), hanem minden más viselkedésfolya
matot is, amely nem függ össze a F. tár
gyával. A F. kiválósága és értéke sok 
tekintetben a gátlások fokától függ. d)A z  
összehasonlító lélektan rávilágít arra, hogy 
a F. lényegesen összefügg az érdekkel. „Az 
érdek : lappangó F., a F. : tevékenységbe 
átment érdek” (Mac Dougall, An outi. 
of Psych. 1923, 227 1. Érdeken minden
nemű érdeklődést kell itt érteni). A F. 
tehát abban áll, hogy az egész szervezet
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alárendeli magát annak az irányításnak, 
amelyet egy éppen aktuális érdek paran
csol (Pióron). e) A F. sajátosságai : az in
tenzitás (a F. feszültségi foka), a F. meg
oszlása (azon tárgyak összege, amelyekre 
a F. egyidejűleg irányulhat), végül a tar
tósság és váltakozás. E sajátosságok közül 
legvitásabb a megoszlás némelyek sze
rint a F. minden körülmények között 
csak egyetlen egy tárgyra irányulhat, 
mások szerint többre is. Ez utóbbi azon
ban állhat a F. gyors váltakozásában is 
(„disztributív F .,f). A F. intenzitása és 
megoszlása fordított arányban állanak 
egymással, f) Vitás kérdés az is, vájjon 
beszélhetünk-e aktív és passzív F.ről, a 
F.t előidéző oka szerint ; helyesebb azon
ban önkéntes és önkéntelen F.ről beszólni, 
aszerint, amint egyéniségünk egésze az 
akarás parancsának, vagy a benyomások 
erejének engedelmeskedve fordul vala
mely tárgy felé. A F.nek tipikus különb
ségeit kétféleképpen állapíthatjuk meg : 
vagy úgy, hogy a F. tárgyi irányulását 
vesszük figyelembe (látási, hallási stb. F.), 
vagy úgy, hogy a különböző foglalkozások 
s munkatevékenységek kívánalmai sze
rint különböztetjük meg a F. formai tu
lajdonságait. Ez utóbbi, jobban bevált 
módszer szerint Giese két típust különböz
tet meg : fixáló (kis terület, nagy erősség) 
és fluktuáló (sokoldalú, tárgyról-tárgyra 
szálló) F . t ; Piorkowski pedig a következő 
típusokat sorolja fe l: állandó a F., amikor 
az alany hosszasabban, eléggé szabály
szerűen tart egy tárgyat a F. középpont
jában ; megosztott a F., ha az előbbi fel
tétellel több tárgyra figyelünk ; ritmikus, 
ha a végzett munka sajátos periodicitását 
követi; koncentráló, ha az átlagon felül- 
álló erőfeszítéssel egyetlen tárgyra irányít
juk figyelmünket; végül változékony, ha 
az előbbiek egyikével sem azonos. Az aka
rásnak a F.mel való lényeges kapcsolata 
miatt sokan a F.t nem is tekintik másnak, 
m in t ,  az akarat megnyilvánulásának. Ez 
az összefüggés, épúgy, mint a F.nek az 
érdekkel való összefüggése nevelői szem
pontból rendkívül fontos, g) A csecsemő- 
és gyermekkorban a F. együtt fejlődik a 
mozgásokkal. A gyermekpszichológusok 
bizonyos izommozgások célszerű össze
kapcsolásában látják az akarás és a F. 
első megnyilvánulását (pl. homlok), ame
lyeket a ráhallgatás, egy tárgy fixirozása 
a látásmezőben stb. követnek. Az iskolát 
megelőző korban a játék fejleszti a figyel
met : valamely elvesztett tárgyat meg
keresni vagy építőkockákból valamit meg
szerkeszteni, az első figyelemgyakorlatok. 
Az iskolásgyermek- és ifjúkorban a neve
lés legkiválóbb feladatai közé tartozik a F. 
nevelése, mert ez egyúttal az akarat neve
lését is jelenti. A c é l: erőssé és függetlenné 
tenni a F.t. Az iskolai tárgyak közül kü
lönösen a matematika, az idegen nyelvek,

a rajz alkalmasak a F. nevelésére ; megj 
jegyezzük azonban, hogy nincs oly iskola' 
tárgy, ahol a F. célszerűen s a nevelő mód
szeres jártassága szerint a legnagyobb fok
ban ne volna gyakorolható. Összefügg ez 
az érdekkeltéssel is. Bizonyos játékok, 
testgyakorlatok s végül mindaz, ami csak 
összefügg az akarat nevelésével, egyúttal 
a F.t is neveli. A gyermek figyelmének 
tipikus sajátosságai a következők : inkább 
disztributív, mint koncentráló (kevésbé 
tud gátlással elnyomni felesleges benyomá
sokat) ; könnyen elterelhető ; inkább ön
kéntelen, mint szándékos ; az új tárgyhoz 
lassan alkalmazkodik; dinamikus, azaz 
folytonosan új meg új ösztönzésekre szo
rul ; sokáig nem tud ösztönzés nélkül fi
gyelni ugyanarra a tárgyra ; érzéki, szem
léletes, kifelé irányuló ; hamarabb kifárad, 
mint a felnőttek F.e. A F.t a kísérleti lélek
tan különböző módszerekkel törekszik 
mérni. E mérésekkel azonban egyidejűleg 
egyéb lelki tevékenységet szükségképpen 
együtt mérünk, ami e mérések értékét be
folyásolja. A legnevezetesebb figyelem
mérő eljárás Bourdon teszt-je : ez azt a 
feladatot tűzi ki, hogy valamely (ismeret
len nyelvű) szövegben pl. minden a betűt 
áthúzzunk (barrage). A teljesített munka, 
vagyis a megmaradt hibás esetek száma, 
vagy pedig a szükséges idő szolgál e teszt
ben a F. mérésére. Claparéde (Comment 
diagnostiquer des aptitudes etc. 1925, 
261. 1.) e mérést kritikus értékűnek ta
lálja, mert vele nem csupán a F.t mérjük, 
hanem egyúttal a műveletbe belejátszó 
egyéb lelki folyamatokat is (izommozgá- 
sofc, jó látás, gyors automatizálódás, meg
szokás). Claparéde egymástól alig eltérő 
képek felmutatását s megfigyeltetését 
ajánlja a Bourdon teszt mellett mód
szerül.

í r o d .  Fröbes: Lehrb. der experim. Psychol. IIs.» 
67—99. 11., további irodalommal. G. Revault-d' AUonncs: 
^’attention (1. Dumas : Traité I, 846—918. II.). Reped. 
(M. F.). Székely G y.: A figyelem hatásairól (1910). 
Itamchburg P. : A figyelmetlenség pedagógiai pszicho
lógiája. és patológiája (1912). Várkonyi.

Filantropisták azoknak közös neve, akik 
az ú. n. filantropizmus elveit törekedtek 
megvalósítani. Eleinte csak Basedow (1. o.) 
dessaui munkatársait nevezték így, neve
zetesen Wolkét, Campét, Trappot, Salz- 
mannt, Oliviert, később mindazokat, akik 
a Basedow által megindított mozgalomban 
résztvettek és a Campétól szerkesztett 
16 kötetes ped. lexikon (Alig. Revision des 
gesammten Schul- u. Unterrichtswesens von 
einer Gesellschaft prakt. Erzieher 1785—92) 
munkatársai voltak, tehát Bahrdt, Stuve, 
Villaume stb. Törekvéseikben a német 
felvilágosodás a Rousseau-féle eszmékkel 
és az angol felvilágosodással (Locke) talál
kozott. A mozgalom, amelyet Basedow 
indított meg, egyfelől a felekezeti külső
ségekben megmerevedett pietizmus szel
leme, másfelől az akkori iskolák tanítási
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módszere ellen fordult. A F. magán viseli 
a racionalizmus és utilizmus jellemző 
vonásait. A nevelés céljául azt tűzik ki, 
hogy az embert a földi dolgokról való 
felvilágosítással saját jól felfogott érdeké
nek és felebarátai iránt érzett kötelességé
nek felismerése által a boldogsághoz 
vezesse. Ez elvek alapján szervezte B. 
az első filantropinumot Dessauban. Bahrdt 
így határozza meg a F. fogalmát : „A 
füantropinum az emberszeretet alapít
ványa, nem elfajult monarchikus állam, 
ahol önkény és önfejűség uralkodik, nem 
romlott köztársaság, ahol azoknak, akik
nek engedelmeskedniök kellene, az a törek
vésük, hogy csődület által a kormányzat 
egy részét hatalmukba kerítsék, hanem 
az aranykor legboldogabb háztartásainak 
egyike, hol a családapa király és a király 
családapa 1” A filantropinumban folyt 
nevelés jellemző vonásai ezek voltak: 
1. A testi nevelés erélyes felkarolása. 
Ügyességet, edzettséget, természetességet 
sürgetnek. 2. Az értelmi nevelés terén a 
gyakorlati és életrevaló ismeretekre esik 
a fősúly. 3. A klasszikus nyelveket, külö
nösen a latint csak a szükségesség szem
pontjából értékelik. 4. Az erkölcsi nevelés 
terén az erkölcsöt a tételes vallástól el
különítik és a pozitív vallástant kizárják 
az iskolából. 5. Módszerükkel arra törek
szenek, hogy a tanulást megkönnyítsék 
és megkedveltessék mindenféle játékkal, 
különös fortélyokkal (pl. a latin tanítás
ban a vezénylő játék, utánzó játék, állati 
hangok utánzása és az állatok latin meg
nevezése stb.). Legfőbb érdemük, hogy 
széles körben nagy érdeklődést keltettek 
a nevelés kérdései iránt, hogy fellendítették 
a nevelési irodalmat és új célok és eszközök 
hirdetése által új medret ástak a nevelés
ügynek. Magyar F.nak tekinthetők : Ge- 
nersich J., Skolka András, Glátz Jakab, 
Tsisch Tamás, Xiademann Márton -stb.

í r o d .  Fináczy: IV (186—209.1.). PinJoclíe: La réforme 
de l’éduc. en Allemagne au XVIIIme Biécle (1889). 
Kisparti J. : Az erkölcsi nevelés a filantropistáknál. 
F. Pasternak: Die Ästhetische Erziehung b. d. Phllan- 
thropisten (1927). Szelényi: Egy régi magy. pedagógus 
(M. P. 1915). ti. a . : Schnepfenthal és Magyarország 
(M. P. 1929). Frank A . : A testi nevelés a F.nál (1922).

Szelényi.
Filelfo, Francesco da Toletino (1398— 

1481). A firenzei fejedelmi udvar körébe 
tartozó humanista, hízelgő, ingatag és 
koncleső tulajdonságaival típusa több 
későbbi udvari humanistának. A legelső 
olasz, aki egyformán jól beszél és ír a 
latin mellett görögül is. Mint követ Zsig- 
mond budai udvarában is megfordult. A 
testi nevelésről és a nőnevelésről írt kisebb 
írásai a legjellemzőbbek.

í r o d .  Rosmini: Vita di Filelfo F. (2. kt. 1808). 
Fináczy: III. 46. ß , B.

Fiiles de la Charité (Soeurs grises), 
magyarul irgalmas nővérek, szürke nénék. 
Páli szt. Vince (1576—1660) és Louise le
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Gras de Marillac által alapított női szer
zetes testület (1618), amely a betegek 
gondozásán kívül Európa-szerte leányok 
oktatásával és nevelésével is foglalkozik. 
F. de la Congregation, F. de la Croix 
(keresztes nővérek), hasonlóképpen a nő
nevelés terén is működő apácatestületek.

í r o d .  Baunard: La vén. Louise de Morillac, fonda- 
trice des Füles de la Charité (1898). ß  ß .

Film : magyarul képszalag, 35 mm széles 
celluloidlemezre 24x18 mm nagyságban 
1 mm megszakítással láncolatosan követ
kező fényképek sora, amelyet fehér falra 
vagy vászonra nagyítva vetítenek. Ha 
másodpercenkint 16 képet, azaz percenkint 
18 m hosszú képszalagot pergetünk, a 
mozgás és a valóság látszatát keltjük. A 
mozgókép az amerikai Muybridge és 
Edison, a francia Marey, Demeny és a 
Lumiére testvérek munkája során kelet
kezett. Az első előadás 1895. dec. 25. 
volt Párizsban. Innen indult el a mozgó
kép világhódító kőrútjára és egy ember
öltő leforgása alatt oda fejlődött, hogy 
napjainkban az egész földkerekségen na
ponkint mintegy 50 ezer mozgókép-szín
házban 10—15 millió ember nézi és éli 
végig a legalább 3000 méteres műsort. Ko
runk technikai vívmányai közt egy sincs, 
amely a gondolkodás, az érzelem, a világ
nézet és világismeret formálásában a F.hez 
fogható volna. Minthogy kitűnő üzletnek 
bizonyult, csakhamar a nagytőke vette 
kezébe a F.ek készítését és előadásét. 
Az első naiv tréfákat hajmeresztő akrobata
mutatványok követték. Majd, kevésszámú 
nagy történelmi F. után, a társadalmi víg
játékok és drámák szertelen tömege árasz
totta el a mozikat, amelyekhez durva és 
ízléstelen burleszkek társultak. Legutol
jára az ú. n. expedícióé F.ekre került a sor. 
Néhány komoly tudományos vállalkozást 
leszámítva, itt is a szenzációt keresik. 
Noha a technikai berendezések és a kép- 
szalagok előállítása napról-napra tökéle
tesedett és a pantomim művészet itt-ott 
a legmagasabb fokát is elérte, a tömegek 
értelmi és erkölcsi nevelésére alig voltak 
tekintettel. Még a történelmi eseményeket 
tárgyaló F.ek is nagyobb súlyt vetettek a 
hatásos jelenetek megrendezésére, mint a 
történelmi hűségre. Ez a szenzáczióra fel
épített filmvilág mind nagyobb tömegek
ben csábította a mozikba a történésre éhes, 
érzelmi világában ki nem alakult, serdülő 
kora miatt érzéküeg könnyen felizguló 
és képzeletében csapongó ifjúságot. Nem
sokára iskolában és iskolán kívül tapasz
talni kellett a mozi káros hatását. Ez a 
jelenség ejtette gondolkodóba a pedagógu
sokat, akik első megdöbbenésükben csak 
rosszat láttak a moziban. Bíró, pap, rendőr 
csatlakozott ehhez a véleményhez és meg
született a mozgóképek hatósági ellenőr
zése. (Filmcenzura 255.000/1924. B. M.) 
„Az ellenőrzés arra irányul, hogy a mozgó
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képek tárgya, cselekménye, irányzata vagy 
előadási módja a fennálló jogszabályokba 
és közrendbe, vagy a közerkölcsökbe ne 
ütközzék.” É rendelet II. fejezetének 
13. §.a kimondja, hogy „az olyan mozgó
képeket, amelyeknek tárgya vagy cselek
ménye avagy csak egyes részei a serdülő 
fiatalság lelkületét, szellemi vagy erkölcsi 
fejlődését károsan befolyásolhatják, avagy 
képzeletük szertelen felcsigázására alkal
masak”, a 16 éven aluli ifjúság előtti elő
adásra nem lehet engedélyezni. Ez a ható
sági beavatkozás a legtöbb európai állam
ban is megtörtént. Pedig a F. elsőrendű 
szemléltető eszköz és különösen tömeg- 
tanításra, népművelési célokra, iskolán- 
kívüli oktatásra kiválóan alkalmas, mert 
a jó F. az érzelmek egész tömegét kelti 
fel, gazdag asszociációt indít meg és ezzel 
az ismeretanyag felvételét és megtartását 
megkönnyíti, az okozati összefüggések 
keresésében pedig gyakorlottá lesz. Csak 
a háború utáni évtized fordult nagy ér
deklődéssel a F. felé, mert ráeszmélt a töme
gek nevelésének fontosságára. Vallásos 
és társadalmi egyesületek nemcsak a film- 
cenzura útján harcolnak a F. káros hatása 
ellen, hanem új és jó F.ek készítésével, 
célirányos szervezkedéssel is törekszenek 
a tömegeket iskolán kívül és iskolában 
F.ek útján felvilágosítani és nevelni. E 
célból nemzetközi szervezetek keletkez
tek ; a különféle egyesületek helyiségeiket 
vetítő gépekkel szerelik fel, filmes előadá
sokat, gyűléseket tartanak és naponkint nő 
a F. tanító és nevelő szerepe.

Az oktatófilm, ellentétben a szokásos 
moziműsorral, az érzelem helyett az érte
lemhez fordul. A szemléltetésen át szol
gálja az értelmet. Az ismereteknek a szem
léltetés és a tanuló önmunkálkodása útján 
való megszerzése a mai iskolai módszer 
legfőbb törekvése, az élményt óhajtják 
az ismeretszerzés és a nevelés központjába 
állítani. Ez az irány vonta be a F.et is 
az iskolai tanítóeszközök körébe. Már a 
világháború előtt gondoltak erre, de igazi 
jelentőségét csak a háború után ismerték 
fel (nálunk 1923. megalakult a Pedagó
giai Filmgyár.) Minthogy ezt a tanító
eszközt nem maga az iskola termelte ki, 
hanem kívülről és igen rossz ajánlólevéllel 
jelentkezett, a pedagógusok többsége el
lenségesen fogadta. Hosszas és heves harc 
után azonban ma már polgárjogot nyert 
az iskola szemléltető eszközei közt, noha 
a harc mindmáig nem ült el teljesen. 
A pedagógusok egy csoportja a F.et 
mint tanítóeszközt azért ellenzi, mert 
szerintük elfárasztja a szemet, kimeríti 
az idegrendszert, a nagytömegű kép foly
tonos változása lehetetlenné teszi az el
mélyedést és vele a gondolkodást, a meg
figyelésben és ítéletalkotásban felületes
ségre csábít és ami a legrosszabb, elsor
vasztja a fiatalos fantáziát. A pedagógu- ‘

sok másik csoportja viszont olyan értéket 
tulajdonít a F.nek, amelyet semmi más 
tanítóeszközzel helyettesíteni nem lehet. 
Ezek igen nagyra értékelik, hogy a kép- 
szalag egészen valószerű és ezzel az élmény 
határéra vezeti a nézőt, ami éppen a mai 
pedagógia egyik főtörekvése ; a F. távlati 
hatást kelt, amit a legjobb kép se közelít 
meg ; a mozgást a valósághoz hűen mutatja 
b e ; sok igen komplikált mozgás csalás 
a F. segítségével érthető meg (lassított 
felvétel !), továbbá minthogy a mozgó
képeket érzelmek kísérik, a F. megköny- 
nyíti az értelmi rész átvételét, fejleszti a 
térszemléletet, s ami a legfontosabb, a 
F.en szereplő sok mellékkörülmény emeli 
a főesemény érdekességét. Ezeken kívül 
van még a F.nek egy eléggé nem becsül
hető formális értéke is, t. i. a F. gyors 
képváltozása alkalmat nyújt a képnózés 
közben a szintézisen nyugvó megfigyelésre 
és ennek gyakorlására. Iskolai szemlél
tetéseink mind az analízisen nyugszanak, 
a F. az egyetlen, amely az éles megfigye
lésre és a lényeges elem gyors meglátására 
szoktat. Az oktatófilm ma a pedagógus
világ érdeklődésének központjában áll, 
de sem a F.mel tanítandó anyagra, sem a 
módszerre nézve egységes megállapodás 
még nem jött létre. A magyar vk. minisz- 1 
tórium az egész világon elsőnek tette 
kötelezővé a F.mel való oktatást. 1924. 
37.335/III. sz. rendeletével és a M. Népr. 
Társ. emberföldrajzi szakosztályának és 
a Magyar-Holland Kultúrgazd. Rt.nak 
közös rendezésében az összes állami kö
zépfokú tanintézetek ifjúságát évenként |
6, de legfeljebb 8 filmelőadáson való rész
vételre kötelezte. Ezt ajánlotta a nem 1 
állami középfokú iskoláknak is, sőt 1925. !: 
(28.657/VIII. sz.) az elemi népiskolák, 
továbbá gazdasági irányú továbbképző r 
és önálló gazdasági népiskolákra is kitér- \ 
jesztette. Ezt a csupán 3 évre szóló enge- X  
délyt az 56.305/III. sz. rendeletével 1927- j 
tői kezdve 5 iskolaévre a Magyar-Holland j 
Kultúrgazdasági R. T.ra ruházta át. ( 
A kötelező filmoktatás nálunk abban áll, j 
hogy a tanulók okt.tól májusig havonkint j 
egy-egy F.et néznek meg az iskolájukhoz i 
legközelebb eső mozgószinházban. Ha ! 
saját vetítőfelszerelésük van, akkor a 
F.et ott pergetik le. A F.ékről és a vetítés I 
minden kellékéről az említett R. T. gon- I 
doskodik, viszont a középfokú iskolák ta- ' 
nulói 28, az elemi iskolákéi 24 fillért fizet
nek előadásonként. Szegénysorsú tanulók 
díjmentesek. A F.eket ez a R. T. részint 
külföldön vagy idehaza vásárolja, ré
szint maga készíti. Más F.sorozatokat 
kap az elemi, mást a középfokú iskolák 
alsó négy, s mást a felső négy osztálya.
A F.ek összeállításánál az iskolai tanterv 
irányadó. A F. olyan ismeretanyagot kö- \ 
zöl, amelyet csakis vele lehet szemlél- / 
tetni. Ilyenek a térben és időben egymástól I
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elválasztott folyamatok szemléltetése (pl. 
a gólya élete, ipari eljárások, a folyó és a 
tenger munkája). A tantervben csak érin
tett vagy telj esen mellőzött ismeretanyagok 
és tudományos eredmények is F.en jut
nak az ifjúság elé (csillagászat, a fizika 
és kémia fontos gyakorlati alkalmazása, 
népegészségügyi ismeretek, stb.) Végül 
nagy aktuális eseményekről is a F. értesíti 
az ifjúságot (Sven Hédin útja Mongolián 
át, Afrika átrepülése, japán földrengés, 
Vezúv kitörése, stb.). így  a F. részben 
illusztrálja, részben kiegészíti, részben pó
tolja az iskola tananyagát. A magyar ok
tató F.ek elsősorban a hazai földrajzi, nép
rajzi, ipari, gazdasági és művészeti anyagot 
dolgozzák fel. így  egy magyar F.archivum 
megteremtése válik lehetővé. A külföldi 
F.ek csak a hazai viszonyokhoz való alkal
mazással használhatók. Ez sokszor ki
hagyásokkal, sokszor pótlásokkal vagy 
csak teljes átrendezéssel érhető el. Minden 
oktató F. első és legfőbb követelménye, 
hogy az anyag módszeres feldolgozásban 
jusson az ifjúság elé. Az iskolai F.pro- 
gramot egy vk. minisztérium által kine
vezett bizottság bírálja felül. Minden F. 
a bizottság elé kerül, s az dönti el, hogy 
oktató célra alkalmas-e ? A bizottság 
tagjai : a vk. min. által kiküldött elnök és 
előadó, a vk. min. minden iskolatípust 
képviselő ügyosztályának 1— 1 kiküldött 
tagja, a bp. tank. kir. főigzgatóság és tan
felügyelőség 1— 1 tagja, a Magyar Néprajzi 
Társ., a Term. Tud. Társ., a Tört. Társ. 
1— 1 tagja, az egyes egyházak kiküldött 
tagjai, az Orsz. Közokt. Tanács 2 tagja 
és a miniszterelnökség egy tagja. A F.eket 
az előadás alkalmával rövid magyarázat 
vezeti be. A magyar F.oktatásban egyelőre 
csak az ú. n. nagy F.ek, vagyis 50—60 
percet igénylő F.ek szerepelnek. Ezek 
azonban csak az iskolai anyag összefog
lalására alkalmasak. Az oktatásban eze
ken az összefoglaló F.eken kívül szüksé
gesek még a tananyag részleteinek mód
szeres feldolgozása érdekében 5—10 perc 
alatt lepergethető kis filmek is. Minden 
F.oktatás végső célja az, hogy a F. tan
eszközzé legyen és minden iskolafaj bár
mikor hozzáférhessen. Egyelőre azonban 
kevés az oktatóF., a fölszerelés pedig költ
séges, úgy hogy csak igen kevés iskolának 
van saját vetítőgépe. Ma minden kultúrál- 
lam készít oktató és népművelési F .eket: 
mindegyik a maga céljait követi. Sok 
százezer m filmje van az Egyes. Államok
nak, de ezek inkább reklámízűek. A fran
ciák igazi oktatófilmeket gyártanak külön 
az elemi és külön a középfokú iskoláknak 
és lehetőleg minden tantárgyra. Több száz
ezer m a német F.anyag, amely a „Heimat
kunde” elvén épült fel, de igen sok bioló
giai, természettudományi és technológiai 
F.jük is van. Az olasz F.ek elsősorban a 
népművelést szolgálják, számuk nem nagy.

Az angolok jó természettudományi és 
földrajzi F.eket készítettek. A kis népek 
(finnek, svédek, hollandusok, dánok 
osztrákok stb.) és az oroszok elsősorban 
propaganda földrajzi F.eket gyártanak. 
Hatalmas F.anyaguk van a japánoknak. 
Az oktatóF.ek jelentőségét bizonyítja, 
hogy Rómában a népszövetség nemzetközi 
oktatóF. intézetet alapított (I. C. E . : 
Institut International du Cinématographe 
Éducatif). Az intézet ötnyelvű havi 
folyóiratot ad ki, kongresszusokat szervez 
és megkezdte a földkerekségen levő ok
tatóF.ek katalogizálását. Sok tudományos 
F. is készül részint a főiskolai oktatás 
céljaira, részint a tudományos kutatás 
eredményeiről (sebészet, mikológia, bak
teriológia, fiziológia, oceanográfia stb.). 
Ebben leginkább a nagy nemzetek intézetei 
vezetnek. Népművelési és a vallásos élet 
céljaira a legtöbb kultúmép készít F.eket ; 
legtöbbjük ú. n. keretes F., vagyis a tudni
valókat valamely történet keretében adja 
elő. Ezek a F.ek főleg a gazdaság, egészség
ügy, biztosítás, közlekedés, stb. kérdéseit 
tárgyalják. A hangos és beszélő F.ekről 
még nem alakult ki egységes vélemény.

í r o d .  P. Knotpe : Der Kinematograph im Dienste 
der Schule (1913). F. Lampe : Der Film in Schule und 
Lehen. R. Harms : Philosophie des Films (1926). U. az : 
Kulturbedeutung u. Kulturgefahren des Films (1927). 
C. Moreck: Sittengeschichte des Kinos (1926). L. u . 
c. e .: Tre anni di vita dell’Istitito Naziouale (1928). 
Ackernecht: Das Lichtbild im Dienste der Bildungs
pflege (1918). Hachette : Le Cinéma (1926). Folyóiratok : 
Internationale Lehrfilmschau Koma (1929 óta). H . 
Amman, W. Günther : Der Bildwart (1923 óta). Lajta 
A.: Filmkultúra (1928 óta). Stein M. : Film és művelődés 
(1927. óta). S e p e r t .  (M. P .) Marót K .: Filmek és 
az alsófokú történelmi.olvasmányok (1913). Pitroff P. : 
Film és filníóktatás (1929). Körösi Ti. : A kultúrfilmről 
(Pedag. Zsebnaptár 1924—5). Weszely ö . : A kultúr
terjesztő film (1. Korszerű nevelési problémák, 1927). 
(M. K .) Mátrai R. : A kinematográf a középiskolában 
(1913). Karl J . : A film és szerepe a földrajzoktatásban 
(1929). Hoffmann M .: A gyermeki bűnözés és a mozi 
(Népt. L. 1930, 9—10. sz.). Pedagógiai mozgóképek 
(M. P. 1914, 189). Nagy A .: Beszámoló a bécsi IJI. 
nemzetközi oktatásfilmkonferenciáról (N. L. 1931: 13; 
sz.). Geszti L. : Filmoktatásuniré»*III. Internacionale. 
Lehrfilmkonferenz (O. K. T. K. 1931, 373—77. Az isme 
retközlés és a pergőfilm (O. K. T. K. 1931. Geszti.

Filológia (klasszikus). A F. mint tudo
mány fejlődése folyamán tárgykör, cél
kitűzés és módszer tekintetében hatott a 
nevelésre. Keleten Konstantinápoly elestéig, 
nyugaton a humanizmus mozgalmáig a F. 
grammatikai szempontú kutatás v o lt ; 
ennek megfelelően az iskolai tanítás az 
irodalmi nyelv megismerésére irányult. A 
humanizmussal együtt a görög írók az 
iskolában is lassan tért nyertek, főként 
német földön, s egyes filológusok hirdetni 
kezdték a humaniórák nevelő hatását. A 
nyelvi kutatás a klasszikus nyelvhaszná
latra irányult ; így az iskolában uralomra 
jutott a ciceronianizmus és az atticizmus, 
az imitáció. A F. aránylag rövid idő alatt 
kialakítja a klasszikus íróknak azt a 
kánonát, amely mindvégig a humanisztikus 
oktatás gerince maradt (Erasmus). Mikor 
a F. a francia renaissanceból kiindulva
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Bentleyn és Fr. A. Wolfon át lassan 
tudománnyá érett és kialakult a valódi 
történeti kritika, a régészet mint művészet- 
történelem s a szövegkritika, világossá lett 
a nyelvnek mint élő organizmusnak miben
léte, fellendült a nyelvtudomány, kifejlő
dött a tárgyi belátás szükségessége : ezek 
az eredmények mind bevonultak az isko
lába, bárha sokszor a nevelő célok rovására. 
A görögségnek a F.ban való előtérbe 
nyomulása által kialakult a humanizmus 
életeszménye, amely a gimnázium típusá
ban megalkotta a maga iskolafaját is. Az 
utolsó 50 esztendő a F.ban meghozta az 
antik kultúra oszthatatlan egységének 
világos tudatát, a F. kiterjesztette kuta
tását a hellénizmusra, a keresztény érára, 
a technikai és szaktudományokra is. Ennek 
megfelelően a legújabb tantervek igyekez
nek végigvezetni a tanulót az egész antik
vitáson s úgynevezett tudománytörténeti 
szemelvényeket is megkívánnak. A F. az 
utolsó évtized szorongatásai között ponto
san megfogalmazta a görögség és a római- 
ság jellemvonásait is és ezzel utat mutatott 
a pedagógusoknak a bennük rejlő nevelő 
értékek kidolgozására.

í r o d .  A. Qudemam : Grundriss der Geschichte der 
klassischen Philologie (1909). U. Wilamowitz-Moellen- 
dorff: Geschichte der Philologie (Gercke-Norden, Ein
leitung in die Altertumswissenschaft I (1927‘). Fr. Paul
sen : Geschichte des gelehrten Unterrichts 2 köt. (1896s). 
F. Cramer: Der lateinische Unterricht (1919). Jirka.

Filológiai versenyek. A vk. minisztérium 
rqár 1890. foglalkozott azzal a gondolattal, 
néni'lehetne-e nyilvános versenyek rende
zésével a középisk. tanulmányok iránt az 
ifjúságban nagyobb lelkesedést kelteni. 
Egyelőre 1894. a Matematikai és Fizikai 
Társulat rendezésében csak a matematikai 
tanulóversenyek indultak meg (1. o.). Majd 
az Orsz. Középisk. Tanáregyesület választ
mánya 1900. megállapította a filológiai 
versenyek szabályzatát is (1.0 . K. T. K. XL, 
745—6),s a Tanáregyesület 1907— 10. négy 
ízben rendezett zárthelyi írásbeli dolgozat
ból álló országos versenyt az érettségi 
vizsgálatot tett tanulók között Buda
pesten és Kolozsvárott, m. p. a magyar 
irodalomtörténetből, továbbá a latinból 
magyarra s a magyarból latinra való fordí
tásból. A 4. verseny után egy időre 
megszüntették a filológiai versenyeket, 
mert nem jártak különösebb eredménnyel. 
A versenyekről szóló jelentéseket 1. O. K. 
T. K. XLI, 480-93; XLII, 366-70; XLIII, 
667—71 ; XLIV, 570—4. X. J. B.

Filozófia. 1. Ha azokat az általános és 
formai vonásokat keressük, amelyek min
den filozofálást mindenkor jellemeztek, 
ezeket a következőkben találjuk meg : a 
tudás teljes egysége, végső bizonyossága és 
egyetemessége. Minden filozófiát az a 
törekvés éltet, hogy egyetlen átfogó szin
tézisben lássa a dolgok egyetemes világát; 
innen van, hogy a F. mindig rendszer 
alakjában jelentkezik, vagyis oly ismeret

halmazban, amelynek részei egymással 
egybehangzanak, egymásból s lehetőleg 
egy főelvből következnek. Törekszik to
vábbá a F. arra is, hogy egyrészt saját 
ismereteinek az elérhető legnagyobb bizo
nyosságot megadja, másrészt magának az 
igazságnak és bizonyosságnak mivoltát 
meghatározva, egyúttal a részlettudomá
nyok és egyes ismeretek bizonyosságát is 
megalapozza. Végül minden F. a dolgok 
egészét, a világegyetemet a maga teljes
ségében vizsgálja, azaz a maga körébe 
tartozónak vall mindent, ami csak meg
ismerhető és bármiképpen tudható ; de 
nem veszi át a részlettudományok szerepét, 
mert a F. nem enciklopédia, hanem az 
egyes tudományágak és tudásterületek 
alapelveiből és végső eredményeiből ala
kítja meg a maga ismeret-szintézisét, 
amelynél tovább haladni elvileg már nem 
lehet, amely tehát a „végső”, „első”, „leg
mélyebb”, vagy „legmagasabb” ismeret- 
rendszer. E nagy célok — az emberi tudás 
tökéletessége a „bölcseség” — azonban 
csak a F. eszményképét jelentik, azaz : az 
emberi értelem, egyenként és kollektív 
egészében véve sem juthat el az egyetlen 
tökéletes F.hoz, hanem csak „törekszik” 
reá, miként ezt a ipikoaocpía görög neve 
oly szépen kifejezi: a „bölcseség szeretető”. 
E törekvés végső rugója : a „csodálkozás” 
(Platon és Aristoteles) : az emberek ki
apadhatatlan értelmi kíváncsisága, az 
ismeretlent az ismertre visszavezetni vágyó 
tendenciája. 2. Tartalom szempontjából a 
F.i rendszerek abban különböznek egy
mástól, hogy majd az összes létező tárgyak, 
vagyis a végső létösszefüggések vizsgálatát 
tűzik ki feladatul, mint Aristoteles : a F. 
tárgya szerinte a lét, mint lé t ; vagy pedig, 
mint Pauler, a „dolgokat” jelölik meg a F. 
tárgya gyanánt, jelezve ezzel azt, hogy nem
csak a reálisan létezőkre vonatkozik a F. ku
tatása, hanem pl. az érvényességekre is ; 
„mindezen vizsgálatoka dolgokat oly egye
temes szempontból tekintik, amely még 
innen van a lót és nemlét dualizmusán” 
(Pauler: Bevezetés a F.ba, 1920. 7. 1.). 
A  létezők vagy dolgok vizsgálatánál a F .  
ezek legelső elveit s okait veszi szemügyre ; 
a szerint, hogy e tekintetben mily követ
keztetésekre jut, lesz a F.i rendszer pl. 
lényegesen theista, mint aqu. sz. Tamás
nál, vagy lényegesen ismeretelméleti, mint 
Kantnál. Kant szerint a F. nem más, mint 
„a pusztán fogalmakból nyert észismeret” 
(ez a F. iskolai fogalma), vagy pedig „az 
a tudomány, amely minden megismerést 
az emberi ész lényeges céljaira vonatkoz
tat” (ez a F. „világfogalma”, conceptus 
cosmicus-a, 1. Athenaeum 1915. 25. 1.). 
Hegel szerint a F. az absolutum tudo
mánya, Eucken szerint az embert meg
haladó szellemi élet (Geistesleben), a badeni 
iskola szerint értéktan, Dilthey szerint az 
ember lélektani szerkezetéből fakadó típu-
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sós világnézeti forma és életrendszer, 
Husserl szerint a fenomenológián alapul 
stb. A F. és világnézet közötti viszonyt úgy 
határozhatjuk meg, hogy a F. szűkebbkörű 
és tudományosabb módszerű, míg a világ
nézet tágabb körű és több intuitiv-emo- 
cionális elemet tartalmazó rendszer. „Mikor 
világnézetről beszélünk, mondja Jaspers 
(Psychol, der Weltanschauungen 1919, 1. 
1.), akkor azokat az erőket és eszméket 
értjük, melyek emberi életünkben a végső 
és egész jelentésével bírnak, akár alanyi 
szempontból, mint élmények, erők, érzü
letek, akár tárgyi szempontból, mint 
objektíve megalkotott világ.” A F. a világ
nézet tudománya (Komis). A világnézet 
lélektani típusait Dilthey és iskolája ku
tatja ; szerintük a világnézet voltakép 
„életbölcselet”, s az életérzésből fakad. 
3. A F.-i diszciplínák : a logika, etika, 
esztétika, metafizika és ideológia (Pauler) ; 
más, rövidebb felosztás szerint : logika és 
metafizika. A lélektant általában a F. 
bevezető tudományának szokás tekinteni; 
„lelki életünk elemzése mintegy megnyitja 
azt a bejáratot, amely valamennyi F.i 
alaptudomány problémáihoz elvezet” 
(Pauler, i. m. 8. 1.). A tapasztalati lélek
tanból eredő spekulatív kérdések (alélek- 
szubsztancia, halhatatlanság, szabadság) 
azonban már a metafizika s így a F. 
sajátos körébe tartoznak. 4. A F. mód
szere gyanánt vagy a logikai következtetés
nek a tudományokban is használt alakjai 
(dedukció, indukció) szerepelnek, vagy egy 
sajátos „értelmi szemlélet” (Hegel), „in
tuíció” (Bergson stb.), vagy pedig a „re
dukció” módszere (Pauler). A redukció 
nem más, mint bizonyos adottságokból 
azok végső előfeltevéseinek „felfedezése”. 
A F. ezen módszereinek s általában a 
„végső” összefüggések kutatásának követ
kezménye az a helyzet, hogy a F.i rend
szerek nem emelkednek az igazolhatóság 
és bizonyosság ama fokára, ahol a tapasz
talati tudományok állanak; nem úgy 
bizonyosak, hanem másféleképpen. (Pro
bléma : melyek a F. határai?) E rendszerek 
egymásutánját, belső összefüggéseiket, az 
esetleges rendszerközi eszmefejlődéseket, 
a korral, annak tudományával és kultúrá
jával, továbbá az alkotó filozófus egyéni 
lelki világával való összefüggéseiket s 
vonatkozásaikat kutatja a F. története.

í r o d .  E. Becher: Einleitung in die Philosophie 
(1926). 0 . K ü lpe: Binl. in die Philos. (1923” ). A. 
Endrét: Einl. in die Philos. (1923s). W. Windelband: 
Einl. in die Philos. (1923s). P. Eäberlin: Die Grund
fragen der Philos. (1914). F. KUmke: Die Hauptprobleme 
der Weltanschauung (1913). TI. Gomperz: Weltan- 
schauungslehre 2 köt. (1905, 1908). II. Keyserling: 
Das Gefüge der Welt (1911’). ß. Simmel : Hauptprobleme 
der Philos. (1920). B. Russell : The problems of Philo
sophy. 1912 (ford. Fogarasi B. : A F. alapproblémái, 
1919). Böhm K . : Mi a filozófia? (Athenaeum, 1915, 
22. 1. f.). Kornis: Bevezetés a tudományos gondol
kodásba (1922). U. a .: A magyar fii. fejlődése és az 
Akadémia (1926). Nagy J. : A mai fii. főirányai (1923).

V. H.

Filozófiai pedagógia. Attól fogva, hogy 
a nevelésről való elmélkedés először fel
lépett a nyugati gondolkodásban, kifejtése 
mindig a filozófia keretén belül, vagy leg
alább is filozófiai szempontok alkalmazá
sával történt és a pedagógiai elmélet 
képviselői is mindenkor filozófusok voltak. 
Változás e tekintetben csak akkor állt 
elő, amikor a pedagógiának mint önálló 
diszciplínának jogosultsága és a többi 
filozófiai tudományhoz való viszonya pro
blémává vált. Herbart (1. o.), aki először 
látta ezt a problémát, a megoldását úgy 
kísérelte meg, hogy a pedagógiát alkal
mazott filozófiának minősítette, amely 
függ egyfelől az etikától, másfelől a pszicho
lógiától. Az etika mutatja meg a nevelés 
célját, a pszichológia szolgáltatja pedig a 
célra vezető eszközöket. Ezzel a felfogásá
val — amely részben Platonra támasz
kodik — Herbart irányt jelölt a pedagógiai 
gondolkodásnak ; követőinél, vagy a hatása 
alatt állóknál a F. mindenkor két főfeje
zetre oszlik : a teleólógiára, amely magában 
foglalja a nevelés fogalmának, céljának, 
feladatának, lehetőségének és szükséges
ségének vizsgálatát, és a metodológiára, 
amely a testi, értelmi és erkölcsi nevelés 
kérdéseire terjed ki. A F. ilyen értelme
zésének és felosztásának előfeltétele azon
ban maga az egész herbarti filozófia. 
Mihelyt ez a rendszer, legelőbb pszicho
lógiájában, megingott, ezzel bizonytalanná 
vált magának a F.nak a sorsa is, vagy a 
legjobb esetben is olyan eklekticizmusnak 
adott helyet, amelynek gondolata éppen 
Herbarttól állt legtávolabb. S ekkor indul
tak meg tulajdonképpen a támadások a 
herbartizmussal szemben, ami a F.ra nézve 
két irányban volt jelentős kihatással. Leg
előbb is megújultak a herbartihoz hasonló 
kísérletek a pedagógiának filozófiai princi - 
piumokon való kiépítésére. A legjelentő
sebb e tekintetben Natorp (1. o.) rendszere ; 
de ide sorolhatók az ú. n. noologikus 
pedagógia (1. o.) képviselői is (G. Budde, 
K. Kesseler), továbbá újabban E. Krieck, 
E. Grisebach és mások. A bizalmatlanság 
a F.val szemben, amely Herbart rendszeré
nek kritikájával egyszer megindult, nem 
szűnt meg azonban továbbra sem, sőt 
egyre fokozódott, aminek magyarázata 
egyrészt e különböző filozófiai princípiu
mokon épülő rendszerek egyéni, szub
jektív bélyege, másfelől pedig az a hatal
mas fellendülés, amelyet a pszichológia és 
a gyermektanulmány ép az utóbbi év
tizedekben felmutatott s amely tetszetőssé 
tette azt a felfogást, hogy mindennemű 
filozófiai spekuláció a nevelésre vonatkozó
lag haszontalan, a neveléstudomány tisztán 
exakt, természettudományi módszerekkel 
dolgozó, deszkriptív, minden normativi- 
tástól ment disciplina. így  J. Prüfer, A. 
Fischer (1914), W. Moog, legjellemzőbben 
pedig Joh. Kretzschmar, aki éppenséggel
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a F. alkonyatát harangozza be. Mindezek
nek a szélsőséges és alapjában kritkátlan 
véleményeknek cáfolatául, másfelől azon
ban az egyéni spekuláció túlkapásainak 
ellensúlyozására is, alakult ki újabban az 
a felfogás, hogy a F. nem annyira filo
zófiai elveken felépülő, tehát valamilyen 
rendszer egészét megkövetelő diszciplína, 
hanem lényege tisztán abban áll, hogy 
pedagógiai kérdéseket filozófiai szellemben 
tárgyal. Ezt a nézetet képviseli J. Cohn, 
M. Frischeisen-Köhler, R. Hönigswald, 
általában a pedagógiának ú. n. kultúr- 
filozófiai iránya (1. o.). Ezért ma általában 
elfogadottabb a F. elnevezés helyett az 
elméleti pedagógia, vagy a műveltség
elmélet használata. Az idetartozó problé
mákra vonatkozólag 1. Elméleti pedagógia e. 
cikket.

í r o d .  Eerbart: Umriss pädag. Vorlesungen. K. V. 
Stoy: Enciklopädie, Methodologie u. Literatur der Päda
gogik (1878,7—19.). Natarp : Philosophie und Pädagogik 
(1909). E. Roehrich: Philosophie de l’éducation (1910, 
21. 1. f.). G. Budde: Zoologische Pädagogik (1914). 
K. Kesseler: Grundlinien einer idealistischen Pädagogik
(1916) . E. Kriech: Philosophie der Erziehung (1930). 
J. Kretzschmar: Das Ende der philosophischen Päda
gogik (1921). J. Prüfer: Theorie u. Praxis in der Er
ziehung (1917). A. Eiseher: Deskriptive Pädagogik 
(1914). J. Cohn: Geist der Erziehung. Pädagogik auf 
philosophischer Grundlage (1919). B. Bauch: Die 
Stellung d. Pädagogik im System der Wissenschaften
(1917) . R. Hönigswald: Über die Grundlagen der Päda
gogik (1918). E. Stern: Einleitung in die Pädagogik 
(1922). B e  p e r t .  (M . P .)  Szemere S .: Pedagógia és 
filozófia (1929). Boerich : Philosophie de l'édu- 
cation (ism. 1911, 292). Aug. Stadler : Philosophische 
Pädagogik (ism. 1912, 573). Mac Vannel: Outline of 
a course in the philosophy of education (ism. 1912,644). 
J. Kretschmar: Das Ende d. Philosoph. Pädagogik 
(ism. 1922). Prohászka.

Filozófiai propedeutika. A F. a magyar 
középiskolákban mint bevezető (ezt jelenti 
a „propedeutika“ szó) tanulmány szerepel 
a filozófia alapos és rendszerés későbbi 
megismeréséhez, de általában a főiskolai 
(egyetemi) tanulmányokhoz is. E jellege 
mellett, hogy t. i. mintegy belépőül szolgál 
a szaktudományos kiképzéshez, a közép- 
isk. tanulmányok befejeztével még azt a 
feladatot is teljesíti, hogy fogalmilag 
végső rendszerezést ad a középiskola tudo
mányos ismereteinek, ezeket magasabb 
egységbe foglalja s alapjaikban áttekint
hetővé teszi. E célt azonban nem a valódi 
filozófiai diszciplínákkal (metafizika, ter
mészetbölcselet, etika, stb.) érjük el, sem 
az ismeretelméleti kérdések problematiká
jával, hanem azzal a két tudománnyal, 
amelyek viszonylagosan elsőknek és ma
gába a filozófia birodalmába is régtől fogva 
bevezető jellegűeknek tekintetnek : a lélek
tannal és a logikával. A lélektan szerepe 
a középisk. oktatás végén abban foglalható 
össze, hogy az oktatás folyamán előforduló 
irodalmi és egyéb ismeretek pszicho
lógiai tartalmát és vonatkozásait öntuda
tosítsa és rendszerezze s így betekintést 
nyújtson a lelki élet törvényszerűségeibe, 
amelyek a további tudományos gondol
kodásnak ilyképpen alapjává válnak. A

pszichológiai oktatás keretében tanulja 
meg a növendék a lélektan és természet
tudomány határait megvonni, a lelki élet 
egységét megismerni, a lelki jelenségek 
biológiai jelentőségét, a fejlődés elvét stb. 
megpillantani, a jellem fogalmával egy
idejűleg az erkölcsi érték fogalmát köze
lebbről is megismerni s mindezek mellett 
a lélektani ismeretek tartalmából „a főbb 
lelki jelenségeket“ is rendszeresebben 
szemügyra venni, ahogyan a célt a 
magyar Tanterv és Utasítások kissé szűkén, 
az osztrák „Entwu i “ alapján megálla
pítják. A logika ta: ítása, nem filozófiai, 
hanem didaktikai szempontból, inkább a 
pszichológia után helyezendő, mintsem 
elébe. Azonkívül, minthogy a pszichológia 
és a logika tanítása még nem éri el a célt, 
t. i. a középisk. ismeretek vég3Ő egysége
sítését és rendszerezését, szükséges egy
részt a két propedeutikus tanulmány elé 
egy általános bevezetést tenni magáról a 
filozófiáról, másrészt törekedni kell arra, 
hogy a F. ne csupán egy önálló, izolált 
tárgyként maradjon a többi tantárgy 
mellé helyezve, hanem hogy az egész 
oktatást filozófiai, logikai és lélektani 
széliem hassa át, amely előkészítse az ok
tatás végén beálló rendszeres összefogla
lást. Ennek a filozófiai szellemnek didak
tikai eszközei pl. a törvény, a fejlődés, 
az ok és okozat, a logikai módszerek stb. 
ráeszméltető kiemelése az egyes tanítási 
tárgyakkal kapcsolatban.

í r o d .  Komis G y.: A filozófia a középisholAhan. 
(1910, ir0ttalomma))r”3'. LMDITTI' Philosophie in aer 
Schule (Buch der Erziehung, 1922). R. Lehmann: Wege 
und Ziele der philos. Propedeutik (1922s). Jansen: Die 
Philosophie als Unterrichtsprinzip (Pharus, 1930, 
401. 1. f.). B e p e r t .  (M. P .) Janicsek J . : Esz
mék a f. gimnáziumi tanításának módszeréhez (1904), 
Sáfrány L . : A f. tanítása a középiskolában (1905). 
Schmidt M ária: A középisk. irodalmi tanítás és a F. 
(1912). Siegel: Methodik d. Unterrichts in der philos. 
Proped. (ism. 1914). |7 .

Fináczy Ernő (1860—), a nevelés múltjá
nakAejgnagyobbmagyur^^^^ojar^záirros' 
tantervi S s—iskolaszervezeti reform elő
készítője, a magyar pedagógiai közvéle
ménynek évtizedeken át irányítója. A bp. 
egyetem elvégzése után előbb gimn. tr. 
(1881—1885), majd (1885— 1901) a vk. 
minisztérium középisk. ügyosztályában 
mint beosztott tr.,''utóbb mint középisk. 
igazgató (1893), végül (1898) mint oszt. 
tan., elsősorban az 1883. évi középisk. 
törvény végrehajtásában működött közre. 
Két külföldi utat tett ajiém et és francia 
középiskolák tanulmányozasSKI. Tudomá
nyos munkásságát méltányolva 1901. a 
bp. egyetem meghívja a pedagógia tam 
■székáré*- - amelyen három évtizeden át, 
egészen nyugalombavonulásáig (1930) nagy 
sikerrel működve^ a . tímárok egész seregét 
nevelte. 1904. a M. Ped. Társ. elnöke7 
majd-, lemondása után (1925) örökös tb. 
elnöke ; e két évtized alatt- a társaság 
működését tudományos színvonalúvá tette.
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1905— 19ia__azL__QlS5k_ Közokt. Tanács 
ügyv. alelnöke..s-eb b e n  all-:í i óbfcii-szárnuS- ]^
reformtervezet létrejöttében irányító be- 
folyása volt. Érdemei elismeréséül több 
ízben részesült államfői és tudományos 
kitüntetésben ; a M. Tud. Ak. r. és ig. 
tagja és osztálytitkára, a bp. egyetemnek 
1927—28. rektora. Katedrájáról való 
visszavonulása óta tisztán tudományos 
munkásságának él. F. elméleti álláspont- 
j ának gyökerei a herbartizmusba jyújnak, 
azonban Tetők folyamán ezekké gyökerek 
mind több és több éltető nedvet szívtak 
magukba újabb irányokból és eszme
áramlatokból, úgy, hogy lassanként már 
csak a. herbarti keretek maradtak még, 
amelyeken belül a pedagógia a modern 

^tudományos Igényeknek megfelelő tárta- 
1 ómmal épült ki. E tekintetben F. felfogása 
leginkább' a Willmannéval (1. o.) rokon.
A pedagógia részben normatív, részben 
deskriptiv tudomány, amely az etikán és 
a pszichológián mint alap- és segédtudo
mányokon alapszik : az előbbi szolgáltatja 
a nevelés célját, az utóbbi a cél elérésére 
vezető eszközöket. A nevelés feladata: 
„nagykorúaknak kiskorúakra való egye
temes és tervszerű ráhatása a végből, hogy 
a fiatal nemzedék majdan egyéni és társa
dalmi feladatainak az erkölcsiség mértéke 
szerint tudatossággal és szabadsággal meg
felelhessen“ (Világnézet és nevelés, 23. 1.).
A nevelés célja így kettős : egyfelől a 
növendék egyéniségének kifejlesztése er
kölcsi (autonom) személyiséggé, aki tuda
tosan és szabad elhatározásból teszi a jót, 
másfelől pedig kiképzése annak a kultúr - 
közösségnek tagjává, melyhez tartozni fog.
A nevelés szubjektuma, a gyermek, F. 
szerint pszichofizikai egység, ezért midőn 
a nevelés egyes ágairól (testi, értelmi, 
erkölcsi, esztétikai képzés) beszél, ezt min
dig azzal az előfeltevéssel teszi, hogy a 
nevelés funkciói szervesen összefüggnek, 
egymástól el nem szakíthatok és külön 
fejezetekben való tárgyalásukat csupán az 
áttekinthetőség teszi kívánatossá. Innen 
van, hogy didaktikája teljes művelődés
elméletté tágul, amelynek egyaránt meg
van az órtékelméleti (objektív), pszicho
lógiai (szubjektív) és szociális (szervezeti) 
megalapozása. Három alapprobléma körül 
csoportosítja a didaktika elméletét : 1. a 
művelődési anyag kiszemelése, 2. elrende
zése és 3. feldolgozása. Mindhárom pro
bléma kifejtésének szempontjait a nevelés 
egyetemes céljától nyeri. Ennek a célnak 
kettős (szubjektív-objektív) iránya hatá
rozza meg a kiszemelés feladatát, amennyi
ben azokat a művelődési javakat kell át
származtatásra kiszemelni, amelyek egy
felől a gyermek egyéni fejlődését előmoz
dítják, másfelől azonban önmagukban is 
értékesek. Az elrendezés elvei viszont a 
hézagtalanság és a fokozatosság, az anyag 
bizonyos területén pedig a történetiség.

A szubjektív-objektív szempont tehát itt 
"is mindenütt jelenvaló. A feldolgozás 
(metodika) végül a megismerés pszichikai 
lefolyásának törvényszerűségét szem előtt 
tartva, a nevelési funkcióknak hármas 
fokozatában : a szemléltetésben, megérte
tésben és megszilárdításban (alkalmazás
ban) nyer kifejezést, aminek objektív 
eredménye a növendék lelkében a szemlé
let, a fogalom és a tudás (vagy készség). 
A nevelés általános célja szabja meg a szo
rosabban vett erkölcsi (vagy akarat-) ne
velés feladatát is, amely abban áll, hogy 
a növendéknek a legalitás fokáról a mora
litás fokára kell emelkednie, vagyis a pusz
tán szoktatott, habituálissá vált erkölcsi
ség helyébe fokozatosan ki kell fejlődnie 
az erkölcsi érzületnek, amely belátásból 
és az erkölcsiség önmagáért való szerete- 
téből cselekszi a jót. Ezeket az általános 
elvi és szisztematikus szempontokat alkal
mazza F. a nevelés múltjának feldolgo
zásában is, amelyhez érdeklődése első
sorban vonzza és amely munkásságának 
is gerincét alkotja. Pedagógiatörténeti 
műveinek főjellemvonása: a módszeres
ség, vagyis az eredeti forrásokon alapuló 
kutatás, a rekonstrukció ereje és az inter
pretáció valóban páratlan készsége, — 
mind olyan erények, amelyeket a klasszika
filológián, ifjúkora szakstudiumán művelt 
ki, de egyszersmind filozófiai szemlélettel 
szélesített. Innen az a képessége, hogy a 
jelenségeket sohasem elszigetelten, hanem 
mindig szinoptikusán látja ; az eszmeáram
latokat sem magukból, hanem környeze
tükből, a kor összes életnyilvánulásaiból ér
teti meg: ez a szempont F. történetfelfogásá
nak legjellemzőbb módszertani elve s ezért 
valóban szellemtörténetet írt a szó mai ér
telmében már akkor, amikor az elnevezés 
még nem vált ismeretessé és a módszerrel 
még csak kevesen éltek. M. : A francia 
középiskolák múltja és j deno'"jTi?9Q). 
A magyarországi középiskolák múltja és 
jelene (1896). A magyarországi közoktatás 
története Mária Terézia korában 2 köt. 
I. 1740—1773 (1889). II. 1773— 1780.
(1902). Az ókori nevelés története (1906, 
1922.2). A középkori nevelés története 
(1914, 19262). A renaissancekori nevelés 
története (1919), Világnézet és neve
lés (1925). Az újkori nevelés története 
(1927). Herbart életg és pedagógiája 
(1932). Számos értekezés' folyóiratok
ban.

Í r o d .  A M. Ped. Társ. F.-Emlékfüzete szül. 70. 
évfordulójára (1930). benne Nagy J. B. összeállításában 
F. müveinek teljes bibliográfiája. P.

Finály 1. Henrik Lajos (1825—98) filoló
gus. 1553. STtüluravári kot. főg. tr., 1872. u. 
o. a tört. segédtudományok egy. ny. r. tr., 
a M. T. Ak. és a római Istituto di Archeo
lógia tagja (Márki S. emlékbeszéde). M. : 
a legnagyobb és legjobb latin-magyar 
szótár, a latin-magyar iskolai szótár (1858)
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és a latin nyelv szótára (1884) szerzője. 
A magy. ige időformáiról (1860). Magy. 
rokonértelmű szók (1869). Hogy is mond
ják ezt magyarul? (1888). Régészeti ta
nulmányok. Szerk. az Erdélyi Múzeumot 
(1874—82). ~ — "2. Gábor 1187 L—T b'~ 

--•TTi4fnrr.~1tr:-'’lTr tanít? ""Tóig. M .: Vergilius 
Bucolica ueorgica, szövegkiad. (1900). 
Hogyan kell latinból magyarra fordítani ? 
(1904). Magyarország a rómaiak alatt, 
fali térkép (1911). Filológiai, archeológiái 
és pedagógiai cikkek.

Finnország oktatásügye. (3% millió lak.) 
A finn népoktatás a múlt század hatvanas 
éveiben nyert új, modem alapot, amikor 
Cygnaeus Unó prot. lelkész, a „Finn nép
iskola atyja“ svájci mintájú új népiskolai 
tantervét az országgyűlés elfogadta (1866). 
E törvény alapjána közoktatásügy 1869-ben 
az egyházi vezetés helyett központi állami 
igazgatás alá került, amely nagy súlyt vet 
a tanítóképzésre i s ; kiváló helyet biztosít 
a testgyakorlásnak és a gyakorlati szakok
nak (kézimunka, kertészet, egészségügy) 
és a leányok nevelését és oktatását egyen- 
rangúsítja a fiúkéval (statisztikát és óra
terveket 1. alább). 1860. megindult a nép
főiskola meghonosítására irányuló mozga
lom : az első ilyen intézet dán mintára 
1888-ban alakult Kangasalában, 1926— 
1927-ben 2838 hallgatóval már 53 magán
jellegű népfőiskola működik, amelyekben 
főleg kisgazdák felnőtt, 18—20 éves gyer
mekei nyernek 6 hónapi kiképzést. Az egye
temi ifjúság buzgó és sikeres tevékenységet 
fejt ki a nép kultúrszintájának emelése 
érdekében. A helsinki egyetemi hallgatók, 
országrészek szerint szervezkedve, 13 
„Nemzetre“ oszlottak, amelyek mint kü
lön „Osztályok“ már a múlt század het
venes éveiben különösen az iskolai szüne
tekben a vidéken népszerű előadásokat tar
tottak és a nép számára hasznos könyveket 
adtak ki. 1874-ben megalakult a helsinkii 
Népművelési Egyesület, amelynek fiókjai 
behálózták az egész országot. Hasonló te
vékenységet fejt ki a Finn Népiskolák 
Barátjainak Társasága (alap. 1889.), a 
svédnyelvű lakosságra nézve pedig a Svéd 
Népiskola barátjainak Társasága (alap.
1882.). A népkönyvtárak rendes megszer
vezése már a X IX . század közepén meg
indult (első népkönyvtár 1803. Anjalában), 
1888-ban vidéken 522, városokban 84 
ilyen könyvtár volt kerek 224.000 könyv
vel. Ma a könyvtárak és a könyvek száma 
kétszeresére emelkedett. A középfokú ok
tatást 1843-ban átszervezték, azóta több
ször reformálták, ma az 1872-i középiskolai 
törvény van érvényben. A középisk. nyelve 
sokáig a svéd volt, sőt az országnak Orosz
országhoz való csatolása után 1812-ben a 
viipuri kormányzósági iskolában néhány 
tantárgyat orosz nyelven is kellett taní
tani. A hatvanas évek végén a nyelvkérdés 
már fontos iskolakérdéssé lesz és 1871-ben

Helsinkiben megnyílik az első finn nyelvű 
líceum, amelyet egy év múlva hat másik 
követ. A nyolcvanas évek iskolareformjai 
már azon az elven épülnek fel, hogy Finn
országban minden művelt embernek fin
nül és svédül kell tudnia. Az iskolaügy 
pedagógiai részével az 1863-ban alapított 
Pedagógiai Társaság foglalkozik, amely 
a Finnországi Pedagógiai Folyóiratot adja 
ki. Az első finn egyetemet 1640-ben Tur- 
kuban (Abo) alapították, amelyet 1838- 
ban Helsinkibe helyeztek át. A magasabb 
kulturális élet eleinte latin, majd svéd 
nyelven fo ly t; a finn nyelvnek irodalmi 
művelését és használatát csak az ország
nak Oroszországhoz való csatolása után 
1809-ben sikerült meghonosítani. A XIX. 
század hatvanas éveiig úgy az irodalom, 
mint a tudomány nyelve a svéd. Ezután 
következik a nemzeti és kulturális ébredés 
legjelentősebb korszaka. Az ország függet
lenségének kivívása után a szellemi és 
tudományos élet még élénkebb lesz. 1918- 
ban alapítják a turkui (aboi) svéd és 1921- 
ben a turkui finn egyetemet. (L. alább.)

A finnországi iskolák statisztikája.
(Az áll. statiszt. hivatal adatai.)

I. Népiskolák (1926—27).
2 oszt. vidéki népiskolák . .  3801, tanuld
4 „  „ „  . . .  4670,
Városi, főleg 6 oszt. népisk. 1219 oszt., ,, 
Középiskolára előkészítő 4

oszt. magán népisk............. 64, ,,
5 évf. tanítóképző ............  8, ,,
2 „    4,
6 ill. 2 oszt. képzőművészeti I 8, ,,

gyakorlóiskola ..............  f 4, ,,
Továbbképző (esti) tani. . . .  1684, ,,

70.292
219.053

36.649

3.977
1.680

343
1.388

269
27.280

Jegyzet. Felekezeti népiskolák nincsenek, csak állami, 
városi és magániskolák. A városi iskolákban külön fiú- 
éB leány osztály ok vannak, a többiekben vegyes osztályok.

II. Középiskolák (1928—29).
Állami középiskolák . ..........  79, tanuló 23.729

..........  3 I ,, 24.216
Magán ,, ..........  148 ( „ 49.945

Ezek közül finnnyelvű 179, svédny. 46, oroszny., 3
német ny. 1.

Középiskolai típusok.
Á l l a m i M a g á n

Normálliceum............ 2 —
8 oszt. fiúlic................ 21 8 oszt. vegyes lie. . . 51
8 ,, vegyes lie. . i i 8 ,, fiú reálisk. 

(mezőgazd. és keresk.)
—

Klassz, gimn............... 4 1
I l l—VIII. oszt. Auf- III—VIII vegyes Auf-

bauliceum .............. 4 bauschule ............ 2
5 oszt. középisk.......... 13 5 oszt. vegyes közép-

549 oszt. leánylic........... 7 isk............................
6 oszt. leányisk.......... 13 3 ill. 4 oszt. vegyes
IV—VI. oszt. Auf- Aufbauschule ----- 9

bauschule .............. 2 Ö oszt. leánylic......... 8
I—III. oszt. tovább- Középisk. kiegészítő

képző leányisk. . . . 2 oszt.
3 oszt. f iú ................ 1179
3 ,, leány ..........
3 oszt. vegyes mező-

6
8 oszt. városi fiú-lic. 1

gazd. isk.................. 1
8 oszt. városi vegyes 8 oszt. német isk. . . 1

2 8 oszt. orosz isk. . . . 3
3 147

III. Főiskolák.
Helsinki egyetem (1930) . . .
Turkui finn egyetem (1928) ................  291
Turkui svéd egyetem (1928) ..............  201
Helsinki műegyetem (1927) ..................  720
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A 4 osztályú népiskola óraterve (1925).

Tantárgy Együttes
órák

I. és II. oszt. 
tanóra gyakori.

III. és IV. oszt. 
tanóra gyakori.

összesen
I—II III—IV

Hittan .......................................... 4 _ _ _ _ 4 4
Történet ...................................... — — — 3 — — 3
Szülőföld és földrajz.................... — 2 — i — 2 1
Természetrajz................................ — — — 3 — — 3
Anyanyelv.................................... (1) 2 3 2 2 3* (8) 9 (6) 7
Szám- és mértan ........................ 2 — 4 1 1 4 4
Szépírás ........................................ — — 1 — — 3 —
Rajz ............................................... 1 — 3 — 1 2 2
É n ek .............................................. 2 — — — — 2 2
Torna.............................................. 1 — — — — 1 1
Kézimunka .................................. 4 — — — — 4 4

összesen............
* Néha 1 óra szépírás.

(15) 16 5 10 10 5 (30) 31 (30) 31

Állami normál (klassz.) líceum óraterve (1929—30).
Tantárgy I II i n IV V VI VII VIII Összesen

H itta n .................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Filoz. elemei ...................... — — — — — — 2 2 4
Anyanyelv .......................... 5 3 3 3 3 3 3 3 26
2. nyelv .............................. 4 3 2 2 2 3 2 2 20
Latin nyelv.......................... — 5 5 5 5 5 5 5 35
Német nyelv........................ — — 4 4 3 3 3 3 20
Görög v. francia n y e lv ___ — — — — — 4 4 4 12
Történelem.......................... — 2 2 3 3 4 3 4 21
Földrajz .............................. 3 2 2 2 2 — — — 11
Természetrajz .................... 3 2 2 2 3 — — — 12
Fizika, kémia .................... — — — — — 2 2 3 6
Matematika ........................ 5 4 4 4 4 3 3 2 29
Szépírás................................
Rajz, mintázás .................. í 3 2 i 1 1 1 1 — 10
Testgyakorlatok ................ 3 3 3 3 2 2 2 2 20
Egészségtan.......................... — — — — 1 — — — 1
Ének...................................... 2 2 — — — — — — 4

Összesen.......... 30 30 30 31 31 32 32 32 —
Szabadon választható

tárgyak:
K önyvvitel.......................... — — — 1 1 — — — 2
Ének...................................... — — 1 1 i 1 1 1 6
Fafaragás.............................. 2 2 2 —■ — — — — 6

Megjegyzés. A VI. oszt. tanulói választhatnak görög vagy francia közt.

A  szétágazó líceum és középiskola óraterve.
Középiskola Klassz, ágazat Reálágazat

Tantárgy I II III IV V össze- VI VII VIII össze- VI VII VIII össze-
sen sen sen

2 2 2 2 2 10 2 2 2 16 2 2 2 16
4Filozófia elem ei.......... 2 2 4 2 2

Anyanyelv .................. 5 3 3 3 3 17 3 3 3 26 3 3 3 26
4 3 3 2 2 14 2 2 2 20 2 2 2 £0

Német nyelv ..............
Francia, orosz vagy

4 4 4 3 15 4 3 3 25 4 3 3 25

angol nyelv .............. — (i) (1) (4) (12) 4 4 4 12
Latin nyelv ................ — 6 6 6 18 — — — —

Tört. és társad............. — 2 3 3 4 12 3 4 4 23 3 4 4 23
Földrajz........................
Természetrajz..............

3
3

2
2

3
2

2
2

1
3

11
12 f  2

1 1 27 2 i i 27
Fizika, kém ia.............. — — — 3 3 6 (2) (2) (2) 6+(6) 2 2 2 12
Matematika ................ 5 4 4 4 4 21 3 3 3 30 5 5 5 36
Szépírás........................ — — — ) — — —

}l2+ (6)
— — —

}  1 8
Eajz, mintázás .................. í 3 2 2 2 ( 12 (2) (2) (2) 2 2 2
Testgyakorlatok.................. 3 3 3 3 2 14 2 2 2 20 2 2 2 20
Egészségtan ............................. — — — — 1 1 — — — 1 — — — 1
Ének .................................................. 2 2 1 — — 5 — — — 5 — — — 5
Könyvvitel.................................... — — — 1 1 2 — — — 2 — — — 2
Közgazdaságtan.................. — — — — — — — (2) (2) (4) — (2) (2) (4)

összesen..  • 30 30 30 31 31 — 31 32 32 — 31 32 32 ___

Szabadon választható
tárgyak :

Angol nyelv ................................ — — — — — — — 2 2 4 — 2 2 4
Ének .................................................. — — — 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 5
Fafaragás .................................... 2 2 2 — — 6 — — — 6 — 6
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Az állami fiú Aufbauschule óraterve (Helsinki 1929—30).

Kötelező tantárgy
i

A B 
s.*e.

II

s. e.

III

s. e.

XV
Matemat. 

s. e.

Mod. V 
ny.-közg. 
ágazat

Mat.
term.t.
ágazat

VI
Mod.

ny.-közg.
ágazat

Hittan ........................................ 2 2 2 2 2 2 2
Filozófia elemei ........................ — — — — 2 2 2
Finn nyelv ............................ 3 3 3 3 3 3 3
Történelem és társadalomtud. 2 3 3 4 3 3 3
Közgazdaságtan.......................... — — — — 2 — 2
Földrajz ...................................... 2 3 2 i 2 2 2 2
Természetrajz..............................
Egészségtan................................
Fizika, kémia..............................

3 3

2

2
1
2

f

3 2 4 2
Matematika................................ 5 4 4 6 3 5 3
Svéd nyelv ............................ 5 3 3 3 2 2 2
Német n y e lv .............................. 5 — 4 — 5 — 5 — 5 5 5
Orosz n ye lv ................................ — — — — — — —
Angol nyelv .............................. — 5 — 4 — 5 — 5 4 — 4
Rajz ............................................ 2 2 2 2 — 2 —
Testgyakorlatok.......................... 2 2 2 2 2 -  2 2

Sport............................................. 2 2 2 2 2 2 2 '
Összesen........ 33 33 33 34 34 34 34

Szabadon választható tárgyai: 
Angol nyelv .............................. 3 _ 3 _
Rajz ............................................ — — — — 2 — 2
É nek............................................ 1 1 — 1 1 1 i
Könyvvitel ................................ — 1 1 — — —

Összesen........ 34 35 34 3S 37 38 37
* A 4 alsóbb oszt.ban szabadon választható német v. angol (s.—e.). Az V.től modern nyelv—közgazdaságtani 

és matematika—természetrajz! ágazat van. Az előbbiben a 2. modem ny. szab. választható : angol v. francia.

Állami leányiskola óraterve (Helsinki 1929—30).

Tantárgy i II III IV V VI összesen

Hittan.................................................... 2 2 2 2 2 2 12
Finn nyelv............................................ 4 3 3 3 2 2 17
Svéd nyelv............................................ 4 2 2 2 2 14
Német nyelv ...................................... — 4 4 3 3 3 17
Angol, orosz nyelv.............................. — — — 4 3 3 10
Történelem............................................ 2 2 2 2 2 3 13
Földrajz .............................................. 2 2 2 2 1 1 10
Természetrajz...................................... 2 2 2 2 2 2 12
Matematika ........................................ 4 3 4 3 3 3 20
Fizika, kém ia...................................... — — — — 3 2 5
Szépírás .............................................. 2 2 — — — — 4
Rajz ....................................................
Torna....................................................

1 1 2 2 2 1 9
3 3 3 3 2 2 16

Egészségtan ........................................ — — — — — 2 2
Háztartás ............................................ — — — — 3 3 6
Kézimunka.......................................... 2 2 2 2 — — 8
Ének .................................................... 2 2 2 1 1 1 9

Összesen .......... 30 30 30 31 31 32
Szabadon választható tárgy: 

Könyvvitel............................................ — — — — 1 1 2

Állami leányliceum óraterve (Helsinki 1929—30).
Tantárgy I II i n IV V VI Össz. VII VIII IX össz. Össz.

Hittan.................................................. 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 6 18
Filozófia elem ei................................ 2 2 4 4
Anyanyelv ........................................ 4 3 3 3 2 o 17 3 3 3 9 26
2. n yelv .............................................. 4 2 2 2 2 2 14 3 2 2 7 21
Német nyelv .................................... — 4 4 3 3 3 17 4 3 3 10 27
Orosz v. angol nyelv ...................... — — — 4 3 3 10 3 3 3 9 19
Történelem.......................................... 2 2 2 2 2 3 13 3 3 4 10 23
Földrajz.............................................. 2 2 2 2 1 1 10 \  i 1 1 3 25
Természetrajz.................................... 2 2 2 2 2 2 12 i
Fizika, kém ia.................................... — — — — 3 2 5 2 2 2 6 11
Matematika ...................................... 4 3 4 3 3 3 20 4 4 4 12 32
Szépírás.............................................. i 3 3 2 2 2 1 \  13 2 2 1 ) 5 18
Rajz, szobrászat .............................. S / /
Torna .................................................. 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 9 2*>
Egészségtan ...................................... — — — — — 2 2 — — — —
Ének .................................................. 2 2 2 1 1 1 9 1 1 1 3 12
Kézimunka........................................ 2 2 2 2 — — 8 — — — — 8
Háztartás .......................................... — — — — 3 3 6 — — — — 6

Összesen ___ 30 30 30 31 31 32 — 31 31 31 — —
Szabadon választható tárgy:

Könyvvitel.......................................... — — — — 1 1 2 — —
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í r o d .  V. K. E. Vichmann: Suomen kasvatuksen 
ja opetuksen história pääpiirteissään. Helsinki 1903. 
127 1. (A finn nevelés és tanítás története főbb voná
saiban). Finnek és észtek, szerk. Teleki P. (1928). 
Quint J . : Reformok a finn közoktatásban (M. P. 1922). 
Finnlands Schulwesen (1920—25). Kurzer Bericht aus- 
gearb. f. d. XII. Nordischen Schulkongress in Helsinki 
(1925). Statistique de l ’Enseignement primaire en Fin- 
lande pendant 1’Annáé Scolaire 1926—27 (Helsinki 1928). 
Apercu Statistique de l*état des Etablissements d’In- 
struction secondaire en Finlande pendant l ’Année 
Scolaire 1928—29 (Helsinki 1930). Finn tanintézetek 
értesítői. Finnország oktatásügye és kultúrája (N. L. 
1931 : 14. sz.) Csehey, Weöres.

Finn pedagógiai folyóiratok és lapok.
Suomen Kasvatusopillisen Yhdistyksen 
aikakanskirja 1864. A Suomen Kasvatus- 
opillinen Yhdistys (Finn Neveléstani Egye
sület, alap. 1863.) folyóirata, finn és svéd
nyelvű, szerk. (V. T. Rosengvist). R. Saxén
N. Kallio. Kasvatus ja Koulu 1914— (Neve
lés és iskola), szerk. K. Oksala. Opettajain 
lehti 1906— (Tanítók lapja), szerk. K. 
Ahtiala. Tidskrift för jolkskolan (Népiskolai 
folyóirat), szerk. A. Jansson. W.

Fischer, 1. Alois (1880—) német peda
gógus, müncheni egyet. tr. A fenomeno
lógiai irány befolyása alatt áll. Ezért a 
pedagógiát is tisztán deskriptiv alapon 
kívánja kifejteni. A pedagógia feladata a 
nevelői tevékenység tényeinek tudományos 
leírása. Üj abban azonban F. is a kultúr- 
filozófiai pedagógia felé mutat közeledést. 
M .: Der Einheitsgedanke in der Schul
organisation (1914). Aufgaben und Ent
wicklung des deutschen Schulwesens nach 
dem Krieg (1916). Über Beruf, Berufswahl 
und Berufsberatung als Erziehungsfragen
(1918). Die Zukunft des Jugendschutzes 
(E. Sprangerrel együtt, 1918). Erziehung 
als Beruf (1921). Psychologie der Gesell
schaft (1922). Die Wirtschaftsnot der Stu
dentenschaft und die Bedeutung der Stu
dentenfürsorge (1922). Jugendführer und 
Jugendprobleme (1924). Társszerk. a 
Zeitschrift f. päd. Psychologie u. exper. 
Pädagogik és a Die Erziehung c. folyóira
toknak. — 2. Karl. 1896. Berlin-Steglitz- 
ben a Wandervogel megalapítója és így 
tulajdonképpen az egész német ifjúsági 
mozgalom őse. V. ö. Hans Blüher : Wan
dervogel. Gesch. einer Jugendbewegung 
(1912). — 3. Kuno (1824— 1907) német 
filozófus, az újabbkori filozófia neves tör
ténetírója, volt heidelbergi egyet. tr. Fő
műve: Geschichte der neueren Philosophie, 
előbb 6 kötetben jelent meg (1852-—77), 
most 10 kötetet foglal magában (1908— 
19232—5) és az újkori filozófia legjelentő
sebb képviselőit (Descartes, F. Bacon, Spi
noza, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, He
gel, Schopenhauer) tárgyalja, jellemezve 
őket egyéniségükben és rendszerükben. 
Kantról szóló müvével és a kanti filozófiá
ról hirdetett egyetemi előadásaival nagy
ban hozzájárult a neokantiánus iránynak 
ebben az időben meginduló térfoglalásához. 
Szisztematikus tekintetben F. részben

maga is kantiánus, részben azonban Hegel 
befolyása alatt áll, amiről elsősorban logi
kája és metafizikája (System der Logik und 
Metaphysik oder Wissenschaftslehre, 1852) 
tehet tanúságot. Nevét szélesebb körben 
is ismertté tette esztétikai és irodalomelmé
leti műveivel, amelyeket többek közt 
Shakespeareről, Lessingről, Goethéről, 
Schillerről írt. (Goethes Faust, 1878, 
18933, Schiller als Philosoph, 1858, Les
sings Nathan der Weise, 1864, 18964 stb.)

í r o d .  W. Windelband: K. F. (1907). B. Bauch : 
K. F. (1924). E. Hoffmann: K. F. (1924). p .

Fizetések : 1. Illetmények.
Fizika : 1. Természettan.
Fizikai gyakorlatok : 1. Természettani 

gyakorlatok.
Fleury, Claude (1640— 1723). Francia 

apát, hercegi nevelő, jog- és egyháztörté
neti író, racionalista pedagógus. Pedagógiai 
műve : Traité du choix et de la méthode des 
études (1686). Elméleti didaktikai mű, né
hány módszeres megjegyzésen kívül java
részben a tantárgyak kiszemelésének kér
dését taglalja. A kiszemelésben főszem
pontja az életrevaló hasznosság elve : azt 
kell tanulni, ami észszerű, észszerű pedig 
az, ami hasznos, célszerű az életre. E szem
pontból az ismereteket négy csoportba 
osztja : 1. Mindenkinek szükséges ismere
tek, ezek emberi kötelességeink teljesítése 
szempontjából hasznosak. Ilyen a hit- és 
erkölcstan az udvariasság szabályaival 
együtt, a logika s a metafizika (értve raj
tuk a józan gondolkodást és a dolgok végső 
kategóriáinak ismeretét), az egészségtan. 
2. A gazdagoknak szükségesek, mert polgári 
állásukkal járó kötelességeik szempontjá
ból hasznosak : az anyanyelv tanulmánya 
(olvasás, írás, fogalmazás), a számtan, a 
gazdasági s a jogi ismeretek. 3. A gazda
goknak hasznos, de nem föltétlenül szük
séges tanulmányok: latin, történelem, 
természetrajz (kozmográfia, anatómia), 
geometria, francia retorika. 4. Szabad 
időnk helyes fölhasználása szempontjából 
hasznos, szórakoztató ismeretek, szintén 
csak a gazdagoknak : francia poétika és 
ókori költők olvasása, zene, festés meg 
rajz, felsőbb mennyiségtan, perspektíva, 
optika, asztronómia, kronológia, régiség
tan, útleírások olvasása, görög nyelv, 
modern élő nyelvek, keleti nyelvek, állat- 
és növénytan, kémiai kísérletek, fizika. 
A nőnevelés kérdésére is kitér és fölfogása 
haladást mutat az addig elhanyagolt 
leányneveléssel szemben, mert a tanulmá
nyoknak első két csoportját a nőkre nézve 
is szükségesnek tartja. F. hazánJsfcgn is 
h ato tt: az 1777-i Ratio iskolaszervezésé
ben és anyagkiszemelésében uralkodó szem
pontok sokban emlékeztetnek rá; Traité- 
jét Nagyszombatban újra lenyomtatták 
(1795).
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í r o d .  Fináczy E .:  TV., 61—65. 1. Nayy Józs.: 
F . Kolos (M. P. XV. 1906). N . J . B.

Flexib le system  : 1. Északamerikai Egyes. 
Államok oktatásügye.

Flitner, Wilhelm (1889—) német peda
gógus, kiéli egyet. ny. rk. tr. A kultúrfilo- 
z ófiai irányhoz tartozik. M. : Laienbildung 
(1921). Probleme d. Erwachsenenbildung 
(1923). Abendvolkshochschule (1924). Der 
Krieg u. d. Jugend (1927). A „Die Er
ziehung c. folyóirat szerk. P.

Flóri könyve : 1. Bezerédj Amália.
Florilegium a görög antológia (1. o.) 

latin elnevezése : a régi klasszikus irodal
makból merített szemelvények, idézetek 
gyűjteménye. A régi időkből több ilyen 
maradt ránk, amelyeket újabb szerzők a 
tanulóifjúság számára átdolgoztak. Ilyen 
pl. a Teubner-féle F. graecum. L. m ég: 
Kresztomatia.

Flournoy, Théodore (1854— 1920). Sok
oldalú, finomtollú pszichológus és filozófus, 
akinek kidolgozott filozófiai rendszere 
nincs, de leginkább rokonszenvez a kri 
ticizmus (Kant), perszonalizmus (Renou 
vier), pragmatizmus (James, Dewey) és 
humanizmus (Schiller) néven ismeretes 
filozófiai irányokkal. 1878. Wundtot hall
gatja és híve lesz a fiziológiai (kísérleti) 
pszichológiának, amelynek alapelveit Méta- 
physique et Psychologie (1890) c. művében 
fejti ki. Mint genfi egyet. tr. kezdetben 
Kant filozófiáját magyarázza, majd az 
általános pszichológiai kérdéseken kívül a 
tudományok történetével és filozófiájával 
foglalkozik, továbbá parapszichológiái je
lenségeket tanulmányoz (Des Indes á la 
Planéte Mars, 1900. Esprits et Médiums, 
1911) és valláspszichológiai kérdéseket fej
teget (Les principes de la psychologie reli- 
gieuse. Arch, de Psych. 1902. Une Mystique 
moderne. Arch, de Psych. 1915). 1892. 
vezetése alatt megnyílik a genfi egyetem 
pszichológiai laboratóriuma, 1901. pedig 
Claparéde E.del megalapítja az Archives 
de Psychologie c. folyóiratot.

í r o d .  Ed. Claparéde : Th. Flournoy, son oeuvre, sa 
vie (Arch, de Psych. 1 9 2 0 ). ß m

F lü g e l, Otto (1842—1921) német filozófus 
és pedagógus, a herbarti irány egyik jelen' 
tékeny képviselője. Mint a monizmus ellen 
harcosa és a herbarti pluralisztikus méta 
fizika hirdetője, főleg a múlt század utolsó 
harmadában, a filozófiai spekuláció el 
hanyatlása idején gyakorolt jótékony be 
folyást. M. : Der Materialismus (1865) 
Die Probleme der Philosophie u. ihre 
Lösung hist.-kritisch dargestellt (1876). 
Die Seelenfrage (1878, 19023). Das Ich und 
die sittlichen Ideen im Leben der Völker 
(1885, 19125). Über die Phantasie (1892— 
95). Abriss der Logik (19145). Der Rationa
lismus in der Pädagogik Herbarts (1896). 
Die Bedeutung der Metaphysik Herbarts 
für die Gegenwart (1902). J. Fr. Herbart 
als Philosoph (1905). Gefühl u. Intellekt

-  —letét. M. : Közegészségügy^AftguluibZágíiu

in der Kindheit des Individuums und der 
Völker (1905). Herbarts Leben und Lehre 
(1907). Monismus und Theologie (1908). 
Évek hosszú során át szerk. a Zeitschrift 
für exakte Philosophie c. folyóiratot, to
vábbá társszerk. volt a Zeitschr. für Philo
sophie und Pädagogik c. folyóiratnak. 
Kehrbach halála után átvette Herbart 
összes műveinek sajtó alá rendezését. P.

Fqdflr Jéim/ (10,<Q— 1901) orvos, higiéni
kus es író. 1872. a kolozsvári egyetemen 
az államorvostan^l874. a bp. egyetemen a

'. és a középfok..
__ 1878. a M.' T. AkTTev.,

(TrTtagja, számos külföldi tud. egye
sületnek r. v. tiszt, tagja. Nálunk úttörője 
és lelkes apostola volt a köz- és iskolai 
egészségügynek, amelynek érdekében cik
kekben és önálló munkákban szállt síkra. 
1885. Trefort Ág. és Markusovszky L. se
gítségével megszervezte a középisk. egész- 
ségtantanári intézményt;, a következő év
ben pedig az Országos -tlozegészsegi Earvesu-

közegészségtudomány r. tr. és a közeg

gy^ n
t iy /J r -A z  őgfezségt'á llázröf éé lakásról 
(1877). A közegészségügy (1879). A bp. 
tud. egyet, közegészségtani intézetének 
leírása (1882, németül is). Egészségtan 
(1886, 18932). Iskolaorvosok és egészség
tantanárok a középiskolákban (Egészség 
1887). Jelentés az iskolaegészségügyről 
(1888). Szerk. Természettud. Közlöny 
(1880—86). Egészség (1887—89, ill. 96-ig). 
V. ö. Aujeszky Al. : F. J. emlékezete (Elő
adások az iskolaegészségügy köréből (1929,
5—25. 1.).

Foerster, Friedrich Wilhelm (1869—). 
Fédagógü§~Tés szociológus. Főleg pszicho
lógiával, etikával,' esztétikával és vallás- 
filozófiával foglalkozott, majd a munkás
mozgalmakat és az iskolákat tanulmá
nyozta Angliában és Amerikában. 1899. 
a morálpedagógia mtr. a zürichi egyetemen 
és műegyetemen. Minthogy a svájci kor
mány nem járult hozzá e jogosítvány ki- 
terjesztéséhez az egyetemes pedagógia 
tárgykörére, F. 1912. elhagyta Zürichet 
és a bécsi egyetemen adott elő pedagógiát. 
1914. a müncheni egyet, a pedagógia r. tr. 
Itteni működése alatt élesen bírálta a 
német birodalmi kormány háborús politi
káját, tanártársaival is ellentétbe jutott, 
1920. lemondott állásáról s azóta Zürich
ben folytatja írói tevékenységét. F. a 
szociális és erkölcsi nevelés kérdéseinek 
vizsgálatával vonta magára a figyelmet. 
Gyermekkorában vallástalan nevelésben 
részesült s ifjúkorában az autonom etiká
nak volt a híve. Az élet jelenségeinek 
szemlélete s ezek okainak vizsgálata köz
ben azonban ráeszmélt arra, hogy az 
erkölcsi igazságok forrása nem lehet a 
független morál, hanem csak olyan erkölcs
tan, amely az emberi akaratot a maga 
feltétlen tekintélyével inspirálja. Ezt a fel
tételt a keresztény etikában találta meg
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induktív módon is s ezért pedagógiájának 
alapjául a kereszténységben rejlő örök 
igazságokat és Krisztus követését válasz
totta. Világnézetében közel áll a kát. 
egyház álláspontjához. A nevelés problé
májának súlypontját az etikai intellek- 
tualizmussal szemben az erkölcsi idealiz
musra veti, de ezt a realizmusnak kell ki
egészítenie, vagyis a nevelőnek az emberi 
természetet is alapjában ismernie kell. 
Ennek valóraváltását a jellemképzéstől 
várja, amelynek középpontjában az akarat 
nevelésének kell állania. A jelenkor társa
dalmi bajainak okát, forrását abban látja, 
hogy a technikai kultúra rendkívüli hala
dásával szemben a lelki életet, a jellem 
kultúráját elhanyagolták. A gépek és talál
mányok az ember anyagi életét minden 
irányban kipámázták, de ugyanakkor 
újabb és újabb vágyakat ébresztettek, 
amelyeknek leküzdésére hiányzik a morális 
erő. Ennek megszerzése elsősorban! aka
ratunktól függ, ezért az erkölcsi nevelésben 
ezt illeti meg az elsőbbség az értelem fölött 
(Wundt). F. tehát voluntarista. Centrális 
és periferikus akaratot különböztet meg, 
amaz a szellemi én-t, utóbbi az érzéki én-t 
képviseli. A feladat a centrális akarat 
uralmának biztosítása — tehát a szellem 
győzelme az anyagon. Az akarat- és jellem
képzés legjobb módszerei az inspiráció, a 
cselekvő (pozitív) és gátló (aszkétikus) 
energiának gyakorlása és nagy ideálok 
(Krisztus és a szentek élete) kultusza. Ezek
nek a tényezőknek eredője az aktivizmus 
(Bergson, Eucken), amelynek segítségével 
lelkünk az élet mindenféle követelményei
vel szemben helyt állhat. Az aktivizmust 
be kell vinni az iskolai életbe is és a jellem - 
nevelés szolgálatába állítani. Tehát minél 
kevesebbet moralizáljunk, hanem arra 
törekedjünk, hogy az erkölcsi igazságok 
gyakorlás által a tanulók élményeivé vál
janak. Erre legtöbb alkalom kínálkozik a 
tanulók önkormányzatában (Amerika), 
amely az állampolgári nevelés legfontosabb 
eszközének, a felelősség tudatának kiala
kítására is módot ad. A fegyelem itt az 
engedelmesség és szabadság szintézisén 
alapuljon. A nemi élet pedagógiájában 
azt az elvet vallja, hogy az ösztönök 
helyes kormányzása az erő és nem a tudás 
kérdése. Óv a részletező felvilágosítástól. 
Munkáit erős meggyőződés, mély vallásos
ság és lendületes, művészi stílus jellemzik. 
A pedagógiai irodalomban nagy népszerű
ségre tett szert; művei számos kiadást 
értek el fordításban is. A magyar közönség 
is jól ismeri, miután két ízben is tartott 
előadássorozatot Bp.en (1909, 1912). Több 
munkáját magyarra fordították s egyéb 
munkáiról számos ismertetésben számol
nak be szakfolyóirataink. M. : Jugendlehre 
(19093). Schule und Charakter (191211). 
Sexualethik u. Sexualpädagogik (19103. 
Magy. ford. Schütz A. A nemi élet etikája

és pedagógiája 1909). Lebensführung (1909, 
1927. Magy. ford. Schütz A. Élet és jellem 
Bp. 1913). Strafe u. Erziehung (19132). 
Lebenskunde (193012. Magy. ford. Az élet 
művészete 19213). Staatsbürgerliche Er
ziehung (19142). Autorität u. Selbstregie
rung (1915). Erziehung und Selbsterzie
hung (1918). Polit. Ethik u. Polit. Päda
gogik (19183). Für u. wider die allgem. 
Volksschule (1918, Seyferttel). Christen
tum u. Pädagogik (1920). Christus u. das 
menschliche Leben (1923, 1930). Jugend
seele, Jugendbewegung, Jugendziel (1925). 
Religion u. Charakterbildung (1925), stb. 
Szerk. Ethische Kultur (1895—98). Die 
Zeit (1930 óta).

í r o d .  Böhm A . : Fr. W. F.s moralpädagogische 
Ansichten (1919‘.Rieft Fr. X .: Christentum u. Pädagogik. 
Eine Antwort auf F.s gleichnamige Schrift (1920). 
F e w  J- : Die Selbstregierung der Schüler. Erfahrungen 
mit F. W. F.s Vorschlägen für eine vertiefte Charakter
bildung in der Schule (1915). Pilger J . : F. W. F. als 
Ethiker, Politiker und Pädagog. Müller A. D , : 
Fr. W. F. u. die wirkliche Welt (1927). Saupe E. : 
Deutsche Pädagogen der Neuzeit (1927‘). Schwann E . : 
Wer ist Fr. W. F.? (1930). Ismertetések és méltatások 
magyar nyelven. L. Hellebrand, A magy. ped. Írod. 
repert. 1908—1923 a H. P. megfelelő évf.ban.

Friml.
Fogadóórák. Az iskola annál jobban 

tudja célját megközelíteni, minél szoro
sabb kapcsolatot teremt a gyermekek gond
viselőivel. Szükséges tehát, hogy a szülők 
a gyermekeiket ülető iskolai ügyekben 
minél sűrűbben érintkezhessenek a tanító
testületek tagjaival. Ilyen megbeszélések 
az iskolákban általában az óraközi szüne
tek alatt szoktak lefolyni. A Középisk. 
Rendtartás (49. §) egyenesen megkívánja, 
hogy minden tanár részére megállapíttas- 
§Sk—a—fogadóórája s EaCSak—lehetséges; 
idilölliggadúSZöljsrtögycn' a 1 szülőkkel való

Tanácskozfegfcs;cHl.ja.it'á...XT” u\#g>~8zülöi
. l̂eEézTéiéJc. Péch.

Fögíffimazás tanítása. Az anyanyelvi 
oktatás céljai között kezdettől fogva he
lyet foglal a tanulók írásbeli kifejezőképes
ségének fejlesztése. Minthogy pedig abban 
az időben, amikor az anyanyelvi oktatás 
bevonult az iskolába, a latin volt az ural
kodó tantárgy, az anyanyelvi oktatás is 
ennek hatása alá került, s az anyanyelven 
való fogalmazást a latinhoz hasonlóan úgy 
tanították, hogy általános életfilozófiai 
kérdésekről, bölcs mondásokról, klasz- 
szikus írókból vett idézetekről szóló reto
rikai dolgozatokat írattak, majd a nemzeti 
irodalmak felvirágzása után a XIX. szá
zadban áttértek az irodalmi-esztétikai 
tárgyú dolgozatokra. A hagyományos fo- 
galmazástanítás máig is ezen a régi ösvé
nyen halad, azonban a X X . század elején 
Németországban új irány jelentkezik az 
anyanyelvi fogalmazás tanításának mód
szerében. Ez újító mozgalom a népiskolá
ból indult ki és Hildebrand Rudolfot 
vallja mesterének. Az új módszer hivata
losan is szentesítve van azzal, hogy a jelen
leg érvényes porosz Utasítások (Rieht-
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liniert) határozottan az új irányt követik. 
A régi módszer úgynevezett kötött dolgo
zatokat íratott, az új pedig szabad, él- 
mónyi dolgozatokkal akarja gyakorolni 
a tanulóknak az írásbeli kifejezésben való 
készségét. A régi felfogás az volt, hogy a 
dolgozatnak az olvasmányhoz kell kapcso
lódnia, tehát a tanításban módszeresen 
feldolgozott olvasmányok nyomán kellett 
fogalmaznia a tanulónak. E módszer hívei 
abban a meggyőződésben éltek, hogy a 
felnőttek által írt, lehetőleg tökéletes iro
dalmi minták utánoztatásával lehet az 
ifjúságot megtanítani az írás mesterségére. 
Az új módszer nem olvasmányokhoz fűzi 
a dolgozatot, s ezzel felszabadítja a fogal
mazást a stílusminták utánzásától. Az új
fajta dolgozat tárgya a tanulónak vala
mely élménye, s ezt kell a tanulónak ön
állóan alakítania, nyelvi formába öntenie. 
A régi módszer költemények tartalmát 
mondatta el, írók művei alapján készít
tetett leírásokat, költemények esztétikai 
fejtegetését kívánta, irodalmi művek alak
jairól íratott jellemzéseket, szóval csupán 
egy tárgykörrel igyekezett fejleszteni a 
tanulóknak az írásbeli kifejezésben való 
ügyességét,’ mégpedig az erre legkevésbbé 
alkalmas tárggyal: a költészettel. Az él- 
ményi dolgozatokkal szinte határtalanul 
kibővült a dolgozati tételek köre, s a dol
gozatok tárgyának ezzel járó nagy válto
zatossága lehetővé tette a fogalmazókész
ségnek több irányban való fejlesztését. 
A kötött dolgozat csak tartalmi és alaki 
reprodukció, újraelmondása annak, amit 
a tanuló olvasott vagy tanult; írója nem 
a maga lelki tartalmát adja benne, hanem a 
másét, és nem a maga módján, hanem a 
mintát követve. A szabad dolgozatban 
a tanuló a saját gondolatait, érzelmeit, 
vágyait fejezi ki, maga adja meg nekik a 
nyelvi formát is, tehát a szabad dolgozat 
tartalmi és alaki produkció. Ebben van a 
fogalmazás új módszerü tanításának lélek- 
müvelő értéke. A F.-nak célja az, hogy a 
tanulók a maguk vagy mások lelkének 
tartalmát tárgyi és nyelvi tekintetben he
lyesen tudják írásban előadni. Elemi isko
lában ez a cél elérhetetlen ; középiskolá
ban is csak az egyszerű, tárgyias, közlő 
stílusra taníthatjuk a tanulókat, nem a 
költői nyelvre. Gyakorlati készségről lé
vén szó, a kitűzött célt csak folytonos és 
mennél többoldalú gyakorlással lehet el
érni. E végből I. beszédgyakorlatokkal elő
készítjük és mindvégig támogatjuk a fogal
mazás tanítását, azaz voltaképpen a szó
beli fogalmazást gyakoroljuk. (L. Beszédre 
nevelés.) II. A nyelv- és stílusérzék fejlesz
tésére stílusgyakorlatokat tartunk. Mivel 
jól és szépen csak az írhat, aki bőséges ak
tív szókészlettel rendelkezik, a stíluskép
zésnek alapja a szókincs gyarapítása. A 
szókincs fejlesztése végett szavakat, szó
lásokat, hasonlatokat gyüjtetünk a tanulók

kal részint az olvasmányokból, részint a 
valóság megfigyelésével kapcsolatban ; ro
konértelmű szócsoportokat állíttatunk össze 
s ellentétes szavakat kerestetünk pusztán 
az emlékezet alapján. Gyakoroltatjuk az 
alkalmas szövegrészletekből kihagyott jel
lemző szavak eltalálását, sok idegen szót 
használó író müvében az idegen szavaknak 
magyar egyértékesükkel való helyettesíté
sét; jó és rossz példák egymás mellé állításá
val szemléltetjük a helyes és helytelen mon
datfűzést, a különféle stílushibákat és gya
koroljuk ezek kijavítását. A legfelső osztá
lyok számára jó stílusgyakorlat az idegen 
nyelvekből való fordítás, továbbá régi ma
gyar prózából vett szemelvényeknek mai 
nyelvre való átírása. III. A fogalmazás taní
tásának főeszköze a dolgozatírás. Ezt már az 
elemiben meg lehet kezdeni, mihelyt a gyer
mek elsajátította az írás technikai készsé
gét. A dolgozatírás új módszere a gyermek- 
és ifjúkor lélektanára van felépítve és há
rom kort különböztet meg a tanuló lelki 
fejlődésében. 1. A naiv átélés korában (kb. 
a 12 éves korig) a gyermek természetes 
beszélőkedvéből indulunk ki, írásba fog
laltatjuk vele azt, amit élőszóval szeretne 
elmondani. A dolgozatok tárgyai a gyermek 
egyéni élményei, maguk a dolgozatok pe
dig naiv elbeszélések. Nem közös tehát a 
tétel, hanem mindegyik gyermek azt írja 
meg a maga élményeiből, amit kiválaszt; 
címet is maga ad neki. Később mér korlá
tozzuk a tételválasztás szabadságát azzal, 
hogy ú. n. keretes tételt adunk fel : egy na
gyobb tárgykört jelölünk ki, s ennek ke
retén belül maradva kell a tanulónak egy 
idevágó élményét kiszemelnie és meg
írnia (pl. megijedés, karácsony, állatmeg
figyelés stb.). E dolgozatokban a gyerme
kek úgy írnak, ahogy beszélnek : a maguk 
természetes gyermeki nyelvén, s ezzel egy
előre be is kell érnünk. 2. A serdülés korá
ban az ifjú magéba zárkózik, megszűnik 
közlékenysége, tehát vége az élmények el
fogulatlan elbeszélésének. Ezen a fokon 
át kell térni a megfigyeléses, tárgyias, szem
léleti dolgozatok íratására. Az egyéni élmé
nyek naiv elbeszélését a külvilág tudatos 
megfigyelése, tárgyak és folyamatok le
írása váltja fel. Legtanácsosabb mozgások, 
folyamatok, általában élő dolog leírásával 
kezdeni, csak ezután keríthetjük sorát 
élettelen tárgyak leírásának. 3. A közép
iskola három legfelső osztályában, a gon
dolati megértés fokán kezd lassanként felül
kerekedni az ifjúban a tárgyak és a jelen
ségek összefüggésén való gondolkodás, 
úgyhogy itt a dolgozatok közt a főhelyet 
foglalhatja el a gondolkodás útján meg
állapítható oki kapcsolatok kifejtése : az 
értekezés. Ebben az életkorban némelyek 
ismét visszanyerik közlékenységüket, 
nyíltságukat s az ilyenekkel ismét lehet 
élményi dolgozatokat Íratni, de a pontos 
megfigyelésen alapuló leírás is méltó tárgya
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marad a dolgozatoknak. Minthogy a fo
galmi gondolkodás még a 16— 18 éves kor
ban is meglehetős fejletlen, s az ifjú na
gyon bizonytalanul mozog az elvont gon
dolatok világában, nem lehet tőle eredeti 
gondolatokat, tudományos kérdésekben 
önálló ítéletet, azaz igazi értekezést várni ; 
meg kell elégednünk azzal, ha mások kész 
gondolatait jól meg tudja érteni és vilá
gosan be tud róluk számolni. Itt nyílik 
tere a fogalmazástanítás új módszerében 
is a reprodukciónak. Az új módszer a meg
figyeléses, leíró dolgozatnak[egy új fajtáját 
teremtette meg : a rajzos dolgozatot. Ebben 
a tanuló szóval és rajzzal egyszerre fejezi 
ki lelke tartalmát, vagyis mondanivalóját 
saját rajzaival is szemlélteti. A fogalmazás 
tanításának legáltalánosabb szabálya az, 
hogy csak oly tárgyat válasszunk a nyelvi 
kifejezés gyakorlására, amely arányban 
áll a gyermek szellemi erejével. Csupán 
arról írhat jól a tanuló, amiről értelmi fej
lettségénél, tapasztalatainál, ismereteinél 
fogva neki magának lehetnek gondolatai. 
Ezért a túlságos bő anyagot felölelő, oly
kor valósággal nagyzoló tételeknél mindig 
jobbak az egyszerűbb, pontosan meghatá
rozott, kis területre szorítkozó tételek. 
Fontos kelléke a tanításnak, hogy a tanító 
s a tanár maga is rendelkezzék valamelyes 
írói készséggel, mert aki maga nem tud 
írni, másokat sem taníthat erre az ügyes
ségre. Azon legyünk, hogy tanítványaink
ban kedvet ébresszünk az íráshoz. Ha ez 
sikerült, ha a tanulók örülnek a dolgozat- 
írásnak, akkor a cél elérése jőrészben már 
biztosítva van. L. még : Anyanyelvi okta
tás. Gyakorlatjavítás. Gyermeknyelv. Helyes
írás tanítása.

í r o d .  (kivonatosan). Fr. Hahn: Die Schule des 
Schreibens (8 füz. 1931—32). W. Schneider: Deutscher 
Stil- u. Aulsatzunterricht (1929'). A. Á lta la t: L’art 
d’écrire (1929*7). 0. L a m m : Conseils sur l ’art d’écrire 
(13. kiad.). A vkm. 1913 :21.540. sz. körrendeleté a 
magy. fogalmazás eredményessége érdekében. Barcsai 
J. : A magy. fogalmazás tanítása a népiskolában (1930— 
31). H. Hajtay E .: Szárnyak bontogatása (1928). Háros— 
Körösi: A magy. fogalmazás vezérkönyve (1927). 
Mohr O y.: Fogalmazástan (1930). Négyesy L. : Szak- 
bizottsági jelentés a magy. fogalmazástanítás ügyében 
(O. K. Tanács (1911: IV). Erre vonatkozó hiv. út
mutatás (O. K. T. K. XXXVIII, 748—50). Számos 
programmértekezés és cikk a ped. szakfolyóiratokban.

Nagy J. Béla.
Fogalom. Aristoteles szerint a F. a 

következő mozzanatokat tartalmazza : a) 
van időtlen, változhatatlan F., amely vala
mely dolog lényegét, formáját írja körül; 
a F. lehet több tárgyat közösen ábrázoló, 
vagy egyes F. b) Lélektanilag tekintve a 
F. különbözik a szemlélet bármilyen alak
jától („fantázia“) s úgy keletkezik, hogy 
a „tevékeny értelem“ kiemeli az érzéki 
tárgy tapasztalatából a lényeget, formát 
(v. ö. a). Kant a fogalomalkotásban 
(azaz : a fogalmak szerkezetében) „szké- 
mát“ látott, vagyis szerinte a tiszta 
értelmi F.ak bizonyos szabály szerint 
alakulnak ki. Míg régebben inkább a

F.aknak a képzetekhez való viszonyát 
kutatták, ma inkább a „gondolatokkal“, 
vagy (logikailag) a „jelentéssel“ hozzák a 
F.akat kapcsolatba. Külpe szerint „a 
F.ak pontosan megállapított (fixált) jelen
tések“, amelyek egyetemesek és állandóak. 
A jelentéssel rokon a Bolzano-Husserl 
irányzatának önálló, a pszichikai léttől 
független érvényű F.a (Begriff an sich). 
Pauler a F.at a tiszta logika elméletében 
az igazság elemi mozzanatának, jelentés
elemnek tekinti s logizmának nevezi (Be
vezetés a filozófiába 1920: 36. 1. f.). 
Mások ismét a F.ban a kutatás végső 
célját, érvényes ítéletek végső leszűrődését 
látják; a F. =  potenciális ítélet =  meg
határozás (Riókért: Die Grenzen der 
naturwiss. Begriffsbildung. 2. kiad.). Az 
értelmi nevelés egyik célja a helyes (és 
egyúttal, Herbart iskolája szerint : érzü
letet szülő) F.ak alkotása. Különös pro
blémája a didaktikának a F. és szemlélet 
viszonyának kérdése, a szemléltető oktatás 
módszeres kezelése.

í r o d .  F ro h e s: Lehrb. der experim. Psychol. I. 
(1923a, 417. 1. f.). E . H o r n : Der Begriff des Begriffes. 
Die Geschichte des Begriffes u. seine metaphysische 
Deutung (1932). K o rn is : A lelki élet III. (1914,113.1. f.).

V. H.
Fogápolás az iskolában. (Iskolafogorvosi 

intézmény.) A  fogazat szerepének, illetőleg 
a fogak egészséges vagy beteg voltának 
fontossága a szervezet fejlődése és egész
sége szempontjából ma már a köztudatban 
van. Ismeretesek azok a hátrányok, ame
lyek a foghiányok és azok a veszedelmek, 
amelyek a szájban lévő fertőzött, gennyes 
fogak vagy foggyökerek miatt veszélyez
tetik az egész szervezetet. Ezeknek a 
szervezetet érhető károsodásoknak elhárí
tása az iskolafogorvosi intézmény célja, 
amelyet úgy igyekszik elérni, hogy egy
részt a tanulókat már korán ráneveli a 
száj és fogak ápolására, ami által a fog
szuvasodás (foglyukasodás) lehetősége 
csökken, másrészt hogy a megbetegedett 
fogakat még a betegség kezdeti szakában 
meggyógyítja. Hogy az iskolaorvosi intéz
mény munkájában megfelelő eredményt 
érhessen el, ahhoz szükséges, hogy ellen
őrző és gyógyító munkáját legkésőbb hat
éves korban, tehát az elemi iskola első 
osztályában az állandó fogaknak a száj
ban való megjelenésekor azonnal meg
kezdje. Az erre irányuló munka az iskola
fogorvosi rendelőkben történik, ma már 
legtöbb helyen a Kantorovitz által be
vezetett bonni rendszer szerint szülői 
beleegyezés alapján és mindig a tanítási 
idő alatt. E módszer lényege az, hogy az 
elemi iskola első osztályában a tanulók 
összes beteg, de még gyógykezelhető fogait 
meggyógyítják, a már meg nem gyógyít- 
hatókat pedig mind eltávolítják, szóval a 
szájat teljesen szanálják. A következő 
években azután az esetleg fellépő újabb 
megbetegedéseket kezelik. Ezek a kezelések
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díjtalanok. Ennek az eljárásnak előnye, 
hogy a fellépő fogszuvasodások még kez
deti stádiumban kezelés alá kerülnek, 
amikor is a fogak még aránylag könnyen, 
gyorsan és tökéletesen meggyógyíthatok. 
Az első iskolafogorvosi intézet 1902. Strass- 
burgban létesült. 1912. Bajorországban 
nyílt meg az első olyan intézet, ahol a 
tanulók díjtalanul rendszeresen részesültek 
fogkezelésben. Nálunk Bp. szív. 1921. 
létesítette az első iskolafogorvosi rendelőt. 
Ma már a rendelők a főváros különböző 
iskoláiban vannak elhelyezve. Az első 
vidéki ú. n. vándor iskolafogorvosi rendelőt 
az Orsz. Közegészségügyi Intézet létesí
tette 1927. Gödöllőn. A vándorrendelők 
bizonyos körzetekben faluról-falura járva 
végzik munkájukat. Hasonló célokat szol
gál az autóbuszba beépített szállítható fog
orvosi rendelő is. Kiszámíthatatlan az a 
haszon, amely az iskolafogorvosi intéz
mény munkájának eredményeként nem
csak az egyént, hanem ezek révén az 
államot is éri. Statisztikák kimutatták, 
hogy ott, ahol az intézmény bevezetése 
előtt a tanulók 85—90%-a hagyta el beteg 
fogazattal az iskolát, az intézmény be
vezetése után 90-—95%-a a tanulóknak 
egészséges és hiánytalan állandó fogazattal 
került az életbe. Ahhoz azonban, hogy az 
intézmény ilyen tökéletes munkát végez
hessen, feltétlenül szükség van a tanítóság 
odaadó és lelkes segítségére és propagatív 
támogatására.

í r o d .  Előadások az iskolaegészségügy köréből 
(Egészség Könyvtár XX. köt., 1929). Szabó J . : A száj- 
higiéne az iskolában. Rónay G .: A tanulók fogai. Tüdős 
E . : A tanulók fogai. Az isk. fogorvos hivatása (M. K. 
1912, 187). Hamar.

Fogékonyság. E szón főképpen értelmi, 
szellemi tulajdonságot (képességet) szok
tunk érteni; ily értelemben a F. szorosan 
összefügg az alkalmazkodással. Minél köny- 
nyebben tud valaki egy megkezdett új 
tevékenységhez vagy helyzethez hozzá
alkalmazkodni, annál nagyobb a F.a és 
megfordítva. A F.ot a teljesítménynek 
azon csökkenésével mérjük, amely beáll 
valamely megszakítás nélkül végzett 
munka utáni, 15—30 perces pihenő ered
ményeképpen : minél nehezebben „jön 
bele“ valaki a szünet után újra a munkába, 
annál kisebb a F.a. A F. összefügg az egyén 
érdeklődési alapirányával és egyes gátló 
vagy kedvezően ható érzelmekkel.

í r o d .  E . N e u m a n n : Vorlesungen z. Einf. in die 
exper. Pädagogik (II., 19131, 55. és 706. 1.).

V. H.
Foglalkoztatás. A helyesen vezetett taní

tás a tanító és a tanuló munkájának egybe
kapcsolódásában áll : nem szabad a tanulót 
merőben passzív szerepre szorítani. Ezért 
az új ismereteket nem adjuk készen, puszta 
elsajátításra a tanulóknak, hanem ön- 
munkásságuk igénybevételével szereztetjük 
meg azokat. Mialatt tanítunk, e munkába 
vonjuk bele mindegyik növendékünket

alkalmas kérdések felvetésével, állandó 
feleltetésükkel, sőt tegyük lehetővé, hogy 
ők maguk is intézzenek a tárgyra vonat
kozó kérdéseket. By módon a gyermek 
figyelme folyton ébren marad s minthogy 
maga is közreműködik az új anyag fel
dolgozásában, azt jobban át fogja érteni, 
alaposabban tudja elsajátítani, felkeltődik 
érdeklődése a tárgy iránt s értelme, gon
dolkodó képessége erősödik. Péch.

Folyamatosság : 1. Hézagtalanság.
Folyóiratok : 1. Angol, francia, magyar, 

német stb. pedagógiai folyóiratok.
Fonétika (a görög (po)vrj =  hang szóból) 

a. m. hangtan, a nyelvtannak a beszédbeli 
hangokról és hangkapcsolatokról szóló 
része. Némelyek különbséget tesznek hang
tan és F. között olyképpen, hogy a hang
tan valamely meghatározott nyelv hang
beli jelenségeit vizsgálja, a F. pedig a 
beszédhangok képzésmódját és tulajdon
ságait általában elemzi. E felfogás sze
rint a F. a nyelvtudománynak egyik ön
álló segédtudománya. Egy-egy nyelv leíró 
hangtanához kiegészítésül hozzákapcsoló
dik az illető nyelv kiejtésének fejlődését 
tanulmányozó hangtörténet. A F. a nyelv- 
tudomány, a fiziológia s a fizika (akusz
tika) haladásával párhuzamosan a XIX. 
század második felében indult nagyobb 
fejlődésnek és legújabban a finom mű
szerekkel dolgozó kísérletezés módszerét 
is felhasználja kutatásaiban (kísérleti F.). 
F.i alapismeretekre szükségük van az 
anyanyelv s az idegen nyelvek tanítóinak, 
az énektanítóknak, a beszédhibában szen
vedők, a siketnémák tanítóinak, szóval 
mindazon pedagógusoknak, akik az élő
szóra való tanítással foglalkoznak. A F. 
hozzájárulhat az olvasástanítás módszeré
nek tökéletesítéséhez és nevezetes szerepe 
volt az élőnyelvi oktatás módszerének 
fejlődésében. A helyes kiejtés tanítását 
csaknem teljesen elhanyagoló régi, gram- 
matizáló módszert u. i. a F.ra alapított 
direkt módszer (1. o.) váltotta fel, amely 
az idegen nyelven való beszélés elsajátí
tását tűzvén ki célul, nagy gondot fordított 
a kiejtésnek minél pontosabb tanítására, 
úgyhogy kezdetben fonétikus módszernek 
is nevezték. Az idegen nyelvtanítás gyö
keres átalakítására törekvő újítók eleinte 
abba a túlzásba estek, hogy az élőnyelvi 
oktatás bevezetéséül rendszeres F.át akar
tak tanítani a középiskolában, nevezetesen 
ismertetni és modellek, rajzok, hangtáblák 
bemutatásával szemléltetni kívánták a 
beszéd szerveit s e szervek működését, 
valamint az idegen nyelvbeli hangok kép
zésének módját, majd pedig — hosszabb- 
rövidebb ideig tartó F.i előgyakorlat- 
képpen — gondosan megválasztott minta
szavakon jól be akarták gyakorolni az 
idegen nyelv szabatos kiejtését (Lautier- 
kurzus). Mai felfogásunk szerint nem
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szükséges a tanulókat rendszeres F.i isme
retekkel terhelni. A beszélőszerveknek 
és működésüknek rendszeres ismertetése 
teljesen fölösleges, mert az idegen nyelv 
helyes kiejtését hallás és utánzás útján 
kell a tanulókkal elsajátíttatnunk, az egyes 
hangok képzésmódjára vonatkozó F.i ma
gyarázatokat pedig csak didaktikai segéd
eszköznek kell tekintenünk, amellyel 
alkalomszerűen támogatjuk az oktatást. 
Különösen akkor van erre szükség, amikor 
az idegen nyelvnek az anyanyelvben elő 
nem forduló hangjait akarjuk megtanítani 
(pl. a nyüt o, ö hangot, a francia orrhangú 
magánhangzókat, az angol zöngés és zön
gétlen th-t stb.). Ugyancsak fölöslegesnek 
lehet mondanunk a kiejtésnek a tanulók 
által nem ismert összefüggéstelen minta
szavakon való előzetes begyakorlását. 
Jobban megfelelnek erre a célra oly szavak, 
amelyek a tanulók előtt már ismeretesek 
(jövevény és idegen szavak, földrajzi és 
személynevek), de legtanácsosabb az idegen 
nyelv tanítását ez unalmas kiejtési gyakor
latok helyett mindjárt apró mondatokkal 
kezdeni. A szabatos kiejtés elsősorban 
egyéni rátermettség dolga: a fonétikus 
hallás élessége és megfelelő utánzóképesség 
szükséges hozzá. E készséget az elméleti 
belátás tudatossá teszi és fejleszti, ezért 
az idegen nyelv tanárának a F., kivált 
az illető idegen országban nyert gyakorlati 
F.i kiképzés nagy segítségére lehet abban, 
hogy szert tegyen a kívánatos mintaszerű 
kiejtésre. A párizsi egyetemnek 1911 óta 
fennálló F.i Intézete (Institut Phonétique, 
19, rue des Bemar dins) a beszédhangok
nak és fejlődésüknek tudományos vizsgá
latán kívül a hibás kiejtés megjavításával 
(orthophonia) is foglalkozik s a francia 
nyelv F.jából a tanév folyamán, valamint 
a nyári szünetben külön tanfolyamokat 
rendez külföldi hallgatók számára. Nálunk 
1931 elején megalakult a Magyar Fonétikai 
Társaság, amelynek meghívására a leg
közelebbi nemzetközi F.i kongresszust 
1932. Bp.en fogják megtartani. L. még : 
Beszéd, Fonétikus írás.

I  r  o  d . O. Jespersen : L e h rb u c h  d e r  P h o n e tik  (1926*). 
J. Forchhammer: D ie G rund lage  d e r  P h o n e tik  (1 9 2 t) . 
D ie  ex perim en te lle  P h o n e tik  in  ih re r  A n w en d u n g  a u f  
d ie  S p rach w issen sch a ft (1924!). W. Vietor: E lem e n te  
d e r P h o n e tik  u n d  O rthoep ie  d es  D eu tsch en , E n g lisch en  
u n d  F ran zö s isch en  (1Ö237). K le ine  P h o n e tik  des 
D e u tsc h e n , E n g lisch en  u n d  F ran ö s isch e n  (192612). D ie 
A u ssp rach e  des S ch rif td eu tsch en  (1925). P. P assy: P e t i te  
p h o n é tiq u e  com parée  des p rinc ipa les  langues eu ropéennes 
(1922s). L. Soames : A n  In tro d u c t io n  to  E n g lish , F ren c h  
a n d  G erm an  P h o n e tic s , w ith  B ead in g  L essons a n d  E x e r 
cises (1913s). Th. Siebs: D eu tsch e  B ü h n en au ssp rach e  
(19271*). Haraszti O y.: H o g y an  í r t a k  és b e szé ltek  a  régi 
fran c iá k  ? (B p . Szem le 175. k ö t . ,  196— 216 .1 . és O. K v t r  
1918— 22). 11'. Ripman : T h e  S ounds of Spoken  E ng lish . 
E n g lish  S ounds (ta n u ló k  szám ára ). W. H. Wells : E ng lish  
P ro n u n c ia tio n  (1927). P. P assy: L a  p h o n é tiq u e  app li- 
quée  ät l ’ense ignem en t de  la  le c tu re  (1916). Balassa J. : 
A p h o n e tic a  (1886). U. a . : M agyar F .  (1904). Gombocz 
Z . : M agyar tö r t é n e t i  n y e lv ta n . I I .  r .  H a n g ta n . I .  M agyar 
F .  I I .  H a n g tö r té n e t  (k ő n y o m a to s  je g y ze tek  1925). 
A . F .  tö r té n e té b ő l  (N y e lv tu d o m á n y  I I ,  I I I ) .  K ísé r le ti 
F .  és n y e lv ta n í tá s  (ra jz o k k a l M. P . IX ). Borger A . : 
á l ta lá n o s  F .  kü lönös  te k in te t te l  a  m a g y a r ny e lv re  (1929).

F o ly ó ira to k :  P h o n e tisch e  S tu d ien . Z tsc h r. f. w iss. u .  
p ra k t .  P h o n e tik  m it  besonderer R ü ck s ic h t a u f d ie  
R efo rm  des S p rach en u n te rrich ts  (1887— 93), fo ly ta tá sa  
a  D ie N eueren  S p rachen  m e llé k le tek é n t je len ik  m eg  
(1893— ). V ox. In te rn a tio n a le s  Z e n tr a lb la t t  fü r  ex p e r i
m en te lle  P h o n e tik  (1913— ). L e  M aitre  P h o n é tiq u e . 
O rgane d e  P A ssoc ia tion  P h o n é tiq u e  In te rn a t io n a le  
(1886— ). R ev u e  de  P h o n é tiq u e  (1911). A rch ives  n éer- 
landa ises  de  P h o n é tiq u e  e x p érim en ta le  (1927—-28).

Nagy J . Béla.
Fonétikus írás a szavak kiejtését híven 

feltüntető írásmód, ellentétben a szokásos 
helyesírással, amely történeti fejlődés ered
ménye és gyakran a szavaknak régi hang
alakját vagy alkotórészeit mutatja. Minél 
számosabb történeti elemet őrzött meg 
valamely nyelv helyesírása, annál nagyobb 
az eltérés e régi korokból fennmaradt 
hagyományos írásmód és a mai kiejtés 
között, pl. a francia vagy még inkább az 
angol egészen máskép mondja ki a szava
kat, mint ahogyan leírja. Az olasz vagy 
a magyar helyesírás jóval közelebb áll a 
kiejtéshez, de azért egyetlenegy nyelv 
helyesírása sem fonétikus a szónak igazi 
értelmében. A F. különleges nyelvészeti 
írásmód, amely minden beszédbeli hang 
jelölésére külön jelet állapít meg és mind
egyik hangot mindig ugyanazon jellel 
jelöli. A közönséges helyesírásnak sokkal 
kevesebb betűjegye van, mint ahány han
got a fonétika megkülönböztet, ennélfogva 
a szokásos helyesírás csak nagyon tökélet
lenül jelölheti a kiejtést, ellenben a F. i. 
a különféle, részben saját céljára kigondolt 
betűknek és jeleknek nagy sokaságát hasz
nálja a kiejtésnek lehető pontos jelölésére. 
Többféle fonétikus átírási rendszer van, a  
legfontosabbakat részletesen ismerteti Vié- 
tor munkája : Elemente der Phonetik. 
Nyugat-Európában legjobban el van ter
jedve az Association Phonétique Inter
nationale (1. o.) F.a, a finnugor nyelvészek 
pedig Setälä Emil kiváló finn nyelvtudós 
fonétikus átírását fogadták el. A F. a 
pedagógust egyrészt az olvasás tanításá
val, másrészt és főkép az idegen nyelvi 
oktatással kapcsolatban érdekli. Ü. i. 
minél nagyobb a különbség valamely nyelv 
közkeletű helyesírása és a beszélők ajkán 
élő kiejtése között, annál nehezebben 
tanulja meg az illető nyelvet mint anya
nyelvét beszélő gyermek az olvasást. 
Ezért a kiejtéstől nagyon eltérő történeti 
helyesírással író nemzetek pedagógusai 
F.sal írt ábécéskönyvek szerkesztésével 
próbálták megkönnyíteni a gyermekeknek 
az olvasás megtanulását és a közönséges 
helyesírásra való átmenetet. Ilyen ábécés
könyveik vannak a németeknek, az ango
loknak, a franciáknak. Az élő idegen 
nyelvek tanításában a direkt módszer (1. 
o.) hívei kezdték alkalmazni a F.t mint 
a szabatos kiejtés tanításának egyik esz
közét. Minthogy a kiejtéstől nagyon külön
böző és következetlen történeti helyesírás 
nemcsak nem mozdítja elő a kiejtés meg
tanulását, hanem éppenséggel hátráltatja,
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a direkt módszer hívei a nyelvtanítás 
kezdőfokán mellőzni kívánták a történeti 
helyesírást s a hallás útján elsajátított 
helyes kiejtés szemléltetésére és megrög
zítésére F.sal írt szövegeket akartak hasz
nálni. Némelyek beérték annyival, hogy 
a tankönyvben csak az első egy-két olvas
mány legyen F. i.sal átírva, egyes túlzók 
azonban azt sürgették, hogy a tanulók 
akár egy teljes évig is csupán fonétikus 
szöveget olvassanak és csak azután ismer
jék meg a történeti helyesírást. B kérdésről 
nagy vita folyt. A F. iskolai felhaszná
lásának ellenzői rámutattak arra, hogy ily 
átírás megtanulása új teher a tanulóknak, 
azonkívül gátolja a rendes helyesírás el
sajátítását, mert a kétféle írásmód össze
keveredik a tanulók elméjében. A viták 
eredményeként az a felfogás alakult ki, 
hogy a F .t az iskolában csak alkalom
szerűen és rövid ideig használhatjuk, mint 
a hallási szemléletek és emlékezet támo
gatására szolgáló kisegítő eszközt. Szöve
geket semmiesetre sem írunk fonétikusan, 
sőt egész szavakat sem, csak egyes nehe
zebb kiejtésű szótagokat. Ezeket sem látja 
a tanuló nyomtatva a tankönyvben, ha
nem a tanár írja fel a táblára. Magával 
a tanulóval pedig sohasem íratunk fonéti
kusan, csupán annyit kívánunk tőle, hogy 
olvasni tudja a F.sal írt szótagokat. 
Ilymódon a F. nem okoz semmi bajt, 
de előmozdítja a jó kiejtés megtanulását. 
Bár a nyelvtudományban a nemzetközi 
egységes F. i. megteremtése az elérendő 
eszmény, az iskolai F. i. nem lehet nemzet
közi, hanem didaktikai okokból lehetőleg 
alkalmazkodnia kell a tanulók anyanyelvé
nek helyesírásához. Egyesek a F.nál cél
szerűbbnek tartják azt a megoldást, hogy 
a tankönyvben az idegen szöveg helyes
írását szükség esetén oly egyszerű jelek 
kísérjék, amelyek alig változtatják meg 
a szónak rendes írott képét, mégis segítik 
a tanulót a helyes kiejtés elsajátításában 
(ilyen pl. a magánhangzók hosszúságának 
és rövidségének szokásos jelzése : <5, ö, a 
zöngés mássalhangzónak a betű alá tett 
ponttal való jelölése : they, these stb.). 
Viszont ma is vannak még a módszertan
nak oly művelői, akik az élő idegen nyelvek 
tanításában nem mondanak le a F. i.nak 
rendszeres alkalmazásáról (pl. Jespersen : 
How to teach a foreign language, 1928). 
A fonétikailag képzett tanárnak kétség
kívül nélkülözhetetlen segédeszközei a F .
sal átírt szövegek és kiejtési szótárak. 
L. még : Fonétika.

Í r o d .  W. V iktor : D eu tsch es  A u ssp ra c h ew ö rte rb u ch  
(19213). 77. M ichaelis— P . P a ssy  : D ic tio n n a ire  p houé- 
t iq u e  de la  lan  true fra n fa ise  (1913s). D. Jones  :An  E n g lish  
P ro n o u n c in g  D ic tio n a ry  (1924s). W . V ic to r : D re i L a u t
ta fe ln  (D e u tsch , E n g lisch , F ran zö s isch ). D rei B eg le it
sch riften . E rk lä ru n g e n  u n d  B eispie le  (d e u tsch e r, eng
lisch er u n d  fran zö s isch e r T e x t) .  K r . N yro p  : M anuel 
p h o n é tiq u e  d u  fran ca is  p a rié  (1923s). J .  P a ssy—A . R a m -  
b e a u : C h re s to m ath ie  franqaise. M orceaux choisis de 
p ro se  e t  de  poésie  avec  p ro n o n c ia tio n  figurée  ä  l ’usage

des é tra n g e rs  (1918*). K . Q u ie h l: F ran zö s isch e  A u s
sp ra ch e  u . S p rac h fe rtig k e it. P h o n e tik , sowie m ü n d lich e  
u n d  sch rif tlic h e  Ü b u n g en  im  K la sse n u n te r r ic h te  (1912s). 
77. E . P a lm er : E v e ry d a y  S en tences in  Spoken  E ng lish  
(1923). A .  C. D u n sta n  : E n g lisch e  P h o n e tik  m it  Lese
s tü c k e n  (G öschen, 601). A z A ssoc ia tion  P h o n é tiq u e  
In te rn a tio n a le  k ia d v á n y a i : L ’E c r i tu re  P h o n é tiq u e  I n 
te rn a tio n a le  (1921). T ex te s  p o u r  nos S iev es , N o. 1, 2 , 
3 . 4 (1921— 24). L . m ég  S ch ack  B . és Theisz  G y . v i t á j á t : 
M . P .  I „  284— 5, 0 .  K . T . K . X X V I, 1 4 0 ,2 7 4 — 7, 466— 9, 
609-13. Nagy  j .  Béla.

Fomiiskolák : 1. Iparoktatás.
Fonomimika : 1. Olvasás tanítása.
Foiiyá Pál (1847— ) róm. kát. képző- 

mtézeu nittanar. l'-gyikc a kát. tanügyi 
mozgalmak buzgó és sikeres intézőinek ; 
főleg neki köszönhető a kát, tanítóegvletek- 
nek egyházmegyénként történt tömeges. 
létesítése; úg.yszlméh az aldczatk-ész tn- 

“papok iáiíiógaxasa ménért szervezett kát. 
~ általános segélyalap. :VI.~ llitelemzIéüTfiri 

( l ” SL oszCJ*.""özerfaíTástan (5. oszt.). 
Egyháztörténet (6. oszt.). Népiskolai hit- 
elemzéstan (képzőknek). Hitelemzésünk 
emelése (1882). Pedag. cikkei főleg az egri 
kát. Népiskolai Tanügyben jelentek meg. 

_J3zerk. Katholikus Hitoktatás.
FoMftásrAg idegen nyclvok-tanításának 

és tanulásának egyik igen fontos, bár 
újabban sokat vitatott eszköze az idegen 
nyelvből anyanyelvre s az anyanyelvből 
idegen nyelvre való F. Már maga a F. le
hetőségének kérdése is vita tárgya. Rá
mutattak u. i. arra, hogy a különféle 
nyelvek korántsem teljesen egybevágók, 
egyik nyelv szavai, szólásai, szerkezetei 
gyakran nem egyértékűek a másik nyelv 
megfelelő kifejezésbeli formáival. Vannak 
lefordíthatatlan szavak és szólások. Ugyan
azt a kifejezést sokszor többfélekép lehet 
fordítani, és kísérletekkel igazolták, hogy 
a sajátos kifejezéseket csaknem minden 
fordító más-más módon fordítja. Mint
hogy tehát a nyelvek annyira eltérnek 
egymástól, a költői alkotást gondolati 
tartalmával és hangulatával együtt híven 
tolmácsoló, tökéletes F. nem lehetséges. 
A más nyelvbe való átültetés többé-ke- 
vésbbé mindig kiforgatja a szöveget eredeti 
mivoltából, ennélfogva még az aránylag 
legjobban sikerült F. sem pótolhatja soha 
az eredetit. Mindamellett a F. lehetőségé
ről folyó vita inkább csak elméleti értékű, 
mert a valóságban minden művelt nemzet
nek van kisebb-nagyobb terjedelmű for
dítói irodalma. A F.nak didaktikai értékére 
nézve is megoszlanak a vélemények. A 
régi, grammatizáló módszer a nyelvtan 
ismeretén kívül a F.t tekintette a nyelv- 
tanulás legfőbb eszközének és még az 
1892. porosz középisk. tantervek is azt 
vallják, hogy az idegen írónak legjobb 
magyarázata a jó német F. A klasszikus 
nyelvek tanításában a F. mindmáig meg 
is tartotta régi szerepkörét, csak az anya
nyelvből való F. szorult egy kissé háttérbe. 
Az élő nyelvek tanításának fejlődésével 
azonban nagy változás állott be a F
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didaktikai értékelésében. A direkt mód
szer (1. o.) túlzó hívei teljesen ki akarták 
rekeszteni az idegen nyelvek tanításából 
az anyanyelvet, mint akadályát a tanulás
nak, arra hivatkozván, hogy az anyanyelv 
megszokott kifejezésbeli formái hátrál
tatják a megtanulandó nyelv másféle ki
fejezési formáinak megszokását, egyszers
mind össze is keverednek velük. F. közben 
egyik nyelv kifejezésbeli formáit önkén
telenül átvisszük a másikba s így kelet
keznek a különféle idegenszerűségek. A 
F. nem mozdítja elő az idegen nyelv meg
tanulását, mert nem ad alkalmat az idegen 
nyelven való gondolkodásra. Azt, amire 
szükség volna, az idegen nyelv használa
tában való gyakorlottságot a F.sal nem 
lehet elérni, hanem csak idegen nyelven 
való fogalmazással. Az idegen nyelvből 
való F .t a direkt módszer szemlélte
téssel és idegen nyelvű magyarázatokkal, 
azaz egy nyelven folyó gyakorlással igye
kezett pótolni. E felfogással szemben a 
F. hívei arra utalnak, hogy nem lehet el
vitatni a F.nak nagy elmeművelő értékét. 
Ha a F. közvetlenül nem segíti is elő az 
idegen nyelv megtanulását, mégis megvan 
a maga haszna, mert értelemfejlesztő szel
lemi munkát kíván: az idegen nyelven meg
szövegezett mondat tartalmának anya
nyelven való kifejezését; továbbá éppen a 
két nyelv formáinak F. közben való össze
hasonlítása teszi tudatossá a két nyelv 
eltéréseit és vághatja útját az idegenszerű
ségek terjedésének. Nyomós érv a F. mel
lett az is, hogy az idegen nyelven kifeje
zett gondolattartalom teljes megértetésé
nek, valamint a megértés ellenőrzésének 
legbiztosabb és legegyszerűbb eszköze a 
F. Nem lehet tehát a F.t a tanításban mel
lőzni, legfeljebb arra kell ügyelni, hogy 
öncéllá ne váljék, mert ha a F.t soká csi- 
szolgatjuk, akkor valóban nem mozdítja 
elő az idegen kifejezésnek a gondolattal 
való összekapcsolódását. Viszont az ily 
F.ból is származik valami jó : nagymér
tékben fejleszti az anyanyelvi kifejező- 
készséget, és pl. a franciák ügyesen fel is 
használják az idegen nyelvből való F.nak 
e stílusképző hatását. A F.nak teljes 
elvetése túlzás ugyan, de a nyelvtanítás
nak végső célja kétségkívül az, hogy a 
tanulók közvetlenül értsék meg az idegen 
nyelvű szöveget, vagyis, hogy a F. mint 
kisegítő eszköz mindinkább nélkülözhe- 
tővé váljék. A F. mellőzésének idejére és 
mértékére nézve azonban nem egységes 
a felfogás. Radikális újítók szerint már 
kezdettől fogva arra kell törekedni, hogy 
lehetőleg kerüljük a F.t és közvetlenül 
értessük meg az idegen szöveget, a hig
gadtabb mérlegelés azonban azt javallja, 
hogy az alsó fokon, amikor még sok az 
ismeretlen szó s a nyelvtani ismeretek nem 
szilárdultak meg eléggé, sohase mellőzzük 
a F.t. Csak a felső osztályokban lehet

szó arról, hogy a F.t lassanként szűkebb 
körre szorítva, áttérjünk könnyebb szö
vegeknek és szövegrészieteknek kurzórius 
olvasására, ha biztosak vagyunk benne, 
hogy a tanulók F. nélkül is minden árnya
latában megértik. Ilyenkor idegen nyelven 
való megbeszéléssel: kérdések feltevésé
vel, átalakításokkal, a tartalom elmonda- 
tásával kell a F.t pótolni s a megértésről 
meggyőződni. A nehezebb szövegrészeket 
azonban mindig, még a legfelső fokon is le 
kell fordíttatnunk, mert az idegen nyelven 
való magyarázás felettébb hosszadalmas 
volna s igen kétséges eredménnyel járna. 
Ami a F. módját illeti, némelyek hajlan
dók lemondani arról, hogy az idegen szö
veget mindig kifogástalanul megstilizált 
mondatokkal fordíttassuk és beérik a meg
értés céljának szolgálatában álló szósze
rinti fordítással is, legfeljebb kivételkép 
tartják szükségesnek a mintaszerű, szép 
fordítást, ha a két nyelv stílusának különb
ségeit akarják érzékeltetni. Azonban az 
iskola nevelő céljával nehezen lehet össze
egyeztetni ilyen félmunka végzését, azért 
helyesebb, ha a szószerinti F.t mindig 
követi a hibátlanul megszövegezett F. is. 
Alkalomadtán egybe lehet vetni az idegen 
szöveget műfordítók kezéből származó 
művészi F.okkal, hogy ráeszméltessük 
a tanulókat a két nyelv között mutatkozó 
eltérésekre s a F. lehetőségének határaira. 
Különösen ellenzik a direkt módszer hívei 
az anyanyelvből idegen nyelvre való F.nak 
az iskolában való gyakorlását, mert ez sze
rintük az idegen nyelvnek tökéletes tu
dása nélkül lehetetlen. A F.nak ez a faja 
valóban nehezebb az idegen nyelvből 
való F.nál, ezért a nyelvkönyvek szerzői 
vagy maguk állítanak össze egészen tar
talmatlan, banális, de könnyen fordítható 
anyanyelvi mondatokat fordítani való 
szövegül, vagy pedig kénytelenek az anya
nyelvi irodalomból F.ra kiválasztott ere
deti szöveget a jegyzeteknek nagy sokasá
gával ellátni. A jó fordítani való szöveg 
nem állhat összefüggéstelen mondatokból, 
nem lehet a F. megkönnyítése végett ide- 
genszerűen megfogalmazva és nem bővel- 
kedhetik alig lefordítható sajátos anya
nyelvi kifejezésekben. Az anyanyelvből 
való F .t régebben általában az idegen 
nyelvtanítás koronájának s a tanulókra 
nézve a tudás próbakövének tekintették ; 
ma inkább csak segédeszközt látunk benne, 
amely jó alkalmul szolgál az idegen nyelven 
már megtanult kifejezésbeli formák be
gyakorlására és megszilárdítására. Ezért 
ma már nincs is oly nagy népszerűségük 
a külön „stílusgyakorlatoknak“ amelyek 
anyanyelvi szövegeket válogattak össze F. 
céljára, hanem maguk a nyelvkönyvek 
szoktak közölni az olvasmányokhoz fű
ződő rövid fordítani való szövegeket, sőt 
némelyek még ezeket is fölöslegeseknek 
tartják, mert szerintük magának a tanár



641 Fordítás F orm alizm u s 642

nak kell ilyen szövegeket készítenie. Az 
anyanyelvből való F.t egyesek csupán a 
felsőbb osztályokra óhajtják korlátozni, 
ott is csak keveset és közös munkával, a 
tanár vezetésével akarnak fordíttatni, 
mások ellenben azt kívánják, hogy már 
az alsó fokon is minden órában fordít- 
tassunk 6— 10 percig a feldolgozott olvas
mány szókincséből a tanár által szerkesz
tett rövid, hallás után lefordítható monda
tokat. A modem nyelvek didaktikusai 
többnyire azt ajánlják, hogy az írásbeli 
dolgozat ritkán legyen anyanyelvből való 
F., sőt a latin írásbeli érettségi vizsgálaton 
is latin szöveg F.a váltotta fel a régebbi, 
magyarból latinra való F.t. A klasszikus 
nyelvek tanításában különösen az alsó 
fokon nélkülözhetetlen a mondattani kér
dések fonalán haladó, ú. n. konstruáló F., 
sőt a felsőbb osztályokban is szükség van 
e segédeszközre, ha nehezebb mondat- 
szerkezeteket. kell megfejteni. A konstruáló 
F. abban áll, hogy a szavak jelentésének 
megállapítása után az állítmányból ki
indulva kezdetben a tanár, később a ta
nulók által feltett mondattani kérdések 
segítségével tesszük egészen világossá a 
szavaknak mondatbeli összetartozását, te
hát a mondat értelmét, m. p. mindegyik 
mondatelemző kérdésre más-más tanuló
val feleltetve. Különösen nagy hasznát 
vesszük a konstruáló F.nak, ha közbe
szúrással kettészakított mondatot, bonyo
lultabb alárendelő mondatszerkezetet, kör
mondatot kell megértetni. Az esetleges 
nyelvtani nehézségeket természetesen még 
a F. megkezdése előtt el kell hárítanunk, 
hogy ne legyünk kénytelenek a F.t mindun
talan abbahagyni és nyelvtani magyaráza
tokkal vesződni. Az iskolai F.nak fősza
bálya : szószerint, amennyire csak lehet, 
értelem szerint, vagyis szabadon, amennyire 
szükséges. A tanárnak írásban előre el kell 
készítenie az idegen szöveg kifogástalan 
F.át. L. m ég: Ex abrupto F., Extemporale.
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JJorel, August- (1848— 1931) svájci orvos, 
Zürichben a pszichiátria tr., Burghölzliben 
az elmegyógyintézet ig., mint magántudós 
a svájci Yvonne-ban élt. Magyarul is meg
jelent M. : A Good-Templar-rend (1903). 
A X X . század feladata a szociális egészség
ügy terén (1910). Az orvosok és az alkohol. 
A hipnotizmus (1921). A lelki élet betegsé
gei. A nemi kérdés (1907). Hygiene d. Ner- 
verimlesTJeistes (1903,19227).Die sexuelle 
Frage (1905, 192414). Sexuelle Ethik (1906, 
1924*). Warum soll man den Alkohol mei
den? (1924). Der Weg zur Kultur (1924).

Formális fokok : 1. Alaki fokok.
Formális képzés : 1. Alaki képzés.
Formalizmus. A kifejezés, mai értelmé

ben, összefügg a forma fogalmának jelen
tésváltozásával, amely az újkor elején 
következett be, amikor az addig aktív 
princípiumként szereplő formát (amely
nek ellenpárja a passzív matéria) pusztán 
a dolgok milyenségének, megjelenésének, 
de nem a miségének, lényegének megjelö
lésére kezdték használni. A forma itt tehát 
külső határ, keret, úgyszólván passzív 
produktum, amelynek csak akkor van 
értelme, ha benne valaminő tartalom jut 
kifejezésre. F.ról pedig akkor beszélünk, 
ha a forma — tartalom viszonylatában a 
tartalom rovására a forma kerekedik felül, 
a tartalom pedig háttérbe szorul vagy lé
nyegtelenné válik. A szerint, hogy ez a 
kultúrának melyik ágában vagy területén 
lép fel, beszélünk filozófiai F.ról (pl. racio
nalizmus), politikai F.ról („bizantinizmus“) 
a szociális élet F.ról (pl. ancien régime), 
művészi F.ról (pl. alexandriai kor költé
szete vagy a XVII—XVIII. sz. olasz iro
dalma) stb. Ilyen értelemben beszélünk a 
nevelés F.ról is, értve rajta azt az egyoldalú 
célkitűzést, amely merőben bizonyos lelki 
készség kifejlesztésére irányul, a művelődési 
anyagot ellenben közömbösnek tekinti, 
amint a legjellemzőbben az ú. n. reto
rikai képzésben (szofisták, renaissancekori 
ciceronianusok stb.) lépett fel. (L. Alaki 
képzés.) Mindezekben a megjelölésekben a 
F. fogalma azonban rendkívül tág és vi
szonylagos. Kant F.a pl. egészen más, mint 
Spinozáé, vagy a felvilágosodásé ; a Bis- 
marck-korabeli porosz államrendszer F.a 
mögött is nyilván más szellem rejlik, mint 
a kínai mandarinizmusban; a középkor 
végén mutatkozó vallási F. gyökeres kü
lönbséget mutat a modem anglikán egyház 
F.tól. S épúgy a nevelés múltjában is egy
formán F.nak nevezik a neohumanizmus 
iskolai gyakorlatát és a hanyatló középkor 
üres grammatizálását, vagy a Lukianos- 
korabeli retorikai képzést, holott közöttük 
semminemű szellemi rokonság sem álla
pítható meg. Általában F.sal mindig 
bizonyos elfajulást akarunk megjelölni, 
de hogy közelebbről hol kezdődik az a 
határ, amelyen túl a F. vádja joggal alkal
mazható, annak megállapítása mindig függ
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az ítélkező egyéni habitusától és becslő 
álláspontjától. A praktikus élethez közel
álló pl. mindig könnyen hajlik arra, hogy 
általában minden teóriában F.t lásson ; aki 
az életórtékeket mindenek fölé helyezi, az 
az elveket, törvényeket vagy szabályokat, 
legyenek ezek logikaiak, vallásiak, erköl
csiek, társadalmiak, vagy akár pedagó
giaiak, minden esetben F.nak fogja 
minősíteni, amelyekkel szemben az élet és 
a történet eleven lüktetésére, individuali
tására utal. Ez azonban még korántsem 
jelenti, hogy a logika vagy az etika valóban 
mindig formalisztikus ; és épúgy a nevelés 
sem illethető pusztán azért, mert általános 
szabályokat, normákat alkalmaz, a F. vád
jával. A F. kimondása tehát mindig a leg
nagyobb óvatosságot és körültekintést 
kívánja, akár történeti jelenségről, akár 
komyilvánulatról van szó, Mindamellett 
van két olyan általános vonás, amelynek 
alapján mindenkor biztosan megállapít
ható a F. jelenléte. 1. A forma, amely az 
aristotelesi-skolasztikus terminológiában az 
általánosat jelentette a matériával, mint 
az individuáció princípiumával szemben, 
ezt az általános jellegét megtartotta az 
említett jelentésváltozása után is, azonban 
„üressé“ vált, amennyiben a lényeg a tar
talomba vonult át, ez a tartalom pedig 
az individuálisát képviselte és a hangsúly 
az újkori gondolkodásban mindig erre esett. 
Ahol tehát (ebben az utóbbi értelemben) a 
forma mint általános elv, vagy norma, 
úgy teng túl a tartalmon mint individuáli
son, hogy ez az egyéniséget, az egyéni ini- 
ciatívát elnyomja, ott nyilvánvalóan min
dig F.ról beszélhetünk. Ezért az a nevelés, 
amelynél akár a célkitűzés nincs az egyéni 
hajlamokra tekintettel, akár pedig a kö
vetett eljárás nem engedi meg! ezeknek az 
egyéni hajlamoknak kibontakozásét, az 
mindig a F. veszedelmét rejti magában. 
2. A forma, mint általános princípium, 
azzal, hogy aktív jellegét elvesztette, nem
csak valamilyen tartalomnak pusztán 
külső megjelenését fejezi ki, de egyúttal 
mindig bizonyos merevségnek, élettelen- 
ségnek jegyét is magán viseli. Az aktív 
az egyéni, amelynek a forma csak a burka, 
és amely ép ezért minden pillanatban kész 
arra, hogy ezt a burkot belülről duzzadó 
erővel szétfeszítse. Ezért, ahol a forma úgy 
fogja a tartalmat, hogy ez maga is meg
merevedésre, passzivitásra van kárhoz
tatva, ott kétségkívül F.sal állunk szemben. 
Az a nevelés tehát, amelynél a szabály fon
tosabb, mint annak alkalmazása, vagy 
amely a módszert öncélként űzi, az szükség
kép a F. túlzásába esik. A modem gondol
kodás a múlt század eleje óta egyébként 
ismét azon fárad, hogy a formának mint 
aktív princípiumnak eredeti jelentését 
helyreállítsa (Goethe : Urphánomen); egy
előre a terminus még mindkét értelemben 
használatos, ami persze gyakran zavart

és félreértést eredményez. A F. fogalmát 
azonban mindez nem érinti: mint a forma 
modern jelentéséből leszármazott aberrá
ciónak megjelölése, használata mindig 
egyértelmű. Prohászka.

Forradalmi pedagógia tulajdonképpen 
minden kor pedagógiája, amely újítást 
hoz a régivel szemben. Szűkebb érte
lemben azonban F. néven azokat az irá
nyokat és törekvéseket szoktuk összefog
lalni, amelyek az újat a régi nevelés rend
jének teljes megsemmisítésével, formáinak 
erőszakos széttörésével akarják érvényre 
juttatni. Ez az erőszakos fellépési mód 
sajátosan újkori jelenség, amely a neolo- 
gizáló szellemi törekvések nyomában nőtt 
s ebben az értelemben sem az ókor, sem 
a középkor nem ismerte. Jellemző ismertető 
jegyei : 1. az egyoldalú kritikai beállított
ság, aminek következtében erejének javát 
a támadásban éli k i ; 2. a réginek elfogult 
szemlélete, ami rendszerint teljesen szub
jektív tapasztalatokból eredeztethető és 3. 
ezzel szemben a jövőnek csillogó színben 
való, sokszor egészen ábrándos elképzelése, 
amihez rendszerint hozzájárul még bizo
nyos retorikai készség is, amellyel ennek 
az új eszménynek megvalósítási lehetősége 
felől a közvéleményt meggyőzni képes. 
Ebben a formában a F. legelőször Rabe- 
laisnál lépett fel s azóta is főleg a natu
ralista irány (1. o.) pedagógusai, Montaigne, 
elsősorban pedig Rousseau és a filantro- 
pisták képviselik. Ezért a jelen század ele
jén, a Rousseau szellemében meginduló 
neonaturalisztikus irány is, amely Ellen 
Key, A. Bonus, L. Gurlitt stb. nevéhez 
fűződik, a F. jegyeit árulja el. A német 
ifjúsági mozgalomban (1. o.) is feltalál
hatók a F. elemei. Ide sorolható végül 
a szocialisztikus-kommunisztikus irányú 
pedagógia is, amelynek forradalmi törek
vései inkább politikai-társadalmi jellegűek 
ugyan, azonban természetszerűleg a neve
lés kérdéseire is áthatnak, bár ú. n. peda
gógiai újításaik inkább csak kölcsönzöttek. 
L. még : Elszánt iskolareformerek. Ifjúsági 
mozgalom. Naturalizmus.

í r o d .  Finúczy: Űjabl} pedagógiai törekvések 
(1928). P .

Fortoul, Hippolyte (1811—56) francia 
államférfi és író. 1851. közokt. miniszter, 
mint ilyen több jelentékeny reformot léte
sített : csökkentette a tankerületek szá
mát, rendezte a középiskolai tanárképzést, 
nagy összegeket folyósított a természet- 
tudományi gyűjteményekre, bevezette a 
bifurkációt, újjászervezte a legfőbb közokt. 
tanácsot stb. L. Fináczy : Francia közép
iskolák (105— 107, 116—118).

Fouillée, Alfred (1838— 1912) francia 
filozófus, az École Normale Supérieure tr. 
Főbb M. : La liberté et le déterminisme 
(1872). L’évolutionisme des idées-forces
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(1890). La psychologie des idées-forces 
(1893). La morale des idées-forces (1908). 
F. a görög, nevezetesen a plátói filozófia 
tanulmányozásából indult ki és az ideális 
és reális létezést törekedett egy filozófiai 
rendszerben egymással összekötni. E két 
végpont közé ékelődött tagokból alakul ki 
F.nál az „evolúció“, amelynek értelme 
az, hogy az anyag nem egyéb, mint a szel
lemi valóságoknak egymáshoz való viszo- 
nyodása. A legfőbb, alapvető szellemi való
ság az akarat; az akarás (vágyódás) dina
mikai formája, mintája az evolúciónak. 
Etikai és pedagógiai szempontból legfonto
sabb az az értelmezés, amelyet F. a plátói 
eszmének ad ott: „eszme-erő“ . Lélektani 
szempontból azért nevezi az eszméket egy
úttal erőknek, mert minden értelmi tevé
kenységünk kettőt foglal magában : a meg
különböztetés és a vágyódás mozzanatát. 
Fiziológiai szempontból : mivel minden vá
gyódás és értékelés (préfórance) bizonyos 
irányú indításokkal és kezdődő mozgások
kal jár, azért nem helytelen F. szerint az 
„erő“ kifejezésnek ezekre való alkalmazása; 
végül metafizikai szempontból : a tudat, 
amelyben az eszmék kifejeződnek, nem egy
szerűen az anyag visszfénye, vagy kísérő 
jelensége (épiphénoméne), hanem a világ
fejlődés változásainak reális oka. Ebből 
a voluntarisztikus metafizikából F. egy 
szolidáris és altruista erkölcstant vezet le : 
az én eszméje is erőeszme, amely más 
hasonló lényekre talál kifejlés közben : 
nem a „cogito ergo sum“ a helyes, hanem 
ez a té te l: „cogito ergo sumus“. V. H.

Fourcroy, Antoine-Francois, francia or
vos és vegyész (1755—1809). A forradalom 
alatt a konvent fanatikus tagjaival együtt 
szélsőséges közoktatásügyi reformokat hir
detett, a konzulátus alatt pedig előadója 
volt az 1802 máj. 1. megszavazott közokta
tási törvénynek (F.féle törvény), amely 
már számot vetett a lehetőségekkel s a for
radalmi tervezetek után konzervatív szel
lemben szervezte újjá a francia közoktatást. 
Napoleon megbízásából kidolgozta az Uni- 
versitó megalapítására vonatkozó rende
leteket, de a császár nem őt nevezte ki az 
Université nagymesterévé, mert nem tar
totta őszintének az egykori túlzó forradal
már megtérését. L. még : Francia forra
dalom pedagógiája.

í r o d .  L ’in struc tion  pub lique en F rance p en d an t 
la  K évolution, discours e t rap p o rts  de M irabeau, 
T alleyrand-Périgord, Condorcet, L an thenas, Komme, 
l e  P e lle tier de Sain t-Fargeau, Colin, L akanal, D aunou 
e t F ourcroy , p. p a r C. Bippeau (1881). Procés-ver- 
baux  du  C om ité d 'In s tru c tio n  publique de la  Con
vention nationale, p. p a r  J. Guillaume, 6 kö t. 
(1891— 1907). A . Aulard : N apóleon e t le monopolé 
universita ire , origines e t fonctionnem ent de K i  niver- 
sité im périale (1911). F .  Buisson: N ouveau D ie t, de 
Pédag. e t d ’in s tr. p rim aire  (1911). G. Compayré: 
H isto ire  critique des doctrines de l’éducation en 
F rance  I I  (1904’) .  F in áczyE .:  A francia középis
kolák  m ú ltja  és jelene (1890). A,7. J ,  ß

Fourier, Franpois-Marie-Charles (1772— 
1837), francia szociológus, utópista szocia

lista, a falanszter-elmélet feltalálója. Mű
veiben megrajzolja a jövő tökéletes emberi 
társadalmának fantasztikus képét, amely
ben a nemzetek és országok helyét az egész 
világra kiterjedő egységes birodalom (em
pire unitaire) foglalja el. Ez eszményi tár
sadalomnak a mai községeket és városokat 
felváltó szociális egysége a körülbelül 
1800 emberből álló falanx, a szervezett 
munkának a házasság intézményét s a csa
ládi életet nem ismerő serege, amelynek 
tagjai a falanszternek nevezett közös épü
letben laknak és tetszésük szerint választ
ják meg végzendő munkájukat. A jelenleg 
fennálló társadalmi rend átalakítására s a 
jövő eszményi társadalmának előkészíté
sére F., mint minden szociális forradalmár, 
kitűnő eszköznek vélte a nevelést, ezért 
egy sajátságos pedagógiai elméletet is 
dolgozott ki (idevágó értekezése : L ’Édu- 
cation naturelle), amely egyrészt Platon 
rendszeréből átveszi azt az utópiát, hogy a 
gyermeket mér csecsemőkorában el kell sza
kítani anyjától és állami dajkára kell bízni, 
másrészt tele van groteszk és fantasztikus 
ötletek tömegével. Józan gondolat csak ke
vés akad benne; ilyen pl. az, hogy a gyerme
keket el kell vinni a műhelyekbe, gyárakba, 
mert így könnyebben tudatéra ébredhet
nek a bennük szunnyadó hivatásnak. F. 
rendszerének néhány rajongó híve meg
próbálta a falanszterelméletnek gyakorlati 
megvalósítását is, természetesen bizonyos 
módosításokkal. Madách is elénk vará
zsolja Az ember tragédiájának X II. színé
ben — bér nem F. elgondolása szerint — 
azt a kort, midőn a társadalmi falanxok 
már meghódították a világot, de vigasz
talan képet fest róla.

í r o d .  O euvres com plétes de Charles F .  6 k ő t. 
(1836— 43, 1870’). Pellarin :  F . ,  sa v ie e t sa  théorie  
(18725). H. Bourgin: Ch. F . (1905). Warschauer: Ge
schichte  des Sozialismus und  K om m unism us im 19. 
J a h rh u n d e r t (1893). Bebel: Ch. F . Sein le b e n  und  
seine Theorien (1907s) . G. Compayré: H isto ire  critique 
des doctrines de l ’éducation  en F rance  I I  (1904 '). 
F . Buisson: Nouveau D ie t, de Pédag. e t d 'in s tr . 
p rim aire  (1911). Földes B . : A szocializm us I. (1910). 
Farleas J .:  L átogatás egy phalanstére-ben  (B p. 
Szemle, 93. k ö t.,  204— 18. 1.). 2V. J .  B .

Főgimnázium : 1. Középiskolák.
Főigazgatóságok : 1. Tankerületi síb. fő- 

igazgatóságok.
Főigazgatók értekezletei. A főieazeatói 

'-éil)ulumlaukai(F.J á Lanu. kir. főigazgatók 
tartják a tankerületükbe tartozó közép
iskolák igazgatóival. Ezek az értekezletek 
általában kétfélék : adminisztratív és ped
agógiai jellegűek. Amazok az iskolai igaz
gatás körében felmerülő problémákat be
szélik meg, felvilágosítást adnak egyes 
bonyolultabb tanügyi intézkedésekre nézve 
vagy útbaigazítást az ügykezelés egyöntetű 
keresztülvitelére. A pedagógiai értekezle
teken nagyobb fontosságú nevelési vagy 
oktatási kérdések kerülnek megvitatásra. 
Az értekezletek ideje és száma tankerüle
tenként igen változó. A bp .vidéki tankerti

21*
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let első pedagógiai értekezlete 1908. volt 
Kecskeméten ; a következőt 1910. tartot
ták Egerben, az 1912. évit Esztergomban, 
az 1914. évit Újpesten. A háború után elő
ször 1922. Kecskeméten gyűltek össze a 
tankerület igazgatói, 1924. Újpesten, 1927. 
Egerben s 1929. Miskolcon. Nyomtatásban 
az 1929-es értekezletnek jelent meg a be
számolója. Az értekezleteknek általában 
véve igen jó hatásul-: volt a főigazgatóknak 
és igazgatóknak egymással való kölcsönös 
érintkezésére, azonkívül egységet terem
tettek a tankerület ügykezelésében. A deb
receni tankerület első és eddig egyetlen 
értekezletét 1929. tartotta. Erről nyomta
tott beszámoló anyagiak hiányában nem 
jelent meg. A győri tank. főigazgatóság 
1927. Győrött hívott össze értekezletet. 
Ezenkívül még 2 értekezlet volt : 1928. 
Pápán és 1929. Sopronban. Ez értekezle
tekről hivatalos jelentés nem jelent meg 
nyomtatásban. A szegedi tankerület első 
értekezlete 1908. Volt Szegeden. Eddig a 
tankerület öt értekezletet tartott. A 3., 
4. és S. értekezletről nyomtatott beszámo
lót is adtak ki. A székesfehérvári tankerület 

-1908. tartotta-első értekezletét. Mostanáig 
öt értekezletük v o lt : négy a háBorú előtt 
s egy azóta. Az értekezlet jegyzőkönyvei 
nyomtatásban is megjelentek ilyen cím
mel : A székesfehérvári tankerület igaz
gatói értekezletének jegyzőkönyve. A bp. 
tankerületben már az 1890-es évektől 
kezdve tartottak F.et s tartanak ma is 
óvről-évre legalább hármat. A helyzet itt 
sokkal könnyebb, mint a vidéki tankerü
letekben, mert az igazgatók helyben lak
nak. A Bp. F. elsősorBan gyakorlati jelle
gűek, a folyóügyeket tárgyalják és számba- 
veszik a középiskolákat érintő miniszteri 
rendeleteket és igazgatói javaslatokat. A 

! nyomtatott beszámolókat a bp. tankerti-/
i .... letnek évről-évre közzétett értesítői pó-fl

„ ' . . ’rÜAlják. _ __ P intérig
Főiskola. Mint a*'trév-moga in -«ruta Ej fű

a F. a legmagasabb fokú iskolákat jelenti. 
A nevelési intézmények rendszerében a 
középiskola után következnek s azoknak 
munkáját zárják le az életre szükséges 
szakképzés nyújtásával. A F. ismertető 
jele tehát, hogy növendékeik csak a közép
iskola elvégzését tanúsító érettségi bizo
nyítvánnyal iratkozhatnak be. Azok a F.k, 
amelyek más körből nyerik tanulóikat, a 
szó igazi értelmében nem főiskolák még 
akkor sem, ha ezt a nevet viselik. A múlt 
századig csak a tudományegyetemek vol
tak igazán főiskolák. De a szakképzés^ 
differenciálódásával kapcsolatban más in
tézmények is főiskolai rangra emelkedtek\ 
(pl. műegyetemek, állatorvosi főiskolák, 
stb.). Ez kifejezést nyert aztán abban, hogy 
mindezek az új F.-k maguknak követelik 
a doktori cím adományozásának a jogát, 
ami régente csak a tudományegyetemeket 

^— illette meg. N .J . (PécsB

Főiskolák adminisztrációja. A magyar 
egyetemről szóló 1848 : XIX. t.c. 1. §-a 
szerint az egyetem egyenesen a vk. mi
niszter hatósága alá tartozik. A 3. § sze
rint a vk. miniszter az egyetem életére 
vonatkozólag törvényjavaslatot tartozik 
benyújtani. Ez az egyetemi törvény a 
mai napig sem valósult meg. Ehelyett 
a bp. egyetemen az abszolutizmus életbe
léptette a Hatósági Szervezeti Szabály
zatot, amely az egyetem egész belső életét 
részletesen szabályozza. Ez a Szabályzat 
van a mai napig is hatályban, de csak 
annyiban, amennyiben újabb rendelkezé
sek nem módosították. A Hatósági Szer
vezeti Szabályzatot és a Hatósági Ügyrend- 
tartést a kolozsvári m. kir. tudomány- 
egyetem felállításáról és ideiglenes szerve
zéséről szóló 1872 : X IX . t.c. 2. §-a törvé
nyesítette, kimondván, hogy addig, míg 
az egyetemi oktatás külön törvény által 
nem szabályoztatik, a pesti magyar kir. 
tudományegyetemen jelenleg fennálló sza
bályok ezen egyetemre nézve is érvényesek, 
amennyiben az a törvény mást nem rendel. 
Az egyetemi törvény meghozataláig meg- 
kívántató szabályokat az egyetem tudo
mánykarainak meghallgatásával a vk. 
miniszter, részben az államfő bocsátja ki. 
Az egyetemi közgazdaságtudományi kar 
felállításáról és ideiglenes szervezetéről 
szóló 1920: X X X I. t.c. szerint a kar 
tanárait a kar javaslata alapján terjeszti 
elő az államfőnek a vk. miniszter. A mű
egyetem önkormányzata a tudományegye
temek önkormányzatához igazodott, azzal 
az eltéréssel, hogy fakultások helyett szak
osztályai vannak és hogy a karok autonóm 
jogait a tanács gyakorolja. Az egyetemek 
és főiskolák belső életüket önmaguk irá
nyítják a törvények és rendeletek által 
megszabott keretek között, fenntartva 
mindenkor a vk. miniszternek az 1848 : 

i X IX . t. c.ben biztosított legfőbb felügye
leti jogát. Megjegyzendő, hogy noha az 
egyetemek és főiskolák tudományos auto
nómiája törvényben sehol sincs kimondva, 
az mégis következik a tudomány szabad
ságából, amelyet az 1848 : X IX . t. c. fejez 
ki. Az egyetemek és főiskolák vezetőjüket, 
a rektort, a karok dékánjukat maguk 
választják. Ezek azonban működésüket 
mindaddig meg nem kezdhetik, amíg a 
választás a kormányhatóság részéről meg
erősítést nem nyer. Az egyetemek legszebb 
joga a doktoravatás (1. o.) és az egyetemi 
magántanári jogosítvány — venia legendi — 
adományozása (1. o.). Az előbbi kizárólagos 
egyetemi jogosítvány, az utóbbi kormány- 
hatósági megerősítést igényel. Magyary. 

' ‘•‘—Főiskolai diákszervezetek. A magyar 
egyetemeken és főiskolákon tanuló ifjú
ság több mint 200 egyesületben éli a maga 
szűkebb társadalmi életét. E diákszerve
zetek öt nagy csoportba oszthatók ; van
nak : szociális, vallási, társadalmi, bajtársi
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ég sportegyleteik. A diákság önsegítő 
szociális gondozását az ú. n. kari segítő- 
egyesiiletek végzik. Ezektől a szervezetek
től a rászoruló ifjúság tandíj- és vizsgadíj- 
segélyt, ruhát, cipőt, menzasegélyt, köl- 
csöntankönyvet, kedvezményes vasúti je
gyet és néhanapján való szórakozásához 
színház jegyet is kap. Társasági életét a 
klubszerűén berendezett egyesületekben 
éli, amelyek közül a legnevezetesebb a 
több mint félévszázados bp. Egyetemi Kör, 
amely különösen az ú. n. véderővita, 
azután a román „memorandum-per“, vala
mint a század elején az egyetemi kereszt - 
mozgalom idején vitt vezetőszerepet. A 
pesti ifjúság más igen jelentős alakulata 
az Országos Széchenyi Szövetség, amelyet
1905. a fiatal magyar agráriusok alapí
tottak, Széchényi szellemében közeledvén 
a magyar falu akkoriban még igen elha
gyatott népéhez. A vallási alapon szer
vezett diákegyletek közül a katolikus fia
talság a Szent Imre Körben (1. o.), a diák
leányok a Szent Margit Körben (1. o.), a 
református diákság a Bethlen QáborKörben, 
a leányhallgatók a Bethlen Katalin Körben, 
az evangélikusok az Egyetemi Luther Szö
vetségben, az unitáriusok a Brossai Sámuel 
Körben, az izraelita diákság pedig a Ma
gyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Országos Egyesületében tömörül, 
amely szervezeteknek a vidéki egyeteme
ken és főiskolákon is vannak fiókjai. 
Mindezekben a vallás-erkölcsi érzés ápo
lásán kívül igen nagy súlyt vetnek a fia
talság morális és etikai tulajdonságainak 
kifejlesztésére, de segítségére vannak a 
tagoknak tanulmányaik elvégzésében 
anyagi támogatással is. A világháború 
után egy új szervezési forma kapott külö
nösen erőre, a német Burschenschaftok 
és Landsmannschaftok mintájára : a baj
társi mozgalom. Ez háromirányú : vannak, 
amelyek az egyes karok hallgatóit tömörí
tik (pl. Verboczy Bajtársi Egyesület a jo
gászokat, a Csaba Bajtársi Egyesület az 
orvosokat, a Hungária Magyar Techniku
sok Egyesülete a műegyetemi hallgatókat), 
mások területi alapon fogják össze az egy 
vidékről valókat, így az erdélyieket a 
Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Egyesülete, ugyancsak terület szerinti tö
mörülés a délmagyarországiaké Délvidéki 
Egyet, és Főisk. Hallgatók Egyesülete 
néven, valamint a dunántúliak szerve, 
a Széchenyi Szövetség. A Foederatio Eme- 
ricana a katolikus ifjúságot ugyancsak 
bajtársi alapon szervezi, a német C. 
V. mintájára. Ezekben a szervezetek
ben, amelyek megfelelnek a német úgy
nevezett színtviselő korporációknak, kö
telező a bajtársi sapka, szalag és jelvény 
viselése, amelyeket mind a német min
ták után csinálták. A tisztikar tagjai
nak elnevezése: vezér, nádor, íródeák, 
kincstartó, garabonciás diák stb. azon-
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ban már magyaros, amihez járul ter
mészetesen e szervezetek szélsőnaciona
lista felfogása és magatartása is. Minden 
egyetemen és főiskolán végül vannak 
sportegyletek és atlétikai klubok (BEAC, 
MAFC, KEAC), amelyekben a sport- 
kedvelő fiatalság országos viszonylatban 
is jelentős sportteljesítményeket ért már 
el. Mindezek a szervezetek közös céljaik 
könnyebb megvalósíthatása érdekében 
célszövetségekbe tömörültek. íg y  a szo
ciális egyesületeket és a társadalmi ala
kulatokat egyesíti magában a MEFHOSZ, 
a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Országos Szövetsége, a Műegyetem 
kivételével a többi kari bajtársi egye
sületeket a Turul Szövetség, a katoli
kus szervezeteket az Országos Magyar 
Katolikus Főiskolai Diákszövetség, a pro
testánsokat a Magyar Protestáns Diák- 
szövetség, a külföldről való magyar ifjú
ságot a Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Országos Területi Szövetsége, 
végül a sportegyleteket a Magyar Fő
iskolai Sportszövetség. E szövetségeket 
pedig mint élszervezet az alakulóban lévő 
Magyar Nemzeti Diákszövetség kívánja 
összefoglalni, hogy kifelé és a hazai ható
ságok előtt egy központ képviselje az 
ifjúság egyetemét.

E  e p  e r  t .  TV. S te r n  :  Der Student u. die pädag. 
Bestrebungen d. Gegenwart (ism. M. P . 1913; né
m e t,,  egyetemi pedag. társaságokról“  szól). Zibolen E .:  
A főisk. hallgatók  lelki gondozása (M. K . 1929). -

v. Nagy I.
Főiskolai hallgatók statisztikája. I. Az

1930—31. tanév első felében az I. év
folyamra felvett hallgatók :

Em elkedés ( + )  
v . csökkenés 

c . í ™ •/ (—) nz előző
Szám n t an£vhez képest 

(abszolút szám 
ban)

Hittudományi . 448 8-6 + 5 2
Jogtudományi . 1.808 34-8 +135
Orvostudományi 426 8-2 +  10
Bölcsészeti . . . .  733 14-1 +  21
Gyógyszerészeti . 100 1-9 — 12
Közgazdaságtani 513 9-9 + 6 5
Műegyetemi . . ,  426 8-2 +  16
Gazdasági főisk. 249 4-8 — 9
Egyéb főiskolai . 497 9-5 — 29

Összesen . 5.200 100-0 +249
II. A főisk. hallgatók száma főiskolák és

nem szerint az 1930 
Főiskola

Tud. egyetem Bp. 
Közg. tud. kar Bp. 
Tud. egyet. Debre

cen ...................
Tud. egyet. P écs..

„ „ Szeged^
Tud. egyetemek 

összesen ..........

-31. tanév II. felében :
Öszám  F éríi Na
5.198 4.201 997
1.397 1.191 206

1.393 1.252 141
1.417 1.295 122
1.779 1.482 297

11.184 9.421 1.763
100% 84-2% 15-8%
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Főiskola összes
szám Férfi Nfl

Műegyetem ........ 1.427 1.425 2
Hittud. főiskolák . 942 926 16
Jogakadémiák . . . 914 912 2
Gazdasági főisk. . 795 779 16
Egyéb főiskolák.. 791 397 394

összesen . . . 16.053 13.860 2.193
% 100-0 86-3 13-7

ü l .  A főiskolai hallgatók karok szerint 
az 1930—31. tanév II. felében.

Főisk. tudománykar összes
szám Férfi Nfl

Hittud. kar és főisk. . 1 .3 4 8 1 .3 2 3 25
0//o íoo-o 98-1 1-8

Jogi kar és jogakad. . 5 .4 0 1 5 .3 8 2 19
% 100-0 99-6 0-4

Orvostudományi kar 2 .2 0 2 1 .9 8 5 217
0/ 100-0 90-1 9-9

Bölcsészeti kar.......... 2 .4 5 7 1 .231 1 .2 2 6
0 / 100-0 50-1 49-9

Gyógyszerészeti tani. 2 3 5 147 88
0//o 100-0 62-6 37 -4

V. ö. Asztalos J. és Janik Gy. tanulmányait 
a Magyar Statisztikai Szemle 1930. évf. 
2. sz.ban. Egyet. Almanach. Statiszt. Zseb
könyv. Magyar Minerva (1932).

í r o d .  L a k y  D.: A m agyar egyet, halig. s ta t .  1930. 
A s z ta lo s  J . : A m agyar főisk. halig. Btat. 1931.

Főiskolai sportegyesületek : 1. Sportegye-
etiletek.

Főiskolai Szociális Telep. Korunk társa
dalmi problémájának nevelésügyi vonat
kozásai mindjobban homloktérbe kerülnek. 
A helyes irányú szociálpolitikának tehát 
kutató-, felderítő- és nevelőmunkát kell 
egyesítenie. A szociálpolitikának nevelő 
feladatkörére alakult Magyarországon,
1912. Főiskolai Szociális Telep néven a 
Magyar Settlement. E telep a munkás- 
és általában az arra utalt osztályok tagjai
nak megadja a szakszerű és lehető legjobb 
segítséget és irányítást, szociális irányban 
kiképezi és kineveli. Ebből a feladatkör
ből következik ennek az intézménynek 
helyi meghatározottsága, azaz hogy e 
néposztályok lakta városrészekbe kell ki
telepíteni (to settle). Ez elgondolás alapján 
a magyar szervezet a következő szociális 
és nevelésügyi ágakat szervezte meg : A ) 
A népművelési osztályban : napközi ott
hon, tanonckör, legénykor, leánykor, cser
készet, munkáskor, anyák köre, ismeret- 
terjesztő előadások, néphangversenyek, 
tanfolyamok, kísérleti és technológiai mun
káslaboratórium, népkönyvtár és munkás
olvasó, munkásszórakoztatás és munkás
sport. B) A  népegészségügyi osztályban : 
tüdőbeteggondozó, bőr- és nemibeteg- 
gondozó, házasságelőtti tanácsadó, bak
teriológiai laboratórium, a helyes nép
táplálkozás előmozdítására élelmiszer- és 
vegyvizsgáló-állomás, egészségügyi propa
ganda. C) A népvédelmi osztályban : nép- 
hivatal, családi pátronázs, gyermekek és 
fiatalkorúak pátronázsa, tanonc- és mun

káselhelyező iroda, pszichotechnikai labo
ratórium és pályaválasztási tanácsadó. 
Szociálpolitikai munkájának eredménye
sebbé tétele érdekében a F. munkaközös
ségeket létesít. A fent kifejtett különböző 
irányú szociális munkák során gyűjtött 
adatokat és tényeket rendezi, további fel
adatok és teendők szempontjából alkal
mazni igyekszik és feldolgozva, tudomá
nyos és népszerű kiadványaiban közzéteszi. 
A különböző társadalmi szervezetekben 
dolgozó „szociális munkások“ képzését és 
nevelését is feladatának tekinti. Az ipari 
népesség mellett kiterjesztette figyelmét a 
földműves népességre is azzal, hogy szociá
lis munkáját a magyar tanyavilágban is 
megszervezte (1929. Tanyai Settlement). 
A F. előtt a társadalomban élő ember áll 
valamennyi szükségletével; szociálpolitikai 
rendszerét a családvédelemre alapítja. E 
szociálpolitikai szervezet mozgalma Kolozs
várról indult ki 1905., első kísérleti 
telepéül 1912. Újpest jelöltetett meg. Ma 
már a fővárosban is működik és megkezdte 
a vidéki egyetemi városokban is szervez
kedését. 1931. év végén Országos Szociál
politikai Intézet néven, mint alapítvány 
végleges szervezetet nyert. E szociálpolitikai 
szervezettel rokon a külföldön Settlement 
néven ismert intézmény. Az első, a Toynbee 
Hall, 1884. alakult Londonban. Nagy- 
britanniában ma már több mint 60 ilyen 
intézmény működik, az Északamerikai 
Egyesült Államokban közel 400, vannak 
Franciaországban és az északeurópai orszá
gokban is. 1922 óta nemzetközi szövetségbe 
tömörültek, amelynek központja London 
(International Association of Settlements).

í r o d .  Webb, S. de B. : Socialism in England (1889). 
N unn: The Universities Settlem ent in W hitechapel 
(Economic Review 6. k ., 1892). Picht, W . : Toynbee 
H all u. die englische Settlementbewegung (Archiv f. 
Sozialwis8. u. soz.-pol. Ergänzungsheft IX , Tübingen, 
1913). Macadam, E . : The Equipm ent of th e  Social 
W orker (1926). Erődi-Harrach B . : A szabadtanítás 
tö rténe te  és jelentőségének társadalom bölcseleti alapjai 
(Erdélyi Múzeum, 1908). U . a . : A Főiskolai Szociális 
Telep pedagógiai vonatkozásai (M. P . 1911). ü .  a . :  
A m agyar sett lementmozgalom eszméi (1927). ü .  a . : 
Szociálpolitikai Évkönyv (Bp. I .  k. 1930).

ifj. Erődi-H. B.
Főiskolai tanfolyamok. A társadalom 

demokratikus berendezkedésével kapcso
latban mindinkább előtérbe nyomul az a 
gondolat, hogy a főiskolai tudományos 
képzés nem lehet kiváltságosok előjoga, 
sőt lehetővé kell tenni e színvonal elérését 
azok száméra is, akik életkoruk vagy körül
ményeik miatt nem járhatnak rendesen 
főiskolákra. Ezért maguk a főiskolák gon
doskodnak róla, hogy tanításukat szélesebb 
néprétegekre is kiterjesszék s e gondolat 
megvalósításaként jöttek létre a különböző 
F. Ehhez járult még az a felismerés, hogy 
még a főiskolát végzett emberek tudomá
nyos képzése sem lehet soha teljesen be
fejezett, szükség van tehát ú. n. tovább
képzésre még a diplomás embereknél* is. 
így váltak a F. két csoportra : 1. az ú. n.
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népsy.erű F.ra (University Extension. Sza
lma Egyetem), s is. a t""~

—-  ----  -  --------- ---------- N . J. (Pécs ).
Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási 

Tájékoztató Alnjíjf.nttn. laüs Kla^
hplshpjg gr. vk. min- Szervezeti _aznbá4y-  
£ata, (1928L 3vi nfÖOO.IV. sz. rend.) 
szerint kertes hivatása van : a) gyakorlati 
hátterű felvilágosítást ad az egyetemek és 
főiskolák tanulmányi ügyeiről, b) állan
dóan végzi az ilyen irányú anyaggyűjtést. 
A felvilágosító munka elsősorban a közép- 
iskolákból főiskolákra készülőknek szolgál 
útmutatásul a tanulmányok előfeltételei
ről, időtartamáról, költségeiről, a vizsga
rendről, a diákszociális intézményekről és 
általában a felsöoktatásügyi intézmények
ről. Mint pályaválasztási tanácsadó szerv 
pedig a főiskolai végzettséget igénylő élet
hivatások körében elhelyezkedni óhajtókat 
egyéni képességeiknek és viszonyaiknak 
gondos mérlegelésével, az egyes életpályák 
igényelte fizikai és szellemi követelmények 
feltárásával s az egyes pályákon remélt 
megélhetés mindenkori gazdasági való
színűségeinek ismertetésével ahhoz segíti, 
hogy a hajlamaiknak, rátermettségüknek, 
anyagi erejüknek s egyéb egyéni viszo
nyaiknak leginkább megfelelő élethivatást 
minél könnyebben és biztosabban meg
találhassák. Mint adatgyűjtő és adatfel
dolgozó intézmény a főiskolák tanulmányi 
és szervezeti szabályzatainak és a helyi 
viszonyokat ismertető kiadványoknak 
összegyűjtésével, feldolgozásával s a pálya- 
választási tanácsadáshoz nélkülözhetetlen 
ú. n. hivatásismének művelésével foglal
kozik. Gyűjti és tanulmányozza a főiskolai 
végzettséget igénylő életpályák lényegéről 
szóló pályaképeket és feldolgozza azokat 
a statisztikai adatokat, amelyek a szellemi 
munkapiacnak mindenkori állásáról meg
bízható képet adhatnak. Ezt az intézetet 
Szandtner P. igazgatásával először Szege
den szervezték meg, majd az 1930. óv 
folyamán Bp.re helyezték át. Az intézet 
igénybevétele mindenki számára ingyenes. 
Evenként összefoglaló jelentést ad ki mű
ködéséről. Kiadásában jelent meg az első 
összefoglaló Magyar Főiskolai Útmutató, 
amely az összes főiskolákról és diákjóléti 
intézményekről részletes tájékoztatást 
nyújt. (Az intézet címe : Bp., IV., Köz
ponti egyetem). v. Nagy I.

Földműves iskolák : 1. Szakoktatás.
Földrajz a földfelszínen végbemenő jelen

ségek összességét, e természeti és emberi 
jelenségek egymással való kapcsolatait ku
tató tudomány, vagyis a földfelszín életének 
tudománya. Minthogy egyaránt megfigyeli 
úgy a természeti, mint az emberi jelensége
ket, nem tisztán természettudomány, sem 
tisztán történeti, illetve szellemtudomány, 
hanem lényege éppen abban van, hogy e 
tudomány-csoportokat egybekapcsolja. Kü

lönböző ágai mind ugyanazt az egységet, t. i. 
a földfelszínt kutatják és írják le, de külön
böző céllal és szempontokból. E szerint 
megkülönböztetünk természeti (fizikai) és 
emberföldrajzot. Mindkét ága megint több 

-részre osztható. Mint minden természet- 
-tudománynak, úgy a F.nak is van egy 
általános törvényszerűséget, az egyes jelen
ségek elterjedését és a térben való válto
zását kutató fejezete, az általános F., 
továbbá egy leíró fejezete, amely a jelen
ségcsoportoknak egy-egy tájban való kap
csolataiból kialakult életegységeket kutatja 
és írja le. A F. tehát nem a régibb értelem
ben vett, azaz enciklopédikus tudomány, 
mert a jelenségeket nem egyenként, egy
más mellett, hanem együtthatásukban 
kutatja. Az iskolai oktatásban a F. mint 
tudomány nem érvényesülhet a maga 
összes tudományos célkitűzéseivel. Az 
iskolai F. az a tantárgy, amely megismer
teti a tanulót környezetével, szülőföldjé
vel, hazája életével s kapcsolatba hozza 
ezek életét a rajtuk kívül fekvő tájak 
életével, továbbá feltárja az emberiségnek 
és a földfelszín természeti tényezőinek ok
szerű kapcsolatait. A F. nemcsak mint 
tudomány kapcsolja egybe a természeti és 
történelmi ismereteket, hanem mint tan
tárgynak is megvan ez a kapcsoló, kon
centráló jellege. Elsősorban vonatkozásban 
áll a természetrajzzal, mert ugyanazok a 
természeti tárgyak, amelyeket a természet
rajz egyenként tanulmányoz, egyúttal ré
szei a földfelszín életének is ; továbbá 
vonatkozásban van a történelemmel, mert 
egyrészt maguk a földfelszíni tájak is 
folytonosan változtak a történelem folya
mán, másrészt az emberi történelem is a 
földfelszínen folyik le, s hatása van reá 
a térnek, a tájnak, amelyben az emberi 
történés végbemegy. Vonatkozásban van 
a F. mint tantárgy a vegytannal, fizikával 
is, mert a természeti jelenségek ezek tör
vényei szerint mennek végbe. A matema
tikai és csillagászati F.on (1. o.) keresztül 
belekapcsolódik a F. a matematikába és 
a geometriába. A szülőföld és honismereten 
át bizonyos fokig belekapcsolódik a magyar 
irodalomba és néprajzba is. A F.nak mint 
iskolai tantárgynak tehát rendkívül nagy 
koncentráló ereje van, amit a tanításban 
minél teljesebben ki kell használni, ter
mészetesen anélkül, hogy ezáltal a F. 
önálló célkitűzését veszélyeztetnék. Mint 
szülöföldismeret, a F. koncentrálja a szülő
földi környezetre vonatkozó összes ismere
teket. Mindezekből folyik, hogy a F.taní- 
tásnak többirányú célja van. Kezdőfokon 
a cél : a gyakorlati életben való eligazodás
hoz szükséges topográfiai ismeretek nyúj
tása. Természetesen mér ezen a fokon is 
érvényesítendő a tanulók értelmi fejlett
ségéhez mérten a F. tanítás másik, már 
nem gyakorlati célja, a földfelszíni jelen
ségek közötti oksági kapcsolatok meg
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értetése, valamint az egyes jelenségek ok
szerű magyarázata. Ennek segítségével 
közelíti meg a F.oktatás azt a célját, hogy 
megértesse a földfelszín és a rajta folyó 
emberi életet, valamint a földfelszín ter
mészetes egységeinek, a tájaknak egymás
tól különböző életviszonyait. Mindez szol
gálja a földrajzi gondolkodás kialakítását 
es a földrajzi látókör szélesítését; valamint 
a szülőföld megismertetése és az egész 
Föld életébe való bekapcsolása az állam- 
polgári nevelést, a tudatos hazaszeretetnek a 
tanulók leikébe való begyökereztetését. 
Összefoglalva tehát mondhatjuk, hogy a 
F.tanítás célja a Föld felszínének ismer
tetése a rajta folyó élettel együtt, főképpen 
hazánk földrajzi, történelmi, gazdasági és 
kulturális helyzetének megértése. A F. 
tanításának sokfelé irányuló célja meg
követeli a tanítás anyagának céltudatos 
kiszemelését, amiben általános didaktikai és 
speciális magyar nemzeti szempontoknak 
kell érvényesülniük. Didaktikai szempon
tok megkövetelik, hogy a tudományos 
földrajz anyagából csak azokat a részle
teket vigyük be az iskolába, amelyek a leg
általánosabb tájékozódáshoz feltétlenül 
szükségesek, azaz a topográfiái anyagot 
lehetőleg szűkre szabjuk és belőle csak azt 
használjuk fel, aminek segítségével a jelen
ségeket s ezek egymással való kapcsolatait 
szemléltethetjük. Semmi olyat ne vegyünk 
fel tehát a tanítandó anyagba, akár topo
gráfiái elemet, akár jelenséget, aminek 
okát nem tudjuk adni, illetve célját nem 
látjuk. Speciális nemzeti célok viszont azt 
követelik, nogy elsősorban hazai szem
pontokat kövessünk a tanításban, azaz 
mindent a hazai föld, a magyar élet s ennek 
idegen tájakkal való kapcsolatai köré kon
centráljunk. Más szóval: még a legtávo
labbi tájak tanításakor is keressünk kap
csolatot a hazai földdel és magyar élettel, 
akár tényleges kapcsolatok, akár csak 
összehasonlítások segítségével. A tanítás
nak eszerint a legszűkebb környezetből, a 
szülőföldből kiindulva, az egész magyar 
földön átvezetve s ezt az idegen tájakkal, 
a bennök folyó élettel minduntalan össze
hasonlítva ismét a magyar földhöz, a 
magyar élethez kell visszatérnie s azt a 
tanítás befejezéseként be kell állítani az 
egész Föld életébe. A tanítás sokirányú 
céljából és az anyagkiszemelés szempont
jaiból következik, hogy a F.tanítás mód
szere sem tisztán természettudományi, sem 
szellemtudományi jellegű nem lehet. A sze
rint, amint a tanítás célja folytonosan 
módosul a legalsó foktól fölfelé, differen
ciálódnia kell a tanítás módszerének is. 
Kezdetben a tanuló környezetéből indul 
ki a tanítás, ahol a tanítónak alkalma van 
a gyermeket a közvetlen megfigyelésbe be
vezetni, s vele a közvetlen kapcsolatokat, 
összefüggéseket szemléltetni. A közvetlen 
szemlélet lehetőségét ezen a fokon minél

intenzívebben kell kihasználni. A tanítás 
tere folytonosan bővülvén, idegen, köz
vetlenül nem szemléltethető tájak tanítá
sában már csak a közvetett szemléltetés, 
a kép, térkép segítségével való tanítás áll 
rendelkezésre, ami ismét más eljárást 
kíván. A tanítás anyaga és célja is foly
tonosan változik. Alsó fokon még a topo
gráfiái elemek az uralkodók, amelyek azon
ban mind több teret engednek a felsőbb 
fokon az összefüggéseknek, jelenségek meg
értetésének, az elmélyített okadatolásnak. 
Az alsó fokon az ismeretanyag gyarapítá
sára, felső fokon ellenben a F.i gondolkodás 
fejlesztésére esik a fősúly; ennélfogva a 
tanítási módszereknek is ehhez képest 
módosulniok kell. Más tanítási módszert 
kíván az általános F. anyaga és mást a 
leíró F. Az előbbi természetszerűleg mint 
tudomány is főleg analízissel, az utóbbi 
szintézissel dolgozik. Az iskolai oktatásban 
is főleg ezeket a módszereket kell alkal
mazni. Az általános F.i ismereteket az 
iskolai F. nem önállóan, rendszeresen közli, 
hanem a leíró F.ban megismert jelenségeket 
válogatja ki az oktatás befejezéseként s 
foglalja rendszerbe. A leíró F.oktatás leg
fontosabb követelménye, hogy ne egye
dülálló tényeket, jelenségeket ismertessen, 
hanem ezek együttesét, tehát legyen szin
tetikus, a jelenséget összekapcsoló és élet- 
folyamatokat bemutató. Ám ez a szintézis 
sem érvényesülhet egyenlő mértékben az 
oktatás különböző fokozataiban, hanem 
a gyermek felfogó képességéhez alkalmaz
kodik s a már meglevő ismeretekből merít. 
Szóval csak a megértethető kapcsolatokra, 
okadatolásokra terjedhet ki. A F.tanítás 
módszertani követelményei közé tartozik 
még, hogy legyen összehasonlító. Az isme
retlent mindig ismert jelenséghez való 
hasonlítással világítjuk meg, kihasználva 
nemcsak a hasonlóságokat, hanem a 
különbségeket is. Tájak összehasonlítása
kor azonban mindig arra kell törekedni, 
hogy a tájak egyéni, jellemző tulajdon
ságait emeljük ki. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy a különlegességeket, kuriózu
mokat tanítsuk, hanem a jellemző vonáso
kat. Ezzel viszont eleget teszünk annak a 
követelménynek is, hogy a leíró F.ban 
sohase általánosítsunk, hanem mindig 
individualizáljunk. A helyesen alkalmazott 
szintézis megakadályozza azt, hogy el
szigetelt, magukban álló jelenségekre 
fektessünk súlyt, hogy tanításunk enciklo
pédikussá váljék. Nem az a lényeges, 
hogy a tanuló megismerje valamely táj 
domborzatát, vízrajzát önmagáért, hanem 
az, hogy megértse, miképpen vált a dom
borzat a vízrajz, éghajlat, stb. behatása 
alatt olyanná, aminő. Más szóval a szin
tézist csak úgy alkalmazhatjuk, ha nem 
tévesztjük szem elől a másik fontos mód
szertani követelményt, a kauzalitás elvét, 
az okada tolást. Természetesen ezt i* külön
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böző mértékben kell alkalmaznunk a taní
tás különböző fokozataiban. Kezdetben 
csak a közvetlenül szemlélhető oksági kap
csolatokra mutatunk rá, magasabb fokon 
a távolabbi összefüggésekre is rávezetjük 
a tanulókat, hogy belássák az emberi élet
nek, gazdasági viszonyoknak, kultúrának 
a természeti tényezőktől való függését. 
Az ilyen módszerű földrajztanítás eleve 
kizár bizony os hibásan meggyökerezett 
anyagot és tanítási módokat; pl. azt, 
hogy ok nélküli statisztikai anyag jusson 
a tanításba. A mennyiségek, számok is 
csak abban a mértékben jogosak a föld
rajzi tanítás anyagában, amennyiben az 
általuk jellemzett jelenségnek, vagy tény
nek más jelenségekkel, vagy tényekkel 
való kapcsolataira rávilágítanak, s ameny- 
nyiben indokolt összehasonlításokra adnak 
alkalmat. Elhibázott tanítási mód az alsó 
fokon még ma is gyakran alkalmazott ú. n. 
utaztatási módszer, mert tisztán topo
gráfiái ismeretek gyakorlására alkalmas, 
de sem a táj lényegének megértetésére, 
sem a benne folyó élet jellemzésére nem 
válik be. A rajzoltató módszernek is van 
bizonyos szerepe a tanításban, de ez sem 
kizárólagos tanítási mód, hanem csupán 
arra szolgálhat, hogy a tanítás topográfiái 
anyagát, amelyet tanító és tanuló együtt 
dolgoztak fel, a térben megrögzítse, a 
térbeli szemléletet fejlessze. A F. tanítá
sában nemcsak kezdő fokon, hanem mind
végig nagy jelentősége van a szemléltetés
nek. Ezt szolgálják a földrajztanítás segéd
eszközei : a kép, térkép, földgömb, tellu
rium (1. o.). Főleg nagy szerepe van a 
térképnek, mert a közvetlenül nem szem
lélhető tájaknak nemcsak topográfiájáról, 
hanem bizonyos fokig némely jelenségeiről 
is tájékoztatást nyújt. A térkép haszná
latát azonban az alaprajz, szemléleti rajz, 
kicsinyítés lényegének pontos megértetése 
kell, hogy megelőzze. L. még : Csillagászat 
és Matematikai földrajz.

í r o d .  (Didaktikai és módszertani). Rothe-Weyrieh : 
Der moderne Erdkunde-Unterricht (1012).P . Wagner: 
Methodik des erkundlichen Unterrichts (1927). R. 
Marquardt: Methodik des erkundlichen Unterrichts 
(1912). J . Wagner: Didaktik der Erkunde (1928). 
O. Braun: Zur Methode der Geographie als Wissen
schaft (1925). A. Bettner: Die Einheit der Geographie 
in Wissenschaft und Unterricht (1919). Teleki P . és 
Vargha Oy.:  Modern földrajz és oktatása (1923). 
Fodor F . : A magyar elemi népiskolai földrajzoktatás 
(1926). R epe r t ,(M. P .): A rajz fontossága és alkalma
zása a F.l oktatásban (1909, 111). Lasz: A mo
dem f. iránya, célja és a rrtagy. középiskolák (.oktatásá
nak reformja(1911).Tischendorf: Präparationen für den 
geogr. Unterricht (ism. 1911, 351). H. Korsch: Me
thodik des geogr. Unterrichts (ism. 1911, 504). A 
térkép az iskolában (1912, 53). Bélyegek a f.i okta
tás szolgálatában (1913, 518). Littke A.: Közép
iskolai E. oktatásunk átalakítása (1916). Horváth K .: 
Az ember és művei a f.tanításban (1917, 370). Vargha 
Gy. (és gr. Teleki P .) : Modem F. és oktatás (ism. 
1923). Fodor F . : A magy. elemi népiskolai F.oktatás 
(ism. 1927). Márton B . : A F.tanítás módszere (ism. 
1928). (M. K.) Nagyszombati: A F. a magy. közép
iskolában. Papp D .: A F.i tanítás reformjához (1909). 
Vargha D .: A térkép a tanítás keretében és az élet
ben (1910). Milleker R .: A F.i tanítás reformjához 
(1913). Czirbuzz G .: Geográfiái főiskola és a geográfia

tanításmódja (1914). Kovács D .: A F.tanítás reform
jához (1914). Czirbusz G .: Az emberi geográfia tanítása 
(1911). U. a . : Anthropogeografla I. r. (ism. 1916). 
U. a. : Fordulat a földleírás tanításában (1916). Kari 
J . : A F. nevelő értéke (1926). Temesi Gy. : A F.i érték 
nevelése (1927). Karl L .: Vetítőgépek alkalmazása a 
F. tanításában (1928, 44). U. a. : A film és szerepe a 
F.oktatásban (1929). Juhász M .: Egy földrajz-óra 
módszeres feldolgozása (1930). Dékány I . : A F. tudo
mányos módszere és ismerettana (Földr. Köziem. 1918). 
U. a . : Mi a kultúrföldrajz (anthropogeografia) és jelen
tősége (M. K. 1920). U. a . : Ember és a föld. Az ember- 
földrajz vázlata középisk. számára (1921). Fodor.

Földtan. A középisk. tanterv a természet- 
tudományok közül legmostohábban a föld
tannal bánik el, pedig a tanulónak a ter
mészet iránt való érdeklődését e tantárgy 
segítségével igen nagy mértékben fel lehet 
kelteni. A gimn. és reálgimn. IV. oszt.ban 
a tanterv heti 4 órát szán a kémia, ásvány
tan és földtan tanítására. A földtanra a 
tanév végén kerül sor ; a tanterv a tanuló
val a következő fejezeteket kívánja meg
ismertetni : vulkánosság, a víz, a levegő 
és az élőlények mint földtani tényezők ; 
a hegyszerkezet rövid ismertetése ; a föld 
történetének rövid vázlata; kövületek 
szerepe. Valamivel többet szentel a földtan 
tanítására a reálisk., amelynek V. osztályá
ban heti 3 óra kizárólag az ásványtannak 
és földtannak jut. A leányközépiskolák 
idő rövidsége miatt egyáltalán nem fog
lalkozhatnak ezzel az érdekes tantárggyal. 
A földtannak szorosan az ásványtanhoz 
kell kapcsolódnia. Miután a tanuló meg
ismerkedett a legfontosabb ásványokkal, 
különösen azokkal, amelyek kőzetalkotóak, 
át kell térni a leggyakoribb kőzetek tár
gyalására. Ez alkalommal nem szabad 
megelégedni a kőzetek leírásával, hanem 
különösen ki kell emelni a kőzetek kelet
kezési viszonyait. Ha a tanuló tudja, hogy 
a kőzet milyen körülmények között kelet
kezett, akkor már nagyjában ismeri a 
kőzet összetételét is. Más szóval ismertetni 
kell a vulkánosság folyamatát és a kőzetek 
mállását; ez utóbbi folyamatnál legfonto
sabb szerepe van a levegőnek, víznek és a 
szerves életnek. E folyamatok leírását 
csekély ügyességgel igen színessé lehet 
tenni. Jóval nehezebb a hegyszerkezet 
tárgyalása. Ennek a megértéséhez már 
bizonyos fokú érettség kell, amellyel a 
14—15 éves tanuló még aligha rendelkezik. 
Megfelelő képekkel és falitáblákkal sokat 
segíthetünk. Már pedig a földrajznak 
magasabb színvonalon való eredményes 
tanításához okvetlenül szükségesek a föld
tani alapismeretek. Rendkívül fontos volna, 
hogy a tanulót kivigyük a szabad termé
szetbe és ott tanítsuk meg a földtani meg
figyelésekre. Természetes, hogy erre a célra 
csak bizonyos vidékek alkalmasak, mint 
pl. Budapest, mely a földtani tanítás szem
pontjából egyike a legszerencsésebb fek
vésű városoknak. Nagyon hálás feladat a 
föld történetének a tanítása, midőn ki
mutathatjuk, hogy miképpen alakult ki 
a föld mai arculata és hogyan fejlődött ki
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a mai szerves élet. Az ifjúság a föld törté
netéről szóló fejezetet, ha az csak vala
melyest élénkebb színekkel van ecsetelve, 
igen nagy érdeklődéssel szokta hallgatni. 
Természetes, hogy megfelelő bemutatási 
anyagnak, ú. m. képeknek, falitábláknak 
és kövületeknek kellő mennyiségben ren
delkezésre kell állaniok. Több nyugati 
államban az ásványtant és a földtant a 
legfelső osztályban tanítják, mint néhány 
év előtt még nálunk is a leánygimn.ban. 
Kétségtelen, hogy megfelelő fizikai, kémiai, 
leíró földrajzi, állattani és növénytani elő
ismeretek alapján a földtan tanításában 
jóval különb eredmény érhető el, mint 
amilyent a mai középiskola fel tud mu
tatni.

í r o d .  B. Baase: Die Geologie in der Schule (1918). 
J. Ruska: Methodik d. mineralog.-geolog. Unterrichts 
(1920). B. Ho/fmann: Geologie in einführ. Unterricht 
an allen Schulen (1927*) C. Mordziol: Einf. in d. geol. 
Unterricht (1927’). R e p e r t. (M. P .) Vadász M. E . : 
A földtan és a középiskolai természetrajz! oktatás (1912). 
U. a . : A földtan tanítása a magyar egyetemeken (u. o.). 
A geológia a népiskolákban (1915, 300). Mauritz.

Fördcrklassen elnevezés a németeknél 
többféle intézményt jelent : 1. kisegítő 
osztályokat gyengetehetségűek, 2. külön 
osztályokat kiválóan tehetségesek, 3. a 
helyi v. szervezeti viszonyok követelte 
ideiglenes kisegítő osztályokat normális 
tehetségű gyermekek számára. V. ö. Kü
lön osztályok elmaradott tanulók részére 
(M. P. 1912, 241. 1.).

Főreáliskola : 1. Középiskolák.
Fővárosi Pedagógiai Könyvtár : 1. Peda

gógiai Könyvtárak.
Fővárosi Pedagógiai Szeminárium : 1.

Pedagógiai szemináriumok.
Fővárosi szegény gyermekkert-egylet 

(Akácfa-u. 32.) 1879. alakult azzal a céllal, 
hogy azokat az árva és szegény gyermeke
ket, akiket a végzet mostohasága az el- 
züllés útjára sodort, önmaguknak, hozzá
tartozóiknak és a társadalomnak meg
mentse. Helyiségében évenként 300, 3—6 
éves gyermek nyer figyelmes nevelést és 
teljes ellátást. 51 éves fennállása óta 1 5.500 
gyermeket nevelt, 24.300 ruhát, 2 4.500 
pár cipőt és 3,751.800 adag ingyen ebédet 
osztott ki.

-Fraknói Vilmos 11843— 1924). Kiváló 
és sokoldalú történetíró, szerencséskezű 
tudományos kutató, számos alapvető mo
nográfia és tanulmány szerzője. Nagy
szombatban, majd Esztergomban tr. 1871. 
a M. T. Ak. osztálytitkára, majd főtitkára, 
1fésŐbb''álcln'öke. E mellett 1875. a Nemzeti 
Múzeum könyvtárosa, 1897. a múzeumok 
és könyvtárak orsz. főfelügyelője; 1878. 
kanonok, 1892. címz. püspök. A tudomá
nyos és művelődési mozgalmak lelkes és 
bőkezű mecénása v o lt; római villájából 
fejlődött ki a római Magyar Történeti In
tézet (1. o.). Nagyarányú történetírói mun
kássága legfőképpen a Hunyadiak korára

és egyháztörténetünkre terjedt ki. Tanügyi 
szempontból megemlítjük : A ntagyap-nem
zeti- műveltség áltósárifrtr^víSatft -fl8ől), 
A hazai és külföldi iskolázás a XVI. szá
zadban (1873), Pázmány Péter kora 
(1868—69) és A bécsi Pazmaneum meg
alapítása (1923) c. műveit. V. ö. Á ldásyA.: 
F. emlékezete (Kath. Szemle 1925).

Madzsar.
Francia forradalom pedagógiája. A francia 

forradalom vezető személyiségei csakha
mar felismerték a politika s a nevelés szoros 
kapcsolatát és nagy buzgalommal láttak 
hozzá a közoktatás intézményeinek, első
sorban a népoktatásnak gyökeres újjászer
vezéséhez. E nyugtalan korszak nem 
hozhatott ugyan létre hosszúéletű tanügyi 
alkotásokat, de fáradhatatlan volt gondo
latok termelésében és nagyratörő tervek 
kovácsolásában. Számos közoktatásügyi 
javaslat került a törvényhozó testületek 
elé és részesült beható megvitatásban ; e 
javaslatok azonban vagy csak tervek 
maradtak, vagy ha megvalósultak is, a 
nyomukban létrejött iskolák rövid fenn
állás után ismét megszűntek, úgyhogy a 
konzulátus símán visszatérhetett a régi 
rendszer iskolai intézményeire. A forradal
márok ábrándkergető tervezetei nem lehet
tek életrevalók, mert a fokozatos tovább
fejlesztés követelményét szántszándékkal 
sutba vetve, teljesen szakítani akartak a 
meglévő intézményekkel és gyökértelen al
kotásaik önmaguktól elsorvadtak. Nem is 
e többnyire szélsőséges tanügyi javaslatok 
teszik pedagógiai tekintetben nevezetessé 
a francia forradalmat, hanem azok a nagy, 
alapvető elvek, melyek a szabadság, egyen
lőség, testvériség eszméinek természetes 
folyományaként e tervezetek során fel
merültek s a nevelésügy későbbi fejlődé
sében is éreztették átalakító hatásukat. 
Ilyen elv pl. az oktatás egyetemessége, in
gyenes és kötelező volta, amelynek értel
mében minden polgárnak joga és kötelessége 
az, hogy tanuljon és művelődjék, ilyen to
vábbá a tanítás szabadsága, amely szerint 
mindazok, akik bizonyos feltételeknek meg
felelnek, szabadon résztvehetnek a köz- 
műveltség terjesztésének munkájában. A 
francia forradalom vetette fel a tanügy 
világi, sőt felekezetnélküli jellegének ké
sőbb oly sokat vitatott kérdését is.

í r o d .  L’instr. publ. en France pendant la Révolution, 
discours et rapports de Mirabeau, Talleyrand-Périgord, 
Condorcet, Lanthenas, Komme, Le Pelletier de Saint- 
Fargeau, Colin, Lakanal, Daunou et Fourcroy, p. par 
C. Hippeau (1881). Procés-verbaux du Comité d’Instr. 
publ. de la Convention nationale, p. par J. Ouülaume, 
6 köt. (1891—1907). Abbé Alain : L’oeuvre scolaire de 
la Kévolution (1891). V. Pierre: L’école sous la Révo
lution francaise (1881). O. Dumesnil: La pédagogie 
révolutionnaire (1883). A. Duruy : L’instr. publ. de la 
Kévolution (1882). L’instr. publ. ct la démocratie (1886). 
F. Guizot: Essai sur I’histoire et l ’état actuel de l’instr. 
publ. en France (1816). G. Compayré: Histoire critique 
des doctrines de l’éducation cn France II, 247—321 
(l9047). F. Buüscm : Nouveau Diet, de Pédag. et d’instr. 
primaire, benne a köv. cikkek : Assemblée Constituante 
de 1789 Assemblée legislative de 1791, Convention
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(1911). Fináczy: A francia középiskolák múltja és 
jelene, 78—86 (1890). V. a .:  IV., 154—162 (1927). 
E. Siegel: Das Wesen d. Eevolutionspädagogik. Eine 
hist. 85'stem. Untersuchung aus d. franz. Revolution 
(1930). N. J. B.

Francia (pedagógiai) folyóiratok a fő
városi pedag. könyvtárban; ()-ben a meg
jelenés helye és az alapítás éve : Archives 
de Psychologie (Génévé, 1909). L’Ecolier 
Romand (Lausanne). L’Éducateur (Lau
sanne, 1865). L’Édueation (Paris, 1909). 
L’Enseignement Public (Paris, 1878). 
Journal de Psychologie (Paris, 1904). Maga
zine Scientifique illustré de l’instituteur 
(Paris, 1922). Mercure de France (Paris, 
1890). Pour l’Ere Nouvelle (Génévé, 1922). 

Revue des deux Mondes (Paris, 1931). 
Revue Internat, de l ’Enfant (Génévé, 
1921). Revue Scientifique (Paris, 1863).

Franciaország közoktatásügye. 1. Uni“ 
versité, tagozódás. 2. Elemi iskolák. 3. Kö
zépiskolák. 4. Szakiskolák. 5. Felsőbb ok
tatás. 6. Enseignement libre. 7. Statisztika, 
irodalom.

1. Université, tagozódás. Franciaország 
közoktatásügyét a szigorú centralizáció 
jellemzi. 1808 óta valamennyi nyilvános 
iskola egy kötelékben egyesül, amelynek 
neve : Université de France. Az ország 17 
tankerületre (aeadémie) oszlik: Aix, Be- 
sanjon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, 
Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, 
Paris, Poitiers, Rennes, Strassbourg, Tou
louse és Algier ; ezek egyúttal egyetemi 
városok. Egy-egy tankerulet feje a recteur. 
Hatáskörébe tartoznak a fő-, a közép- és 
az elemi iskolák egyaránt. Az académie-k 
département-ok szerint kisebb részekre 
oszlanak, élükön az inspecteur d'académie- 
vel. Az iskolák 3 csoportra oszthatók: 
elemi-, közép- és főiskolák (enseignement 
primaire, secondaire et supérieur). A mi
nisztériumban ezenkívül külön ügyosz
tálya van a szakiskoláknak ( enseignement 
technique), a testnevelésnek (éducation 
physique) és a művészeteknek (beaux 
arts). 2. Elemi iskolák. Az elemi isknlák- 
fokozatát megelőzik az óvodák (école ma- 
ternelle), amelyeknek látogatása nem kö
telező. A tulajdonképpeni népoktatáshoz 
tartoznak : az elemi iskolák és a felsőbb 
elemi iskolák (école primaire supérieure). 
Ez utóbbiak a mi polgári iskoláinknak fe
lelnek meg. Az elemi iskola 1882 óta 6 éves 
kortól befejezett 13. életévig fiúkra, leá
nyokra nézve egyaránt kötelező és ingye
nes. Az iskolakötelezettség teljesítésére 
szigorú intézkedések (pénzbüntetés, el
zárás) vannak érvényben, de azért nem 
mindenütt hajthatók végre (hegyi vidékek 
stb.), úgyhogy az analfabéták száma még 
mindig 3%. Az ingyenesség az elemi isko
lákban igen sok helyen a könyvekre, füze
tekre is kiterjed, sőt néhol ingyen ebédet 
is kapnak a gyermekek. J. 904 óta még a 
nTaTRttsrág** is jellemzi a francia iskolákat: 
azaz nyilvános iskolákban csak világiak

taníthatnak, akik semmiféle kongregá
ciónak tagjai nem lehetnek. A tanítás 
ideje : 8—11. és 1—4. (csütörtökön szünet). 
Nagyszünidő : aug.—-szept. A tananyag 
a legújabb, 1923 febr. 23. tanterv szerint 
nagyjában olyan, mint nálunk; torna 
minden nap (30 perc). A hittant az iskolá
ban nem szabad tanítani, hanem helyette 
mint kötelező tárgy az egyetemes erkölcs
tan (morale laique) szerepel a tantervben. 
A módszeres utasítások az induktív el
járást és a tanulók öntevékenységét kü
lönösen hangsúlyozzák. 500 lakosnál ki
sebb községekben lehet vegyes iskola ( école 
mixte). Az elemi iskola középső szakaszá
nak (cours moyen) befejeztével a tanulók 
a tanfelügyelők (insfteateur .‘primaire) je
lenlétében záróvizsgálatot tesznek'," amely-"“ 
nek tárgyai: tollbamondás, fogalmazás, 
számtan, olvasás, szövegmagyarázat, tör
ténelem és földrajz ; rajz a fiúknál, kézi
munka a leányoknál. Vannak középisko
lával kapcsolatos elemi osztályok is ; ezek 
a legutóbbi időkig nem voltak ingyenesek, 
a tantervűk is némileg eltúr a.töbM elemi 
iskoláétól. Az elemi iskolai tanítók kép
zése az école normale-ban történik, ahol 
3 évi elmélet és megfelelő gyakorlat után 
megszerzik a tanítói képesítést. A felsőbb 
népiskolák 1833. keletkeztek. Guizot terve 
szerint minden 6000 lakossal bíró helység 
tartozik ilyent felállítani. Az 1920. szer
vezet szerint az általános tagozat mellett 
megtaláljuk a mezőgazdasági, az ipari és 
a kereskedelmi tagozatot, a lányoknál pe
dig a háztartásit és a kereskedelmi irányút. 
Az általános tagozat megfelel a mi szoro
sabban vett polgári iskolánknak. A gyakor
lati élethez való alkalmazkodás célzatát 
mutatja, hogy ezekben az iskolákban kü
lönböző (latin, német stb.) tanfolyamokat 
is szerveznek, hogy így a tehetséges tanu
lók könnyebben átléphessenek a közép
iskolákba. 3, A k ö r é p i jJ nalÁlA A rrvihrA-nr,* 
középiskolák állandók (lycée) vagy köz- 
uégiek (MJÍtíJéJTTagozódás : a) klasszikus 
irány : I. osztálytól latin és egy idegen 
nyelv. A l i i .  o.-tólez feloszlik A ) csoportra 
(göröggel) és A 1) csoportra (görög nélkül). 
b) Reáliskolai irány ( section moderne) : 
klasszikus nyelvek nélkül. Az I—II.
o.ban egy idegen élő nyelv, a III. o.tól 
kettő. A természettudományok és a mate
matika tananyaga és óraszáma minden 
csoportban azonos. A latin órák számát 
a reálirányban a franciának és a földrajz
nak intenzívebb tanítására fordítják. A 
középiskola 7 osztályos : I. =  sixiéme stb., 
a VI. =  premiere. Ezután teszi le a tanuló 
mindig idegen bizottság előtt az érettségi 
vizsgálat (baccalauréat) első részét és sikere 
esetén bairatkozik a VII. o.ba, amelynek 
neve a választott tanulmányi irány sze
rint classe de philosophic, vagy cl. de mathé- 
matiques. Ennek elvégzését követi a bacc. 
második része. A tanuló bármelyik VII,
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o.ba beiratkozhatik, akármelyik tanul
mányi irányt is követte megelőzően. 
Üjabban nagyobb városok középisk.ban 
(jelenleg 34 lycóeben) ú. n. továbbképző 
osztályokat is találunk, m. p. irodalmi 
irányúnkat (cicissé premiere supcrieure) és 
természettudományi irányúakat ( cl. de 
math, préparatoire és spéciale). Az előbbit a 
párizsi tanárképzőbe, az utóbbit a mű
egyetemre és egyéb műszaki jellegű főisko
lákra pályázók végzik el. Az első rendsze
rint 1, a második 2 évfolyamú. Az ingye
nességet a legutóbbi időkben a középisko
lába is bevezetik, mindenesetre kárára 
az oktatás színvonalának, mert most ide 
tódul tehetséges és tehetségtelen tanuló 
egyaránt. A középisk. tanítás célja az egye
temes műveltség (culture générale) nyúj
tásán kívül a főisk. tanulmányokra való 
előkészítés. A különböző tanulmányi irá
nyok egyenlő jogosításúak. A tanítás kö
zéppontjában az anyanyelv és irodalma 
van, különösen nagy súlyt vetnek a fo
galmazásra (rédaction), a könyv nélkül 
való tanulásra (récitation) és a szöveg
magyarázatra (explication de textes). Nagy 
óraszámban tanítják az idegen élő nyelve
ket is, amelyek közül a német v. az angol 
mindenkire kötelező. Aránylag mostohább 
elbánásban részesülnek a matematika és 
a természettudományok. Óratervek:

A) Gimnázium.
Tantárgy i . n. III. IV. V. VI. össi.

Francia . . . . . 4 4 3 4 3 3y. 21V, 
28 l/tLatin............ . 5 + l ‘ 5+1* 5 4 sy, 4

Görög.......... .. --- — 3 3 4 3H 137.
Művészet- 

történet . . . — — — y, — — 7 ,
Történelem . . 17 . 17. 2>5: 2 2 2\S5 11
Földrajz ___, 1 1 i / + 1 1 1 /+ 7
Idegen élő

nyelv........ . 3 3 3 3 iy . 17. 15
Matematika 2 2 3 3 4 87, 177.
Természet

rajz ......... 1
' + 7 ,'

1
' + ’/,*

1 1
i y ,+  27,4-

5

Fizika-kémia ,. --- — — — iy,* 17.'
R ajz............ . 2 2 17, i 67,
Torna.......... . 2 2 2 2 2 2 12

összesen .. . 23 23 25 24 y2 24 25 íuy,
* Travaux dirigés, * Exercices pratiques.

B) Reálgimnázium (Section A1).
Tantárgy I. i i . n i . IV. V. VI. ÖSSZ.

Francia . . . 4 4 5 5 3 3*/. 247,
Latin........... 54-1154-1* ti 6 5 5 34
Művészet- 

történet. . — — — 7 , y, y, 17.
Történelem 144 1V. 2\Ví 2 2 12Földrajz . . . 1 1 1/4- 1 1 1 / + 7
Idegen élő

nyelv . . . 3 3 3 3 37, 37, 19
Matematika 2 2 3 3 4 37, 177.
Természet

rajz ........
1 1

1 1 _ • 5
Fizika

kémia . . . _ _ _ _ 17,
4-17,*

2*/,
4-1 tt* 7

R a jz .......... 2 2 iy , 1 6 7 .
Torna........ 2 2 2 2 2 2 12
összesen .. 23 23 25 247. 24 25 1447,

? Travaux dirigés. a Exercices pratiques.

C) Reáliskolák.
Tantárgy I. n . m . IV. V. VI. Ossz.

Francia . . .  
Művészet-

7 7 7 #y, 4 444 36
történet.. — — --„ 44 y. 44 1 Yt

Történelem m iy , 2\== 2VV 2 12
Földrajz . . .  
Első idegen

1 1 1 / + l } * 1 U  + 7
élőnyelv . 

Második ide-
5 1* 5 +  1* 3 3 4 sy2 25 Yt

gén élőny. — — 3+l> 4 4 4 16
Matematika
Természet-

2 2
i

3 8 4 3H i7  y,
rajz........

Fizika-
i + y , i+ y , 1

iy , 254
5

kémia . . . — — — — +  17,* +17,* 7R a jz .......... 2 2 154 1 ___ 6
Torna........ 2 2 2 2 2 2 12 y,

összesen 23 23 25 247, 24 25 1447,
? Travaux dirigé. * Exercices pratiques.

D) VII. osztály.
Classe de

Tantárgy Philosophie mathéma-

Irodalmi tanulmányok
(francia, latin, görög) . . . 2 _

Élőnyelvek.......................... 2 2
Történelem-földrajz.......... 344 3
Matematika ...................... iy , Ő1
Természetrajz.................... 2+ y ,* 2 + 7,*
Fizika-kémia .................... 2 7 ,+  1 7 1* 4 +Filozófia ........................... 8 y, 3

összesen ............ 24 25
? Beleértve a geometriai rajzot is. 
* Gyakorlat.

Ezenkívül heti 2—2 óra rendkívüli 
(fakultatív) rajz van az V—VII. osztá
lyokban.

Saj átságos rendelkezése a legúj abb (1931 
okt.) tantervnek az, hogy némely osztály
ban az idegen nyelvek heti óraszáma eggyel 
kevesebb, ha az osztály létszáma 20-nál 
nem több.

A tanítás munkája. A gimn. és rgimn.
I—II. osztályban a latin, a reáliskolában 
pedig az idegen élő nyelv tanárának heti 
1 óra áll rendelkezésére, hogy a tanulókat 
a tanulás módjára stb. megtanítsa (travaux 
dirigés). A dolgozatoknak sokkal fontosabb 
szerepük van, mint nálunk. Az osztályozás 
elsősorban a dolgozatok alapján történik. 
A tanítás munkáját károsan befolyásolja 
a két felső osztályosok számára minden 
év jún. második felében rendezett ú. n. 
tanulmányi versenyek (concours généről). 
Az iskola is, a tanár is arra törekszik, hogy 
ezeken tanítványai valamilyen jutalmat 
(prix, accesit) nyerhessenek. Az iskola 
számára ez reklámot, a tanár számára 
pedig rendkívüli előnyöket jelent, úgyhogy 
sok iskolában nem a rendszeres munkát 
tartják szem előtt, hanem a versenyekre 
való előkészítést. A tanítás d. e. és d. u. 
folyik, a csütörtök itt is szünet, a nagy
szünidő júl. 14—okt. 1. tart. A francia 
középiskolákra jellemző a velők kapcsola
tos intemátus. A növendékeknek csak kis 
része externista, a többség bennlakó vagy
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csak aludni jár haza (demi-pemionnmre), 
vagy végre olyan, aki a tanítási órákon 
kívül leckéit is az iskolában tanulja meg 
(aurveillé). Ma mér vannak tiszta exter- 
nátusok is. A leányközépiskolék tan
terve az 1924 III. 25. reform alapján ha
sonló a fiúkéhez. A tanítás munkájának 
ellenőrzését az országos szakfelügyelők 
(impecteurs génémux) végzik. Számuk 18, 
állásuk igen tekintélyes, csak a legkivá
lóbbak számíthatnak ilyen kinevezésre.
4. Szakiskolák. Az 1919. reform szerint 
következő szakiskolák vannak : a) Cours 
professionel obligatoire, megfelel a mi ipa
ros- és kereskedő-tanonciskolánknak, 3 
éves, heti 4 órával (egy évben legalább 
100 tanítási óra), minden 18 éven aluli 
iparos- és kereskedőinasra kötelező ; főcél 
általános műveltség nyújtása, b) École 
pratique de commerce et d ’industrie már 
szakirányú ipari és kereskedelmi képzést 
nyújt, 3—4 évig tart és rendszerint inter- 
nátussal van egybekötve. A legkülönbö
zőbb iparágak elsajátítására találunk isko
lákat (szőlőművelés, cipőgyártás, kesztyű, 
gomb-, fésűkészítés, szövés, litográfusok, 
szállodások stb.). Ezek csak 1920 óta tar
toznak a kultuszminisztérium hatáskörébe, 
c) École des hautes Hudes corrvmerciales : 
2 éves, Párizsban van, olyan legalább 17 
éves ifjak részére, akik nagykereskedők 
akarnak lenni, d) École superieure de com
merce, kereskedelmi kamarák székhelyén 
lévő 2 éves keresk. tanfolyamok, e) Minden 
nagyobb városban találunk egyéb, a mi 
felső ipariskolánknak megfelelő szakisko
lákat (École nationale des arts et metiers). 
f) Kultúrközpontokban mindenütt vannak 
művészeti szakiskolák is (É. des beaux- 
arts, É. des arts décoratifs, É. de céra- 
mique, Sévresben), gobelin-iskola Párizs
ban stb. 5. Felsőbb oktatás. Franciaország
nak 17 egyeteme van, 2— 5 fakultással 
(droit, médecine, sciences, lettres és phar- 
macie). Leghíresebb a 13. században 
Sorbonne Róbert kir. gyóntató által ala
pított párizsi egyetem, a Sorbonne. Az 
egyetemen teszik le a tanulók az egyetemi 
felvételre jogosító (érettségi) vizsgálatot, 
itt szerzik meg a licence-1 (jogot a collé
gében való tanításra), a különböző diplo
mákat és a doktori fokozatokat. Az áll. 
egyetemek közül csak a strassburgin van 
teol. fakultás. Neves főiskola a College de 
France, amelyet I. Ferenc alapított a 
XVI. században; a legkiválóbb tudósok 
tanítják itt a különböző tudományokat; 
képesítést (oklevelet) azonban nem ad. 
Egyéb főiskolák: École des Charles 
(könyvtárosok, paleografusok részére), É. 
centrale des arts et manufactures (műegye
tem), É. des Beaux-Arts (képzőművészeti fő- 
isk.), É. sup. de guerre (hadiiskola), É. poly- 
teehnique (műszaki tisztek, bányamérnö
kök részére), Conservatoire national de 
musique (zenefőiskola), É. spéciale mili-

taire (katonaképző intézet Saint-Cyrben), 
É. navale (tengerészeti iskola). Ezeknek 
az iskoláknak egy része nem a kultusz-, 
hanem egyéb minisztériumok hatáskörébe 
tartozik. Az egyetemi év nov. 1-től jún. 
végéig tart, a szemeszteri beosztást nem 
ismerik. A nők bármely fakultásra beirat
kozhatnak. Egyetemi tanulmányokat érett
ségi nélkül is lehet folytatni, ha az illető 
nem akarja az egyetemi fokozatokat meg
szerezni. A főisk. hallgatók részére sok 
ösztöndíj van, sőt visszafizetés kötelezett
sége mellett előlegezik a tanulmányi költ
ségeket (préts d'honneur) is. 6. Enseigne- 
ment libre. A  nyilvános iskolákon kívül 
minden fokú magániskolát is találunk 
Franciaországban. Ezeket tartják az elő
kelők iskolájának, mert itt jóval magasabb 
a tandíj, mint másutt és a nevelésre is 
nagyobb gondot fordíthatnak, mint a nyil
vános iskolákban. Tantervűk szabad, az 
irányítást a fenntartó testületek és vezetők 
végzik. Vannak köztük egyházi (kát. és 
prot.) és világi jellegűek. A középiskolák 
sorában híressé vált a Stanislas-collége és 
a világi vezetés alatt álló École nouvelle. 
Az áll. ellenőrzés nagyobbára csak egész
ségügyi és politikai szempontokra szorít
kozik. 7. Statisztika. A  nyilv. elemi iskolák 
száma meghaladja a 70.000-et; van még 
kb. 14.000 magánelemi isk ; a polgári is
koláké a 400-at. Áll. középisk. van 130, 
községi 250, magánközépiskola 130; 
szakiskola 900-on felü l; leányközépisk. 
200; egyetemi hallgató 60.000-en felül, 
ebből kb. 12.000 nő, a párizsi egyetemet 
hallgatja kb. 1/3 része.

I  r od. Fináczy: A francia középiskolák múltja és 
jelene (1890). Lave : Das französische Schulwesen (1926). 
Frieden: Das französische Bildungswesen (1927). 
Tölcker: Das Bildungswesen in Frankreich (1927). 
Richard: L’enseignement en France (1925, ism. M. 1. 
1928; legjobban tájékoztat részletekre és az iskolák 
helyére nézve is). Albaret: L’enseignement publique 
et privé (1927). Räumer: Die Einheitsschule in Frank
reich (1925). Nouveau Code de l ’enseign. primaire (1923). 
Oastinel: L’enseign. secondaire en France (1919). W eil: 
Histoire de l ’enseign. secondaire en France (1921). Igen 
jó középiskolai kalauz : Becueil complet de la legislation 
de l ’enseign. secondaire (1929). Retail: L’enseign. 
technique (1925). Rascol: La véritable éducation profes
sionelle (1923). L iard: L’enseign. supérieur en France 
(1894). M aillart: L’enseign. sup. (1925). Recueil des 
lois et réglements de l’ens. sup. (1915). Rouget: Guide 
de l’école libre (1926). A különböző iskolák hivatalos 
tantervei (Programme) a Hachette és a Vuibert cégnél 
jelentek meg. Jámbor.

Francia nyelv és irodalom tanítása. Be
vezetés. A  francia nyelvnek és irodalomnak 
mind tágabb és tágabb tér jut középfokú 
oktatásunkban. Míg jóidéig csak a reál
iskolában szerepelt kötelező tárgyként, 
addig az 1924. tanterv a reálgimnáziumok 
legnagyobb részének kapuit is megnyitotta 
előtte. Tanításában szinte a múlt század 
végéig az úgynevezett grammatizáló mód
szer dívott. A tanulók a nyelvtannak jól 
megtanult szabályai alapján újra meg
szerkesztették a nyelvet: olvastak, fordí
tottak és szavakat tanultak; a pontos
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kiejtés, valamint a nyelvkészség biztosí
tására azonban nem gondoltak a tanárok. 
Korszakalkotó változás állt be e téren 
Viétomak 1882. „Der Sprachunterricht 
muss umkehren“ c. röpirata nyomán. A 
marburgi egyetem jeles tanára hevesen 
szállott síkra a nyelvtan egyoldalú műve
lése és a fordítás túltengése ellen és azt 
kívánta, hogy az élő nyelv tanítását az 
élethez hozzák közelebb, gyakorlatibb 
módszert alkalmazzanak, beszéltessék a 
nyelvet, mert hiszen a nyelv nem betűk
ből, hanem hangokból áll. Viétor követői, 
a sokat emlegetett direkt módszer hívei 
azonban túlzásba vitték tanításait. A 
nyelvtant és a fordítást úgyszólván teljesen 
elvetették, sőt akadtak olyan pedagógusok, 
akik a tanítás egyetlen céljának a nyelv- 
készség kifejlesztését vallották. Ezekkel a 
túlzásokkal szemben alakult ki az a moz
galom, amely a nyelvkészség kifejlesztésé
nek kívánalmán kívül a nyelvtan tanításá
nak szükségességét is hangoztatta. A  
tanítás célja. A francia nyelv tanításának 
célját legtömörebben az 1924. tanterv 
állapítja meg: ,,a) Újabb francia írók 
megértése biztos nyelvtani ismeretek alap
ján és ezzel kapcsolatban bevezetés a 
francia szellemi élet ismeretébe, b)  Gya
korlottság a francia nyelv szóbeli és írás
beli használatában.“ E kettős(cél elérése 
érdekében tehát úgy kell a tanítást be
rendezni, hogy a tanulók biztos nyelvtani 
ismeretek alapján megfelelő nyelvkész
ségre tegyenek szert és azonkívül meg
ismerkedjenek a francia nép műveltségé
vel. Az olvasmány. A tanítás gerince az 
olvasmány. Ebből indulunk ki, hogy be
szédgyakorlatokat folytassunk és az ebben 
előforduló nyelvtani alakok összegyűjtése 
útján építjük fel az alsó fokon a szükséges 
nyelvtani ismereteket. Az olvasmányokat 
úgy kell megválogatnunk, hogy egyrészt 
a francia szellemi világ sajátos mozzana
tait és képeit tárják a tanulók elé, más
részt a nemes eszmék és eszmények válto
zatos bőségével lelkűket gazdagítsák. Az 
olvasmányok feldolgozása a tanár és a 
tanuló közös munkája. A megfelelő han
gulat megteremtése és az érdeklődés fel
keltése után a tanár a tárgyalásra tűzött 
olvasmányt vagy annak részét felolvassa, 
majd rátér a részletes, mondatról-mondatra 
haladó tárgyalásra. A tárgyi és nyelvi 
nehézségek elhárítása után a tanulók le 
is fordítják a szöveget. Az így megtárgyalt 
olvasmány begyakorlása beszédgyakorla
tok, táblára írt mondatok, tartalmi össze
foglalások útján megy végbe. A kiejtés. 
Erre különösen az alsófokon kell a leg
nagyobb gondot fordítani. Itt a legbizto
sabb segítő a tanár mintaszerű kiejtése, 
a hibák szorgos javítása, a helyesen irá
nyított karbanbeszéltetés. Más kiejtés
javító eszközök lehetnek még a beszélő
gép, az ének és újabban a rádió is. A francia

nyelvben különösen az orrhangok, a nyilt 
és zárt magánhangzók kiejtésére kell 
ügyelni, de nem szabad megfeledkezni a 
francia mondat zenei hangsúlyáról sem. 
A  nyelvkészség kialakítása. Az élő nyelvek 
tanításában fontos szerep jut a beszéd- 
gyakorlatoknak. Nem szabad egy órának 
sem elmúlnia, hogy akár az olvasmánnyal 
kapcsolatban, akár szabadon választott 
tárgykörből tanár és tanítvány között 
társalgás ne induljon m eg; de beszéd- 
gyakorlat képzelhető nemcsak a tanár és 
tanítványai között, hanem helyes irányítás 
mellett a tanulók között is. Ezek öntevé
kenységének talán legbiztosabb és leg
gyümölcsözőbb módja a beszédgyakorlat, 
amelynek nemcsak gyakorlati értéke, ha
nem formális képzőereje is igen jelentős. 
A szókincs. A  leggondosabb olvasmány
tárgyalás és a legsűrűbb társalgás sem 
biztosíthatja a nyelvkészség elsajátítását, 
ha nem törekszünk lehetőleg nagy szó- és 
szóláskincs nyújtására és megrögzítésére. 
Arra kell törekednünk, hogy a tanulók 
ne csak passzív, hanem aktiv szókincset 
is szerezzenek. A tanulóknak az olvasmány
ban előforduló szavakat, sajátosabb for
dulatokat, szólásformákat gondosan le kell 
jegyezniük és meg kell tanulniok. Szó
csoportok alkotása is rendkívül fontos. A 
szavakat ne egyenként, hanem mondatokba 
foglalva gyakoroljuk be. A  nyelvtan. A 
nyelvi tudásnak biztos alapot csak a 
nyelvtan adhat. A középiskolának a nyelvi 
jelenségeket tudatosítania is kell. A nyelv
tanból azonban csak azt kell tanítania, 
ami elkerülhetetlenül szükséges, részletek 
tárgyalásába nem szabad bocsátkoznia. 
Az alsó fokon az olvasmányokkal kapcso
latban módszeresen építjük fel a nyelvtani 
ismereteket, a középsőfokon rendszerbe 
foglaljuk, a felsőfokon pedig állandóan 
ismételjük. A nyelvi jelenségek megálla
pításában induktive járunk el, vagyis az 
olvasmányban előforduló nyelvtani alakok 
összegyűjtése útján a tanulóval magával 
állapíttatjuk meg a szabályt. A szabályokat 
legjobban beszédgyakorlatok, összefüggő 
magyar szövegeknek franciára való fordí
tása, átalakítások stb. útján gyakoroljuk 
be. Írásbeli dolgozatok. Részint a nyelvtani 
ismeretek megrögzítése, részint a tanulók 
helyesírásbeli és fogalmazásbeli készségé
nek begyakorlása végett dolgozatokat 
iratunk. Itt a legfontosabb szempont az 
alaposság és nem a mennyiség. A dolgo
zatok tárgya lehet másolás, tollbamondás, 
átalakítás, párbeszéd, fordítás (magyarból 
franciára), reprodukció, leírás, levél, tar
talmi összefoglalás, prózai szöveg pár
beszédes átalakítása és viszont, stb. A 
dolgozatok tárgyát mindig gondosan elő
készítjük. A javításra a legnagyobb gondot 
fordítjuk, a tanulók javítását is állandóan 
ellenőrizzük. A dolgozatok írása mind a 
tanulóra, mind a tanárra jelentős munkát
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ró, éppen ezért csak akkor lehet gyümöl
csöző, ha a legnagyobb alapossággal tör
ténik. A helyesírás, valamint a nyelvi 
ismeretek gyakorlása végett igen célszerű 
minden órán 8—10 percig a táblára is 
Íratni. Házi feladatul is lehetőleg minden 
órán fel kell adni néhány kellőleg elő
készített mondat fordítását. Az irodalom 
tanítása. A középiskolai francia nyelvi 
oktatásban az irodalmi tanításnak fontos 
szerep jut. Egyrészt az esztétikai nevelés
nek leghathatósabb eszköze ez, másrészt 
a legalkalmasabb arra, hogy a tanár a 
francia nép szellemi világába vezesse be 
tanítványait. Már az alsó fokon megismer
kedik a tanuló a francia irodalom egy-egy 
jelesebb termékével, apró verssel, rövidebb 
prózai szemelvénnyel, hogy aztán a középső 
fokon olvasott költemények, mondák, el
beszélések gondos tárgyalása után a leg
felső fokon a XVII., XVIII. és XIX. 
század irodalmát rendszeresebben ismer
hesse meg. A tanterv a VII. oszt. számára 
írja elő a X IX . század irodalmának taní
tását, még pedig azért, mert így az alsó 
és a középső fokon tanított modern 
francia nyelvvel könnyebben biztosítható 
a kapcsolat. A XVII. és XVIII. század 
irodalmának tanítását a VIII. oszt. fel
adatává teszi. A modern francia nyelv 
használatában már járatos tanulók köny- 
nyebben küzdenek meg itt e két század 
elvontabb és sokszor némileg avult nyel
vével. Az irodalom tanításában mindig 
a szemelvényekből indul ki és csak ezek
nek gondos feldolgozása után térünk rá 
az illető író életének, munkásságának 
vagy bizonyos irodalmi irányzatok és 
áramlatok rövid ismertetésére. A tanítás
nak francia nyelven kell történnie. Az 
olvasmány pontos megértetése — ha 
szükséges, fordítása — után, beszélgetések 
útján kell tartalmát és irodalmi tanul
ságait megállapítani. Néhány fontosabb 
módszertani élvről. A francia nyelv taní
tásában különösen három, — az Utasí
tásokból is kitűnő — elv érvényesül: 
ú. m. a munkáltató tanítás ( Arbeits
unterricht), az idegen nép műveltségének 
ismertetése (Kulturkunde) és a koncen
tráció alkalmazásának elve. A munkál
tató tanítás elvének akkor felel meg leg
jobban a tanár, ha a tanításba az egész 
osztályt bevonja, ha a tanulók kezde
ményező akaratának tág teret enged és 
légióként, ha a beszédgyakorlatokat mi
nél behatóbban és minél sűrűbben végzi. 
A tanítás lehetőleg francia nyelven tör
ténjék ; a tanár -—- amennyire csak lehet 
— franciául beszéljen, de még fokozottabb 
mértékben kell arra törekednie, hogy 
tanítványai minél többet használják a 
francia nyelvet. Az olvasmányok révén 
a francia nép sajátos lelkivilágába kell 
bevezetni a tanulót. Meg kell vele ismer
tetnünk a francia ember esze járását,

erkölcsi felfogását, szokásait, külső életé
nek mozzanatait, intézményeit, múltját, 
hagyományait és a földet, amelyen él. 
A koncentráció elvének akkor felel meg 
legjobban a tanár, ha a francia nyelvi 
jelenségeket a latin, a német és — ha 
lehet — az anyanyelv szavaival, szólásai
val hozza kapcsolatba. Az irodalom egyes 
kiválóbb alakjainak bemutatásakor vagy 
irodalmi áramlatok ismertetésekor mindig 
rá kell mutatnia arra a hatásra, amelyet 
irodalmunkra vagy általában szellemi 
életünkre gyakoroltak. A tanárnak a 
szemléltetés minden lehető módját is 
alkalmaznia kell a képzettársítás erő
sítésére.

í r o d .  K o r n is : A modem nyelvek tanulása. K em é n y  
F . : Der Streit um die Methode, österr. Zeitschrift für 
Realschulw. (1908). L u x  O y . : A modern nyelvek tanulása 
és tanítása (1925). P h . A r o n s te in : Methodik des neu- 
sprachlichen Unterrichts. O. E r n s t : Methodik u. Di
daktik des neusprachlichen Unterrichts (1925). R e- 
p e r t. (M .  P .)  K á lm á n  M  : A francia nyelv tanításá
nak megkezdése (1896). C sengén  J .  : Moliére Szeleburdija 
(1902). K em én y  F . : A fr. helyesírás és szintaxis reformja 
(1902). M o ra n d  : La langue francaise en Hongrie (ism. 
i 914). P etrw h  B .  : A fr. Írod. tanításának kérdése közép
iskoláinkban (O. K. T. K. 1931, 313—17). Petrich.

Francke, August Hermann (1663— 1727) 
ev. lelkész, a róla elnevezett hallei iskolák 
(Franckeanum) megalapítója. A gothai 
iskolába járt, amely Kegyes Ernő herceg
nek Comenius hatását feltüntető híres 
Schulmethodusa (1642) szerint volt szer
vezve. Egyetemi tanulmányait Erfurt
ban, Kiéiben és Lipcsében végezte. Utóbbi 
helyen megismerkedik Spenerrel, a pietiz- 
mus megalapítójával, aki nagy hatást 
gyakorolt reá. 1692. a Halle melletti Glaucha 
községbe került lelkésznek és egyben az új 
egyetemen tr. lett. Hetenként összegyűj
tötte a szegény népet, vigasztalta és tanít- 
gatta. Mikor egyszer lakószobája ajtajára 
kifüggesztett perselyben 4 tallért és 16 
garast talált, nagyot gondolt és ingyenes 
iskolát alapított (1695). Ez volt magva a 
hatalmas hallei nevelőintézetnek, amely 
Francke halálakor 4 elemi (árvaházi iskola, 
szegények iskolája, polgárok tandíjas isko
lája, leánynevelő intézet) és két középfokú 
(pedagógium, mint nemesif j ak iskolá j a benn • 
lakással és latin iskola) intézetből állt. 
Ehhez járult szegényház, gyógyszertár, 
könyvkereskedés, nyomda, bibliaterjesztő 
és külmisszió-intézet. Valamennyi intézet
nek ő volt megtervezője, igazgatója, pénz
tárosa, gondnoka. Nagy hite, kiváló gya
korlati érzéke, szívós akarata és páratlan 
szervező tehetsége jellemzik. E mellett mint 
teoretikus is figyelemre méltó. Neveléstani 
elveit Kurtzer und einfältiger Unterricht, 
wie die Kinder zur wahren Gottseligkeit 
und christlichen Klugheit anzuführen sind 
(1702) c. munkájában foglalta össze. Peda
gógiai elveit és eszméit jórészt a már 
említett Iskolai metódusból merítette. 
Könyvét mély vallásos szellem hatja át,, 
de a gyakorlatban a keresztény célhoz.
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I

hirdeti. Életének vezércsillaga a könyv 
volt, amelyért rajongott: jó és olcsó 
könyvekkel igyekezett a népet ellátni; ő 
alapította Amerikában az első kőlcsön- 
könyvtárt. Erkölcsi nevelés dolgában az 
állandó tökéletesedést vallotta az egyén 
legfontosabb feladatának (erkölcsi gim
nasztika és algebra, 13 erény). Egy Phila
delphiában felállítandó középiskolára vo
natkozó tervezetét (1743) csak 1750. való
síthatta meg : ez az Academy lett csírája 
a mai Univ. of Pennsylvania c. egyetemnek.

Í r o d .M ig n e t  :B . Fr.élete.ford. DeGerandoA.(1874). 
Türr I . : Fr. B. élete és tanai (1880). Czógler Al. : A 
fizika története életrajzokban (1882, I. 485—520. 1.). 
K em én y  F . : Fr. B. (M. P. 1906, 465—80. 1., u. o. 
irodalom). Th. W oody : Education views of B. Fr. (1931).

Frary, Raoul, francia publicista (1842— 
1892). La question du latin c. pedagógiai 
művében éles támadást intézett a közép- 
és a felsőfokú oktatásban uralkodó klasszi- 
kus tanulmámtok. ellen ; a klasszikus riyel- 
veket törölni akarta a középiskolák tan
tervéből és modernebb, gyakorlatiasabb 
irányú tanulmányi rendszert sürgetett. A 
könyv nagy feltűnést keltett merész hang
jával és csakhamar 2 kiadást ért. Sok túl
zása ellenére megvolt az a jó hatása, hogy 
felébresztette a reáliskolának megfelelő 
„enseignement spéeial“ iránti érdeklődést.

művet (A latin nyelv kérdése, 1886). Is
mertette™ Veress I., O. K. T. K. XIX,

bizonyos utilitarizmus kapcsolódik, amely 
tág teret enged a reáliáknak; a francia 
nyelv tanulását is sürgeti. Neveléstörténeti 
jelentősége abban van, hogy iskolái meg
valósítják az utolsó kísérletet abban az 
irányban, hogy az egész oktatás a vallásos 
szempont alá helyeztessék. Francke hatás
sal volt Magyarországra is. Neveléstanát 
Bárány György fordította magyarra (1711), 
de nem szószerint, hanem úgy, hogy ma
gyar vonatkozásokkal átszőtte. Francke- 
nak a középiskolákra vonatkozó eszméit pe
dig Bél M. honosította meg hazánkban, elő
ször Besztercebányán, azután Pozsonyban.

I  r  o d . Fináczy : I V . 1 6 4 . 1. f . (1 9 2 7 ). Péterfi S . : F r . 
k . H . (1 9 0 3 ). Payr S. : A  p ie t iz m u s  p ed a g ó g iá ja  (1 9 0 8 ). 
F. Sommer: A . H . F r . u . se in e  S t if tu n g e n  (1 9 2 7 ). K. 
Beiske: A . H .  F r .s  P ä d a g o g ik  (1 9 2 7 ). A. Nebe: N e u e  
Q u ellen  zu A . H. F r . (1 9 2 7 ) . Sz. ö .

TYanft AnjsU paad—), A bp. I. kér. áll. 
ta'nítóképzöintév.pt f r— 1931 óta i i r .  M. :

.^  fegti nevelés a fílantrópistáknál (1922). 
Lelki megújhodás (1924). Önismeret. Az ön- 
megismerésre való nevelés (1928). Jó gyer
mekek — rossz gyermekek (1928). Hogyan 
tanítsunk a népisk.ban? Ped. előadások és 

11 Q 3Q  T l ^ r » 1 y  f í y  vzaJ-4---------- r

Frankfurti rendSMF'Fa középiskola há
rom főtipusa (gimn., reálgimn., főreál.) 
három alsó osztályának egységes szerve
zése közös alsó tagozatként, úgy hogy a 

I latin ny. tanítása csak a 4. évben kez- 
/ dődik (1892). L. még: Reformiskolák.

Franklin," mrifninm (ívűé—90) 'a '18. 
század egyik legkiválóbb egyénisége, aki 
sokoldalú műveltséggel rendelkezett és a 
legkülönbözőbb pályákon : mint munkás, 
kereskedő, államférfi, természettudós, böl
cselő és nevelő kitűnően megállta helyét. 
Ezúttal csupán utóbbi minőségben folyta
tott tevékenységét méltatjuk. F. az ifjúság 
és a nép művelése tekintetében nem egy 
irányban megelőzte korát. Nem volt ugyan 
hivatásszerű, tudós pedagógus, hanem a 
legjobb értelemben ember- és népnevelő, 
a gyakorlati életpedagógia nagymestere, 
aki saját életével és műveivel követendő 
példát adott nemzetének és az emberiség
nek. Önéletrajza az életböleseségnek való
ságos kincsesbányája, amelyből minden 
ifjú bőven meríthet. Felismerte a test
nevelés, egészségügy, antialkoholizmus, 
szexuálpedagógia, a szabadkézi rajz- és 
kézimunkatanítás, a nők oktatásának és 
az ingyeniskolázás fontosságát, az ifjúsági 
önképzőkörök hivatását, az élő nyelvek 
ismeretének szükséges voltát; maga is több 
nyelven beszélt, az idegen nyelvek taní
tásában pedig a latin helyett a franciát 
ajánlotta kezdetül. Pedagógiai hitvallásá
nak sarkkövei a munkára való nevelés, a 
népművelés és (a vallásosságot beleértve) 
a lelki műveltség volt. Ezekből kialakult 
életbölcseségét legnépszerűbb és leghíre
sebb munkája a Poor Richard’s Almanac 
(1732 óta, magy. ford. Tichy Al. 1848 
Franklin az Öreg Rikhárd neve alatt)

546—55 és Névtelen, Magyar Tanügy IV 
(XIV), 56—60. Bigot, Vessiot és Lavisse 
válasza F. könyvére u. o. 18—45. és 111— 
122. 1. (ford. Gyomlay Gy.), 189—209. 1. 
(ford. Geréb J.). V. ö. Fináczy E .: A francia 
középisk. múltja és jelene (1890). N. J . B.

F rauenoberschule : 1. Ausztria.
Freideutsche Jugend ; 1. Iff. mozgalom.
Freie Schulgem einde W ick ersd o r f; 1. 

Wynecken.
Freud, Siegmund (1856—) bécsi egyet, 

orvostr. Társával J. Breuerrel a hiszteri- 
kusokon tett megfigyelései F.ot a tudat
talan lelki életnek egy új, sokat vitatott s 
szenvedélyesen támadott, de másrészről 
valóságos divattá tett elmélethez vezették 
(pszichoanalízis, 1. o.). Összegyűjtött művei 
11 kötetben jelentek meg (Gesammelte 
Schriften, Wien 1924—25). Főbb művei : 
Vorlesungen zur Einführung in die Psycho
analyse (19224). Sammlung kleinerer Schrif
ten zur Neurosenlehre (5 köt. 1906—22). 
Über Psychoanalyse (19247). L. még : 
Pszichoanalízis.

í r o d .  Folyóiratok : Imago ; Zentralblatt für Psycho
analyse. Oahrb. für psychoanal. Forschung stb. Freud 
szellemében írt művek : O. P f is te r : Der Kampf um die 
Psychoanalyse (1920). F erenczi S . : Entwicklungsziel 
der Psychoanalyse (1924). Kritikával elemzik F. elmé
letét K . B ü h le r : Die Krisis der Psychologie (1927, IV. 
fej.). Ch. B lo n d e i: La psychoanalyse (1926). Ti’. S tern  : 
Die Anwendung der Psychoanalyse auf Kindheit und 
Jugend (1913). Boda J . : A Freud-féle „lélektan“ 
bírálata (Klny. a Debreceni Szemléből 1927). M ester J .  : 
Pierre Janet és Freud lélektani eredményei (Klny. a
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Ranschburg P. tiszteletére kiadott Pszichol. Tanulmá
nyokból, 1929). Leelmer K. : A freudizmusról (M. P. 
1914, 686. 1. f.). V. H.

Freyer, Hans (1887—) kultúrfilozófus, 
a lipcsei egyetem ny. r. tr., a német ifjúsági 
mozgalomból nőtt ki, amelynek ma is 
egyik kimagasló egyénisége. Első művei 
(Antäus, Grundlegung einer Ethik des be
wussten Lebens, 1922. Prometheus, Ideen 
zur Philosophie der Kultur, 1923) a leg
hívebben tükrözik vissza e mozgalom 
romantizáló életérzését és aktivisztikus 
szellemét. Szisztematikus tekintetben He
gel, Bergson és Dilthey befolyása alatt áll, 
jelentékeny ösztönzéseket nyert azonban 
a fenomenológia (főleg Scheler) felől is. 
A műveltséget az „objektív szellem“ egyik 
sajátos formájának tekinti, amelynek az 
a jellemzője, hogy a lélek aktusszövedékén 
belül „objektív“ jelentéssel bíró össze
függést tár fel. A nevelés feladata ily egyén
feletti, objektív tartalomnak létrehozása 
az egyéniségben. Egyéb M. : Theorie des 
objektiven Geistes. Eine Einleitung in die 
Kulturphilosophio (1923, 19282). Der Staat 
(19262). Gemeinschaft und Volk (1929). 
Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft
(1930). P.

Frick, Otto (1832—92) német pedagógus, 
nevelő. 1878. mint a Francke-féle intézetek 
tr. Hallebe került, ahol 1880. az alapítvá
nyok ig. lett. Az alapítóval rokon szellemben 
itt rendkívül buzgó és eredményes tevékeny
séget fejtett ki. Hogy a középisk. tanárok
nak addig elhanyagolt pedagógiai-didak
tikai kiképzését fellendítse, Ziher közre
működésével 1881. feltámasztotta Francke - 
nak egy régi alkotását, a Seminarium 
praeceptorumot ; amelynek jelentőségét
1883. külön tanulmányban méltatta. 
Ugyanebben az évben a szászországi igaz
gatók értekezletén előadást tartott arról, 
hogyan lehetne a Herbart-Ziller-Stoy-féle 
didaktikai alapelveket a középisk. taní
tásban értékesíteni. 1884. megalapította 
a külföldön is nagy tekintélynek Örvendő 
„Lehrproben u. Lehrgänge aus der Praxis 
der Gymnasien u. Realschulen“ c. folyó
iratot, amelyben kiváló munkatársaktól 
támogatva, arra törekedett, hogy anyagot 
szolgáltasson egy tudományos pedagógia 
és didaktika megalapozására és folytonos 
tökéletesítésére. Szerinte a nevelés célja : 
az egyén keresztény kiművelése, amely őt 
arra képesítse, hogy az egész népélet meg
újításában és megszentelésében részt ve
hessen. A pedagógiát „királyi tudomány
nak“ mondta, „amely magasság, méltóság 
és jelentőség dolgában egyik mögött sem 
áll és amelyet a legnagyobb kerületű, a 
legmélyebben járó és a legnagyobb fele
lőséggel kapcsolatos feladat illet meg a 
nemzet legdrágább kincsei tekintetében“ . 
Főleg három irányban buzgólkodott. 1. Az 
iskolai munka egységének szükséges voltát 
az egységes iskolában látta megvalósítva,

amelynek érdekében ír ta : „Die Einheit 
der Schule“ és „Die Möglichkeit der hö
heren Einheitsschule“ c. előadásait. Ebben 
a gyermeki lélek volt számára irányadó, 
amely nem ismer különbséget elemi és 
középiskola között. 2. A külső alaknál 
fontosabb az iskola (belső) szelleme, ame
lyet a tudományos didaktika tudatos és 
tervszerű ápolása biztosít egységesen. 3. 
Ezzel kapcsolatos a középisk. tanárok 
pedagógiai kiképzése, amelyet Halléban a 
jelölteknek a gyakorlatba való bevezeté
sével igyekezett előmozdítani. F. munkái : 
„Pädagogische u. didaktische Abhand
lungen“ címmel 1893. jelentek meg 2 
kötetben.

í r o d .  Wohlrabe: O. F. (1892). W. Fries: Die 
Fraiickesclien Stiftungen in ihrem zweiten Jahrhundert 
(1898).

Friedreich 1. Endre (1878—) a bp. kegyesr. 
főg. tr. és házi könyvtárosa ; több törté
nelmi monográfiát írt. — 2. István (írói 
néven Görcsöni Dénes, 1878— 1914) bp. 
reálisk. tr., élénk részt vett a kát. társa
dalmi és közművelődési mozgalmakban. 
M. : Gr. Széchenyi István élete (1915). 
Tanulmányok, újságcikkek. V. ö. Fr. I. 
(M. K. 1914, 186).

Fries, Wilhelm (1845— 1928) pedagógus és 
tanügyi író. 1881. a hallei Franckeanum 
tr., 1892. ig., e minőségben kiválóan ered
ményes működést fejtett ki a középisk. 
tanárképzés érdekében. M. : Die Francke- 
schen Stiftungen in ihrem 2. .Jahrhundert
(1898). Szerk. a Lehrproben u. Lehr
gänge c. jeles metodikai folyóiratot 1892 
óta.

Frigyes, Nagy (1712—86). Tipikus példa
képe a felvilágosodott abszolút uralkodók
nak. Amikor 1740-ben 28 éves korában 
trónralépett, a tanügy terén első kormány
zati ténykedése az volt, hogy a pietisták 
által Haliéból kiűzött Wolff Keresztélyt, 
a racionalista államfilozófia úttörőjét, 
visszahívta tanszékére. Mint a 18. század 
többi uralkodója, Fr. is politikai céljainak 
látószögéből nézte a köznevelést; szeme 
előtt a jó alattvaló eszménye lebegett. 
E kor iskolaszervezői, tantervkészítői stb. 
is át voltak hatva attól a meggyőződéstől, 
hogy a tanügy „politikum“. Fr. a köz
nevelés bírálatában az ész kifejlesztésének 
hiányát fájlalja legjobban: pedagógiai 
vonatkozású irataiban ezt szorgalmazza 
leginkább; a közokt. minisztertől meg
követeli, hogy a logikának nagyobb szere
pet juttasson a gimnáziumokban és Wolff 
munkáját mint a „legjobb német logikát” 
ajánlja az iskoláknak. Állami tekintetek 
vezették Fr.t nemcsak a felső, hanem az 
alsó iskolák megítélésében is : meg volt 
győződve arról, hogy a népnek bizonyos 
fokú felvilágosítása elsőrendű állami érdek 
és feladat, amely csakis az állami (királyi) 
hatalom összefoglaló erejével oldható meg. 

I A népiskoláknak ez az országos rendezése,
Magyar Pedagógiai Lexikon 1. 22
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amelynek érdekében 1763. kiadta az evang. 
és 1765. a kát. községekre kiterjedő cent
ralizáló Oeneral-Landesschulreglement-et, 
európai szempontból is úttörőnek mond
ható. Ez a centralizáció a II. Frigyes 
Vilmos által 1787. alapított „Oberschul- 
kollégium“ -mai nyert befejezést, amely a 
porosz oktatásügy középponti főhatósága 
lett. Már uralkodása első évében szigorú 
rendeletet intézett a vidéki nemességhez, 
hogy vegye gondjaiba a falusi nép iskolá
zását. A német kultúrát az ipar felé is 
igyekezett irányítani : így a Hecker által 
1747. Berlinben alapított ökonomisch
mathematische Realschule“-t „királyi reál
iskolának“ ismeri el. Kultúrpolitikai törek
véseiben 1771-től kezdve híven segítette 
minisztere, Zedlitz br. (1. o.). M. : Miroir 
des princes (1744). Essai sur les formes 
du gouvernement et sur les devoirs des 
souverains (1777). Oeuvres du philosophe 
de Sans-Souci. Levelezését a berlini tud. 
Akad. adta ki. Ped. érdekű munkái : De 
la littérature allemande (VII, 97— 112); 
Académie des nobles á Berlin (IX, 77—84) ; 
Lettre sur l’Education (IX, 113—27).

í r o d .  Fináczy IV. (főleg 173—76). J. B. Meyer: 
Fr. d. Gr. Pädagogische Schriften u. Äusserungen (1885). 
Seidel: Fr. d. Gr., der „Heros der deutschen Volks
bildung“ u. die Volksschule (1885). K. Fischer: Fr. d. 
Gr. als Erzieher seines Volkes (1886). Hübler: Fr. d. 
Gr. als Pädagog (1900!). F. Vollmer : Die preuss. Volks
schulpolitik unter Fr. d. Gr. (1918. Monumenta Ger
manise Paedagogica LVI. köt., kimerítő irodalommal). 
H. Helmolt: Fr. d. Gr. u. sein Preussen (1925).

Frim Jakob (1852— 1919) gyógypeda- 
göguö,~akL -tanít ó. 'Külföldi..tanulmány -
útjáról hazatérve, 1875. Rákospalotán 
megnyitotta az „Első magy. hüfyenevelo.- 
és ápoló-intézetet“, amelyet később meg
nagyobbítva Pestre, 'majd Budára helye
zett át. Az intézet 1896. államosíttatott.

Friml Aladár (1864— ). Központi szolgá-
T'rmoni  i- i '  ...........................
tardr. kir. löigT A kGzéplSSnaím nyelv--  

: tanítás érdekében ki u áifellUlkOdéjt TéjTétt 
; k i. M .a —JJem  és h iv a tá s  (JS 87) A z  I7 7 T . 

Ratio Educationis fordítása, bevezetéssel 
és jegyzetekkel (1913, Pedagógiai Könyv
tár I. irxi ) m ii  1QÍ9. a Magyar Közép
iskola szerk. Számos pedagógiai (ilkkBCTTt 

H olyoirätöK bä”!
Frisch Ármin■ (1866 •) izr. hitoktató,

192A-é'tB*s«3£-ör3z. Magy, Izr. Kőzmuyfe- 
lődési Egyesulet'kultúrtanácsosa, amely 
minőségében tanoncotthont és festő- és 
grafikai szakiskolát szervezett. M. : Kant 
etikai tanai (1893) ._Á vallásoktatás a közép- 
iskolában (1899, 19I72). fezemelvónyök B“ 

^-Préfétákköny véből ■ (1905).
Frischeisen-Köhler, Max (1878—1923) 

Dilthey iskolájához tartozó német filozó
fus, v. hallei egy. tr. Általános módszerek
kel csak ott közeledhetünk a gyermekhez, 
ahol ezt tisztán természeti lénynek tekint
jük, mint ahogy ezt az experimentális 
pedagógia teszi ; ezzel szemben az indi
vidualitás csakis „megértéssel“, „bevérzés

sel“ közelíthető meg. A műveltség pro
blémái mind végső világnézeti elemekben 
gyökereznek. Ennek alapján kísérelte meg 
F.-K. a művelődési elméletek tipológiá
jának megszerkesztését, amely a külön
böző művelődési eszményeket és nevelői 
magatartásokat különböző világnézetre ve
zette vissza. M. : Wissenschaft u. Wirklich
keit (1912). Das Realitätsproblem (1912). 
Probleme des ewigen Friedens (1915). 
Grenzen der Erziehung (1911). Grenzen 
d. experim. Methode (1918). Büdung u. 
Weltanschauung (1912). Philosophie u. 
Pädagogik (1931).

I r o d. R. Lehmann: F. K. (Kantstudien 1921). P m
Fritsch, Ahasver (1629— 1701) eredetileg 

jogász, majd teológus, aki több száz mun
kát írt. Jóval Spener és Francke előtt mű
ködött pietista szellemben és ez irány 
egyik úttörőjének tekinthető.

í r o d .  H. Henker: A Fr., ein pietistischer Pädagog 
vor Francke u. dessen Vorläufer (1917. Pädag. Forschun
gen u. Fragen 6. sz. U. o. 13. 1. f. pedag. munkáinak 
felsorolása és tartalmi ismertetése).

Fritzsch, Theodor (1868— ) német tan
férfiú és pedagógiai író, herbarti hatások 
alatt. M. : E. Chr. Trapp (1900). Zur Ge
schichte der Kinderforschung u. Kinder- 
beobachtung (1906). Die Anfänge d. Kin
derpsychologie u. die Vorläufer d. Ver
suchs i. d. Pädagogik (1910). Schillers 
Verhältnis zu Kants Ethik (1912). Her
barts Leben u. Lehre (1920). Kiadta azon
felül Herbart levelezését, filozófiai és peda
gógiai főműveit (az előbbit O. Flügellel, 
az utóbbit pedig O. Wülmannal együtt), 
továbbá Basedow Elementarwerkjét és 
Trapp pedagógiáját. P .

Frohschammer, Jakob (1821—93) német 
filozófus és teológus. Münchenben egy. tr. 
Heves harcba került a kát. egyházzal, 
amely müveit indexre helyezte. Egyik fő
műve Über die Organisation u. Kultur 
der menschlichen Gesellschaft (1885), 
amelynek 3. részében a neveléssel foglal
kozik. Ha a pedagógia számot tart a 
tudományosságra, a tudományos lélek
tanra kell támaszkodnia. A nevelés célja 
a helyesen értelmezett boldogság, módszere 
"&z emberi természeten alapul, tehát egy
aránt kell ügyet vetni a felvevőképességre 
és az öntevékenységre. M. : Das Recht d. 
eigenen Erziehung (1869). Das neue Wissen
u. d. neue Glaube (1873).

í r o d .  Joh. Friedrich: J. F. ein Pädagoge unter 
den modernen Philosophen. Einführung in das philo
sophisch-pädagogische System F.s (1896). Rácz L . : Egy 
modern filozófus mint pedagógus. F. J. (M. P. 1898).

Fröbel, Friedrich (1782— 1852). A gyer
mek játékára és tevékenységére épülő 
első részletesen kidolgozott kisdednevelési 
rendszer és a vele kapcsolatos foglalkozási 
eszközök kígondolója, a gyermekkert (K in
dergarten) megalapítója, a kisdednevelés
nek a legújabb időkig legnagyobb hatású 
elmélkedője. Apja ev. lelkész, édesanyját 
korán elveszti, mostohaanyjával nehezen 
tud megférni. 10 éves korában elhagyja a
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szülői házat, 15 éves korában egy erdész
hez adják tanulni, majd a jénai egyetemre 
iratkozik, de tanulmányait nem fejezi 
be. 1805. a Majna mell. Frankfurtba megy, 
hogy építész legyen, de egy Grüner nevű 
igazgató ráveszi, hogy iskolájában tanító 
legyen. Még ez évben rövid időre elmegy 
Pestalozzihoz Yverdonba. 1807. egy Holz- 
hausen nevű családnál nevelő lesz és három 
növendékével 2 évig Pestalozzinál tartóz
kodik. 1810. nevelő állását elhagyja s a 
göttingeni, majd a berlini egyetemen nyel
vekkel és természettudományokkal fog
lalkozik. Résztvesz a Napoleon elleni had
járatban, amelynek végeztével a berlini 
ásványtani múzeumhoz kerül. 1816. Keil- 
hauban nevelőintézetet nyit elemi és kö- 
zépisk. tanulók számára s arra törekszik, 
hogy a fokozatos fejlődést követve, nö
vendékeinek csak azt adja, amit azok fej
lődésük egyes fokain megérteni és földol
gozni képesek s ami őket egyúttal fölsegíti 
a fejlődés következő fokára. 1826. adja ki 
Menschenerziehung c. művét, amely 
félbenmaradt s megalapítja a „Die er
ziehende Familie” e. folyóiratot. Majd a 
meiningeni herceg számára iskola- és taní
tástervet készít, amelyben az iskolai élet 
egyik felét elméleti oktatás, a másikat 
kézimunka tölti be. 1831. Svájcban nevelő- 
intézetet alapít, 1835. pedig átveszi a burg- 
dorfi árvaház vezetését. 1837. Blanken- 
burgban műhelyt alapít, amelyben az 
általa tervezett s a kis gyermek tevékeny
ségét fejlesztő eszközöket (golyó, baba, 
henger stb.) gyártották, majd tanfolyamot 
hirdet kisdedóvók számára, hogy őket az 
eszközök szellemével és kezelésével meg
ismertesse. Az eleinte félévre, majd két 
évre terjedő tanfolyamot 1839. egy Já
ték- és foglalkozási intézettel kapcsolja 
össze, amely a tanfolyam hallgatóinak gya
korló óvodája volt. Kereste, hogy a kis
dedóvóképző számba menő tanfolyamát 
és a hozzá tartozó gyakorló intézetét minek 
nevezze el s egy sétája alkalmával nagy 
örömére a „gyermekkert“ (Kindergarten) 
szó jutott eszébe, amelyet igen találónak 
tartott. Később csak az óvodákra hasz
nálta ezt a szót, amely azután a Fröbel- 
rendszerű kisdednevelő intézetek nevévé 
vált. Még 1838. új folyóiratot indít Sonn
tagsblatt“ címen. 1843. jelenik meg Mut
ter- und Koselieder“ képekkel és versekkel 
ellátott könyve az anyák számára, hogy 
megmutassa nekik, miként foglalkozzanak 
egészen kis gyermekeikkel. Élete utolsó 
évtizedében előadásokat tart nevelési el
veinek és foglalkozási eszközeinek meg
ismertetése és elterjesztése végett és újabb 
folyóiratokat ad ki; 1851. a Zeitschrift 
für Fr. Fröbels Bestrebungen c. folyó
iratot.

í r o d .  Fr. Fr.-S tätten in Deutschland (1927). F r. F. 
müveiből (Kisdednevelés 1928, a magy. Fr.-irodalmat 
is íelöleli). J. Prüfer: F. F r., sein Leben u. Schaííen 
(1927). Lück: F r. F. u. die Muhme Schmidt (1929).

(M. P.) Peres S . : F. alaki munkái (1895). Kenyeres 
B.: F. gyermekismerete (1925). Kenyeres.

Fröbel-íéle foglalkozási eszközök. Fröbel
a gyermek legelső foglalkoztatása végett 
először kalitkába tett madarat akasztott 
a gyermek természetes látásvonalába, ké
sőbb jobbnak találta a tekintet előtt 
megfelelően elhelyezett színes labdát. Az 
eszközök lépést tartanak a fejlődéssel és 
egymásutánjukban az ellentétek kiegyenlí
tődési törvényének engedelmeskednek. 
Mind a világ, mind az ember fejlődésének 
kezdetén a zűrzavar, káosz uralkodik, 
amelybe Isten szavára rend vonul be és a 
káoszból kozmosz, világrend lesz. A szel
lem áthatja ellentétét, az anyagot és annak 
formát ad. Az első forma a gömbalak, 
illetve a szferoid, az égitestek, a víz stb. 
ősi alakja. A fejlődés kezdetén a gyermek 
előtt is minden homályos, zűrzavaros. Az 
ősi alakot, a labdát kell tekintete előtt el
helyezni, hogy ebből, mint első vüágos 
pontból induljon ki a homály eloszlása. 
Fröbel labdái a szivárvány színét viselik, 
hogy ezzel eredetükre utaljanak. A föld 
tűz volt, amelynek fénye a prizmán át a 
szivárvány színeire bomlik. A puha és 
halkan mozgó labda mellé később a ke
mény és erősebb hangot adó golyó lép, 
mint a labda ellentéte. A második félévben 
még kockát, hengert és kúpot kap a gyer
mek játéktárgyul. A kocka a golyó ellen
téte, a henger pedig a kettő kiegyenlítő
dése egy új egységben. Ezek alkotják a 
második játékot, vagy „adományt“ ( Gabe), 
miként Fr. nevezi. A gömbalak létrejötte 
után a teremtés a legegyszerűbb formák
ban, a kristályokban folytatódott. Isten 
az ásványvilágból a növény- és az állat
világon át a legbonyolultabb és legmaga- 
sabbrendű lényhez, az emberhez ért a te
remtésben. A derengő gyermeki értelem 
eleinte csak a legegyszerűbb formákat 
tudja felfogni. Labdával, golyóval, koc
kával, hengerrel és kúppal, mint legegy
szerűbb alakokkal foglalkozik az első 
években. A 3 éves kor részekre bontó és 
alkotó fejlettebb tevékenységének felel meg 
a nyolc egyenlő kockára osztott, egy do
bozba helyezett kocka : a 3. adomány. 
A 4. adomány 8 téglaalakú építőfából áll, 
amellyel nemcsak magasan, hanem víz
szintesen is építhet a gyermek. A 3. és 4. 
adománnyal együtt is foglalkozik a 3—4 éves 
gyermek. Az 5. adományban több alak 
szerepel : 18 egész és több átló irányában 
két- és négyfelé osztott kocka. Még több 
forma tűnik fel a következő adományok
ban, amelyeknek csak tervét készítette el 
Fröbel. Az építőformák, bár egy eredeti 
nagy egésznek részei, magukban osztatlan 
egészeket, testeket alkotnak. Az ellentétek 
törvénye alapján F. a testről a lapokra 
tér át, amiknek képviselői a különböző 
(négyzet-, téglalap-, háromszög-) alakú 
színes táblácskák. Ezekkel, miként a koc-

22»
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kákkal és hasábokkal, különböző természeti 
és díszítő formákat rak ki a gyermek és 
számismereteit is gyarapítja. A lap fel
osztása a testies vonalakat, a pálcikákat 
adja, amelyek parafával és borsóval 
összekötve a laphoz, sőt a testhez visznek 
vissza. A pálcikákhoz hasonló szerepet 
tölt be a hajlékony szilánk, forgács, háncs 
és papírszalag. A gyermek a szilánkot 
fonja, a papírt fűzi, hajtogatja, a rajta 
kiszurkált különböző alakokat kivarrja. 
A papírmunkákat F. az öt éves kortól 
kezdve alkalmazza. Az apró gömbölyű 
tárgyak (kavicsok, magok), amiket a gyer
mek kirak és kiragaszt, képviselik a pon
tokat. Ide kapcsolódik apró természeti 
tárgyak (levelek, magok, stb.) gyűjtése 
és az egyformák kiválogatása belőlük. 
F. fához hasonlítja eszközeit, amelyek 
a labdából, illetve golyóból, mint magból 
szervesen és szabályszerűen fejlődnek ki. 
A felsoroltakhoz járul még az anyagformá
lás és a rajzolás. F. eszközeit a tanítványok 
és utódok kibővítették és továbbfejlesz
tették. Kenyeres.

Fröbel-Egvesület : 1. Országos Gyermek
védő- és Fröbel-Egyesület.

Fröbelkert =  Gyermekkert.
Fröbes, Joseph (1866—) jézustárs. ál

dozópap, pszichológus, 1904— 1924-ig a 
hollandiai Valkenburgban a jezsuiták 
német főiskoláján a kísérleti és filozófiai 
lélektan tr. 1925—28-ig Rómában a Ger- 
gely-egyetemen tanít, 1929-től ismét Val
kenburgban. Főműve : Lehrbuch der ex
perimentellen Psychologie (2 köt., 19293), 
tárgyilagos kritikával, kimerítő dokumen
tációval, minden lényegest magába foglaló 
tartalommal, de új szempontokkal is bővel
kedő mű, legjobb összefoglalása a kísérleti 
lélektan mai állásának. Egy másik m űve: 
Psychologia speculativa in usum schola- 
rum (2 köt., 1927). V. H.

Funkcionális pszichológia fogalmát alkal
mazza különösen Claparéde (1. Psychologie 
de l ’Enfant, 192611, 119. 1. f.), aki szembe
állítja a strukturális pszichológiával. Kér
dezhetjük : milyen összetevőkből áll vala
mely lelki jelenség? eredeti-e vagy le
származott? milyen a belső szerkezete, 
mechanizmusa ? E kérdésekre választ a 
strukturális lélektan ad. Ha azonban azt 
a kérdést tesszük fel, hogy egy lelki jelenség 
miért merült fel, mire szolgál az egész 
ember lélektani ökonómiájában, mi a 
szerepe az egyén viselkedésében és kifej
lődésében, akkor a F. kérdése áll előttünk. 
Az előbbi sztatikus és analitikus, az utóbbi 
pedig szintétikus és dinamikus szempont
ból nézi az ember viselkedéseit. A pedagó
giában éppen ezért a F. fontosabb szerepet 
tölt be, mint a strukturális. Stumpf (Er
scheinungen und psych. Funktionen. Abh. 
d. Berlin. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Kl. 
1906) a tudat jelenségek logikai osztályo
zásában használja a „funkciók“ kifeje

zését. A pszichikai ossz jelenségek osztá
lyai : a) jelenségek, b) pszichikai funkciók 
(vagyis aktusok), c) viszonyok, d) funk
ciókból alakult összetettebb képződmé
nyek. Ilyen funkciók pl. a jelenségeknek 
s ezek viszonyainak észrevétele, a fogalom- 
alkotás, a felfogás és az ítélet, az értelmi 
érzelmek, pl. gyász, szeretet stb., az akarás 
stb. V. ö. M esser: Einführung in die 
Erkenntnistheorie (32. 1.). V. H.

Futó Mihál2i,JJ.SS5— 1909) pedagógus, 
a~LAdmezovásárhelvi ref, kollégium tr., 
majíT~igV~MT : A “társadalom, szülök'és az 
IgteöRTílHsu). Minő eszközökkel lehet prüf,, 

■"középiskoláink belső életére hatni? (1890). 
A magy. irodalomtörténet tanítása köré
ből, a nemzeti érzület ápolása szempontjá
ból (1891). A hmvhelyi ref. főgimn. törté
nete (1897). Számos tanügyi cikk prot. 
folyóiratokban.

Fülbetegségek (1. Hallás). Az iskola 
szempontjából fontos, hogy a fülfolyós 
gyermeket orvos kezelje, mert a fülfolyás 
mindig életveszélyt rejteget magában. 
Néha évekig nem okoz semmi bajt, máskor 
pedig máról holnapra súlyos kórképpé 
fejlődik. Nagyon befolyásolják a gyermek 
fülét a folytonos nátha és a nagy garat
mandulák. Az iskola kötelessége, hogy 
erre a szülő figyelmét felhívja. A nagy 
garatmandulájú gyermeknek a szája állan
dóan tátott, ennélfogva folyik a nyála és 
szellemileg fogyatékos benyomását kelti. 
Ez sokszor felismerhető azáltal, hogy az 
ilyen gyermek alvása nagyon nyugtalan, 
pihenése tökéletlen, fáradtan jön az isko
lába, figyelme, emlékezete, akarata lan
kadt. A műtét gyakran teljesen megváltoz
tatja ezt a viselkedést és a gyermek jó 
tanulóvá válhatik. Idegen testek is okoz
hatnak és gyakran okoznak is hallás- 
zavart. Főleg a kisebb gyermekeknél fordul 
elő, hogy játéktárgyaikat a fülükbe dug- 
gatják. így  rekednek azután a fülben: 
babszem, gomb, ceruzavég, papírcsomó, 
stb. Ezeknek és a fülzsímak eltávolításáról 
szakorvos útján gondoskodjunk. Bárczi.

Fürdés. Szerves kapcsolatban van a 
tisztasággal (1. o.). A bőr tisztántartása 
érdekében a nevelésnek mindent el kell 
követnie, hogy a F. a gyermek kultúr- 
szükségletévé váljék. A F. ne legyen túl- 
meleg : tisztálkodásra legjobb a 30—35 C 
fokú fürdő. Mindig bőven szappanozzuk a 
testet, közös fürdőknél a közös medencébe 
lépés előtt feltétlenül általános lemosást 
és zuhanyfürdőt kell venni. A közegészség 
és köztisztaság szempontjából a zuhany- 
fürdőknek igen nagy a jelentőségük, mert 
rendkívül olcsón és a betegségek terjesz
tése nélkül nyújthatják a fürdőt. A tisztál
kodási F.en kívül beszélünk gyógyfürdés- 
ről, edző fürdésről: amaz bizonyos beteg
ségek kezelésére alkalmas fürdőhelyeken 
történik, az edző fürdés pedig légfürdéssel
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kapcsolatban folyó- vagy állóvízben. Az 
edző nyári F.nek kiegészítője a napfürdő, 
amelynél nem a nap hősugarai, hanem 
annak ultraviolett sugarai a fontosak. 
A tisztálkodási F.n kívül a többi F. 
gyógytényező, amelyeknek alkalmazását 
csak orvosi rendeletre és utasításra végez
zük. L. még : Iskolafürdők. Bárczi.

Fürsícuschulen : 1. Fejedelmi iskolák.
Füssy (Fuchs) Tamás (1825— 1903) 

bencés, kát. egyh. író, Pápán gimn. tr.,

majd ig. 1864—89. a Szent István-Társulat 
ig. M. : Világtörténelem I—III (Walterrel, 
1870). Családi olvasmányok I—II. (1867). 
Egyetemes földrajz (18704), földrajzi és 
történelmi tankönyvek. Ifjúsági Plutarch 
(kiadja a pápai kát. gimn. néhány tr. I. évf. 
4 füzet. 1858—9. II. évf. 2. fűz. 1860). 
Szünórák (4 köt.). A zalavári apátság tör
ténete (1903). Fordítások Schmidt Kristóf 
ifj. irataiból. Szerk. Kát. Néplap és Kát. 
Lelkipásztor.

G
Gaal lyiórpa pedagógus, tan

ügyi és iíJTTró. 1889. pozsonyi tr., 1907. bp. 
fog. ig.. 1918. tank, főig.. 1917. az Orsz. .. 
Középisk. Tanáregyes. ehlOkO. M. ! Szál 
mos jeles ifj. irat szerzője, amelyek leg
nagyobbrészt a Hazafias Könyvtárban 
jelentek meg 2. és 3. kiadásban. Szociális le
velek (1909). A jövő iskolája (1909). Ma
gyar nők (19146). Szerk. Pósa L. halála 
óta az Én Újságom.

Gailhard, John (XVII. sz.). Nevezetes 
1678. megjelent munkája Compleat Gentle
man, amelyben az új francia és a régi 
angol nevelési eszményt igyekszik össze
egyeztetni és amelyben a puritanizmus, 
az utilitarizmus és a mélyített testinevelés 
szószólója; feltűnően emlékeztet Locke- 
nak „Thoughts concerning Education“ (1693) 
c. munkájára. V. ö. Br. Dressier : Ge
schichte d. engl. Erziehung (1928, 110— 
112. 1.) .

{Iái Kelemen f 1869—) pedagógus és tan
ügyi író. 1893 óta a kolozsvári rrnit. kol-
légium tr., 1900—192Sug ig. Áz imnérium- 
változással kapcsolatos iskolai kérdésekről 
értékes cikkeket közölt a Keleti Újságban. 
M. (mind Kolozsvár) : Brassai mint filo
zófus (1899). Üjabb irányok a pedagógiá
ban (1911 és 1912). A jó tanár (Kuncz Elek 
emlékezete, 1916). Brassai küzdelmei a 
magyartalanságok ellen (1927). A nemzeti 
nevelés román fogalmazásban (1930, Er
délyi tud. füzetek 24. sz.). Esztétikai, filo
zófiai és pedagógiai értekezések.

Galamb Sándor (1886— ), volt középisk. 
trTi 192S*ota Szegeden az áll, ta
nárképző föisKi ig., a . g a é g e c ü  egyet, mtr. 
jrödalomtorténetiro és színikritikus.

-Gálos Rezső (1885— ), a győri női felső--  
keresliTiskola lg., a pétiül ügyöt. mtr., iro
dalomtörténeti és pedagógiai író.

Gárdonyi Géza (1863—1922) néptanító
--------------- ! T  ..................voIf7~ de 22 éves korában hírlapíró lett, 

majd egyik legkiválóbb szépirodalmi írónk, 
aki ifjúsági folyóiratokba is dolgozott. 
„Mint a magyar szó legkitűnőbb művésze

és a magyar törekvések egyik legkitűnőbb 
tolmácsa“ a M. T. Ak. tiszt, tagja lett 
(1910). V. ö. Kelemen F. : G. nevelői sze
mélyisége „Az én falum“ tükrében (Makó, 
1929, 59 1.). E vonatkozásban még emlí
tendő A lámpás (1897) c. kötete.

í r o d .  Fináczy: G. G-ról (M. P. 1922). Balaam B .: 
G. G. neveld lelke (M. K. 1929). Sik S . : G., Ady, 
Prohászka (1929, ism. M. K. 1929, 93). Futó I . : 
G. G. (Hódmezővásárhely 1930).

Gáspár János (1816—92) pedagógus*. A 
negyvenes évek erején lóeyk Jözsei ot sze- 
melte ki fia nevelőjének és hogy erre a hi
vatásra kellően előkészüljön, Berlinbe 
küldte, ahol harmadfél évet töltött Diester“
weg mellett. Hazatérve, 1844. elfoglalta £  

be. Közben (1846 jan. 12) gr. Teleki Domo- C
nevelői állását, amelyet 1856-ig töltött

kos elnöklésével Kolozsvárt erdélyi Pesta- 
lozzi-ünnepélyt rendezett és Pestalozziról 
egy kis füzetet adott ki. Ez ünnepély sike
rén felbuzdulva, G. és társai „Kolozsvári 
nevelőkor“ c. pedagógiai egyletet akartak- 
alapífanl, He ezt egy Rörmányrendelél“l5e- 
•iiltotta. 1855 őszén magántanítványát á 
berlini egyetemre kísérte, újból felkereste 
Diesterweget és közvetlen tanúja volt a 
Regulatio okozta iskolai küzdelmeknek. 
Minthogy a porosz tanítóknak megtiltot
ták az egyes, német tanítógyűléseken való 
részvételt, iQiesterweg. a Gothában 1856 
máj. 13—15. tartott - V ili. német tanító
gyűlésre mint nem-poroszt G.t küldte ki, 
hogy jelentést terjesszen elő a szomorú 
porosz tanügyi viszonyokról. Német föl
dön végzett hosszabb tanulmányút után 
hazatérve, megválasztották a nagyenyedi 

‘ref. kollégium tr.ának, majd az ottani i 
tanítóképzöintézet ig.jának ; 1868. Eötvös .

'«»id'r ’.rfr r ' l T -  x J  " T-T-TT-I.__■! js\___' “

'v T

BT7 kinevezte taníelúgyelőneK. rvl. : Eötvös 
~iwr'megT5í7á!5úrból-- -önáHóan—és Kovácsi 

Antallal a népiskola 2—6. oszt. számára 
sok kiadást ért olvasókönyveket szerkesz
tett, amelyeknek az a fogyatkozásuk, hogy 
jórészt idegen olvasmányok fordítását és 
átdolgozását tartalmazzák, ő  volt az első, 
aki „Csemegék olvasni még nem tudó 
gyermekek számára“ (Kolozsvár 1848)
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több kiadást ért munkájával a nép
iskolába bevitte a népköltészet termé - 
keit.

Gátlás. A. Lehmann törvénye szerint : 
egyidejű (pszicho-fiziológiai) folyamatok 
gátolják, azaz gyöngítik, kiszorítják egy
mást, míg az egymásutániak egymást erő
sítik. Ranschburg a G. törvényeire vonat
kozó kísérleti vizsgálódásaiban úgy találta, 
hogy rövid ideig exponált számsorok (pl. 
6 számjegy) könnyebben megtarthatók, 
ha az összes tagok különböznek egymástól 
(homogén sorozat), mint ha a sorban két 
tag egyforma (heterogén sor). Okul azt 
hozza fel, hogy az egyenlő tagok benyo
másai összeolvadni törekszenek, s két be
nyomás helyett egy benyomás támad ; a 
hiányzó tagot csak sejtésszerűen állapítja 
meg tudatunk. E G.törvény szolgál ma
gyarázatul R. szerint a feledés, összeolvadás 
jelenségeinek. A G.ok általános jelenségé
nek egyes változatai a következők : meg
különböztetünk a) Visszaható O.t ^ k ö z 
vetlenül megelőző időben keletkezett asszo
ciációk erejét lerontja a nyomban rá
következő újabb figyelmes erőfeszítés, 
amely más tárggyal foglalkozik, m. p. 
annál inkább, minél kevesebb időköz van 
a két szellemi művelet között. Ezen alap
szik a tanulási tevékenységbe iktatott 
szünetek jelentősége (a tanult asszociációk 
„megérnek“ ezalatt. 6̂  Asszociatív O.t : ha 
valamely a képzet már 6-vel társulva volt 
s ezt most c-vel akarjuk társítani, akkor 
a) az a—e-kapcsolat nehezebben alkotható 
meg, mint egyébként, ß) az o—c beállása 
után az eredeti o—6-kapcsolat veszít 
erejéből. Az utóbbi körülményen (a) alap
szik a meggyökerezett szokások legyőzé
sének nagy nehézsége s az egyszer megszi
lárdult rossz technika (nyelvek, zenélés 
stb.) kijavítása, továbbá az a követel
mény, hogy bizonyos emlékezeti anyago
kat (formulák, meghatározások, paragra
fusok) a tanításban mindig egyforma alak
ban használjunk. Ez azonban csak szűk
körű tanítási anyagra lehet érvényes. 
c) Reproduktív O. következménye az a je
lenség, amikor különböző szó- vagy kép
zetalkatrészeket kapcsolunk össze (pl. 
Sehumann-Bach =  Schubach). L. m ég: 
Asszociáció. Tanulás.

í r o d .  Ranschburg: Über die Wechselwirkung gleich
zeitiger Heize im Nervensystem und in der Seele (Z. für 
Psychol. 1913,161.1. Í.). Fröbes : lehrb. d. exp. Psychol. 
(I. 3. kiad. 436. 1. f., 666. 1. I.). 7 . JJ.

Gaudig, Hugo (1860— 1923) német peda
gógus, aki főleg a naturalisztikus módsze
reket sürgette és a munkásiskolák reformja 
ügyében buzgólkodott. M. : Didaktische 
Ketzereien (1904, 19153). Didaktische Prae- 
ludien (1909). Die Schule im Dienste der 
werdenden Persönlichkeit (1917). Deut
sches Volk und Deutsche Schule (1917). 
Schulreform? (1920). Freie geistige Schul
arbeit in Theorie u. Praxis (19254). Die

Idee der Persönlichkeit u. ihre Bedeutung 
für die Pädagogik (1923).

í r o d .  Rich. Krause : H. G’s „Freie geistige Tätig- 
keit“ u. C. G. Scheiberts, .Freie Unterrichtsiorm“ (1929). 
Tereli M. : G. reformeszméi (M. P. 1911).

Gaul Károly id. (1854—191 
technoIögiaTípármúzóüm ig. 
ipar és kemnkt tnn. előad ója, 
földi tanulmányút. A magy. faipari szakma 

jittörője:—MrT A faipar köréből (1896). 
Hazánk háziipara (1902). Az iskolapadok 
ügyének mai állapota (1889). A szabad 
tanítás fejlődése és szervezete a technika 
és az ipar terén (é. n.). A m. kir. technológiai 
iparmúzeum története (1913). Iskolapadok 
szerkezetei.

Gaza, Theodoros (1400[ ?]—1478). A re
naissance idején olasz földön a görög nyelv
nek és irodalomnak egyik leglelkesebb 
apostola és a legjelesebb itáliai iskolákban 
tanítója is. Görög nyelvtanát, amelyet 
később Erasmus dolgozott át, évtizedeken 
keresztül használták az iskolák. Theo- 
phrastos és Aristoteles műveit ő fordította 
a humanisták tiszta latin nyelvére. Aristo
teles bölcseleti nézeteinek a firenzei platói 
akadémiával szemben elszánt védelmezője 
volt. K iadva: Migne : P. Gr. 161. köt. 
745. és 977. és köv. 11.

í r o d . L. Stein: Der Humanist Th. G. als Philosoph 
(Archiv f. Gesch. d. Phil. 1889). J. W. Taylor: A 
misunderstood tract by Th. G. (u. o. 1921). Keleti V. : 
G. Th. 400 éves emlékezete (Egyet. Phil. Közi. 1878.
4Í&=̂ 7. 11.). B. B.

/  Gazdasági akadémiák. (M. kir.) A kon
tinens első rendszeres gazdasági iskoláját 
„Georgikon“ néven Nagyváthy J. és Tes- 
sedik S. közreműködésével gr. Festetich 
Gy. alapította 1797. Keszthelyen, hogy 
kiterjedt uradalmainak kezelését kellő is
meretekkel bíró gazdatisztek végezzék. 
1818. Magyaróvárott egy másik tanintézet 
nyűik meg, amelyet Albert szász-tesseni 
herceg és neje alapítottak a magyar nem
zet iránt érzett hajlandóságuk és szeretetük 
tanúságául. A debreceni G. alapját Debre
cen város áldozatkészségé vetette meg. A 
helytartótanács, a városnak ajánlatára 
1863. megindított tárgyalások befejezése 
után 1868. nyitotta meg magyar tanítási 
nyelvvel (Trianon következtében elveszí
tettük a kassai és a kolozsvári akadémiát). 
Mind a három intézet, de különösen az első 
kettő szervezetében több változáson ment 
keresztül, míg mai szervezetük kialakult. 
A G. mai szervezetüket 1906. nyerték, 
amikor Darányi I. akkori földműv. min. 
a gazdasági tanintézeteket akadémiai 
rangra emelte. A magy aró vári tanintézet 
már 1874. akadémiai címmel és szerve
zettel ruháztatott fel. A G. a magy. kir. 
földm. min. fennhatósága és főfelügyelete 
alatt állnak. Céljuk az, hogy a középisk. 
tanulmányaikat befejezett ifjaknak, akik 
a mezőgazdaság terén magasabb képzett
ségre törekszenek, mind az erre szükséges 
korszerű tudományos alap, mind a gyakor

í
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lati ismeretek megszerzésére alkalmat szol
gáltassanak. Feladatuk továbbá, hogy 
tanszemélyzetük a tanításon kívül a mező
gazdasági tudományágakat, a gyakorlat 
igényeire való különös tekintettel kísérletek, 
észleletek és tudományos búvárkodás út
ján lehetőleg fejlessze és előmozdítsa; 
szakügyekben véleményt mondjon. A
G. ólén az ig. áll, akit a földm. min. javas
latára az államfő, a tanárokat pedig a 
földm. min. nevezi ki. A hallgatók ren
desek és rendkívüliek. Rendes hallgatókul 
felvehetők azok, akik a gimn. vagy reál
iák. érettségi vizsgálatot letették, vala
mint azok, akik a felső keresk. isk. érett
ségi vizsgálaton jeles eredménnyel meg
feleltek, végül azok, akik a földm. min. 
által a gimnázium vagy reáliskolákkal 
egyenrangúaknak elismert intézetek tan
folyamát érettségi vizsgálattal befejezték. 
Rendkívüli hallgatók lehetnek teljeskorú 
férfiak, főiskolák hallgatói, vagy oly egyé
nek , akik felsőbb tanintézeti tanulmányok 
befejezése után, az akadémián csak egyes 
tárgyakat óhajtanak hallgatni. A tan
folyam 3 évre terjed, amelyből az l .é v  
túlnyomóan a gazdasági gyakorlat meg
szerzésére szolgál. Az előadott tárgya
kat kiegészítik a különböző gyakorla
tok, amelyek éppen úgy, minta tantárgyak 
hallgatása, kötelezők. A rendes hallgatók 
előmenetelének és képzettségének megvizs
gálására az évvégi kollokviumok és vizs
gálatok szolgálnak. A kötelező kollokviu
mok tárgyai azok, amelyekből nem kell 
vizsgálatot tenni. A kollokviumok álta
lában véve szóbeliek. Aki a tanév végén 
nem kielégítő eredménnyel kollokvál, az a 
következő tanévre csak ideiglenes hall
gatónak vehető fel, amíg osztályzatát ki 
nem javította. A vizsgálatok beosztása a 
következő : Alapvizsgálat, az 1. tanév vé
gén ; tárgyai : gazdasági gyakorlat, gazda
sági növénytan, állatbonc- és élettan. 
Szakvizsgálat, a 2. tanév végén ; tárgyai: 
növénytermelés, állattenyésztés, gazda
sági gépismeret és eszköztan. Záróvizsgálat, 
a 3. év végén ; tárgyai : gazdasági üzemtan, 
jószágkezelés és becsléstan, közgazdasági 
és jogi tárgyak, gazdasági számviteltan, 
gazdasági technológia. A hároméves tan
folyam sikeres és teljes befejezése után a 
rendes hallgató oklevelet nyer. A debreceni
G. Debrecentől mintegy 6 km.nyire fek
szik. A hallgatóság részére konviktus áll 
rendelkezésre, amelyben 150 hallgató nyer
het elhelyezést. Oktató gazdasága 600 kát. 
hold, amelyből 400 szántó. Az akadémia 
a korszerű követelményeknek és a célnak 
megfelelően van berendezve ; különböző 
nagyságú épületeinek száma 32. A keszt
helyi G. épülete a város közepe táján áll, 
40 hallgatóra berendezett internátusa van. 
Gazdasága a városon kívül fekszik és 315 
kát. hold nagyságú. Állandó épületeinek 
száma 36. A magyaróvári G. eredetileg

a város szóién álló régi várépületben 
volt elhelyezve ; 1910. a régi vár mellé új 
épületet emeltek, amelybe új tantermek 
és gyűjtemény tárak kerültek. Van inter
nátusa 60 halig, számára. Az oktatógazda
ság 370 kát. hold területtel rendelkezik. 
Mindhárom intézetnek gazdag könyvtára 
van. A három G.n az 1931 jan. 1. v o lt : 
3 ig., 23 rendes, 7 rendkív. tr, 2 segédtr., 
8 tr.segéd, 8 gyakornok, 1 előadó, 3 titkár. 
A hallgatók száma 1930/31-ben Debrecen :
I. éves 66, II. éves 74, III. éves 90, össze
sen 230, Keszthely: 29+ 19+ 22 , összesen 
70 ; Magyaróvár : 30+38 +  21, összesen 89. 
mind a három G.n összesen 389.

í r o d .  K om in: Közoktatásügy (338. 1. f.). Czvet- 
kovich F . : Magyarország mezőgazdasági szakoktatása 
(1930, 117. l. f.). NagyZs.

Gazdasági felső leánynevelő intézet (m. 
kir. Putnok). Alapját Serényi Béla gr. 
földművelésügyi miniszter vetette meg, 
amikor 1912 nyarán a putnoki áll. elemi 
népisk. napközi otthonában egy háztar
tási és egy gyümölcsfeldolgozási tanfolya
mot létesített, majd egy állandó jellegű 
háztartási iskola alapját vetette meg, 
amely mint a mai intézet közvetlen elődje,
1913. megnyílt. A tanulmányi idő 1 év 
volt. Az iskolába a 6. elemi iskolai osztályt 
végzett leányok vétettek fel. Az iskola 
ebben a szervezetében 1921/22. tanév vé
géig működött, amikor Szabó István 
(nagyatádi) földm. min. az iskolát meg
szüntette. Helyébe a mai 3 évfolyamú in
tézet lépett, amely 1924-ig „háztartási 
iskola“ néven működött, 1924-től pedig 
,,m. kir. gazdasági felső leánynevelő in
tézet“ nevét vette fel. Az intézet épületét 
1923. átalakították és tetemesen kibőví
tették. Belsősége 10 kát. hold és 54 négy
szögöl. A földm. min. fennhatósága alatt 
áll. Célja a serdülő leányokat a családi tűz
hely számára, illetőleg megfelelő körben 
való alkalmaztatásra vallás-erkölcsi és 
nemzeti irányú neveléssel, az általános 
műveltségen felül gazdasági, háztartási és 
gazdaság-kereskedelmi irányban kiképezni. 
A tanulmányi idő 3 év. Az intézetbe közép
vagy polgári iskolának legalább 4 osztá
lyét végzett olyan leányok vehetők fel, 
akik 20 évesnél nem idősebbek, testileg 
és szellemileg egészségesek. Az intézet bent
lakással van összekötve. Az oktatás elmé
leti és gyakorlati. Az elméleti órák száma 
évfolyamonként heti 24—24 óra. A növen
dékek száma az 1929/30. tanévben 50 
volt. *

í r o d .  Czvetkovies F . : Magyarország mezőgazdasági 
szakoktatása (1930, 789. 1. f.). R. k. felső mezőgazd. 
iskola Gyöngyösön (N. L. 1931 : 6. sz.). Nagy Zs.

Gazdasági földrajz : 1. Kereskedelmi föld
rajz.

Gazdasági háziipari oktatás : 1. Gazdasági 
( önálló) népiskolák.

Gazdasági irányú továbbképző (ismétlő) 
népiskola. Ezek olyan, főleg őstermeléssel 
foglalkozó kisebb községekben szerveztet-
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nek, ahol a 12— 15 éves mindkét nembeli 
tankötelesek száma a 40-et eléri, de a 
120-at meg nem haladja. A tanítás a nyári 
félévben heti 4 órában főleg gyakorlati, a 
téli félévben pedig heti 7 órában főleg 
elméleti. A gyakorlati oktatás céljaira 
szolgáló gyakorlóterületük 600 □ -öltől
2 kát. hold, amely legtöbbször egyúttal a 
községi faiskola területe is. A gazdasági 
tárgyak tanítását gazdasági tanfolyamot 
végzett elemi iskolai tanítók végzik mint 
óraadók. A G.k száma Csonka-Magyar- 
országon 1248, amelyekben átlag 95.000 
mindkét nembeli 12— 15 éves tanuló nyer 
gazdasági irányú kiképzést. Zsarkó.

Gazdasági (önálló) népiskolák. A G. az 
1868. népokt. törvény által elrendelt 
gazdasági és kertészeti oktatásnak a kö
telező népoktatás keretében, a 12— 15 éves 
korban való megvalósítására hivatottak. 
Ilyen iskolák a túlnyomórészt őstermelés
sel foglalkozó községekben szerveztetnek, 
ahol a 12— 15 éves mindkét nembeli tan
kötelesek száma a 120-at meghaladja. Az 
oktatás elméleti és gyakorlati. A téli fél
évben heti 9 órában főleg elméleti, a nyári 
félévben pedig heti 4 órában főleg gyakor
lati oktatás folyik. Ezenkívül az iskola 
tanfolyamokon háziipari ismereteket is 
tanít. Fiúk részére kosárfonó, seprűkötő, 
kefekötő, gyékény- és szalmafonó stb., 
leányok részére pedig háztartási, főző, fe
hérnemű és felsőruha szabási és varró, 
szövő stb. tanfolyamokat rendez. A G. 
átlag 20 kát. holdas mintagazdasággal 
rendelkeznek, amelyen a mezőgazdaság 
mellett a kertészet különböző ágai is be
mutatásra kerülnek. Az oktatást gazdasági 
akadémiát végzett tanerők látják el, akik 
a községbeli gazdákat is sorozatos előadá
sokkal oktatják a helyes és okszerű gazdál
kodásra és az előadottakat az iskola gazda
ságéban egyúttal gyakorlatban is bemu
tatják. Csonka-Magyarországon jelenleg 
53 G. működik, átlag 20—22.000 mindkét 
nembeli 12—15 éves tankötelessel.

R ep  ért .  (M. P .) Snazel F. : Gazdasági szakoktatás 
a népisk. intézetekben <1898). Középfokú gazdasági 
nevelés az Egyes. Államokban (1910, 105). Lázár Sz. : 
A pszichológia és a gazdasági érdekek (1916). Buday B. : 
Szakoktatásügyi kérdések (ism. 1919, mezőgazd. és 
polg. isk.). Siegescu M .: Mezőgazdasági szakoktatás 
Amerikában (1927). Zsarkó.

Gazdaságos tanulás (a tanulás ökonó
miája és technikája). A szoros értelemben 
vett tanulás nem egyéb, mint bizonyos tar
talmaknak egy későbbi (változatlan) re
produkció céljából történő összekapcso
lása; célja, hogy a természetes felejtésnek 
eleje vétessék s hogy a tartalmakból ki
induló reprodukciótendenciák közül csak 
egyesek, a célnak megfelelők érvényesül
hessenek (Lipmann : Psychologie für Leh
rer 19282, 72. 1.). Gazdaságos az a tanulás, 
amely az idő és erőfogyasztás minimumá
val, azaz a legkevesebb ismétléssel a leg
nagyobb eredményt éri e l : a lehető leg

hívebb és legtartósabb bevésést. A G. tör
vényeit a kísérleti lélektan az asszociatív 
emlékezet működésével kapcsolatban álla
pította meg. Főbb törvényszerűségek: 
a) értelmes anyag sokkal könnyebben ta
nulható meg, mint értelmetlen és viszont : 
az intelligenciának (1. o.) egyik ismertető
jelét kell látni abban, ha valaki egy fel
adott értelmetlen tanulási anyagban értel
mes szerkezeti összefüggéseket talál vagy 
létesít s úgy fog a tanuláshoz, b) A ritmus, 
ritmikus tagolás megkönnyíti a tanulást s 
innen van az iskolák régi szokása, hogy a 
megtanulandó anyagot versekbe foglalták. 
c) A tanulás eredményessége függ a figye
lem teljes odaadásától, továbbá attól, 
hogy a megtanulás öntudatosított céljából 
történjék az anyag ismételgetése. A figye
lem koncentrálásának és lekötésének egyik 
módja a hangos tanulás ; ez megnehezíti 
ugyan a figyelem elkalandozását, de még 
mindig nem teszi lehetetlenné. E helyett 
jobban ajánlható az a módszer, hogy a be
vésendő anyagot ne olvassuk át újra meg 
újra, hanem mindjárt az első fixírozás után 
törekedjünk újra meg újra magunkban 
felmondani : ez az igazi tanulás legtisztább 
alakja. Viszont nem titkolhatjuk el e mód
szer egyik gyenge oldalát sem : ez a vélet
lenül becsúszható helytelen reprodukciók 
esetleges meggyökerezése. d) A G. egyik 
fontos segédeszköze továbbá a tananyag 
felosztása (logikai v. lélektani diszpozíciója). 
Ha a tananyag (pl. költemény) nem tartal
maz különlegesen nehéz helyeket, amelye
ket aztán külön előre meg kell tanulni, 
akkor legcélszerűbb az egészet globális 
módszerrel megtanulni, azaz elejétől-végig 
mindaddig ismételni, míg nem tudjuk. 
Természetesen ez oly anyagra áll, amelyet 
egyszeri nekifogással (egy „séance“-ban) 
meg lehet tanulni. Ha ugyanis részletek
ben (frakcionálva) tanuljuk az ilyen anya
got, akkor beállnak az asszociatív gátlá
sok : az első törtrész (pl. versszak) végét 
nem a következőnek elejével társítjuk, 
hanem az elsőnek kezdetével, ami felesleges 
energiapazarlással jár. e) Kérdés : hány 
séance-ban előnyös megtanulni valamely 
tananyagot ? Ha az anyag kevés ismétlésre 
szorul, akkor leghasznosabb egyszerre, ha 
sok az ismétlések száma, akkor több ülés
ben kell a tanulásnak lefolynia s az ülések 
között megfelelő szüneteket tartani. Ennek 
az az oka, hogy a tanult anyag „perszeve- 
rál“, azaz (képletesen :) közel marad a tu
dat küszöbéhez és készen áll arra, hogy 
könnyen a tudatba nyomuljon ; a tanult 
anyag ezen hatását a tanulási időszakasz vé
gén s az utána következő nyugalmi állapot
ban érezteti. Minél több szünetet tartunk te 
hát (bizonyos határok között), annál több
ször lép munkába a perszeverációk érlelő ha
tása. A pihenés alatt más, intenzív asszociá
ciókat ki kell zárni, mert ezek visszamenő 
gátlással lerontják a tanulás (perszeverá-
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ciók) hatását, f)  Ha valamely sorozatot 
előremenő irányban megtanultunk, akkor 
bennünk ezen irányú erős reprodukció
tendencián kívül keletkezik egy fordított 
irányú tendencia is, de ez sokkal gyengébb. 
Ez fontos pl. idegen nyelvű szavak tanulá
sénál, kölcsönös fordításoknál; pl. magyar
ról franciára épúgy meg kell tanulni az 
átmenetet, mint fordítva.

í r o d .  L i p m a n n : Psychol, für Lehrer (1928“, 72.1. f.). 
F r ő b e s : Lehrb. der experim. Psychol. II. (1929*, 125. 
1. f.). M e u m a n n : Ökonomie u. Technik des Gedächt
nisses (1912s). T h o r n d ik e  : The Psychol, of Learning 
(Educ. Psychol. I I .,  1926). K o m i s  :  Lelki élet II. (1918). 
R a n s c h b u r g  P . : Pszichológiai tanulmányok (1914). 
D ó r i  Z s . : A tanulás technikája (1904). K o r p á s  F . : 
Hogyan lehet helyesen és jól tanulni? (1931). K a r á 
c s o n y  S . : Leckék a leckéről (hogyan kell tanulni, 
1931). V é r te s  L . : Kísérleti vizsgálatok a gazdaságos 
tanulás kérdéséhez (M. P. 1912). V . H.

Gedike, Friedrich (1754—1803) 1779.
berlini gimn. ig. Zedlitz miniszternek ál
landó tanácsadói közé tartozott. 1787 
óta az Oberschulkollegium tagja. Ebben 
az időben szervezi meg iskolájában a gimn. 
tanárjelöltek szemináriumát, amelyet végig 
ő igazgatott. A porosz érettségi vizsgálati 
szabályzat lényegében G. és Meierotto 
javaslatai alapján készült. G. egyik kiváló 
képviselője annak a pedagógiai iránynak, 
amely a felvilágosodás és az új humaniz
mus gondolatvilágát egyaránt értékesíteni 
törekedett a készülő porosz iskolareform
ban. Eleinte főleg a filantrópisták hatása 
alatt állott. Iskolája, a Friedr. Werder 
gimnázium, alsó tagozatában voltaképpen 
polgári vagy reáliskola, amelyben a polgári 
életben hasznos tárgyakat tanulnak s csak 
a felső három osztály gimnázium, tudós
iskola (Gelehrtenschule), ahol klasszikus 
nevelés folyik. Tanterve azonban a lat., 
gör., francia és német nyelven kívül en
ciklopédikus ismeretkörre törekszik. De 
míg a filantrópisták a latin és görög 
nyelvet csupán gyakorlati célból tanítják 
s nem törekszenek tiszta klasszicizmusra,
G. az ókori nyelvek formális képzőerejét 
későbbi irataiban erősen hangsúlyozza. 
Didaktikájának egyik alapelve, hogy a 
nyelvtanítás egyúttal tárgytanítás is le
gyen. Ennek érdekében részletes utasítá
sokat írt, hogyan kell a klassz. írókat a törté
nelem, a régiségek, a mitológia, a retorika 
s a filozófia tanítására felhasználni. Latin 
elemi olvasókönyve (1782—1792-ig 23 ki
adást ért) a hagyományos, de tartalmatlan 
kollokviumok és erkölcsi szentenciák he
lyett földrajzi, természetrajzi, mitológiai 
nevezetességeket, leírásokat és történeti 
elbeszéléseket, adomákat tartalmaz, hogy 
a tanulók könnyen lankadó figyelmét a 
tartalom változatosságával lehessen ébren 
tartani. Hasonló elemi kresztomatiákat 
szerkesztett a görög, francia és angol kezdő 
nyelvtanítás számára is. Az olvasmányok 
tarkaságával a tárgyi tanítás helyes elvét 
azonban túlzásba vitte. Módszerének lé
nyege, hogy a grammatikát nem előre, ha

nem az olvasmány után kell tanítani: 
„Előbb a példa, azután a szabály.“ Nagy 
súlyt vetett a tanulók önmunkásságára 
és e végből bevezette a házi preparációt. 
Egymás dolgozatairól is bírálatot kellett 
mondaniok az iskolában. G. a tanárjelöltek 
gyakorlati kiképzésére megszervezett sze
mináriumában először tartott metodológiai 
megbeszéléseket a tanítás után és kívánt 
pedagógiai dolgozatokat a szeminárium 
tagjaitól. M. : Aristoteles u. Basedow 
(1797). Luthers Pädagogik (1792). Einige 
Gedanken über deutsche Sprach- u. Stil
übungen (1793). Gesammelte Schulschrif
ten (1789 és 1795). Vermischte Schriften 
(1801).

í r o d .  D . J m isch : Einige Worte z. Andenken an 
Fr. G. (1803). Fr. Horn: Fr. G. Ein Lebensbild (1808). 
S. Fischer: Das kgl. pädag. Seminar in Berlin (1787— 
1888. (Zeitschr. f. d. Gymn.-Wesen 1888). Fr. Paulsen : 
Geschichte des Gelehrten-Unterrichts (1919—21s, 
II. 82—92). Friml.

Geheeb, Paul (1870—) reformpedagógus. 
Miután Trüpernél (Jena), Lietznél (Hau
binden) és C. Reddienél (Abbotsholme) 
mint tanító működött, 1906. Wynekennel 
Wickersdorfban megalapította a „Freie 
Schulgemeinde“-t, amelynek vezetésétől 
belső viszályok miatt 1909. visszalépett 
és 1910. megalapította az „Odenwald- 
schide”-t, amely immár európai hírnévre 
tett szert. Ebben az intézetben, amelyet
G. feleségével és számos különböző ország
beli tanerővel vezet, nincs tanterv, meg
szabott tananyag és osztályok szerinti el
különítés, hanem a gyermekek erre 
a célra rendelt külön munkahelyiségekben 
foglalkoznak koruknak és tehetségüknek 
megfelelően. Jelszó : szabadság. Újabban 
azonban a választott iskolanem követel
ményeit is figyelembe veszik és a megfelelő 
vizsgálatokat is megtartják. Az intézetben 
átlagban 180 fiú és leány van különböző 
országokból, társadalmi osztályokból. 
Az egész iskolai munkásság abból a 
feltevésből indul ki, hogy a szabadság, 
bizalom, önkormányzat elvei szerint be
rendezett és a felelősség érzésének fej
lesztésére törekvő iskolaközösség (Schul
gemeinde) uralma alatt a rend, tekintély 
és fegyelem fenntartása jobban sikerül, 
mint a megkötött tervet követő nyilvános 
tanintézetekben.

í r o d .E . Huguenin: Die Odenwaldschule, P. Petersen 
előszavával (1926).

Gemistus G. Plethon : 1. Plethon.
General Education Board (61. Broad

way, New York City. N. Y. U. S. A.), a  
nagy Rockefeller-Foundation egyik testvér
intézménye. Alapította John D. Rocke
feller 1902. a nevelésügy előmozdítá
sára az Amer. Egy. Államok területén 
fajra, nemre és vallásra való tekintet nél
kül. Elnöke : Wickliffe Rose. A következő 
osztályokra tagozódik : 1. Orvosképzés és 
orvosi tanulmányok (Division of Studies 
and Medical Education). Ig. Abr. Flexner.
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2. Egyetemek és collegek (Division of Col
leges and Universities). lg . H. I. Thor- 
kelson. 3. Nyilvános iskolák (Division of 
Public School Education). lg . : Fr. P. 
Bachman. A Board különös gondot fordít 
az Amer. Egy. Államok déli államaiban 
a négerek nevelésügyére. Évenként számos 
ösztöndíjat nyújt a déli államok bármely 
fajhoz tartozó ifjúságának, hogy tanulmá
nyaikat az északi államok vezető egyete
mein végezhessék. 1922-től kezdve az ame
rikai orvosok továbbképzését külföldi ösz
töndíjakkal segíti elő. Amikor a Rockefeller- 
Foundation 1928. a Laura Spelman Rocke
feller Memoriallal és a China Medical 
Boarddal egyesült, a 4. Rockefeller Board, 
a General Education Board továbbra is 
megtartotta önállóságát, de a Foundation- 
nal való munkamegosztása folytán műkö
dése ezentúl kizárólag az Amer. Egy. Álla- 
mok területére szorítkozik. Jánossy.

| <;pnT-rsii»i. 7fti— 1825) a késmárki
eV. líceum, majd a bécsi prot. teol. taninté
zet ,tr- Történeti Tgs pedagógiai- műv-ekefc- 
írt ; ez utóbbiakban a n é m e t, f i la n ty o p iz -  
mus hívének bizonyüH <35 lelkesedik a 
KlasszTRüTTnyelTükúPL is. M. : Beiträge zur 
Schulpädagogik (Wien, 1792). Von .der 
Liebe des Vaterlandes (u. o. 1793). Über 
die jetzige Verfassung der prot. Schul
anstalten in Ungarn (u. o. 1803). Lateini
sche u. deutsche Gespräche (1811). Sophron 
für reifende Jünglinge (1816). Cornelia für 
reifende Mädchen (1819). Agathon für 
edle Jünglinge (1819). Tan- és olvasó
könyvek.

í r o d .  Szelényi: G. J. (1914, ism. M. P. 1915, 570). 
Ü. a . : Egy régi magyar pedagógus (M. P. 1915).

Sz. Ö.
Genetikus módszer. Az elnevezést a di

daktikában Willmann honosította meg, 
alti mint külön, sajátos eljárást tárgyalja 
és az analitikus és szintétikus módszerrel 
(1. o.) állítja szembe. A G. lényege szerinte 
abban áll, hogy a dolgokat keletkezésük
ben ismerteti meg a tanulóval, vagyis min
den ismereti tárgyat organizmusnak tekint, 
amelynek egyes tagjai ép olyan összefüg
gésben kerülnek tudatunkba, — amely 
szintén organizmus — mint amely össze
függésben eredetileg kialakultak. Ezért a
G. tulajdonképpen az analitikus és a szin
tétikus módszer összekapcsolásán alap
szik, amennyiben mindig valamilyen adott
ságnak, mint organikus egységnek elemzése 
által jut el a tagok összefüggésének fel
ismeréséhez, ugyanakkor azonban a tagok
ban már eleve az egészet látja s ebből az 
egészből mint általánosból kiindulva az 
adottat annak mintegy eseteként, tehát 
időbeli fellépésében, fejlődésében mutatja 
be. íg y  pl. a nyelvtanításban, amikor az 
egyes mondatrészek jelentését és funkcióját 
előbb az egyszerű mondat elemzése alapján 
értetjük meg, majd a bővített és végül az 
összetett mondat elemzése alapján végez

zük el ugyanazt, úgy azonban, hogy ezzel a 
nyelvnek egész szelleme feltárul a növendék 
előtt, amint az történetileg kialakult s 
amint az éppen az egyes mondatrészek 
szerepében is mindig jellemzően megnyil
vánul. Vagy a történelemben, amikor 
valamilyen állam keletkezését a létrehozó 
tényezők (események, személyek stb.) 
ismertetésével magyarázzuk, de ugyan
akkor az államból, mint létrejött alakulat
ból, mint egészből értetjük meg a szóban - 
forgó esetben a törekvést az államalkotás 
felé. Vagy a biológiában, amikor egy élő
lény fejlődését embrionális állapotától 
kezdve nyomon kísérjük, de ugyanakkor 
ezt a fejlődést és ennek törvényszerűsé
gét a teljesen kifejlett organizmusból, mint 
egészből értetjük meg. Ezért a G. módszer 
alkalmazásának az oktatás mindama te
rületén, ahol történetről, fejlődésről, folya
matról van szó, lehetősége nyílik. A G. 
tulajdonképpen mindig az okból magya
ráz, de a célból értet meg : a konkrét isme
reti tárgyat keletkezése feltételeiben, fej
lődésében vizsgálja, de ugyanakkor ebben 
a vizsgálatban mindig az egésznek, a tel
jes kifejlettségnek szempontjait is érvénye
síti. Ebben rejlik a G. alkalmazásának 
előnye más módszerekkel szemben, de a 
nehézsége is, amennyiben a tanár részéről 
a legtöbb előkészületet, türelmet és fárad
ságot kívánja : Willmann éppenséggel a 
metodika csúcspontjának nevezi. Ép ezért 
azonban nem alkalmazható 1. az oktatás 
alacsonyabb fokán és 2. ott, ahol maga a 
tárgy kizárja a genetikus szemléletet. Az 
analízis az adott ismereti tárgyat mintegy 
elhatárolja a többitől, a szintézis a vonat
kozásait keresi fel. A G. ezzel szemben 
azzal, hogy az analízis-szintézist organikus 
szemlélettel párosítja, adottságot és vonat
kozást, tényt és princípiumot, részt és egé
szet egyaránt egy fejlődési sorba állít bele, 
aminek helyes felfogására a tanuló fejlet
lenebb életkorban még nem képes s ami 
nyugtalanságot, esetleg bizonytalanságot 
kelthet benne. Amellett minden tárgy 
nem is alkalmas organikus-genetikus fel
dolgozásra, sőt ott is, ahol ez a szempont 
helyénvaló, az oktatás kimért keretei 
nem teszik kívánatossá alkalmazását (pl. 
nyelvfejlődés). Ép ezért vannak, akik nem 
is tekintik a G.t a didaktika külön mód
szerének (pl. nálunk Fináczy), hanem az 
organikus-genetikus szempontot tisztán 
a tárgykiszemelés, illetőleg csoportosítás 
(tehát nem a feldolgozás) egyik elvi szem
pontjának fogják fel, amely azonban itt is 
csak bizonyos mértékben vihető keresztül 
(1. Kultúrhistóriai fokozatok). Az újabb 
pedagógiai irodalomban a G. elnevezés 
ettől némileg eltérő értelemben fordul elő. 
Míg ugyanis Willmannál a G. egyaránt 
pszichológiai és logikai előfeltevéseken 
épül, addig modem jelentésében tisztán 
a pszichológia szempontja érvényesül.
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Ezért ha ott a G. fogalma Herbart pedagó
giájában gyökerezik, akkor itt tulajdon
képpen Rousseau aktivizmusára megy 
vissza s jelenti azt a didaktikai eljárást, 
amely magával a tanulóval keletkezteti 
az ismereti tárgyat. A G. ebben az esetben 
tehát az öntevékenység (1. o.) principiumá- 
val egyértelmű.

í r o d .  0. WiUmann: Didaktik als Bildungsiehre 
(1923s, § 72—76). E. Mager: Die genetische Methode 
des schulmässigen Unterrichts in fremden Sprachen 
<1840)- Prohdszlca.

Genf az utóbbi időben pedagógiai köz
ponttá vált. A Nemzetközi Vöröskereszt 
Egyesület, a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szövetség és a Nemzetközi Nevelési Hivatal 
székhelye. G.ben van a Rousseau-intézet, 
amelynek előadásait, szünidei tanfolyamait 
és kísérleti iskoláját a világ minden részéből 
látogatják. G.ben keletkezett Ferriére A. 
vezetésével az Új Iskolák Nemzetközi 
Hivatala (1899). Van nemzetközi iskolája 
is. V. ö. Lázár S z .: A genfi Rousseau-inté
zet (M. P. 1914). K . E.

Genlis, M m e de (1746—1830), francia 
írónő, hercegi gyermekek nevelője, Rous
seau bírálója s egyúttal követője. Rend
kívül sok, de sekélyes művet írt : regénye
ket, színdarabokat, emlékiratokat, levele
ket, a nevelésről szóló munkákat. Főbb 
pedag. tárgyú m űvei: Théátre á l’usage 
des jeunes personnes ou Théátre d’Éduca- 
tion, 4 köt. (1779—80). Adélé et Théo
dore ou Lettres sur l’Éducation, 3 köt. 
(Rousseau Émile-je ellen írt mű ; 1782). 
Les Veillées de Cháteau ou Cours moral 
ä l’usage des enfants, 3 köt. (1784).

í r o d .  Sainte-Beuve: Causeries du lundi, I II . köt. 
(1851—61). H. B o n h o m m e : Mme la comtesse de G., 
sa vie, son oeuvre, sa mórt, d’aprés des documents 
lnédits (1885). De C há b reu l (Mile Marguerite du Parquet): 
Gouverneur de Princes (1901). L . C h a b a u d : Les précur- 
seurs du féminisme (Maintenon, G., Campan) (1901). 
Mile M. P. B o u r g a in :  La jeunesse d’une femme célébre : 
Mme de G. (Revue des Deux Mondes, 1909). J. H a r -  
m a n d : Mme de G., sa vie intime et politique, d’aprés 
des documents inédits (1912). G. C o m p a y r é : Histoire 
critique des doctrines de l’éducation en France, II. köt. 
(19047). F .  B u i s s o n :  Nouveau Diet, de Pédag. (1911).

N. J. B.
Gentile, Giovanni (1875—), 1917. római 

egyet, tr., majd, közokt. min. Ilyen minő
ségében kiváló münkatársaTvölt Giuseppe 
Lombardo-Radice, aki a néprajznak s 
a modern nevelésnek („scuola serena“) 
híve s erős hatással volt G. működésére. 
A népnevelés egyik legfontosabb törvénye, 
a ,,G-törvény“ (1923 okt. 1), Lombardo- 
Rádíce' munkájanr-E0--er-töH^ 
mf'ghösszabLTEjár~TC7: elemi oktatás idő
szakát és a szabadkézi rajzot, a játszva 
tanulást, a karéneket, a néprajzot és a 
táj nyelv ismeretét vezeti be a népiskolába, 
azonkívül kísérleti osztályokat engedélyez.
G. nagy irodalmi munkássága a filozófián 
kívül (neo-idealizmus, Giordano Bruno) 
a pedagógiára is kiterjed. Ide tartoznak kö
vetkező művei : Summario di pedagógia 
come scienza filosofica (1916). La riforma

deli’ educazione (1920). II fascismo al- 
govemo della scuola (1924). La nuova 
scuola media (1925). Difesa della filosofia 
(1921).

í r o d .  Chiocchetti: L a  filosofia di G. G. (1922). Ugo 
SpiriU): I I  nuovo  idealism o ita lia n o  (1923). Y t IJ '

Geometria : 1. Mennyiségtan.
Georgikon : 1. Festetics György.
Geöcze Sarolta (1862— 1927) pedagógus 

ésTrónö, a brassói, majd ajfomáromi palg. 
leányislr. ig., 1907. a bp. II. kér tanítónő.

....Eéipzö ig. T öbb  Ízben v o lt lrii1föh.ü_^vt*rw»U~
inany úloiT Kiváló működést fejtett ki 
fárúigyl, szépirodalmi és társadalmi téren. 
Szervezte a Magy. keresztény munkásnők 
orsz. egyesületét és ennek Munkésnő-ottho- 
nát. M. : Számtani ismeretek a nőnevelés 
szolgálatában (1893). Tanulmányok a magy. 
társadalom életéből (1896). Külföldi neve
lésügyi tapasztalatok (1899jr"Rüskin élete 
és tanítása (1900). Az akarat nevelése 
(1901). A dolgozó Olaszország (1902). Az 
eladósodott országt'('T9T)8). A világháború 
és az új élet (1918). Az ezeréves ország
(1920). Közgazdaságtan és_társadalom-
tan (1921). Szociológia etikai alapon (1922 )." 
Az iskola szociális feladatai (M. P. 1905). 
Számos műfordítás, tanulmány és cikk.

Gerando s 1. De Gerando.
Gerbert (940?—1003). Aquitaniában szü

letett és Aurillac monostorában (innen 
mellékneve) nyerte első kiképzését. Majd 
spanyol földön és Rómában tanult tovább 
és így került, mint kora egyik legkiválóbb 
tudósa, I. Ottó császárhoz. A reimsi isko
lát, ahol tanított (972—82), klasszikus, de 
főleg a quadrivium tárgyaiban való párat
lan tudományával világhírűvé tette. A 
matematika és a geometria tanítására irt 
tankönyveit századokon ét használta az 
iskola és ezek e tárgyak tanításában új 
korszakot is jelentenek. 999-től II. Szil
veszter néven pápa, aki szt. Istvánnak a 
szt. koronát küldötte. Kiadta : Bubnov : 
Gerberti opera mathematica.

í r o d .  Werner K. : G. von  A urillae , d ie  K lrcue  h . 
W issenschaft seiner Z e it (1881). Günther S. : G esch. des 
m a th em . U n te rr ic h ts  im  d eu tsch . MA. b is  1525 (Mon. 
G erm . P ä d . I I I .  k t .) .  Fahl F r .: Gesch. des na tu rw iss. 
u . m a th .  U n te rr ic h ts  (1913). Büdinger : U b e r G. Wissen
s c h a f t !  u . po litische  S te llung . Manüius: Gesch. d. 
la té in . L i te r a tu r  im  M A. ( I I .  k t .  1923. 729. és köv . 11.).

B. B.
Geréb József (1861—1930) a bp. tanár

képzőül téZSfíel kapcsolatos koZépisk. ny. 
tr.. c. ig.. 1920 óta a pesti izr. hitközség 
leánygimn.ban tanított. TSL': "kierodotos 
történeti könyvei (teljes fordítás) (1892— 
1894). A rómaiak története (1899). Aristo
teles poétikája (19162). A római kultúra 
(1917). Klasszikus világ és modem művelt
ség (Magyar Közművelődés, gyakorló 
főgimn. közleményei 1907 és 1918). A 
görög szellem Európa kultúrájában (1921).

Géresi Kálmán 11841— 1920) pedagógus 
15s történetíró. 1864—68. a bp. reform, 
gimn. segédtr., majd Tisza István gr. neve
lője. 1873—74. és 1894. Oroszországban
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történelmi és pedagógiai tanulmányokat 
végzett. 1874. a debreceni ref. főiskolán 
a magy. Írod. tr. és a könyvtár jg,, 18%. 
tank, főigazg. M. : A debreceni színészét 
"Vázlatos története (1898). Véghely Dezső 
emlékezete (1899). Számos tanulmány a 
magy. történelem, irodalomtörténet és 
protestáns egyháztörténelem köréből. L. 
még a debreceni ref. gimn. 1896. érte
sítőjét.

^Gerevich Emil (1854— 1902) tr. és tan
ügyi íréü Taftftott Máramarosszigeten, 
Besztercebányán, 1891. a kassai áll. reál. 
ig. Élénk részt vett a felvidék kulturális 
mozgalmaiban és a népműveltsóg terjesz
tésében. M. : mint matematikus főleg a 
lánctörtekkel foglalkozott ; Mikszáth K. 
Orszápofi Hírlapiának tanügyi~meIIlMéBg£' 

'szerkesztette: tankönyvek, pering. nmmK. 
~~ Gergely, Nagy szent G. pápa (540?-—604). 

Előkelő római nemes család klasszikus mű
veltségű sarja, szerzetes és apát, 590-től 
pápa, aki nagy tudással és apostoli buzgó - 
séggal rendezte és reformálta a nyugati 
egyház belső és külső életét. A nevelés- 
oktatás terén szt. Ágoston (1. o.) gondola
tainak követője, de már azzal a szigorúbb 
puritanizmussal, amelyet szt. Benedek 
(1. o.) regulájából szívott magába. A világi 
és klasszikus művelődést megvetette és az 
egyháziakat teljesen a teológiai és aszké- 
tikus tanulmányokra szorította. G.nek 
e rigorisztikus fölfogása a ped. történet
ben új korszakot jelent, mert az európai 
művelődésnek évszázadokra megszabta az 
útját. Alapított árvaházat, az iskolának 
pedig a római schola cantorum létesítésé
vel (1. o.) adott mintát, innen indult útnak 
a megreformált egyh. ének, a cantus Gre
goriánus (1. o.) is. M űvei: Migne : P. L. 
75—79. kt.

í r o d .  Hörle O . : Frühmittelalterliche Mönchs- u. 
Klerikerbildung in Italien. Geschichtliche Bildungs
ideale u. Bildungseinrichtungen vom VI. bis zum IX. 
•Tht. (1914). M an a co rd a : Storia della Seuola in Italia 
(1913). F in d c z y : II (1926). B alassa  B . :  A latintaní
tás története (1931).

— Nazianzi (329—389?). Nagy szt. Va
zullal és Nyssai G.lyel, mint Kappadocia 
három legnagyobb fiát örökítették meg. 
Görög egyházatya (1. o.), aki nagy klasszi
kus műveltségét Caesarea és Athén isko
láiban nyerte. Később Konstantinápoly 
főpapja. Nagy része volt a keresztény mű
velődés problémájának megoldásában. Szt. 
Vazul fölött mondott halotti beszédéből 
kiviláglik, hogy a pogányok megrostált 
tudományát az egyházi ismeretekhez szük
séges bevezetésnek tekintette. Műveit 1. 
Migne : P. G. 35—38. k t .; a halotti beszédet 
külön kiadta Boulenger : G. d. N. Discours 
funébres (1908).

í r o d .  W eiss K . : Die Erziehungslehre der drei 
Kappadozier. (Freib. i. Br. 1903). Benoit A .  : St. G. de 
X. archevéque de Constantinople et docteur de FÜglise. 
(2 kt. 1885s). Bardenhewer : Gesch. der altchristlichen 
Literatur (III. kt. 162—188. 1. 1912). F in d czy  IIs. 
31. 1. t.

— Nyssai O. (355—394?). Szt. Vazul 
(1. o.) öccse. Először klasszikus műveltségű 

.rétor, majd szerzetes, végül Nyssa püspöke. 
Görög egyházatya (1. o.). Kora keresztény 
bölcselői közül a pogányok filozófusait ő 
ismerte a legbehatóbban. Munkásságának 
súlya is arra esett, hogy a keresztény hit 
igazságait bölcseletileg megalapozza (Áóyog 
Zazrizy i ixóg c. művében pl.). Ezért hasz
nálatosak írásai később a teológiai oktatás 
keretében. Kiadva Migne : P. G. 44—46. 
kt. A Logos-t Srawley (1903). Meridier :
G. d. N. Discours catéehétique (1908).

í r o d .  W eiss K . fent idézett műve. Bardenhewer : 
Gesch. d. altchristl. Lit. (III. kt. 188—220. II. 1912). 
F in d c z y : IIs. ] i . B .

Gerincoszlopelferdülés. Ép testben a 
gerincoszlop (g.) S-alakot mutat. Ez az 
alak a járá3 megtanulásával és a fej tar
tásával párhuzamosan fejlődik ki. Ha a
g.ra túlságosan nagy, de részarányos erők 
hatnak, akkor a g. hajlásai fokozott mér
téket vehetnek fel. Amikor a háti szelvény 
hátrafelé domborúbb, akkor kyphosis áll 
be, míg a nyaki és ágyéki homorítottabb 
szelvényű g.elváltozást lordosis-nak mond
juk. Ezeknél a g. nem szögletben, hanem 
ívben hajlik meg. Főleg hosszas ülések 
következményei. Ha a g. szögletben meg
törik, akkor a gibbus (gerincpúp) kelet
kezik. A g.ra azonban aránytalan erők is 
hathatnak, pl. az iskolakönyveknek állan
dóan egy kézben való hordásakor, vagy 
a kisebb testvérkének egy és ugyanazon 
karon való állandó hordozása következ
tében ; ilyenkor a g. oldalra fordul. Ezt 
az állapotot nevezzük scoliosis-nak, amely 
sokszor a gyermek testéhez nem méretezett 
iskolai padban való ferde üléstől keletkezik. 
Ezért oly fontos az iskolapad szerkezete. 
Ha a G. bármi okból mutatkozik, megfelelő 
gyógytornával kell azt ellensúlyoznunk.

Bárczi.
Gcrlőczv Zsüjmond (1863—), 1887.iskola

orvos és égéézségtantr., 1894 óta a szent 
László kórház főorvosa, 1912. egyet. rk. tr., 
1898. megindítja az Ifjúság és Egészség 
c. folyóiratot, J1807, az „Egészség Könyv
tárát‘‘ x 1921^üzOrszteKgzegészségiEgye- 
sülét elnökeT~M.'VÉgészségtanok ’XI888, 
1896y—Csapodi—I.nal). Gesundheitslehre 
f. d. Volksschulen (1891). Fodor J. Egész
ségtana (1904. átdolg.). Egészségügyi * is
merétek 'CES323- Á íertoz5'Be£®gségek és' az 
"iskola (1928) ; több mint 150 orvosi, iskola- 
orvosi és népegészségügyi cikk és tanul
mány különböző bel- és külföldi folyó
iratokban.

Gcrmanizáló törekvések. A németesítésre 
irányuló mozgalmak gyökere abból a tör
téneti kapcsolatból fakadt, amelybe ha
zánk a Habsburg-házból való uralkodók 
révén és a monarchiában elfoglalt közjogi 
helyzeténél fogva került. E törekvések a 
XVIII. sz. második felével veszik kezde
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tűket, amikor a racionalisztikus állam
filozófiától áthatott abszolút uralkodó fi
gyelme a hasznos állampolgárság nevelését 
szolgáló iskolaügyre is kiterjedt és a mon
archia sokrétű és soknyelvű népeit a holttá 
vált latin nyelv helyett a némettel akarta 
egységessé olvasztani. A magyar hatóságok 
kezéből kivett iskolaügy a bécsi tanul
mányi bizottság (Studienhofkommission) 
hatáskörébe került, ez a törekvések moz
gatója és irányítója. A G.nek hazai köz
oktatásunkban és történetünkben négy 
szakasza van : 1. Mária Terézia uralkodá
sának ideje a G. burkolt korszaka, amely 
egészen a Ratio Educationis-ig (1777) ter
jedt, sőt részben még ennek intézkedései 
is leplezett támadásnak tekinthetők. Ez 
ugyanis megkívánja már, hogy a német 
nyelv tanítására ennek nagy hasznossága 
miatt a népiskolától az egyetemig nagy 
gondot fordítsanak és kifejezi azt a remé
nyét, hogy e nyelv az ország egész terüle
tén közkeletűvé válik majd. A magyar 
nyelv tanításáról a R. E. külön nem szól. 
A nemzeti öntudatra még nem ébredt és 
formalisztikus jogi gondolkodású magyar 
rendek ezekben az intézkedésekben még 
nem láttak sérelmet. 2. Az erőszakos G. 
évtizede II. József uralkodása. 1784-től a 
a hivatalos és iskolai élet kötelező nyelvévé 
a latin helyett a németet teszi „a kalapos 
király“ és ennek tanítását a népiskolák
nak rögtön meg kellett kezdeniük, a gim
náziumok pedig 3 év után csak németül 
tudó gyermekeket vehettek volna föl. A 
tanároknak vizsgálattal kellett igazolniok 
német tudásukat, különben elvesztették 
állásukat. A már ébredező nemzeti érzés 
föllángolt az államhatalom e vakmerő kí
sérletére és a nyomában kelt közgyűlölet 
megláttatta sajátos faji értékeinket és 
ápolni kezdte a magyar nyelvet. 3. A kö
vetkező fólszázad során az a törekvés, 
hogy a magyar nyelv elől zárják el a hiva
talokat és az iskolákat, amely utóbbiak
ban az 1792. évi országgyűlés VII. t.c.-e a 
magyar tanárok számára is állított már 
katedrákat. Az állami élet és iskola hiva
talos nyelvévé a magyar csak 1844. lett.
4. Az abszolutizmus korszaka az 1849. évi 
Organisations-Entwurf-fal tette újból kö
telezővé a német nyelv tanítását a magyar 
közoktatás egész vonalán és rendelte el 
a német tanítási nyelvet. Az iskolák ellen
állásán jórészt megtört és eredménytelenné 
vált minden igyekezet. Az abszolutizmus 
bukásával (1860) ért véget e meddő küz
delem, amely részben fölfokozta a nemzeti 
öntudatot, részben pedig gyűlöletessé tett 
több mint egy századra sok nyugati kultúr- 
értéket, amelyek elől a magyar lélek a na
cionalizmus sáncai mögé vonult.

í r o d .  F in á c z y : A magyarországi közoktatás törté
nete Mária Terézia korában (1889, 1902s). K a r n is : 
Eszmények (1927). Szilá g y i F . : A germanizálás törté
netéből a két magyar hazában II. József alatt (1876). 
Be/rzeviczy: Az abszolutizmus kora Magyarországon (2.

kt. 1922). Szekfü O y .: Iratok a magyar államnyelv 
kérdésének történetéhez (1926). ß _  j j .

Germanizmusok, a. m. németességek, a 
német nyelv sajátos szerkezeteinek és szó
lásmódjainak szó szerint való fordítósai, 
pl. : gondolkodott a dolog felett (er dachte 
über die Sache nach), magyarosan : gondol
kodott a dologról; nem vesz magának annyi 
fáradságot, hogy valamit kívülről meg
tanuljon (er nimmt sich nicht die Mühe, 
etwas auswendig zu lernen), magyarosan : 
nem akar fáradni vele, hogy könyv nélkül 
megtanuljon valamit. A német művelt
séggel több évszázad óta tartó szoros kap
csolatunknál fogva nyelvünket állandóan 
fenyegeti a németes kifejezések beszivár
gásának veszélye, minthogy pedig minden 
középfokú iskolánkban is tanítjuk a német 
nyelvet, ügyelnünk kell, hogy a német
nyelvi oktatás ne váljék a szolgai módon 
való, magyartalan fordítás következtében 
a G. terjesztőjévé, hanem inkább minden 
kínálkozó alkalommal hívjuk fel a figyel
met a két nyelv között mutatkozó kifej e- 
zósbeli eltérésekre, és neveljük rá a tanuló
kat a németességek tudatos kerülésére.

í r o d .  S im á n y i Z s . : Helyes magyarság (1914s). 
U. a . : A magyar nyelv, 195—202, 219—20 (1905s). 
K elem en B . : Jó magyarság (1910). B alassa  J . : Helyes 
magyarság. A Magyar Nyelv s a Magyar Nyelvőr nyelv
művelő cikkei. A Magyarosan folyóirat. jy . J _ ß _

Gerson, Johannes (1363— 1429), családi 
nevén Jean Charlier. A párizsi egyetem 
neves kancellárja volt, egyben pedig ko
rának egyik legképzettebb tudósa: sko
lasztikus és misztikus. Nagy irodalmi mun
kásságának pedagógiai része a párizsi egye
tem tanulmányi reformálására és a vallás- 
oktatásra vonatkozik. (De parvulis tra- 
hendis ad Christum.) Kiadták a Bibi. 
der kath. Päd. XV. kt.ben (1904).

í r o d .  S c h w a b : J. G. Professor der Theologie un^ 
Kanzler der Universität Paris (1858). ß m ß ,

Gesamtunterricht. Ezzel a nyelvileg 
mogtévésztőr fartáimilag határozatlan el
nevezéssel, amelyet vagy egy negyedszázad 
előtt, Berthold Ottó bocsátott útjára, a 
németek egy ujszerttr iuundlia4oiék divatos 
tanítási eljárást jelölnek meg, amely az 
idők folyamán sokféle magyarázatot és 
gyakorlati alkalmazást érlelt. B. O. szerint 
a G.ben a kezdeményezés elvüeg a tanuló
tól indul ki. Nincsenek tantárgyak: a 
világ mint összesség ( Gesamtheit) áll előt
tünk. Az anyag birtokbavevésének mód
jára nézve nincsen szabály, szabályzat. 
Az úgynevezett „állandó elsajátítás“ nem 
engedhető meg. Ebből kiderül, hogy az 
„össztanítás“ voltaképpen alkalmi szabad 
tanítás útján közvetített oktatás, amellyel 
már Comeniusnál, majd Zillernél és Otto 
Willmann-nál találkozunk, amely azonban 
mint „új irány“ már-már jogosulatlanul 
egyeduralmat követel magának. Mert ha 
az iskolai tanítást merőben a gyermekek 
alkalmi és szétágazó érdeklődésére építe
nék fel, akkor egy az egyénre és a társa
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dalomra károsan kiható veszedelmes kísér
lettel állanánk szemben, amely a koncen
trációt is megnehezítené. A helyes középút 
az lenne, hogy a rendes tanítás mellett és 
ennek csorbítása nélkül alkalom adassék 
a szabad G.re is. A porosz kultuszminisz- . 
temek a GrundscTmle tantervei összeállí
tására vonatkozó njtnyefereifeen (1921marcl__ 
Ifi. rcndslEtT Tm'nondia, hogy~~S támlás 
legalsó fokán nem kell a tantargyákát «hä*

tárgyakat inkább fesztelenül váltaJm^íataL 
Ez irtzoTTvof* mérsókett engedméíívt jelent 
SPGrXäT szemben.

í r o d .  //. J .  S c h m io e n : 6 . in Landschulen (1928>
1. N. L. 1929, 5—6. ez.). O. M e tsch er: Was ist ß. ? Ein 
Beitrag zu seiner Wesensbestimmung (1929, 1. u. o. 
36—6. sz.). A .  B ö h m  : Der G. u. seine Grenzen (Päd. 
Mag. 1335).

Gesner, Joh. Mathias (1691—1761) né
met pedagógus, akinek két legismertebb 
munkája az Institutiones rei scholasticae 
(1715) és a Primae lineae isagoges in erudi- 
tionem universalem nominatimphilologiam, 
históriám et philosophiam, in usum prae- 
lectionem ductae (1760, illetve teljesen csak 
1775). Legeredményesebben Leipzigben és 
Göttingenben működött, ahol 1734-től 
kezdve az újonnan alapított egyetem tr. 
A neohumanizmus megalapítói közé sorol
ható, de hatással volt rá a filantropizmus 
is. Hangsúlyozta, hogy elsősorban a tanu
lásra való kedvet kell a gyermekekben föl
kelteni, a nyelvtant olvasmány alapján 
kell tanítani. A tanárnak nem szabad szö
vegmagyarázatokban elvesznie, hanem a 
tárgyi tartalomba kell behatolnia. Elismerte 
a latin mellett a görög fontosságát, de 
erősen kiemelte a matematika jelentőségét 
is (Privat se altero oculo, qui negligit 
Mathesim). Belátta a gimnázium megrefor
málásának szükséges voltát, de a filantro- 
pistákkal szemben meg volt győződve 
arról, hogy a klasszikus ókor a legnemeseb
bet és legszebbet mutatta föl az emberiség 
szellemi életében. Isagoge-jének alap- 
gondolata, hogy nem szavakat, hanem 
dolgokat kell tanítani (tárgyi oktatás). A 
reális tantárgyaknak a klasszikus iskolába 
való bevitelét is ezért szorgalmazta, épúgy, 
mint más újhumanisták. A földrajz, tör
ténelem, természetrajz tanítása mellett is 
síkra szállt. Elítélte a latin tanításának 
akkor dívó lélekölő módját, amely bizo
nyos szellemi tompultságot (stupor paed- 
agogicus) okozott. Az írók megértése volt 
jelszava. Ezen az úton a tanulók ítéletét 
fejleszteni és ízlését nemesíteni a cél. Minél 
gyakorlatibb módon kell a nyelvet taní
tani, hogy annál hamarabb lehessen az 
értékes tartalomhoz férkőzni. Nem kis 
szövegrészekkel kell elbabrálni, hanem 
minél előbb folyamatos olvasásra (lectio 
cursoria) törekedni és egy-egy írót minél 
belterjesebben megismerni.

í r o d .  K. Pöhnert: J. M. Gesner u. sein Verhältnis 
zum Phüantropinlsmus u. neuhumanizmus (1898).

F . F a u lten  : Gesch. d. gelehrt. TJnterr. 1919—21*). 
Fináczy: IV. (több helyen). Koszó.

Geszti Lajos (1885— ) bp. leánygimn. tr. ffir földrajzi tankönyvsorozatot a fiú- és 
leányközépiskizám árá; föTdrajz-pedagó- 
giai és filmoktatásra vonatkozó cikkeket. 
Tervezte, szöveggel ellátta és rendezte a 
következő oktató filmeket : Képek Er
délyből, A magyar Alföld I. II., A magyar 
tenger és környéke, A len és kender, Ho
gyan készül a kocsi ? Hogyan készül a 
hordó ? A kis Alföld, A magyar művészet 
emlékei. Nagyobb munkája : A magyar 
föld és népe (Magyarország Vereckétől 
napjainkig III. köt., 1— 160. 1., 1930).

Geyser, Josef (1869—) német filozófus, 
előbb münsteri, majd freiburgi, 1924 óta 
müncheni egyet. tr. A neoskolasztikus filo
zófiának ma egyik legkiválóbb képviselője, 
aki Husserl fenomenológiájától is termé
keny ösztönzést kapott. M. : Grundlagen 
der Logik u. Erkenntnislehre (1909). Neue 
u. alte Wege der Phüosophie (1916). Die 
Erkenntnistheorie des Aristoteles (1917). 
Über Wahrheit u. Evidenz (1918). Grund
legung d. Logik u. Erkenntnistheorie (1919). 
Lehrbuch d. allgem. Psychologie 2 köt. 
(19203). Eidologie, oder Philosophie 
als Formerkenntnis (1921). Erkenntnis
theorie (1922). Abriss d. allgem. Psycho
logie (1922). Augustin u. d. phänomeno
logische Religionsphilosophie der Gegen
wart (1923). M. Schelers Phänomenologie 
der Religion (1924). P.

Giese, Fritz W. O. (1890—). A hallei 
Institut für praktische Psychologie meg
alapítója (1918), 1923-tól magántr. és ve
zetője a stuttgarti „Techn. Hochschule“ 
pszichotechnikai laboratóriumának. A je
lenkori német alkalmazott lélektannak 
(a pszichotechnikának) egyik legkiválóbb 
művelője ; e tudománynak mind elméleti 
alapvetését, mind pedig gyakorlati meg
valósítását egyaránt megtaláljuk nála. 
A pszichotechnikát két részre osztja : az 
alany és a tárgy pszich.-jára ; az előbbi 
azokat a feltételeket kutatja, amelyek 
szerint az ember alkalmazkodik a tárgyi 
(gazdasági, politikai, kultúr) világhoz, az 
utóbbi a tárgyi világnak hasonló feltéte
leit kutatja. Az előbbihez az emberek 
alkalmasságvizsgálaton alapuló kiválasz
tása és idomítása, az utóbbihoz a munka és 
élet tárgyi alakulásai, a világítás, eszközök, 
munkapiac, a balesetek, az elfáradás stb. 
problémái tartoznak. Gyermeklélektani és 
kultúrpszichológiai müvei is értékesek. Az 
alk. lélektan egyik feladatának vallja azt 
is, hogy a kultúra jelenségeit lélektani 
szempontból világítsuk meg. A tánc, a 
sport, a girlkultúra, a hivatásra való 
nevelés stb. mind oly kultúrjelenségek, 
amelyeket legjobban lélektani alapon lehet 
megérteni. Elvi pszichológiai álláspontja 
teljesen rokon a behaviorizmussal (1. o.), 
kiváló módszeres újításai: a munkapróba
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és a spontán tér, amelyekkel a régebbi 
kísérleti lélektan illuzórius exaktságát kí
vánja helyes irányban módosítani. M .: Das 
freie liter. Schaffen bei Kindern und Ju
gendlichen (2 köt. 1914). Deutsche Psycho
logie (1916). Psychol. Wörterbuch (1920). 
Handbuch psychotechn. Eignungsprüfun
gen (1921). Berufspsychologie u. Arbeits
schule (1921). Kinderpsychologie (1922). 
Studienführer für Psychologie und Psycho- 
technik (1922). Psychotechnisches Prakti
kum (1923). Das ausserpersönliche Unbe
wusste. Theoretische Bemerkungen zum 
intuitiven Denken (1924). Die Lehre von 
den Gedankenwellen (1924). Theorie 
der Psychotechnik (1925). Psychotechnik 
(1927). Methoden d. Wirtschaftspsychol. 
(1927). Psychologie der Arbeitshand
lung (1927). Zeitgeist u. Berufserziehung 
(1927). V. H.

Gilbertus Porretanus (dela Porrée) (1154). 
Korának egyik legnevesebb teológusa és 
dialektikusa, pedagógiai szerepet mint a 
párizsi egyetem tr. töltött be és ebben a 
minőségében vezette az ifjúságot a realiz
mus és nominalizmus heves küzdelmeiben 
a helyes középúton.

í r o d .  O ra b m a n n : Geschichte d. scholastischen Me
thode (1909).

Gilbert, Humphrey Sir (1539—83) angol 
hadvezér és utazó ; 1572. Erzsébet király
nőnek részletes tervezetet nyújtott át egy 
a kormányzók és nemes ifjak nevelésére 
szolgáló Queene Elisabethes Achademy 
tárgyában, amelyet kb. egy évszázad 
múlva Milton és Kinaston feleleveníteni 
igyekezett.

Gimnasztika. Már a görögök is azt val
lották, hogy az edzett test az egészség 
feltétele (Xenophon, Memorab. III. 12). 
Platon is hangsúlyozza, hogy aki testét 
gyakorolja, olyan erőtöbbletre tesz szert, 
amelynek jótékony hatását az utódok is 
érzik (Állam IV. 424 A). A görögség virág
korában szégyenszámba ment, ha valaki 
nem törődött testével és megvénült, 
mielőtt a testi egészségnek és erőnek 
teljében láthatta volna magát (Xenophon, 
Mem. III. 12). Általános volt az a fel
fogás, hogy a tökéletes test nem természet
adta adomány, hanem a szoktatásnak, 
a helyes gyakorlásnak, a G.ának az ered
ménye (Platon, Állam VII. 518 E).
A Homeros rajzolta világban már verse
nyeket rendeznek: futásban, birkózásban, 
ugrásban, diszkoszvetésben stb. mérik 
össze képességeiket a hősök, de állandó 
jellegű testedző intézményeknek még nincs 
nyoma. A G., az észszerű testedzés leg
előbb a dóroknál virágzott: a győztesek 
túlnyomóan a dórok, ill. Spárta fiai közül 
kerülnek ki. Ha hinni lehet Platonnak 
(Állam Y. 452 6 D) és Thukydidesnek 
(I. 6, 5), a krétaiak és a spártaiak voltak 
az elsők, akik ruha nélkül végezték

gyakorlataikat. Idők folyamán minden
felé mezítelenül (görögül : gymnos) gyako
rolták magukat a görög ifjak és innen 
kapta a gyakorlóhely, ahol a versenyekre 
készültek, vagy ahol edzették testűket, a 
gymnasion nevet (Isidoras, Etymologiarum 
libri VIII. 6, 17). Eleinte a gymnasion csak 
kerítéssel körülvett futópályából és bir
kózásra alkalmas helyből állhatott. Idők 
folyamán a gymnasionban hideg, meleg, 
izzasztófürdőket, öltözőket is létesítettek. 
Vitruvius, római mérnök, Augustus kor- 
társa leír egy ilyen gyakorlóhelyet és 
az egész építményt palaest rónak nevezi. 
Ekkoriban ez a szó már egyazon jelen
tésű lehetett a gymnasionnal. Régebben 
különbség volt a kettő között: a palaestra 
a birkózóhelyet jelentette, amely csak 
egyik részét tette a gymnasionnak. Az 
önálló palaestrákban főleg gyermekek 
edzettók magukat. A palaestra magán- 
intézet, a gymnasion állami tulajdon. 
A palaestra vezetője a paidotribes, a 
gymna8Íoné a gymnastes. A paidotribes 
is taníthatott a gymnasionban, de azért 
a gymnastesnek szélesebbkörű ismeretek
kel kellett rendelkeznie. Palaestra kisebb 
falvakban is volt, gymnasion csak váro
sokban. Az ifjak gyakorlatait ellenőrizte 
az archon (Lukianos Anacharsis 3), de 
minden gymnasionnak volt külön fel
ügyelője, gymnasiarches-e is. Ez gondos
kodott az épületek karbantartásáról, az 
áldozati állatokról, ő alkalmazta a tanító
kat és ő szerezte be a szükséges olaj- 
mennyiséget. Hermest tekintették a G. 
védőjének, neki s mellette Heraklesnek 
volt szentelve a legtöbb gymnasion. 
A gyakorlatok az isteneknek bemutatott 
áldozatokkal kezdődtek (Platon, Lysis
IV. 207 D). A palaestrában mint ahogy 
neve is mutatja (pale =  birkózás), főkép
pen a birkózásra tanították a gyermeke
ket, megismerkedtek a távol- és magas
ugrással is, de idejük jórészét játékokkal 
töltötték. A görög gyermek is szívesen 
eresztett fel sárkányt, örömmel játszott 
szembekötősdit, bujósdit, páros-páratlant, 
de különösen a labdajátékokat kedvelte. 
A játékok a gymnasionban is helyet kap
tak, de inkább csak azok, amelyek főkép
pen erőt és kitartást igényeltek. Hogy 
mily nagy fontosságot tulajdonítottak a 
játéknak, mutatja Platonnak az a gon
dolata, hogy a gyermek játékait úgy kell 
megválasztani, hogy azok összhangban 
legyenek a neki szánt hivatással (Törvé
nyek, 643 B-C). A futást kisebb távolságo
kon kezdték, aztán fokozatosan tértek 
át a stadionra (ez Olympiában 192-27 m 
volt, másutt valamivel rövidebb), aztán 
ennek a kétszeresére, a diaulosra. Olympiá
ban gyakorolták magukat a magas- és tá
volugrásban is, m. p. olyképpen, hogy 
markukban — az ugrás erejének növelése 
céljából — kőből vagy vasból készült len-
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dítőt (görög neve: halter) szorítottak. A 
birkózást is űzték. Ez volt a görög G. 
magva, azt tartották róla, hogy a testet 
az erő és egészség magas fokára emeli 
(Lukianos, Anacharsis 24). A gymnasion 
gyakorlatai között szemre talán a leg
szebb volt a diszkoszvetés, amely főképpen 
a vállakat és a lábizmokat erősítette. 
A gerelyvetésnek a gymnasion gyakorlatai 
közé való felvételét hadászati szempontok 
is javallották. A görög testi kultúra 
irányítói már régen felismerték, hogy 
mindegyik testedző ág más-más izmokat 
foglalkoztat, egymagában egyik sem ve
zet el a kívánatos testi tökéletességhez. 
Ez a tapasztalat buzdíthatott egy összetett 
versenynek, a pentathlonn&k a létesítésére, 
amely 5 számból (futás, távolugrás, disz
kosz- és gerelyvetés, birkózás) állt. Hogy 
mily nagy becsben volt, mutatja Aristote- 
lesnek az a véleménye, hogy a pentathlon- 
versenyzők a legszebb emberek (Rhetorika
I. 5). Lukianosnak Anacharsisából tudjuk, 
hogy az ökölvívás is dívott a gymnasion- 
ban. A birkózás és ökölvívás egyesítésé
ből keletkezett pankrationra is megtaní
tották a gymnasionok ifjúságát. Mind
ezeket a gyakorlatokat nem ötletszerűen 
vették fel a görögök nevelési rendszerükbe. 
A nehéz atlétika ágainak, a birkózásnak, 
ökölvívásnak, pankrationnak felvételénél 
elsősorban a háború követelményeire gon
dolhattak — Platon meg is mondja, hogy 
a gymnasiont a háborúra való tekintetből 
létesítették a törvényhozók (Protagoras 
313 D) s Aristoteles is kiemeli, hogy a 
gimnasztika bátorságra nevel (Politika 
VIII, 2, 3) — de esztétikai szempontok 
is mellettök szóltak : a küzdelem közben 
keletkezett plasztikus mozdulatok, hely
zetek szemlélése gyönyört keltett a nézők
ben. Vázaképek a G. oktatóját kezében 
bottal ábrázolják. Ez és egyéb adatok 
a mellett szólnak, hogy testi fenyíté
ket is alkalmaztak, hogy a fegyelmet 
fenntartsák és a lomhákat fokozottabban 
munkára sarkallják. Az állam jövője szem
pontjából mély értelme volt, hogy — kivált 
a dóroknál — a nőket is gimnasztikái 
gyakorlatokra fogták. Chios szigetén, ha 
hinni lehet Athenaiosnak (Sophisták lako
mája X III. 20), a leányok if jakkal is bir
kóztak. Idővel a görögök ráeszméltek 
arra, hogy a testi derékség és szépség 
önmagában még nem teszi tökéletessé 
az embert, hanem ehhez még a szellem, 
a lélek kiművelése is szükséges. A gymna- 
sionban lassanként az értelemre és az 
erkölcsre irányuló nevelés is otthont 
talál. Sokrates korában már általános a 
szokás, hogy az élemedettebb korban 
levők is eljárnak a gymnasionba, részt- 
vesznek a könnyebb gyakorlatokban, sétál
nak a futópályák közt, az árnyas platán
fák alatt, társalognak, vitatkoznak egy
mással, majd meg elvegyülnek az ifjak

között s velők is beszélgetésbe elegyednek. 
Bölcsészek és szofisták is felkeresik a 
gymnasiont és előadásokat tartanak az 
ifjúságnak erkölcsi fogalmakról, esztétiká
ról, összhangról, helyes nyelvhasználat
ról, zenéről, csillagászatról; az ifjak jelen
létében tárgyalták meg a közügyeket, 
de ugyanott szellemi versenyeket is ren
deztek részökre : ezekben a szabad- vagy 
a rögtönzött előadásban való készségüket 
mutatták be (Paus. VI. 23, 7). A gymnasio- 
nokban, stadionokon szüntelen versengés 
fo ly t: a győzelem lebegett minden ifjú 
szeme előtt. A leikébe oltott versenyvágy 
volt szülője annak a törekvésnek is, hogy 
majdan szellemi téren is olyant alkosson, 
amellyel megszerezheti a pálmát. Ebben 
rejlik a görög G.nak nagy erkölcsi értéke. A 
görög világ elhanyatlásával egyre jobban 
háttérbe szorul a G. Galenos a Kr. u. 2. szá
zadban még az orvostudomány szerves ré
szének tartja és az egészségápolás hatékony 
tényezőjének tek inti; de a római nevelési 
rendszerben már csak foszlányai vannak. 
A mezítelenségnek a görögségnél kifejlő
dött kultusza a római ember szemében 
fajtalanság (Cicero : Tűse. disp. IV. 33), 
a gymnasionokban eltöltött idő — haszon
talan időpocsékolás (Cicero : De republica
IV. 4), így aztán érthető, hogy Rómában 
nyoma sincs a görög gymnasionnak. Az 
ifjakat ott is testgyakorlatra fogják ugyan, 
de csak gyakorlati célból, hogy jó katonák 
váljanak belőlük. A test kultuszát a X IX . 
század végén, a német nevelési rendszerek
ben iktatják ismét jogaiba. Ám a Guths- 
Muths-Jahn-féle tornát helytelenül azono
sítják a görög G.val, mert ennek egyik 
jellemzőjét : a mezítelenséget nem vet
ték át a németek ; de eltérés van a 
szerekben és a gyakorlatban is. A görögök 
csak könnyű szerekkel (diszkosz, gerely, 
labda) dolgoztak, a németek nehezekkel 
(korlát, nyújtó, létra, árboc) is ; azok 
csak a földön végezték gyakorlataikat, 
ezeknél egy részök a levegőben megy 
végbe. A német torna már jóideje érez
teti áldásos hatását, amikor nálunk is 
kezdenek ráeszmélni a G. fontos
ságára. „Fiad és leányod — írja Clair 
Ignác, a magyar torna megalapozója 
1836. — semmiben se örökösödjék : mí
veld elméjüket legfeljebb csak gyéren, 
de ép, izmos, ügyes testet szerezz nekik 
s majd egyszer hamvaidat áldani fog
ják . . . Míveld azonban lelköket a leg
magasabb fokig s ne figyelmezz testök 
épségére és ők ha elkényeztetett, nyomorú 
teremtések lesznek — később a tudomá
nyok világánál is hiányos nevelésedre 
szomorú szívvel emlékezendenek vissza, 
midőn az erőtlenség vonaglásait izmaik
ban és a sír borzadalmát belsejekben 
naponként fogják érezni“ (Hasznos Mulat
ságok 1836 máj. 28). Clair testgyakorló 
intézete, majd a belőle keletkezett Nem-
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zeti Toma Egylet (1. Egyletek) lett 
hazánkban az újkori G.nak és általában 
a test kultuszának klasszikus otthona.

í r o d .  Hieronymus Mercurialis: De arte gymnastics 
libri sex. (16014). K. Schneider: Die griechischen Gym
nasien und Palästren (é. n.). Fináczy : I. (1922*). B. 
Schröder: Der Sport im Altertum (1927). Mező F. : 
Az olympiai játékok története (1928, németül is megj. 
1930). S ik ló ís y  L . : A magy. sport ezer éve I—III. 
(1927-29). Mező.

Gimnázium : 1. Középiskolák.
Giovanni da Ravenna (-di Conversing 

és -Malpaghini). A korai olasz renaissance 
két vándortanltója, akiknek tanítványai 
közül kerültek ki a renaissance későbbi 
nagy tanítómesterei, mint pl. Vergerio, 
Poggio, Guarino és Vittorino (1. o.). B. B.

Girard, 1. Jean-Baptiste, egyházi nevén 
le Pere Grégoire G. (1765— 1850), ferenc- 
rendi szerzetes, Svájcnak Pestalozzi után 
legkiválóbb pedagógusa. Tanulmányozta 
Pestalozzi burgdorfi iskoláját, s 1804—23. 
őneki magának is híres iskolája volt 
szülővárosában, Freiburgban (Fribourg). 
Módszere abban állott, hogy a tanítást 
megosztotta a tanítók és a tanításban 
segédkező idősebb tanulók (monitorok) 
között (enseignement mutuel mixte). Az 
anyanyelvi oktatásnak pszichológiai alap
vetést adott. Akadémiai kitüntetésben 
részesült pedagógiai főműve : De l’ensei- 
gnement régulier de la langue matemelle 
dans les écoles et les families (1844). 
Coms éducatif de la langue matemelle, 
7 köt. (1845—8). V. ö. G. Compayré : 
Le Pere G. et l’éducation par la langue 
matemelle (1907). N . J . B. — 2. Paul 
(1852— 1922), francia hellenista. Kiváló 
művet írt a régi athéni nevelésről : L’édu
cation athénienne au Ve et IV0 siécle 
avant J.-C. (18912).

T"'i|V>" (la<M-—) pedagógus és író, 
ny. szív. felső kér. isk. tr. Tanult Jenában, 
Zürichben, Párizsban, Londonban tTTöX“ 
fordbíiiTTS. Tanított Aninabányán, Nagy- 
becskereken, Jenában, Konstantinápoly
ban, Kolozsvárt, Bp.en. M .: Evolutionismus 
u. Erziehungslehre (1897). La pédagogie 
de Herbart (Paris 1905, Írod. 397—402. 1., 
ism. Fináczy: M. P. 1905). Az egyéni 
oktatás rendszerei az iskolában (k. ny. 
1913). Egy új neveléstudományi rendszer 
alapvonalai (M. P. 1915). Herbart erkölcs
tana (k. ny. 1915). A jellemnevelés módja 
és eszközei (1921). Átöröklés és nevelés 
(1928). Die Entwicklungstheorie in ihrer 
Beziehung zur Pädagogik (1931). — V. ö. 
Vikár K.: G. L. (Tanulmányok és tanul
mányutak. A Magy. Neveléstud. Társ. 
kiadványai II., 7—17. 1.).

Goclenius, 1. Konrád (1455— 1539) Sturm 
tanára volt Löwenben a hieronymiták 
iskolájában. — 2. (Göckel) Rudolf (1547— 
1628) összekapcsolja Ramus Péter dialek
tikáját, Aristoteles logikájával. Tőle szár
mazik az első pszichológia (1590). Sz.

Goethe, Johann Wolfgang. A nagy német 
költőfejedelem (1749— 1832), aki isten
áldott hosszú életén át sok iránnyal, 
koreszmével ismerkedett meg és szellemi 
rugékonyságával későbbi éveiben is min
dig beleélte magát lényegükbe, olyan 
fejlődésen ment át e tekintetben, hogy 
a modem német tudomány újabban való
ságos Goethe-kort különböztet meg (H. 
A. Korff nagy műve : „Geist der Goethe
zeit“ 1923—30), amely nem kevesebb 
mint öt nagy szellemi áramlat egymás
utánját fogja át. Spranger szerint „ön- 
metamorfózisra való hajlandósága“ is 
kellően magyarázza azt, hogy sok min
denről s így a nevelésről való nézetei is 
fejlődésen mentek át. Több nagy művében 
elszórtan vannak nevelésre vonatkozó 
érdekes eszméi, de a Wilhelm Meisters 
Wanderjahre-ban (II. könyv, 1—2. fej.) 
behatóbban is írt egy pedagógiai utópia
félében egy nevelési rendszerről (Päda
gogische Provinz). Talán még mélyebben 
szántó a következő sokat idézett két sora 
(Vier Jahreszeiten : Herbst, 53):

Gleich sei keiner dem Andern, doch 
gleich sei jeder dem Höchsten.

Wie das zu machen ? Es sei jeder voll
endet in sich.

Az egész nevelés feladatának egyébként 
csak az egyénben rejlő képességek, tulaj
donságok kifejtését látta (Hermann u. 
Dorothea III. Thalia. Die Bürger, 3. sor : 
„Was im Menschen nicht ist, kommt auch 
nicht aus ihm, und schwerlich“ . . .); 
ennek eszköze pedig a tevékenység, a 
cselekvés, a tett (Faust I. Studierzimmer, 
1236— 37. so r : „Mir hilft der Geist ! 
auf einmal seh’ ich Rat Und schreibe 
getrost: Im Anfang war die Tat !“). 
A tevékenység maga az élet és minden 
életnek legfőbb célja. Cselekedjetek és 
jobbakká váltok ! Bírjátok cselekvésre 
(és irányítsátok helyesen) a gyermekeket 
és könnyű lesz hibáikat kijavítani azáltal, 
hogy jobb ösztöneiket és képességeiket 
tevékenységgel fejlesztitek ! Ez többet ér 
tilalmaknál és megrovásnál. Az ember 
természettől fogva tevékeny lén y : utat 
kell engedni helyes irányban ennek a jó 
ösztönnek és készséggel fogja a vezetőt 
követni. Kora ellen fordulva is kikel a 
„hasznos“ túlbecsülése ellen, mert az 
csak egy része annak, amit érdemes 
megismerni ; ahhoz, hogy bármit is igazán 
tökéletesen bírjunk, önmagáért kell vele 
foglalkoznunk. Az embert a sors is neveli, 
de ez W. Meister szerint drága nevelő 
(Das Schicksal ist ein vornehmer, aber 
teurer Hofmeister. Ich würde mich immer 
lieber an die Vernunft eines mensch
lichen Meisters halten. — Lehrjahre: 
II. könyv, 9. fej.). Goethe weimari kertjé
ben két szimbólumot állított föl, amelyek 
az ő szemében az ember fejlődésének
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főtényezői: egy kockát és egy golyót: 
az állandóság és az örök változás jel
képei. A sors véletleneivel szemben áll 
az értelmes nevelés a maga tervszerű
ségével. A nevelés végcélja pedig : az 
egyénnek a köz szolgálatában álló, zárt 
egyéniséggé történő képzése. Ennek el
érését elsősorban a belecsepegtetett (maga
sabb értelemben vett) vallásos jámbor
ság biztosítja. A kereszténység nagyra
becsülése éppen a Wanderjahre fentebb 
említett pedagógiai utópiájából is kivilág
lik. Mint ott, úgy nála is szerepet játszik 
a megpróbáltatás, de a sors próbáin 
átesett ember legyen felebarátainak veze
tője, hogy őket hasonló szenvedésektől 
lehetőleg megóvja (Wahlverwandtschaf
ten : Ottilie sors általi nevelésével kap
csolatban). A Wander jahre pedagógiai 
provinciájában a nevelés az egyéni és 
szociális művelődésnek lehető összeegyez
tetését célozza. A hangsúly az erkölcsi 
nevelésen van. Elsősorban az áhítatos 
tiszteletet (Ehrfurcht) kell fölébreszteni 
a gyermek lelkében. Ez három dologra 
irányul : arra ami felettünk van (Isten), 
a körülöttünk levőre (embertársak) és 
az alattunk levőkre (a föld, amely jó 
mellett szenvedést is ad nagy bőségben). 
Ennek megfelelőn három üdvözlési forma 
van a „provinciában“. A legnagyobb 
büntetése egy esetleg megtévedő tagnak 
itt, hogy nem szabad egy ideig tiszteletet 
adnia ! Ez gyönyörűen domborítja ki, 
hogy ennek soha sem szabad kényszer
nek lennie, hanem spontán, örömteljes 
készségként kell jelentkeznie. A nevelő
nek mindenekelőtt neveltje egyéniségét 
kell megismernie. A meglátott uralkodó 
hajlam kifejlesztése következik azután, 
de az egyoldalúságot el kell kerülni. 
Wilhelm fia, Felix pl. lovaglás és lóidomí- 
tás mellett nyelvek tanulásával foglalko
zik és, mint minden ottani növendék, 
művészi nevelésben is részesül, mert a 
művészetek hozzák egymáshoz köze
lebb a lelkeket. Goethe egyébként meg 
volt győződve a klasszikus irodalom
nak nagy nevelőértékóről és e tekintet
ben felfogása közel áll a neohuma- 
nistákéhoz.

í r o d .  A t t a i n . :  G. neveléstan! elvei (Nemzeti Isk. 
1908, 19. bz.). B itzó  S .  : G. pedagógiai eszméi Wahl
verwandtschaften c. regényében (Urania, 1912, 11—16). 
M . W u n d t : G.s Wilhelm Meister u. d. Entwicklung d. 
modernen Bildungsideals (1913). J .  C o h n : Wilh. Meisters 
Wanderjahre (Logos 1 , 1910—11). E . S p ra n g er : Goethe 
(Kultur u. Erziehung 1925*). 0 .  W ürtenberg: G. u. der 
Historismus (1929). F in á czy  : IV. (228—32. s. m. t. h.). 
K é p é r t .  (AI. V .) Kemény F. : G. és a testi nevelés 
(1902). Nagy J. : G. és az idegen nyelvek (1910). 
Teveli M. : G. és Pestalozzi (1910). K. F. : A pedagógiai 
G. irodalom (1932 : 1. sz.). U. a . : G. mint nevelő 
(N. L. 1932, 5. sz.). K .O SZÓ .

Gogoly, Nikolaj Vaszilyevics (1809—52) 
az orosz regényirodalomnak atyja és kiváló 
humorista, rövid ideig a szentpétervári 
egyetemen a történelem tr. Műveiben 
sűrűn foglalkozik a nevelés és tanítás

kérdéseivel. Mély vallásos érzéstől áthatva, 
hisz az emberek jó tulajdonságaiban, ame
lyek azonban helyes vezetés (értsd jó 
iskola) hiányában leromlanak. Arabeszki 
(1835) c. kötetében két tanulmányban 
foglalkozik a történelem és a földrajz tan
tervével, tanításának módszerével (német 
fordításban : Über den Unterricht in der 
Weltgeschichte és Gedanken über Geo
graphie für die unteren Klassen, az Ara
besken e. kötetben, kiadta O. Buek, 1912 ; 
magy. ford. Szómán J. 1900). Az iskolában 
szerzett tapasztalatait és nézeteit leg
nagyobb alkotásában, a Holt lelkek c. 
regényes korrajzban foglalja össze (1837 ; 
magy. ford. Szabó E. 1905). Ennek egyik 
fejezetében szembeállítja egymással a jó 
és a rossz iskolát és kidomborítja peda
gógiai gondolkodásának két fő szempont
ját : az állampolgári nevelést és a tehet
ségesek külön iskolázását. V. ö. Goldziher 
Mária : G. eszméi a nevelésről (M. P. 1918, 
419—24).

Goldbergi iskola : 1. Trotzendorf.
Goldsmith, Oliver (1728—74) angol költő 

és író. Egy ideig tanító is volt, de ezen a 
pályán nem boldogult és íróvá lett. Híres 
családi regényében The Vicar of Wake
field (magy. A vékfieldi pap, Csórja F. 
1831, Ács Zs. 1855, 1873, 1878) írja, hogy 
inkább lenne newgati börtönőr, mint fiúk 
tanítója. Ám azért nagy véleménnyel volt 
a tanítói hivatásról : ,,A társadalom vala
mennyi tagja között nem ismerek haszno
sabbat vagy tiszteletreméltóbbat a tanító
nál . . . Nem látok olyat, akit általában 
jobban megvetnének, vagy akinek képes
ségeit olyan rosszul jutalmaznák.“ G. a 
nevelésben konzervatív és Locke-éivel el
lentétes nézeteket va llo tt: híve a nyilv. 
iskolázásnak, a tanulók önbíráskodásának, 
a klassz, nyelveknek, a testi fenyítésnek 
(amelyet az iskolaszolga végezzen, nehogy 
a tanító iránti szeretet csorbát szenved
jen), ellensége minden korai érettségre 
irányuló törekvésnek és a szellemi túlter
helésnek. The Deserted Village c. mű
vében egy tanító, The Schoolmistress c. 
költeményében egy tanítónő képét raj
zolja, akik az akkoriban virágzó keresz
tény puritán Charity-Schoolban mű
ködtek. V. ö. Br. Dressier: Geschichte 
d. engl. Erziehung (1928, 142—43.,
237. 1.).

Goldziher 1. Ignác (1850—1921) orien
talista, a tudományéi! itízlámkutatás egyik 
megalapítója, 1904. a bp. egyet. r. tr. A M. 
T. Ak. rendes és igazgatósági tagja, az 
I. oszt. elnöke, a legtöbb európai aka- 

■ dómiáliUk Lag ja. Dolgozatai közül a peda
gógia körébe vágnak és részben alapvető 
jelentőségűek : Tanügyi reformok Egyip
tomban (Magy. TanügyV‘TT8W,--H-.'-129— 
137, 201—208). A ., hó^er., tanulmány ok 
főiskoláinkban (u. o. 94—99). “Töchter
erziehung im Orient (P. Lloyd 1874,
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372. sz.). A mythologia tanításáról
(Magy. Tanügy, 1875, IV. 115—20, 
172—77). Muhammedán főiskolai élet 
(Bp. Szemle XX. 302—23). Talmud- 
tóraintézetek (Magy. Zsidó Szemle, 1885, 
II. 536—44). Talmudtóra, hittanítás, pro
szeminárium, szeminárium (Magy. Zsidó 
Szemle, 1886, III. 214— 19). Education 
(Hasting Encyclopaedia of Religion and 
Ethics, V. 198—207). Ez utóbbi dolgozat 
javarészt az elemi oktatás történetének 
van szentelve. Heller. — 9. Kárain M8S1—1
G. 1. fia. Göttingenben is tanult. A polgári
ífete—tanárképim fnúlr tr (1000 1929), a
keresk. tanárképző intézeten előadó tr. 
(1916— 1919) volt, 1911 óta műegyetemi 
mtr. Értékes működést fejtett ki a mate
matikai és a gazdasági tárgyak, „tanítása 
reformjával kapc^jatban s az erre vonat- 
kofcő'TTemzBtKőzr-bibliográfiája, amelyet 
D. E. Smith-vei együtt szerkesztett, az 
északamerikai közokt. kormány kiadásá
ban lelent meg. Elölik része volt még a~ 
polgári es a Keresk. iskolák tantervének és 
utasításainak megalkotásánál. Nagyszámú 
matematikai didaktikai vonatkozású ér
tekezést és könyvismertető cikket irt bél
és külföldi szaklapokba; legutóbbi idevo
natkozó dolgozata az amerikai matema
tikus tanárok nemzetközi szövetsége 1929. 
évkönyvében jelent meg. Sós.

Gombos Ferenc Albin (1873—) peda
gógia Ö9"Tró, brassói reál., majd bp. áll., 
utóbb gyakorló gimn. tr., a M. T. Ak. lev. 
tagja. Kiváló buzgalommafés sikerrel szol
gálja az iskolai kirándulások és utazások 
ügyét. M. : számos történeti monográfia 
és ifj. irat. Ilyenek : A Robinsonok ki
rálya (1910). Hájas Muki kalandjai (1910).
H. M. mint Robinson Crusoe (1914). Szent 
László piros rózsája (1923) stb. Középkori 
krónikások (kútfőgyüjtemény). Az 1437. 
évi parasztlázadás története (1898). Paulus 
Diaconus (1901). Luidprand történeti mun
kái (1908). Freisingi Ottó krónikája (1912) 
stb. Összefoglaló történeti előadások (Urá
nia : Népszerű tud. felolvasások).

r  "Gondnokság. Az állami elemi nép-
I iskolák anyagi ügyeit nem iskolaszékek,
i hanem gondnokságok intézik. Az 1907: 

XXVI. t.c. 15. §-a értelmében minden 
községben, ahol áll. népiskola áll fenn,

; G alakítandó. A G.ok teendőit a vk. 
j miniszternek 1909. évi 53.000. sz. ren

deletével kiadott „Utasítás az állami 
elemi népiskolák gondnoksága és az 
állami elemi népiskolák tanítói, illetve 
igazgató-tanítói számára szabályozza. Az 
Utasítás I. része négy fejezetben 
az áll. elemi népisk. G.-ról szól és 
pedig az 1. fej. a G. megalakításáról 
és szervezetéről, a 2. fej. a G. teendői
ről az elemi iskolák anyagi ügyei körül, 
a 3. fej. a G. teendőiről a tankötelezettség 
végrehajtása és az iskolai rendtartásra 
nézve s a 4. fej. a G. teendőiről a gazda

sági népiskola ügyei körül. A G. felügyel 
arra, hogy a tanítótestület tagjai a szor
galomidőt pontosan megtartsák, a tanítási 
napokon a tanítást tényleg végezzék. 
Köteles meggyőződni arról is, hogy az 
iskolai rendtartási naplók pontosan ve
zettetnek-e és hogy a tanulók el vannak-e 
látva a szükséges tankönyvekkel és író
szerekkel. Az ellenőrző gondnoksági tag 
betekinthet az osztálykönyvbe is, hogy 
abból meggyőződést szerezzen, vájjon a 
tanító az órarend szerint tartja-e meg 
az órákat. Az áll. elemi iskola egész 
tanulmányi rendjét, belső életét, összes 
szellemi ügyeit a tanító, illetve több- 
tanítós iskolánál az igazgató-tanító intézi 
a tanítótestülettel egyetértőleg. A G. az 
igazgató-tanító útján köteles a tanító- 
testülettel közölni : az iskola rendes meg
állapított évi költségvetését, a számadási 
felmentvényeket, pótállamsegélyek enge
délyezését, hitoktatói díjak, női kézimunka, 
gazdasági népiskolai tiszteletdíjak enge
délyezését, szolgatartási díj felemelését, 
átalakítások, felszerelések, bútorzatok s 
új építkezésekre vonatkozó rendeleteket.
A kir. tanfelügyelő közli a G.-gal a taní
tók személyében történő változásokat, i 
A G. elsőfokú bíráskodást gyakorol a 
tanító és tanulók szülei között felmerülő |
panaszokban. Körösi,.__J

Gondolkodás. Logikai értelemben véve 
a G. nem más, mint egyes érvényes 
jelentmények, gondolattartalmak összes
sége. Pszichológiai értelemben a G. az 
a tudatfolyamat, amely vagy általában 
a tárgytudatot jelenti, vagy pedig egyes 
gondolati aktusokat (ítéletek, fogalmak, 
következtetések) és ezeknek összefüggő 
egészét (K om is: Lelki élet, III. [1919]
74. kk. 11). A „gondolkozás lélektana“ 
(„Denkpsychologie“) részben a G. pszi
chológiai folyamatainak tapasztalati-kí
sérleti vizsgálatát jelenti (Külpe, a würz- 
burgi iskola), részben a logikai és lélek
tani szempontok összekeveréséből ala
kult újkanti vizsgálatokat s a pszichologiz- 
mus egyoldalúsága ellen küzdő feno
menológiát (Husserl). A G. lélektana 
kutatja a szemlélettelen („tiszta“) gon
dolkodás kérdését, az elvonás, egyetemes 
fogalomalkotás, ítélésaktusok törvényeit 
és feltételeit, az állítás és tagadás, az 
evidencia, a nyelv és gondolatok össze
függésének kérdéseit; vizsgálja továbbá 
a G.nak lélektani típusait (elemző-össze
tevő, ötletes és rendszeres, utánzó és 
teremtő), végül az intelligenciával való 
viszonyát. Ami ezt az utóbbit illeti, az 
újabb, főképpen angol-amerikai lélekbúvá
rok elválasztják a G.t az értelmességtől 
(intelligencia), bár a két fogalom úgy 
látszik mégis részben fedi egymást. Az 
intelligencia, amely lehet szótlan és pusz
tán mozgás-tevékenységben is megnyilat
kozó, Claparéde szerint nem más, mint

23*
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..problémák megoldásának képessége“ 
(„globális“ intelligencia), W. Stem sze
rint : „általános képesség arra, hogy 
gondolkodásunkat tudatosan új követel
ményekre állítsuk be“; e képesség, Binet 
szerint magában foglalja: a probléma 
megértését, a célszerű gondolatirányulást, 
a lehetséges megoldások terén való inven
ciót s végül a kritikát (v. ö. Piéron: 
Le développement mental et Pintelligence, 
1929), ami a G.nak Meumanntól kívánt 
meghatározásával közeli rokonságban van. 
Az intelligenciának további kérdése az, 
vájjon általános, az egyes fajlagos értel- 
mességi területek G.i műveleteitől külön
böző, mintegy felettük álló tényező-e 
(Spearman : G.faktor), vagy nem ; az is 
vizsgálat tárgya továbbá, mikép aránylik 
a lélektani értelemben vett intelligencia 
az iskolai intelligenciához és mily össze
függésben van a figyelemmel, emlékezettel 
stb. Az intelligenciavizsgálatok (1. o.) 
Binettől indultak ki s ma két főtípusuk 
van : a Binet-Simon-iéle és Yerkes-Wood- 
féle ; az utóbbi egységessé teszi és tökéle
tesíti az életkor és az értelmi kor (ágé 
mental) kiszámítását, megfelelő tesztek 
segítségével. A pedagógiát különösen a G. 
fejlődése s a gyermek és az ifjú G.ának 
sajátosságai érdeklik. A gyermeki G. fej
lődésén sokan az általános lelki fejlődést 
értik. Szorosabb értelemben azonban a G. 
fejlődésén az elvont gondolatok első jelent
kezését (Meumann), a számfogalmak el
sajátítását (Decroly), bizonyos meghatáro
zásokat (Binet) értjük, továbbá a jelzett" 
műveletek kapcsolódását a nyelvvel. A 
gyermeki G. sajátosságait legkimerítőbben 
Piaget vizsgálta s a következőket állapí
totta meg : a gyermek G.a egocentrikus 
(a gyermek énje uralkodó, kizárólagos), 
szinkretikus (az elemzést és összetevést 
megelőzi a gyakorlati cselekvést lehetővé 
tevő differenciálatlan tárgy- és szituáció
felfogás) ; a gyermek animista (a természet 
tárgyainak is személyi, emberi létet tulaj
donít) ; a gyermek többé-kevésbbé arti- 
ficialista (amennyiben a természet tárgyait 
s jelenségeit mesterséges gyártmányoknak 
tekinti (5—6 éves korig). A serdülés 
kezdetéig a gyermek G.a realisztikussá 
alakul át (gyüjtőszenvedély, „Robinson
kor“ a 11— 12. évben). Viszont az ifjú
kor G.át jellemzi a túlságos logicizáló 
hajlam, a vitatkozás szeretető, a sza
vaknak nagy jelentősége és bizonyos 
éretlen idealizmus, a reális kritika hiánya. 
Nagyobb fokú fajlagos értelmesség azon
ban mind a gyermek-, mind az ifjúkorban 
gyakori jelenség.

í r o d .  Karnis: A lelki élet (III. 1919, 74. 1. 1.). 
Banschburg: Az emberi elme (1 ,1923, 250.1. f.). Piéron : 
Ee développement mental et l'intelligence (1929). 
Meumann : Vorlesungen z. Einf. in die exp. Päd. (I. 
1911*). K. Bühler: Abriss der geistigen Entwicklung 
des Kindes (1929*). Pröbes: Lehrb. der exper. Psychol. 
(II. köt. 1929*, 163. 1. f„ további irodalom), f .  H .

Gondozónő (gyermekgondozónő) oly szak
képzett női munkaerő, aki a csecsemő és 
gyermek gondozásában, ápolásában és 
táplálásában elméletileg és gyakorlatilag 
olyan fokú kiképzést nyert, hogy a szülők
nek gyermekeik gondozásában, zárt inté
zetek orvosainak az egészséges vagy beteg 
csecsemők és gyermekek gondozásában és 
ápolásában segédmunkaerőként alkalmaz
ható. Magyarországon a legutóbbi időkig
G.ket nem képeztek s az ily irányú szük
ségletet külföldi, leginkább angol, francia 
és német munkaerők fedezték. A magyar
G.képzós megvalósítása és európai szín
vonalra emelése Heim P. érdeme. Az ő 
klinikáján képzett Heim-nővérek már tel
jesen egyenrangú munkaerők az angol 
nurse-ökkel, a francia bonne-okkal és a 
német schwesterekkel. G.ket ezidőszerint 
Magyarországon a pécsi és szegedi gyermek- 
klinikákon és a bp.i Fehérkereszt gyermek- 
kórházban képeznek. A képzés tartama 2 
esztendő, díjtalan és ingyenes teljes ellátás 
mellett. A felvétel előfeltételei : betöltött 
20.év, legalább áközépisk. oszt. előképzett
ség, feddhetetlen előélet, kifogástalan egész
ségi állapot és rátermettség. A tanfolyamra 
való felvételt 5—8 hónapig tartó gyakorlati 
munka előzi meg, amely eltölthető bár
mely gyermekegészségügyi intézetben vagy 
az Orsz. Stefánia Szövetség intézeteiben.

Tiitller.'
Gossler, Gustav (1838— 1902) porosz 

államférfi, 1879. közokt. államtitkár, 1881. 
porosz k f i z ő k t V m i n . v ( ; f > r r r r ~ V p t f f i í ' ' í r k ü T E f f r -  

harcnaKT”a népiskolából kiküszöbölte a 
lengyel nyelvet, a középisk. tanárok gya
korlati kiképzésére 35 gimn. szemináriumot 
szervezett, a tanítóképzőkbe bevezette a 
gazdasági ismeretek elemeit, 1882. rende
letet adott ki a játékterek, tomajátékok 
és leányok tornája ügyében és a kötelező 
tornaórák számát hetenként kettőben álla
pította meg. Erős ellenfele volt a reál- 
gimnáziumnak és az 1890. évi dec. berlini 
iskolaértekezlet után hirtelen lemondott.

Gouin, Francois (1831—98), francia filo
lógus, az idegen élőnyelvek tanításának új 
módszerét találta fel, amely főként Angliá
ban és Amerikában vált népszerűvé. Mód
szerét kifejtő művének címe : L'art d'en- 
seigner et d’étudier les langues (1880, 18973). 
Természetes módon akarta tanítani az 
idegen nyelvet, úgy, ahogyan gyermek
korunkban anyanyelvűnket tanuljuk. 
Minthogy pedig a gyermek játszani szeret 
és játékos cselekvésének minden mozzana
tát beszéddel szokta kísérni, G. az idegen 
nyelvek tanulását is össze akarta kapcsolni 
valóságos vagy képzeletbeli cselekvéssel. 
Lehetőleg sok mozzanatra aprózta fel a 
cselekvést, s az így keletkező cselekvés
sorozatot tárgyánál fogva összefüggő mon
datsorozattal fejezte ki (G.féle sorozatok 
rendszere). E módszernek lényege tehát az, 
hogy a tanulók által a valóságban véghez-
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vitt vagy csak elképzelt cselekvéssoroza
tokhoz rövid, egyszerű mondatok fűződ
nek, amelyekben mindig az ige van a 
figyelem középpontjában, mint a cselekvés 
kifejezője. Pl. az ajtó kinyitásának mozza
natokra tagolásából a következő cselekvés- 
és mondatsorozat származik : Je vais vers 
la porté. Je m’approche de la porté. Je 
m’arréte á la porté. J ’allonge le bras. Je 
prends la poignée. Je tourne la poignée. Je 
tire la porté. La porté cede. La porté tourne 
sur les gonds. La porté s'ouvre de plus en 
plus. Je láohe la poignée. Eredeti, követ
kezetesen megvalósított formájában túl
ságosan egyhangú és szellemtelen ez az 
eljárás, de bizonyos mérséklettel ma is 
használható a kezdő nyelvtanításban, mert 
egyrészt valóban megfelel a gyermek aktív 
természetének, másrészt a nyelvi formák 
alapos begyakorlására is kiválóan alkalmas.

í r o d .  R. Krön : Die Methode G. oder das Serien
system in Theorie und Praxis (1903*). Helmár Á. : G. 
nyelvtanítási módszere (1904). Ph. Aronstein : Methodik 
des neusprachlichen Unterrichts I, 47—52 (1926*). 
Lux O y.: A modern nyelvek tanulása és tanítása, 85—94 
(1925). Téri J . : G. nyelvtanit, módszere (M. P. 1897).

N. J . B.
Gönczy Pál (1817—92) 1845—48-ig tett 

külföldi tanulmányút járói visszatérve,
WeKrTj~"7tg PfillanKftT-jT p)gflllflmáv.an vezette
a teleméri nevelőintézetet. 1852. saját 

' iskolát alapított, amelyből -18HQ. a. pest,i^
V . ref. gimn. alakult. Ezt az iskolát 1867-ig

i y - i niPghiTúróm  fj
rj tk . ihlií.bail UHztalvtanácsos. maid ál lám- 

irtkafp 1889. hy ugatom ba vonult. Rend
kívül sokoldalú munkásságot fejtett ki : 
népoktatási törvény végrehajtása, népisk. 
tankönyvek és taneszközök (falitáblák, 
mozgatható betűk), iskolaépületek tervei, 
közoktatás állapotáról szóló jelentések stb. 
1893. a hajdúvármegyei tanítóság G. egye
sületet alapított. V. ö. Verédy 309— 18. 1. 
M. : Egy prot. gimn. terve (1860, Sebesi 
Pál álnéven). Utasítás a métermértékek 
rendszerének tanulására és tanítására 
(1875, 18953). Vezérkönyv a magy. ABC és 
elemi olvasókönyv tanításához (1871, át- 
dolg. Peres S., 1906). Utasítás a földgömb 
ismertetésére és használatára (1871). Nép
iskolai épülettervek (1874). Tanulmányok 
(1888, a bevezetésben Kiss Á. Gönczy 
életrajzát és munkáinak jegyzékét közli). 
Pestmegye és tájéka viránya. Kultúrpoliti
kai tanulmányok a Bp. Szemlében.

Göőz József (1855— 1904) már 15 éves 
korában segédtanító Poroszlón, 1881. bp.

* polg. isk. tr., majd női iparisk. ig.'Az^lSSS* 
évet Németországba?rés BvAJCljUn töltötte.

pest története (18964). Magyar gyermek
dalocskák. Tanítók tanácsadója (Ujváry 
B.val 1901*, átdolg. Petróczi 19095). Gya
korlati útmutatás G. J. játékos ábécéje 
használatára (1905). Tanítók útmutatója 
(3 köt. 1907), m. p. : Hangutánzó olvasás- 
és írástanítás. Egyesítő új tanítási mód a

természet jelenségei s a magy. nép lelki 
világa alapján (1903, a T. ú. 2. része). 
A 3. részben : Magyaros mondókék, versi- 
kék és mesék (1904). Játékos rajzolás (1904). 
Játékos testgyakorlat (1904). Kézügyesítő 
játékos foglalkozás (1904). Tankönyvek. 
Szerk. : Polgári Iskola. Népt. Lapja.

qjjriiitiH Alhcrt.—(1869—) német filo
zófus és pedagógus, hamburgi egy. tr., 
neokantiánus, aki főleg H. Cohen hatása 
alatt áll. M. : Aristoteles u. die Mathematik
(1899). P. Natorp als Pädagoge. Begriff 
der Sozialpädagogik (1904). Der Gottes
begriff bei Leibniz (1906). Rousseau als 
Klassiker d. Sozialpädagogik (1906). Aristo
teles u. Kant (1909). Die Hypothese (1911). 
Ethik als Kritik der Weltgeschichte (1914). 
Neubegründung der Ethik (1916). Reli
gionsphilosophie (1924). Pestalozzis Be
gründung d. Theorie d. Erziehung (1927). 
Prologik. Dialektik d. kritischen Idealis
mus (1930).

Görög egyházatyák. Pedagógiai szerepük, 
mint általában az egyházatyáké (1. o.) az 
evangélium és az egyház kezdetben pusztán 
vallásos életszemléletének és a fejlett, de 
pogány antik, ill. hellén kultúrának össze
egyeztetésére esett. A G. ped. történeti 
jelentősége kettős : írásaikon és felfogásu
kon tükröződik : hogy miként tekint vissza 
a kereszténnyé lett görög szellem gazdag 
pogány szellemi kultúrájának szellemi 
javaira és módosítja régi művelődési esz
ményét ; ezenfelül pedig az antik és ke
resztény kultúra szintézisével miként te
remti meg a keresztény művelt ember ideál
ját és jelöli ki művelődésének évszázados 
útját. Az első szempontból kiviláglik, hogy 
legfejlettebb kultúrájánál fogva éppen a 
görög értelmiség ütközik legelőször a pro
blémába és hogy természetes optimizmusát 
a kereszténység sem változtatta meg, mert 
a pogány elemek kiküszöbölése után 
(eklekticizmus) úgyszólván mindent érté
kesnek ítélt a pogány hellén kultúra kincsei 
közül, eleinte mint a hit megalapozására 
és tudatosítására szolgáló bevezető ismere
teket, később pedig még többet is önzet
lenebb és szabadabb kiválogatással. A 
második szemszögből tekintve a G. (Vazul, 
Nazianzi és Nyssai Gergely, Alex. Kele
men, Aranysz. szt. János 1. o.) érdeme, 
hogy a hellén kultúra területein kevesebb 
zökkenővel folyt az iskolai művelődés, 
mint a gyakorlatias és a rigorizmusra haj
landóbb rómaiakén ; az ő érdemük, hogy 
náluk születnek meg a legelső keresztény 
iskolák; az ő felfogásuk befolyásolja a 
latin egyházatyák (1. o.) állásfoglalását és 
pedig a kér. optimizmus irányában; hatá
suk annyira maradandó, hogy még a 
renaissance idején is a rigoristák támadásai
val szemben ismételten csak reájuk hivat
kozik az antik kultúra szellemi kincsein 
újjászületett keresztény lélek. Az iskolák
ban olvasták is műveiket, amikor pedig a
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nyugati egyházban a görög stúdiumok 
sorsa mostohára fordult, már csak latin 
fordításokban. Kiadás : Griechische christ
liche Schriftsteller. Herausg. im Aufträge 
der Kirchenvater-Commission der königl. 
preuss. Akademie d. Wissenschaften, 
írod. lásd Egyházatyák és az egyes e. a. 
nevei alatt. V. ö. Fináczy II. B. B.

Görög nevelés (régi). Az ión, éol és dór 
törzsek közt a nevelésnek mindig a vallás 
és a törvény volt az alapja. A gyermekek 
kiskoruktól fogva hallottak isteneikről és 
héroszaikról, korán szoktak tehát tisztele
tükhöz. 1. A homéroszi korban a nevelésnek 
vitézi volt a jellege, mint Homérosz époszai 
bizonyítják. Homéroszon izmosodott a 
nemzeti önérzet ; Achilles és Odysseus volt 
az ifjak eszménye. 2. A dórok nevelése 
Spártában és Krétában katonai volt. Más 
görög államokban a nevelést magánügynek 
tekintették; itt községi felügyelet alatt 
állott. Az élet teljesen az államéba olvadt, 
a gyermek elidegenedett a családtól és 
minden erejét a köznek szentelte. Spártá
ban a gyermek születésekor a törzs egy 
megbízottja döntött a fölött, vájjon a új
szülöttet felneveljék-e, vagy kitegyék. Az 
ép, egészséges gyermek hét éves koráig a 
szülők gondjára volt bízva. Azután a fiút 
a nevelés ügyének gondozója (paidonomos) 
a hasonlókorúak csapatába osztotta. A 
nagyobb csapatoknak vezére olyan fiatal 
ember volt, aki értett a gyermekek gyakor
latainak vezetéséhez. Koruk fejlődése sze
rint tanultak futni, ugrani, birkózni, ge
relyt és korongot vetni, táncolni, különösen 
hadi táncot (pyrrhiché). A fiúk mezítláb 
és könnyű ruhában, fedetlen fővel jártak 
s hajukat rövidre nyírták. Közös épület
ben, nyilt fedél alatt szalmán háltak, 
tizenötödik évüktől kezdve gyékényen 
vagy rőzsenyalábon. Táplálékuk egyszerű 
volt és nem csillapította teljesen éhüket. 
Aki többet akart enni, az lopni volt kény
telen. Ha ügyes tolvaj volt, megdicsérték ; 
de ha rajtakapták, büntetést kapott. Éven
ként egyszer különben is mindenkit meg- 
vesszőztek Artemis oltára m ellett; leg
többször vérig korbácsolták őket, s a fiúk 
gyalázatnak tartották, ha valaki sírva 
fakadt. Az olvasást és írást magántanító
nál tanulták, de a zene és karének a közös 
neveléshez tartozott. Értelmüket is a közös 
élet fejlesztette. A fiúkat odabocsátották 
a férfiak közös étkezéséhez, hogy hallgas
sák beszélgetésüket. Spártában minden 
öreget úgy tekintettek a fiúk, mintha 
tanítójuk és föllebbvalójuk volna ; ezért 
szerényebbek is voltak, mint bármely más 
államban. Az idősek viszont nagy figye
lemmel voltak a fiúk iránt és példát akartak 
nekik mutatni. Húsz éves koruktól kezdve 
az ifjak katonai kiképzésben részesültek. 
Csak harminc éves korukban tekintették 
őket érett férfiaknak, kik a népgyűlésen 
is résztvehettek. A leányok épúgy része

sültek zenei és gimnasztikái oktatásban, 
mint a fiúk ; nyilvános játékokon a két 
nem egymásnak mutatványait nézte. A 
leányoknak is nagyon egyszerű volt a 
ruhájuk : ujjatlan, térdigérő, oldalt nyitott 
ruhában jártak. Krétában a nevelés a 
spártaihoz hasonlított, de a fiúk nyilvános 
nevelése csak a tizenhetedik évükkel kez
dődött, amidőn csapatokba oszlottak. Hy 
szervezetben huszonhét éves korukig vol
tak, amikor a törvény értelmében meg 
kellett házasodniok. 3. Az ión törzshöz 
tartozó athéniek nevelésében is az állami 
szempont volt a legfontosabb, de a nevelés 
módja nem volt oly egyoldalú, mint Spartá- 
ban. A kizárólagos katonai nevelés helyébe 
a gyermek minden tehetségét kifejlesztő, 
irodalmi és esztétikai elemeket is felölelő, 
egyetemes szellemű nevelés lépett. Hatodik 
évükig a fiúk és leányok közös női fel
ügyelet alatt állottak, azután külön nevel
ték őket. A leány a hetedik évétől kezdve 
teljesen az otthoni körben és házi foglal
kozás között é l t ; alig részesült másnemű 
hasznos tanításban. Magasabb fokú mű
veltséget Athénben a nő csak úgy szerez
hetett, ha hetéra lett. Az athéni családi 
élet erkölcsös volt ugyan, de sötét vonása, 
hogy a női műveltséget teljesen elhanya
golta. A fiúra hat éves korától fogva a 
pedagógus rabszolga ügyelt fel, ez kísérte 
az iskolába és a palesztrába. A szülőket 
a törvény kötelezte, hogy fiaikat írni, 
olvasni, számolni és zenélni taníttassák. 
Ennek elmulasztásával elvesztették a jogot, 
hogy öreg napjaikra fiaiktól ellátást köve
teljenek. Az iskolákat nem az állam szer
vezte, hanem magánemberek nyitottak 
elemi és magasabb fokú tanításra iskolákat. 
Az elemi iskolában leginkább Homéroszt 
olvasták, továbbá Hésiodost és Theo- 
gnist. A legszebb költői helyeket a fiúk 
emlékezetükbe vésték. A magasabb fokú 
iskolákban is az irodalomra vetették a 
fősúlyt, a matematika csak a Kr. e. 
ötödik században kapott helyet az iskolá
ban. Zenei oktatásban a fiúk 13. élet
évüktől kezdve részesültek, s mivel a 
görögök erkölcsi hatást tulajdonítottak 
neki, a nevelésben fontos szerepet kapott. 
Főleg húros hangszereken való játszásra 
tanították a fiúkat, mert kísérni lehetett 
vele az éneket. A fuvolát már kevesebbre 
becsülték. Minthogy Athénben az élet esz
ménye a kalokagathia (=  szépséggel párosult 
jóság) volt, a nevelés célját a test és lélek 
harmonikus kifejlesztésében látták. Az 
irodalmi és zenei képzés befejeztével a 
módosabb szülők gyermekei rétorhoz 
mentek tanulni, s azután filozófiai iskolába, 
ahol elméleti kiképzésük befejezést nyert. 
E tanulmányi menettel párhuzamosan folyt 
a testi nevelés a gimnáziumokban. A retori
kai iskolák megalapítója Isokrates, a filo
zófiai iskolák a szofisták és Sokrates fel
lépése után keletkeztek. Az ephébosok
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(18—20) katonai kiképzésben részesültek, 
de egyidejűleg még jártak a gimnáziumba 
is. 4. A hellenisztikus korban (a Kr. e. III. 
századtól kezdve) a nevelés mind hátrább 
szorítja a testgyakorlatokat, viszont szapo
rítja a műveltség tudományos elemeit. 
Ekkor lép fel a filológiai tudomány, amely 
a régi nagy költőket és írókat magyarázza. 
A grammatika, poétika és retorika tan
tárgyakká lettek, s a dialektikával (=  
logika) és matematikával együtt alkotják 
az enciklikus tanulmányok körét. Így fej
lődött ki a hét szabad művészet rendszere, 
amelyet Rómában és a középkorban a 
trivium  és quadrivium nevével jelöltek : 
grammatika, retorika, dialektika, aritme
tika, geometria, astronomia és zene. 

í r o d .  Fináczy I1, ahol a teljes irodalom található.
Oeréb.

Görög nyelv és irodalom tanítása. A
görög nyelv a Kr. utáni első századokban 
második világnyelvvé vált a római biro
dalom területén és irodalmának ismerete 
a műveltség fokmérőjévé lett. A birodalom 
kettéválása után Keleten mint hivatalos 
nyelv és mint a társas érintkezés nyelve 
egészen Konstantinápoly bukásáig állan
dóan szerepelt a maga klasszikus íróival 
az iskolák nyelvi és irodalmi tanulmányai
ban. Nyugaton a kettéválás után terjesz
kedése lassanként megszűnt s állandósult 
a latin nyelv és kultúra. Még Magyar- 
országon sem állapítható meg térfoglalása, 
pedig ez a királyság megalapítása körüli 
időkben és később, Manuel korában kap
csolatokat tartott fenn Bizánccal. A közép
kor Nyugaton nem ismeri a g. írókat, 
a szükségeseknek tartott írók (pl. Platón, 
Aristoteles) egy-egy müvét latin fordítás
ban használja. E szempontból szinte 
döntő hatással vannak a g. tanulmányok 
sorsára a kiváló g. tudású Boethius for
dításai. Nem is tanították rendszeresen 
a g. ny. és irodalmat a VI—VIII. század
ban sehol másutt, csak az ír és angol 
kolostori iskolákban ; azonban a IX. sz. 
általános hanyatlása itt is véget vetett 
hosszú századokra a legnemesebb klasz- 
szikus tanulmányoknak. Azok, akik görö
gül tanultak, csak kivételesen foglalkoz
tak vele (elsősorban diplomáciai meg
bízottak). A g. kultúra ható ereje a 
Petrarcával megindult latin irodalmi fel
éledéssel kapcsolatban elevenedett meg. 
Itália e humanizmusa legelőször Magyar- 
országon talált visszhangra. Azonban ez 
a Mátyás és Jagellók korabeli humanizmus 
a hazai iskolák tanulmányi rendjére nem 
volt befolyással. Csak később mutatkozik 
iskoláinkban a g. tanulmány az olasz- 
országi mozgalom német hajtásának ha
tása alatt. Európa többi országában, 
bár később terjedt el, mélyebb gyökeret 
vert, de itt is csak Angliában és Német
országban vált a G. szempontjából iskola- 
reformálóvá. A g. terjeszkedése azonban

nem a középiskolák útján történik leg
először, megelőzik őket ebben az egyete
mek : már a XVI. sz. elején a legtöbb 
német s a század közepétől az angol 
egyetemeken a g.-nek rendes tanszéke 
volt. Az angol és skót grammar schoolok 
tanítási anyagában a XVI. sz. közepétől, 
ül. végétől kezdve általánossá válik a 
g. nyelvi tanulmány. Német földön már 
a XV. sz. utolsó évtizedeiben vezeti be 
a deventeri iskolában Hegius a g.-öt a 
rendes tárgyak közé s a reformáció után 
Melanchthon és Sturm iskolai rendszeré
ben jut általános elterjedésre. Minthogy 
elsősorban nyelvi és részben etikai szem
pont vezette őket az írók megválogatásá- 
ban, a klasszikusoknak elismert írókon 
kívül felvették Lukianost, Epiktetost s 
Aisopost is Kresztomatiáikba. Klasz- 
szikus auktorok teljesen vagy szemelvénye- 
sen szerepeltek. E ponton kapcsolódnak 
bele a magyarországi protestáns közép
iskolák a német humanista mozgalomba. 
A hazai protestáns iskolák, mint a néme
tek is, elsősorban az újszövetség miatt 
tanították a g. ny.-et s bár néhol az 
olvasmányi anyag igen nagy gazdagságot 
mutat, mindvégig megmaradt a latin 
nyelv uralma. Mindenesetre, akár kül
földön, alaposabb oktatást adtak a g.-ből, 
mint a jezsuiták, akik 1548-tól kezdve 
szintén felvették heti 3— 6 órával tanul
mányi rendjükbe azzal a megtoldással, 
hogy g. egyházatyákat is olvastattak, 
mintegy a pogány klasszikusokból áradó 
szellem ellensúlyozására. Nálunk a jezsui
ták kevesebb időt szenteltek a g. ny.-nek, 
mint Ratiojuk megkívánta volna. A 
magyarországi oktatásügy első országos 
szabályozása, az 1777. Ratio, csak mint 
a humanitás-osztályok rendkívüli tárgyát 
említi a g.-öt. Azok az iskolák, amelyekre 
a Ratio érvénye nem terjedt ki, a G. 
szempontjából a legtarkább képet mutat
ják. Az erdélyi kát. gimnáziumokban 
az elemi osztálytól kezdve egészen a 
retorikai osztályig 6 éven át, majd 1781 
után 5 éven keresztül tanították ; a 
református vásárhelyi Norma a VII— 
VIII. oszt.-ban, Debrecen csak a 8. évben 
tanítja. Az erdélyi kát. iskolák csak 
grammatikát tanítanak, Nagyenyeden ezen
kívül csak Lukianost, a szászoknál az 
újszövetség mellett csak Aisopost, viszont 
a tiszántúli ref. iskolákban Kebest, Isokra- 
test, Pythagoras-mondásokat és Anakreon- 
dalokat olvastatnak; egyes protestáns 
iskolák majdnem 10 évenként változtat
ják g. tanulmányi rendjüket. A II. Ratio 
(1806) sem hoz egységet a magyarországi 
iskolába : a kir. iskolákban csak az aka
démiák (és az egyetem) filozófiai tan
folyamának rendkívüli tárgya a g., de 
a tanítási anyag részletes megszabása 
nélkül ; a többi iskola saját, gyakran 
változó tantervei szerint mint rendes tár
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gyat tanítja. Bár 1790-től kezdve a javas
latok és tervezetek egész sora foglalkozik 
a g.-nek az iskolai tantervbe való bele- 
illesztésével, a lassanként nálunk is meg
nyilatkozó neohumanizmus nem tud iskola
reformáló eredményeket elérni, mert az 
egyetem nem támogatta, a latin uralma 
visszaszorította s a közérdeklődés a nem
zeti iskola felé tolódott el. Rendes tárgy
ként a g. az 1850. Entwurffal vonul be 
a gimnáziumba, hogy az osztályok közti 
elosztás és az óraszám szempontjából 
30 év alatt többször is változást szen
vedve, végre az 1879. tantervvel jellemző 
tanulmánya legyen a gimnáziumnak és 
az 1883 : XXX. tc.-kel általánosan köte
lezővé váljék. AG. ettől az időtől kezdve 
összeforrott a gimnázium fogalmával és 
bizonyos mértékben felsöbbséget biztosí
tott a gimnázium számára a reáliskolával 
szemben a főiskolai tanulmányokra való 
képesítésben. Ezen nem változtatott az 
sem, hogy 1890. beiktatták a g. helyett 
szabadon választható tantárgyakat (1. o.). 
A görögpótló tanulmány bevezetésének 
azonban mégis megvolt az a jelentősége, 
hogy megindította a gimnázium egyed
uralma ellen a harcot, ami napjainkban 
az új iskolafajt és az egységes jogosítást 
eredményezte, a nélkül azonban, hogy a 
gimnázium humanisztikus jellege a ki
látásba helyezett módon erősebben ki
domborodott volna. Mindenesetre súlyos 
csapásként nehezedik a g.-re az új rend, 
amelyben a gimnáziumok száma erősen 
megcsappant, éppen akkor, midőn a 
magyar klasszika-filológia hőskora után 
minden remény megvolt arra, hogy jól 
képzett, lelkes tanárok serege eredménye
sen fogja kidolgozni a G. mással nem 
pótolható örökéletű értékeit. A G. célja 
a humanizmus idejében esztétikai volt, 
majd a reformáció után elsősorban az 
újtestamentom megértése. Ettől kezdve 
szinte csak nyelvi szempontból tanították 
a tárgyi érdekek teljes elhanyagolásával. 
Ami egyéb szöveget az iskolák tanul
mányi rendjében találunk, az jóformán 
csak a grammatika gyakorlására szolgál. 
A neohumanizmussal a g. tanulmányok 
új értékelése áll be : a g. ny.-et a nyelv
nek tartják, és elsőrendű célnak ismerik 
el a klasszikus írók megértését és magyará
zását, mint a logikai képzés, az ízlés és 
esztétikai nevelés iskoláját. Ez egyúttal 
a hellón szellemmel való teljes egybe
olvadást is elősegíti. A szövegek előtérbe 
helyezése azonban káros kinövésekre veze
tett : túltengett a grammatikai tárgyalás, 
bevonult az iskolatermekbe a metrika 
és a szövegkritika, nagy súlyt vetettek 
a g. beszédre és a g. versfaragásra. Nálunk 
a fejlődésnek ez a folyamata csak kinövé
seiben mutatkozott, elsősorban a túlzott 
grammatizálásban. Ez a magyarázata 
annak, hogy az erdélyi kát. gimnáziumok

csak grammatikát tanítanak, Debrecen
nek elegendő 1 esztendei g. tanítás s az 
auktorok száma majdnem nulla. Ennek 
tulajdonítható, hogy a tiszántúli ref. 
Ratio institutionis szerint a klassz, tanul
mány célja az elme formális csiszolása 
s nem az esztétikai gyönyörködtetés. 
Az igazi neohumanisztikus célkitűzés leg
tisztábban Schedius Systemájában mutat
kozik, aki a klasszikusokat a gyakorlati 
cél mellőzésével örökbecsű tartalmukért, 
a belőlük áradó humanitásért, a mi 
kultúránknak bennük rejlő történeti gyö
kereiért kívánja tanítani. Ezért nem a 
klasszikus nyelvek formai erejére, hanem 
az olvasmányokra veti a fősúlyt : jogaiba 
lép a tárgyi tanítás. így  az antik világ 
lehetőleg teljes ismerete lesz a gimnázium 
művelődési anyagának középpontja. Ehhez 
a felfogáshoz csak Szerdahelyi részle
tes tervezete áll közel (az 1790—92. 
orsz.gyűlés közokt. bizottságának tár
gyalásai alatt), akinek okfejtésében 
nálunk első ízben találjuk meg a G. 
érdekében azóta köznapiakká vált s 
ma már részben túlhaladott érveket. 
Az 1781. erdélyi Norma Regia neohuma
nisztikus ízű általános célkitűzése nem 
hasonlítható hozzá, mert a gyakorlatban 
csak a grammatikai tanításra szorítko
zott. Az Entwurf az attikai dialektus 
ismerete alapján a g. irodalom legfonto
sabb részeinek alapos olvasását tűzi ki 
célul, az 1879. tanterv a kiszemelt írók 
nyelvtani ismereteken nyugvó megértésén 
és szabatos fordításán kívül a tárgyalt 
művek alapján a g. nép életének és világ
nézetének ismeretét kívánja meg. 1899-ben 
ez a célkitűzés megszűkül, amennyiben 
elmarad a görögség életére és világnéze
tére vonatkozó kívánság, míg végre az 
1926-os tanterv, kiemelve, hogy a gram
matika nem öncél, csak eszköz, a 79-es 
célokhoz művelődésünk g. elemeinek meg
értését is hozzáveszi. A legújabb tanterv 
e szerint közel áll az új porosz tantervben 
és utasításokban lefektetett célhoz, amely 
a nyelvi célból kiindulva az irodalmi 
célon keresztül az antik kultúrába való 
bevezetésen át a modem európai kultúra 
felé vezet. Visszaesést jelent az 1931. min. 
rendelet, amely szerint a g. nyelv helyett 
rend. tárgyként a francia nyelvet lehet 
választani. Az óraszám lassú emelkedést 
mutat, bér 1850-i magasságát eddig egy
szer sem érte e l : 1850 : 28, 1861 : 8, 
1871 : 18, 1879 : 19, 1899 : 19, 1926 : 22. 
A magyar gimnáziumban jelenleg tárgya
lásra kerülő írók a következők : Xenophon 
(Anab.,Mem.), Herodotos, Homeros, líriku
sok (Pindaros kivételével), Sophokles (Anti
gone), Platon (Apologia, Gorgias, Phaidon, 
Politeia) és Aristoteles (Politika-szemel
vények). A g. ny. didaktikai külön erénye 
a formák átlátszóságában és gazdag ki
fejező képességében van. Szóképzések és
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szóösszetételek szempontjából is igen haj
lékony. Az egész nyelv, az iskolában is 
szemléltethető történeti fejlődésében első
rangúan elősegíti a nyelvek fejlődésének 
beláttatását. Ha valahol, akkor éppen a
G.-ban jogosult némiképpen a grammatikai 
tanítás öncélúsága. A tanításnak, ha nem 
is érhet el benne tökéletes sikert, ragasz
kodnia kell az írásjelek következetes 
alkalmazásához. Ezzel a tanuló mindig 
ügyelni kénytelen a helyes hangsúlyo
zásra, vele a nyelv tanulása nem válik 
nehezebbé, viszont a pontosság erénye is 
gyakorlásra talál. Ha a szavak nem csak 
betűképek maradnak, hanem beszélt és 
hallott nyelvben élnek, a nehézség nem 
leküzdhetetlen. Miként a múltban, úgy 
a jelenben is a G. a latinnal azonos módon 
történik. Ezért egyebekben lásd a Latin 
nyelv és irodalom tanítása és a Klasszikus 
nyelvek általában e. cikkeket. A tanítási 
eljárás, támaszkodva a magyar, latin és 
német tanulmányokra, sok tekintetben 
egyszerűsödni fog.

í r o d .  Fináczy pedagógia-történeti munkái. Karnis: 
Eszmények (1927). k é p é r t . :  (M. K .) Erdős F . : A 
g. ny. tanítása Magyarországon (Athén, 1911, ism.). 
Jámbor O y.: A g. ny. tanítása (1914). Komoronczy 0 .:  
A g. ny. tanítás gerebenezése (1915). Jirka.

Görögország közoktatásügye. Görögor
szágban a közoktatásügy a kormány leg
magasabb felügyelete alá tartozik és költ
ségei vagy az áUamot, vagy a helyi ön- 
kormányzatot terhelik. I. Az elemi oktatás, 
amely ingyenes, két egymást kiegészítő 
részből áll, az alsóból, amely az elemi nép
iskolai oktatást és a felsőből, amely a ki
egészítő, vagyis továbbképző oktatást fog
lalja magában. Népiskolákat olyan helyen 
állítanak, ahol legalább 15 tanuló össz
pontosítható. A teljes népiskolák a követ
kező tantárgyakat ölelik fel: vallástan, új - 
görög nyelv, számtan, földrajz és mértan 
alapelemei, a görög nemzet története, ki
vonatos világtörténelem, természettan 
alapelemei, fizika és kémia az egészségtan
nal kapcsolatban, földművelés és gyakorlati 
élettan, ének, szépírás, rajz, kézügyesség 
és torna. A népiskola látogatása és elvég
zése minden 6. életévét betöltött fiú- és 
leánygyermekre kötelező. Ez a kötelezett
ség az iskolakerülő gyermekek szüleire és 
gyámjaira kirótt büntetések által van biz
tosítva. A népiskola látogatása már 1834 
óta kötelező volt ugyan, de ennek a köte
lezettségnek megvalósítása csak a legújabb 
intézkedésekkel biztosíttatott. Röviddel 
ezelőtt még elkülönített fiú és leány elemi 
és csak néhány vegyes elemi népiskola 
működött, az 1929/30. isk. évtől kezdődő- 
leg azonban valamennyi elemi népiskola 
vegyes lett. Az elemi népiskolákban a 
férfi és női tanerők száma a tanulók lét
száma szerint a következő : 15—40 tanulóig 
1; 41—80-ig 2; 81— 120-ig 3; 121— 160-ig 
4; 161—200-ig 5; 201—250-ig 6. A nép
iskolák tanszemélyzetét a tanítóképzők

végzett növendékeiből nevezik ki. Ezek a 
képzők 5 osztályból állanak ; az első osz
tályba felvételi vizsga alapján azokat 
veszik fel, akik a 6 osztályos gimnázium 
II. osztályát sikerrel elvégezték. A tanító
képzők növendékei túlnyomórészt állam
költségen tanulnak. Az elemi népoktatás 
tanerői tudományos és pedagógiai kép
zettségük bővítése végett kinevezésük 
után kötelesek egyrészt egy kétéves egye
temi tanfolyamot látogatni, másrészt az 
évente rendezett pedagógiai nagygyűlé
seken részt venni; a mezőgazdasági isme
retek elsajátítása érdekében pedig a mező- 
gazdasági pedagógiumot egy éven át láto
gatni. Minden népiskolának saját iskola
kertje, ifjúsági könyvtára, kézügyességi 
munkaterme és fizika-kémiai laborató
riuma van. A szellemileg nem eléggé fejlett 
gyermekek részére külön iskolák működ
nek. Ugyancsak külön ú. n. kerti iskolákat 
szerveztek a beteges, gyengén fejlett gyer
mekek részére. Az elemi népiskolák folyó 
kiadásaik tekintetében autonómiával ren
delkeznek. Az iskola igazgatását gondnokok 
gyakorolják, akiket a tanulók szülei vagy 
gyámjai sorából választanak. Az iskola- 
köteles koron aluli gyermekek, különösen 
a nemzetiségi vidékek gyermekei részére 
kétosztályú kisdedóvók szolgálnak. Ezeket 
olyan helyeken állítják fel, ahol legalább 
20 gyermek összpontosítható. A kisded
óvókba a 4. életévüket betöltött gyermekek 
vehetők fel. Itt óvónők tanítanak, akik 
az óvónőiskolákban nyertek külön kikép
zést. Az írástudatlanság leküzdésére a 
törvényes iskolaköteles kort meghaladot
tak részére esti iskolák működnek, ame
lyekben írást, olvasást, számtant, hittant, 
nemzeti történelmet, földraj zt és a helyi 
viszonyoknak megfelelő ipari foglalkozás 
alapelemeit tanítják. II. Továbbképző isko
lák. A főiskolai tanulmányokat folytatni 
nem óhajtó, népiskolai végzettséggel ren
delkező ifjúság szakszerű kiképzésére, al- 
sóbbfokú szakiskolák szolgálnak, amelyek 
mezőgazdasági, kereskedelmi, ipari és a 
nők részére háztartási szakiskolákra osz
lanak. Ezeknek az iskoláknak látogatása 
nem kötelező, azonban a törvényhozás út
ján kötelező voltuk bármikor elrendelhető. 
A mezőgazdasági szakiskolák 2— 3 évesek, 
tananyaguk : földművelés, állattenyésztés, 
gyümölcstermelés, kertészet, mezőgazda- 
sági ipar, szőlészet-borászat, méhészet, 
selyemhemyótenyésztés, állategészségtan 
és állatgyógyászat alapelemei ; továbbá az 
általános műveltség fokozása érdekében 
újgörög nyelv, vallástan, történelem, 
gyakorlati számtan és földrajz. Minden 
mezőgazdasági szakiskolának saját, leg
alább 5 holdnyi terjedelmű gazdasága van. 
A kereskedelmi szakiskolák 3 osztályúak, 
tantárgyaik : keresk. földrajz, keresk. tör
ténet, áruismeret, számviteltan, könyvelés, 
technológia, a keresk. és a magánjog alap
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elemei. Továbbá az általános műveltség 
fokozására : újgörög nyelv, világtörténe
lem, vallástan, gyakorlati számtan, egész
ségtan, torna és egy idegen nyelv. Az ipar
iskolákban a növendékek az egyes szakmák 
szerint megkívántató ideig nyernek ki
képzést, amely azonban 2 évnél rövidebb 
tartamú nem lehet. Az ipariskolák minden 
egyes szakosztályában kötelezőek az álta
lános műveltséget fokozni hivatott tan
tárgyak, m. p. újgörög nyelv, világtörté
nelem, vallástan, egészségtan és a polgári 
jogok és kötelességek ismerete. A szak- 
tantárgyakat a megfelelő szakma követel
ményei szerint állítják össze. A háztartási 
iskola tantárgyai : gyakorlati számtan és 
mértan, számlázás, rajz, egészségtan alap
elemei, torna, csecsemőápolás, betegápolás, 
háztartási gazdaságtan és háztartási teen
dők, szabászat, varrás, hímzés, mosás, 
szövés, főzés, virág- és zöldségkertészet. 
A háztartási iskola kétéves. A mezőgazda- 
sági szakiskolákban olyan szaktanítók mű
ködnek, akik középfokú mezőgazdasági 
szakiskolát végeztek, a kereskedelmi isko
lákban olyanok, akik középfokú keresk. 
iskolát végeztek. A háztartási iskolák tan
személyzete a háztartási képzőiskolák 
végzett növendékeiből kerül ki. Ezek az 
iskolák három évfolyamúnk, az első év
folyamba felvételi vizsga alapján azok 
iratkozhatnak be, akik a felsőbb leány
iskolát, vagy a 6 osztályos gimnázium 4. 
osztályát sikeresen elvégezték. Görög
országban jelenleg a következő tanítókép
zők vannak : 13 elemi népiskolai tanító
képző, továbbá 7 óvónőképző. A 8221 
elemi népiskolában 7800 tanító és 5280 
tanítónő működik. A tanulók száma 
354.872 fiú és 267.676 leány. A 330 kisded
óvót 8297 fiú és 7276 leány látogatja. Az 
alsófokú mezőgazdasági iskolák száma 9, 
az alsófokú kereskedelmi iskoláké 5. Közép
fokú oktatás. A középfokú oktatás három 
párhuzamos irányban halad : ú. m. klasz- 
szikus oktatás, reáloktatás és szakoktatás, 
a) Klasszikus oktatás. Ez a 6 osztályos 
gimnáziumokban történik ; tananyag a 
vallástan, ógörög nyelv, új görög nyelv, 
francia nyelv, matematika, kozmográfia, 
fizika, természetrajz és kémia, filozófia, 
történelem, földrajz, zene, rajz, szépírás, 
kézügyességtan, egészségtan, torna és nem 
kötelezően a latin nyelv. Valamikor a gim
náziumok csak négyosztályúak voltak; elő
készítőként az úgynevezett „Görög iskola“ 
szerepelt, amelynek 3 osztálya volt. Utóbb 
a gimnáziumok átalakultak 6 osztályúakká, 
az ú. n. „Görög iskolák“ megszűntek és 
algimnáziumokkal pótoltattak, amelyek 
jelenleg a 6 osztályú gimnázium első két 
osztályát képezik. Az algimnáziumi osztá
lyok ideiglenes jellegűek és 10 éven belül 
szakiskolákká lesznek átalakítva. A gim
názium I. osztályába felvételi vizsga alap
ján azok vétetnek fel, akik az elemi nép

iskola 6 osztályának sikeres elvégzéséről 
szóló végbizonyítvánnyal rendelkeznek. Az 
algimnáziumot végzettek csak felvételi 
vizsga alapján vétetnek fel a gimnázium 
III. osztályába. A gimnáziumi végbizo
nyítvány bármely főiskolai felvételi vizs
gálat letételére jogosít. Leányok részére 
külön gimnáziumok vannak, ahol a csekély 
létszám következtében ez meg nem való
sítható, a leányok is a fiúgimnáziumot láto
gatják. A gimnáziumok tanári kara az 
egyetemi diplomával rendelkező és az 
egyetemmel kapcsolatos gyakorló iskolák
ban pedagógiailag képzett egyénekből áll. 
Ezek pedagógiai tanulmányaik kiegészí
tése végett, kinevezésük után a kétéves 
középfokú tanárképzőt látogatni, úgyszin
tén az évi pedagógiai kongresszusokon kö- 
telezőleg résztvenni tartoznak. A szak
tanárok (rajz, zene stb.) a műegyetem 
kötelékébe tartozó szépművészeti főiskola 
végzett növendékeiből, vagy a zenedei 
végzettséggel vagy a technikai tanárképző 
intézet végbizonyítványával rendelkezők 
sorából kerülnek ki. Ez a tanárképző jelen
leg nem működik, mert újjászervezés alatt 
áll. Az idegen nyelvek tanárainak kikép
zése 1920 óta külön tanárképző főiskolá
ban történik, amely 3 évfolyamúra volt 
tervezve és amelynek hallgatói gimnáziumi 
érettségivel rendelkeztek volna. Technikai 
okoknál fogva azonban ez az intézet nem 
kezdte meg működését, az idegen nyelvek 
tanárai ideiglenesen tehát azok sorából 
neveztetnek ki, akik gimnáziumi végzett
séggel rendelkeznek és egy bizottság előtt 
az illető idegen nyelvből és filológiából a 
vizsgát eredményesen letették. Folyamat
ban van egy idegen nyelvtanárképző iskola 
felállítása, amelyet két éven át kell hall- 
gatniok oly bölcsészetkari egyetemi hall
gatóknak, kik ott már a második tanévet 
befejezték, b) Reáloktatás. Ide tartoznak a 
6 osztályú reálliceumok, amelyeknek tan
tárgyai a következők : vallástan, ógörög 
nyelv, újgörög nyelv, történelem, bölcsé- 
szettan, francia nyelv, matézis, kozmo
gráfia, természetrajz, fizika, kémia, föld
rajz, mértan, zene, egészségtan, torna. A 
reálliceumok 1. oszt.ba felvételi vizsga 
alapján azok vétetnek fel, akik az elemi 
iskola 6. osztályának végbizonyítványával 
rendelkeznek. Ez iskola végzett növendékei 
előzetes felvételi vizsga alapján jogosultak 
az egyetem reáltudományi karának, vagyis 
a műegyetemnek és a magasabbfokú szak
iskoláknak látogatására. A reálliceumok 
tanárainak minősítése azonos a klasszikus 
gimnáziumok tanáraiéval. A reálliceumo- 
kat a fiú- és leánynövendékek kivétel nél
kül vegyesen látogatják. Középfokú leány
nevelés. Ama leányok részére, akik nem 
óhajtanak főiskolai tanulmányokat foly
tatni és az ezekhez szükséges előképző 
magasabb iskolákat látogatni, de mégis 
magasabb és a női léleknek megfelelőbb
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oktatásban kívánnak részesülni, négy
osztályú felsőbb leányiskolákat állítottak 
fel, amelyeknek 1. osztályába felvételi 
vizsga alapján azok vétetnek fel, akik az 
elemi népiskola 6. oszt.nak végbizonyít
ványával rendelkeznek. A felsőbb leány
iskolák tantárgyai a következők : vallás
tan, újgörög nyelv, ógörög nyelv fordítás
ban, francia nyelv kötelezően, egy másik 
szabadon választható idegen nyelv, mértan 
és természetrajz alapelemei, fizika, kémia, 
háztartástan és háztartási teendők, egész
ségtan, gyermeknevelés és ápolás, szép
írás, zene, torna, gyermekjátékok és tán
cok. A felsőbb leányiskolák végzett növen
dékeinek minősültsége egyenrangú a 
gimnáziumi végzettséggel, azzal a korláto
zással, hogy sem tanítónőképzőkbe, sem 
egyéb főiskolákba nem léphetnek, c) K ö
zépfokú szakoktatás. Ide tartoznak a közép
fokú kereskedelmi, mezőgazdasági, ipari és 
teológiai iskolák. A kereskedelmi iskolák 
5 osztályúak. Az 1. oszt.ba azok vehetők 
fel, akiknek "az elemi népiskola 6. osztályá
nak elvégzéséről végbizonyítványuk van. 
Tantárgyak : vallástan, görög nyelv, szám
tan, áruisme, kísérleti fizika és kémia, 
francia és angol nyelv, világtörténelem, 
keresk. történelem, természetrajz, földrajz, 
keresk. ismeretek (könyvviteltan, levele
zés), keresk. jog, közgazdaságtan, szépírás, 
gépírás, torna, egészségtan, gyorsírás. A 
3 osztályú mezőgazdasági iskolákba a 6 
osztályú gimnázium 4. osztályát végzett 
növendékek vehetők fel. Tantárgyak: 
gyakorlati számtan, mértan, kísérleti fizika 
és meteorológia, növénytan, állattan, álta
lános rovartan, általános kísérleti vegy
tan, állattenyésztés, általános és kü
lönleges mezőgazdaságtan, tereptan és 
géptan alapelemei, mezőgazdasági gép
tan, gyümölcsfatermesztés, geológia, tej
gazdaságtan és sajtgyártás, szőlészet 
és borászat, méhészet, mezőgazdasági nö- 
vénykórtan, selyemhernyótenyésztés. A 
papnevelőintézetek 6 vagy 4 osztályúak. 
A 6 osztályú 1. oszt.ba azok vehetők fel, 
akik a 6 osztályú elemi népiskola végbizo
nyítványával rendelkeznek, míg a 4 osz
tályúba azok, akik a gimnázium 2. osztá
lyát végezték sikeresen. Ezekben az inté
zetekben az általános műveltséget szolgáló 
enciklopédikus tantárgyakon kívül a hall
gatók az előírt teológiai és technikai okta
tásban részesülnek; rendes tantárgyak 
még a francia nyelv, az egyházi és világi 
zene és ének, a mezőgazdaságtan és torna. 
Az intézet végzett hallgatói sorából szen
teltetnek fel a városok lelkészei. Az 1000 
lélekszámot meg nem haladó falvak részére 
szükséges lelkészek képzésére a papnevelő
intézetek keretébe tartozó ú. n. előképző 
iskolák szolgálnak, amelyekbe az elemi 
népiskolák 6. osztályát végzett egyének 
vétetnek fel, és amelyek legalább 1 éves 
tartamúak. A jelenleg működésben levő

egyéb szakiskolák a következők : 1. színész- 
képző iskola, 2. újságíróképző iskola, 3, 
gépészképzö iskola, 4. művezetőképző is
kola, 5. szépművészeti és iparművészeti 
iskola, 6. kézműipari iskola, 7. gyermekjá
ték és artisztikus ornamentikái szakmun
kásképző iskola. Ezekhez járul még a »Sírnia 
sidlos-íéie ipari szakiskola, több iparmű
vészeti iskola, amelyeket az iparművészeti 
társaság tart fenn, háztartási iskolák, 
amelyeket a Görög Nők Liceuma és női 
szaktanfolyamok, amelyeket a Női Jog
védő Liga tart fenn. A középfokú iskolák 
ugyanazon pénzügyi önkormányzattal ren
delkeznek, mint az elemi népiskolák. Ez- 
időszerint (1929—30) Görögországban van :
1. 141 fiúgimnázium 41.078 növendékkel 
és 7 leánygimnázium 12.673 növendékkel.
2. 13 reáliskola 2500 fiú- és 213 leánynö- 
vendékkel. 3. 300 alsófokú gimnázium 
11.383 fiú- és 1800 leánynövendékkel. 4. 16 
felsőbb leányiskola 2132 növendékkel. 5. 24 
kereskedelmi iskola 3.100 növendékkel. 
6. 2 mezőgazdasági iskola és 7. 6 papnevelő
intézet. Tanügyi igazgatás. Az elemi és 
középisk. oktatás tanügyi igazgatását a 
közoktatásügyi minisztérium kebelébe tar
tozó közoktatásügyi tanács, a helyi ellen
őrző tanács és a felügyelők gyakorolják. 
A közoktatásügyi tanács 9 rendes, 2 az 
elemi és középiskolai tanszemélyzet közül 
választott és 3 rendkívüli, az egyetemi 
vagy szaktudományi tanári karból válasz
tott tagból áll. A tanácsnak részben szak
véleményezési szerepe van a szervezés és 
tanulmányi munkaterv megállapítása kö
rül, részben igazgatási teendőket végez és 
ily minőségben 2 szakosztályra oszlik, az 
elemi és középiskolai szakosztályra. Az 
elemi népoktatás iskolái 71 körzetbe van
nak beosztva, amelyek mindegyikét saját 
3 tagból álló tanácsa igazgat. Minden ta
nácshoz egy felügyelő van beosztva. A 
középiskolák 12 körzetbe vannak beosztva 
és minden körzetben egy főfelügyelő székel. 
A főfelügyelők szerepe a tanszemélyzet 
szükségszerinti utasítása és működésük 
ellenőrzése. A szakoktatást egy különálló 
tanács igazgatja, amely a közgazdasági 
minisztérium hatáskörébe tartozik, míg a  
mezőgazdasági szakoktatás a mezőgazda- 
sági tanács felügyelete alatt áll, amely 
viszont a földművelésügyi minisztérium 
kebelébe tartozik. A papnevelő szakoktatás 
igazgatását ugyancsak külön tanács végzi, 
amely a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium hatáskörébe tartozik. A közoktatás- 
ügy igazgatása a legközelebb a képviselő
házban letárgyalandó törvénytervezet 
alapján teljes újjászervezés alá kerül. Az 
általános népoktatás valamennyi irányza
tának megállapítása érdekében megalakul 
a legfelsőbb oktatásügyi tanács, amelyben 
a közélet minden ága képviselve lesz. Ez 
alá tartozik majd az oktatásügyi tanács 
is, mely három osztályra fog oszlani : 1.
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elemi iskolai, 2. középiskolai igazgató ta
nácsra, amelyek kizárólagosan igazgatási 
teendőkkel fognak foglalkozni, 3. vélemé
nyező igazgató tanácsra, amelynek fel
adata szakvéleményt adni az oktatásügy 
tudományos kérdéseiben. A közoktatás- 
ügyi tanács alá rendelve fognak működni 
a helyi ellenőrző tanácsok, m. p. külön az 
elemi és külön a középiskolák ellenőrző 
tanácsai. Magánoktatás. A magánoktatás 
Görögországban teljesen az egyéni szabad
ságjogok körébe tartozik, amennyiben 
minden görög állampolgár állíthat magán
iskolát ; ámde idegen állampolgároknak 
nincs meg ez a joguk. Azok a külföldi 
magánintézetek azonban, amelyek 1913. 
már fennálltak, engedélyt nyertek a to- 
vábbmüködésre ama feltétel mellett, hogy 
a görög nyelvet, vallástant, földrajzot és 
történelmet görög állampolgár tanárok 
útján és görög nyelven taníttatják. Olyan 
magániskolák felállításához, amelyeknek 
növendékei jogosítva vannak felvételi 
vizsga alapján a hatósági iskolák megfelelő 
osztályába felvétetni, az illetékes minisz
tériumok előzetes engedélye szükséges. A 
magánintézetek tanterve ugyanaz, mint a 
hatósági iskoláké, tanszemélyzetük is a 
hatósági iskolák tanszemélyzetének minő
sítésével rendelkezik. Görögországban 98 
középfokú magánisk. és 158 magán elemi 
iskola van ; az előbbiekben 4246, az utób
biakban 14.160 növendék tanul. Főiskolai 
oktatás. Főiskolák: az athéni és a szaloniki 
egyetem, a Metzobios műegyetem, a Mező- 
gazdasági Főiskola a Társadalomtudomá
nyi és Kereskedelmi Főiskola, a Tisztképző 
Főiskola és a Tengerészeti Főiskola. Az 
egyetemekre és a műegyetemre felvételi 
vizsga alapján gimnáziumi vagy reálliceumi 
érettségi bizonyítvány alapján lehet beirat
kozni. A Társadalomtudományi és Keres
kedelmi Főiskolába gimnáziumi vagy kö
zépfokú kereskedelmi iskolai végzettséggel, 
a Katonatisztképző Főiskolába gimnáziumi 
végzettséggel, a Tengerészeti Főiskolába 
pedig a gimnázium 4. osztályának bizo
nyítványával rendelkezők vehetők fel. 
Testnevelés. Az ifjúság testi nevelését az 
állam részben a tornával, részben az iskolai 
egészségüggyel szolgálja. Heti 5 órán át 
kötelező tornaoktatás van ; ennek az idő
nek felét pedagógiai tornára, másik felét 
atlétikára és szabad tornára fordítják. 
Minden elemi és középiskola vagy saját 
tomahellyel rendelkezik, vagy az illető 
város atlétikai egyesületének sporttelepét 
használja. A tornatanítást külön szak
tanárok végzik, akik a tomatanárképzőben 
nyertek kiképzést. A tomatanárképző há
rom évfolyamú, 1. évfolyamába gim
náziumi érettségi bizonyítvánnyal rendel
kezők vehetők fel. A leánynövendékeket 
külön tomatanámők oktatják. Az iskola- 
köteles koron túl levők részére a közokta
tásügyi minisztérium helyenként népies

gyakorló szervezeteket létesített, amelyek
nek célja az ifjúság testnevelésének elő
mozdítása. Ezenfelül majdnem mindenütt 
találhatók atlétikai egyesületek, amelyek 
az ifjúság testi fejlődését szolgálják. Az 
iskolaegészsógügyet egészségügyi felügye
lők (számuk 12), akik ugyanazon központ
ban székelnek mint az iskolafelügyelők, 
kísérik figyelemmel, továbbá főigazgatók, 
(számuk 71), akik az elemi népoktatási fel
ügyelők székhelyén működnek. (A hellén 
követség közleménye.)
[gaftőrögpótló tantárgyak. Az 1890: XXX. 
te. a görög (g.) tanulására csak azokat 
kötelezte, akik nyelvészeti, bölcsészeti és 
történettanári pályára készülnek, vagy az 
egyetem teológiai karán nyernek papi ki
képzést. A g. helyett szabadon választott 
tanfolyam magába foglalta a mértani és 
szabadkézi elemekkel kapcsolatos rajzon 
kívül a magyar irodalom bővebb ismer
tetését, kapcsolatban a g. remekírók mü
veinek magyar fordításban való ismerte
tésével s a g .  irodalom- és művelődés
történet alapvonalaival. Az irodalmi anyag
nak osztályok szerint való elosztását az 
1879. ill. 1899. országos tanterv magyar 
irodalmi része határozta meg ; ennek meg
felelően két utasítás szolgált a tanításnak 
útmutatásul: az 1891. különleges és az 
1903. általános. Az 1924. középisk. tör
vénnyel a G. fokozatosan megszűntek. A 
Csáky-féle 1890. reform, amely mögött az 
egységes jogosítás jelszava először húzódott 
meg, megbontotta a tanítás egységét s a  
g. helyébe egyenlő értékűt nem tudott 
adni. A reform nyomán kifejlődött tanítási 
gyakorlat azonban elérte azt, hogy a tárgy- 
szeretettel tanító tanár egységes össze
foglaló képét nyújtotta a g. kultúrának 
(ami igen sokszor magából a g. tanításból 
is hiányzott), hogy általában kidomborí
totta a szemléltetés fontosságát a középisk. 
nyelvi-irodalmi oktatásban is és rámuta
tott a jó fordításoknak az iskola szem
pontjából gyümölcsöztethető értékeire. 
Azt, hogy mennyire csupán a görögellenes- 
ség volt a reform alapja, hogy mennyire 
nem mély elvi megfontolás állapította 
meg a g. helyett tanítandó tantárgyakat 
s mennyire nem humanista meggyőződés 
igyekezett a g. remekírók magyar fordítása 
alapján ismertetni a g. szellemi, társadalmi 
és magánéletét, mutatja az az 1916. évi 
miniszteri törvényjavaslat, amely az addigi 
G. helyébe egy élő nyelvet és irodalmat 
vett fel. A javaslat indokolása elsősorban 
a francia, angol és olasz nyelvre gondol 
ugyan s csak másodsorban hazai kisebbségi 
nyelvekre (román, szerb, tót) a helyi vi
szonyok szerint, mégis az utóbbiak fontos
ságának hangsúlyozása igazolja, hogy a g. 
tanulmányok árán próbálták kielégíteni a 
közigazgatás szükségleteit, megszilárdítani 
a magyar állameszmét és bevezetni az új
fajta nemzetiségi politikát. Ez a meg-
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oldástervezet — de csak külföldi kultúr - 
nyelvekre vonatkozóan — kísért azután, 
ha öntudatlanul is, azoknak a javaslatai
ban, akik a legújabb középiskolai reform 
fölöslegességét hangsúlyozva a régi gim
náziumot kívánják visszaállítani s annak 
felső tagozatát klassz, ill. modem nyelvi 
ágra bontani. A hazai közművelődés- 
történet szempontjából említésre méltó, 
hogy a G. eszméjét már Kossuth L. meg
pendítette. ő , aki még 1841-ben" (1. Pesti 
Hírlap, 29. sz.) bátran síkra száll a huma
nisztikus tanulmányokért, öt esztendő 
múlva, amikor az evang. egyetemes gyűlés 
a második zayugróci jtantervj avaslatot 
tárgyalja, elpártol a klasszikus világtól és 
felszólalására az egyetemes gyűlés azt ha
tározza, hogy a görög helyett vegytan is 
tamilható (1. Komis : Eszmények II., 
357—8). i

S e p e r t .  (M. P. 1895). Alberti.: A gp. magya*  
irodalmi tanítás. Csengeri J . : A gp. tanterv reformjai 
Hegedűn I . : A gp. tanterv reformjáról. Cserép J . : jL 
görög kérdés. Jirkí.

Görög régiségek. Elavult elnevezése a 
görögség állami, társadalmi és vallásos 
életére s művészeti emlékeire vonatkozó 
ismereteknek. Régen az irodalmi anyagtól 
teljesen elkülönített tantárgyat alkottak. 
Szerepük volt később a görögpótló tan
tárgyak tanításában is. Ma, amikor tuda
tossá vált már, hogy a görögség meg
ismerése az iskolában elsősorban az irodal
mon keresztül történik s a legfontosabb 
mindig az irodalmi mű és megalkotója, csak 
alárendelt szerep juthat ezeknek az isme
reteknek, külön összefüggő tanulmány 
tárgyai nem lehetnek, és merőben téves 
eljárás az, amely a bennük teljességre való 
törekvés által a görög világnak pusztán 
értelmi ismertetését tűzi ki célul. Jelentő
ségük csak annyiban van a tanításban, 
hogy a szövegek interpretációjával kap
csolatban teljes megértéshez és elmélyedés
hez segítenek. E tekintetben a megfelelő 
szemléltető eszközöknek alkalmas helyen 
és időben történő felhasználása igen sokat 
tehet a képzelet megindítása szempontjá
ból. Természetes azonban, hogy az inter
pretáció folyamán nyert részletképeket 
élő összefüggésbe kell hozni egymással, 
tehát bizonyos értelmű összefoglalásra is 
szükség van, amelyben egyes hiányzó rész
leteket a tanárnak kell közölnie. Ezek az 
egyes művekhez fűződő összefoglalások 
végeredményben egy-egy korszak szintézi
sébe olvadnak össze. Ilyen fontosabb ke
resztmetszetek Perikies kora, a perzsa 
háborúk kora, a homerosi kor stb. Egyéb
ként ma a G.nek a tanításban nincsen 
olyasféle szerepük, mint a latinban. Régi- 
ségtani tankönyvnek az irodalmi anyag
tól függetlenül való tanítása nem igen 
szokásos. Ezzel szemben sürgősen kívána
tos, hogy a tanítás eljusson a szintézisig.

Jirka.

Göttler, Joseph (1874—) tr. és kát. egy
házi író, 1911 óta Münchenben a ped. és 
katechetika tr. Főleg vallás- és morál
pedagógiával foglalkozik Willmann (1. o.) 
szellemében, akinek rendszerét a didak
tika irányában kiépítette. A valláspedag. 
reformmozgalomban irányító szerepre tett 
szert. Az iskola munkája mellett a nevelői 
tevékenység többi intézményeivel is foglal
kozott. M. : System d. Pädagogik im Um
riss (19274). Geschichte d. Pädagogik 
(19232). Der Religionsunterricht in d. 
Fortbildungsschule (19232). Religions- u. 
Moralpädagogik (19302). Számos vallás- 
ped. tanulmány kát. szakfolyóiratokban.

Grafaszténia. Az íráskészségnek vele
született és az idegrendszer alkati tulaj
donságaiban rejlő káros gyengesége. Leg
súlyosabb fokát 1. Agráfia.
- GraggerRóbert (1887— 192fi) pedagógia és 

író'. Egyetomratla,l7iiTmanyait Bp.en, Párizs
ban. Berlinben és Strasshnrolmn végezte. 
1909. bp. imái:"tr., 19T2. áll. polg. isk. tanító
képző tr., 1916. a berlini egyetem meg
hívta az újonnan szervezett magyar tan
székére első tanárnak, egyúttal_a berlini 
Collegium Hungaricum vezetojiT"" hjütr 
Ugyanabban—íw, óvbCII 15'lögäläplluLtTT'a" 
Berlini Magyar Tudományos Intézetet, 
1917. pedig ez Intézet Barátainak Egyesü
letét. G. maradandó érdemeket szerzett 
magának ez intézmények alapítása és a 
magyar-német kultúrközösség elmélyítése 
körül. Fontosabb M. : Beck K. és a német 
politikai költészet (1909). Moliére a magyar 
irodalomban (1912). Anthologia Hunga- 
rica (1922). Alexander Petőfi, Gedichte 
(1923). Die ungarische Universität (Schai- 
rer-Hoffmann : Die Universitätsideale der 
Kulturvölker, 1925). Ungarische Balladen
(1926) . Altungarische Erzählungen (1926). 
Das Ungarische Institut a. d. Universität 
Berlin (1926). Szerk. Philológiai dolgoza
tok a magy.-német érintkezésről (1912). 
Ungarische Jahrbücher (1921). Ungarische 
Bibliothek (1920). Számos összehasonlító 
irodalmi tanulmány magy. és ném. folyó
iratokban.

I r od. C. H. Becher: B. G. Eine Gedächtnisrede
(1927) . Szekfü O y.: G. E. művelődésünk történetében 
(1927).

Grammaire générale et raisonnée : a Port 
Royalnak tagjai, Amauld és Claude Lan
celot által írt munka (1660). A mü szerzői 
meg akarják állapítani az emberi ész ama 
törvényeit, amelyek minden nyelvvel kö
zösek, vagyis a filozófiai nyelvtannak egy 
nemét akarják megszerkeszteni. A vállal
kozás nem járhatott sikerrel, mert abban a 
korban összehasonlító nyelvtudomány még 
nem volt s a szerzők nyelvismeretei is na
gyon szükkörüek voltak. Ma már csak tör
téneti értéke van e könyvnek : a XVIII. 
század radikális reformterveiben (Diderot, 
La Chalotais, Daunou) újból és újból fel
tűnik. F.
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■ Grammar school: Angolországban és az I 
amer. Egy. Államokban alsófokú latin 
iskola neve, amely nagyjában a mi gim- 

í náziumunk alsó osztályainak felel meg. 
'Grammatikjr"fnunt a trivium tárgya).

A G. az antik és a középkori iskola tanul
mányainak legelsője és ezt a helyet foglalta 
el az alapvető iskolai stúdiumok hagyomá
nyos csoportjában, a triviumban (1. o.) is.
A római iskola latintanításának (1. o.) ha
gyományaihoz híven a G. a középkoron át 
felölelte mindazt, ami a helyes és ékes 
latin beszéd elsajátításához szükséges volt : 
tehát a nyelv teljes szabálytanát (a nyolc 
beszódrész, az eset- és mondattan szabá
lyait, stilisztikát, poétikát, a mindenkor 
használatos szókincset, a szótárat stb.), 
sőt azt is a maga feladatának tekintette, 
hogy elvezessen az írók műveinek olvasá
sához és megértéséhez. Egyes ágainak el
különülése az iskola világában a renais- 
sance-szal kezdődött.

í r o d .  Fináezy E. .1.11’. (1926). Balassa B . : A la
tintanítás tört. (1931). J5. J5.

Grammatikai iskolák. A múlt század 
gimnáziumáig, mint iskolatípusig, kifeje
zetten vagy burkoltan egyedül a tanul
mányi anyag, nevezetesen a latintanítás 
anyaga szerint tagozódott az iskola. Az 
írás és olvasás elsajátítása után ugyanis, 
mely jóidéig szintén latin szöveg alapján 
történt, a tanítás legfőbb tárgya a gramma
tika (1. o.) volt, mely a nyelv tanításán 
kívül némi irodalmi oktatást is felölelt. 
Ezért nevezték az egész iskolát vagy ké
sőbb megfelelő tagozatait is G.nak. Ennek 
keretében a g. egymásra következő feje
zetei szerint kapták nevüket pl. a név
ragozást, igeragozást, eset- és mondattant 
tanuló gyermekek kisebb alcsoportjai, 
osztályai (declinistae, coniugistae, syn- 
taxistae etc.). Az antik iskolázás történe
tében a G. a helyes nyelvhasználat mellett 
megadták a teljes irodalmi műveltséget is. 
Csak később épült föléjük, mint különálló 
tagozat a szónoki (retorikai) iskola. A kö
zépkor folyamán a G. tanulmányaiba ol
vadt bele ismét a retorika, mint a fogalma
zás (diétámén, 1. o.) tanítása. A humaniz
mus iskoláinak szervezetében a teljes latin 
iskolában a G. már tagozatot jelent (pl. 
infima, media, suprema G. a jezsuitáknál) 
és csak a latin nyelv szabálytanának taní
tására korlátozódik. Kisebb helységek 
azonban csak ezeket az osztályokat állítot
ták föl, ezek szószerint vett G.k. A múlt 
század eleje óta a négyosztályos kis gim
náziumokat nevezték még elszórtan G.
nak, mivelhogy ezek tanulmányaiban a 
legnagyobb súlya grammatikára esett, 

í r o d .  Balassa B.: A latintanítás története (1931).
B. B.

Grammatistes. Az athéni iskolákban a 
grammatika tanítója, aki a szülőktől ka
pott tandíjért a gyermekeket megtanította 
a betűkre, olvasásra, írásra és számolásra.

Ma kb. elemi iskolai tanítónak felel 
meg.

Grammatizálás. íg y  nevezzük a nyelv- 
tanítás keretében a grammatikával való 
foglalkozásnak azt a mértékét, amelyet 
már túlzottnak tartunk és helytelenítünk. 
Ez az eljárás, mely ma is kísért, az idegen 
nyelvek tanításában azt tekinti legfőbb 
feladatának, hogy a tanulókat jól megta
nítsa a nyelvtan szabályaira, de e mellett 
megfeledkezik az olvasmány tárgyi (tar
talmi) értékeiről. A G.ra való visszahatás
ként keletkezett a nyelvtanításban egy 
másik szélsőséges irányzat: a grammatika 
tanításának elhanyagolása, sőt elvszerü 
mellőzése. L. még : Nyelvtan. N . J. B.

Grammofon. Mikor Edison 1877. fel
találta a fonográfot, a G. elődjét, már rá
mutatott arra, hogy a beszélőgép jó segítő
társa lehet a tanítónak. Amerikában nem
sokára csakugyan fel is használták az akkor 
még meglehetős tökéletlen fonográfokat 
az idegen nyelvek tanításában. Ma már a 
G. világszerte elismert segédeszköze a 
modem nyelvi oktatásnak. Ajánlatossá 
teszi az, hogy az idegen nyelveket anya
nyelvűkként beszélő egyének beszédét, 
előadását, énekét hallgathatjuk vele újra 
meg újra, ahányszor csak szükséges, tehát 
előmozdítja az idegen nyelvnek hallás 
útján való megértését és megtanulását, 
megkönnyíti a jó kiejtés elsajátítását, 
azonkívül a tanárt is megkíméli a kezdő
fokon elmaradhatatlan folytonos ismétel
getéstől. Igaz, hogy hiányzik belőle az 
élőbeszédhez rendszerint hozzátartozó arc
kifejezés és taglejtés, továbbá hogy még 
ma sem egészen tökéletes, mert némely 
mássalhangzó reprodukciója nem kifo
gástalan és mellékzörejeik a legjobb készü
lékeknek is vannak. Ezért a tanításnak 
főeszköze mégis a tanár élőbeszéde marad, 
s a beszélőgép csak kiegészítője lehet az 
oktatásnak. Nem is szabad túlságos gyak
ran használni, s ügyelni kell arra, hogy szó
rakoztató játékká ne váljék. A kezdő fokon 
a lemezekre felvett szövegeket előbb gon
dosan fel kell dolgozni és csak befejezés- 
kép lehet G.on tanulmányozni. A felsőbb 
fokon is ez lesz a rendes eljárás, itt azonban 
némelykor már ismeretlen szöveget is be
mutathatunk a G.on éppen az élőbeszéd 
közvetlen megértésének gyakorlása vé
gett. Nagyon alkalmas a G. arra is, hogy 
a tanár ellenőrizze és tökéletesítse vele 
saját kiejtését. L. még : IskolánUvüli nép
művelés (Rádió Szabad-egyetem).

í r o d .  F. Kemény: Ein neues Hilfsmittel für den 
Unterricht in den modernen Sprachen (Die Neueren 
Sprachen, 1898). Breul: The Use of the Phonograph in 
the Teaching of Modern Languages (Die Neueren 
Sprachen, XV, 1907—08). Reko: Sprachenerlernung mit 
Hilfe der Sprechmaschine (1908). Unterricht und Sprech
maschine (folyóirat, 1909—). Surkamp: Die Sprech
maschine als Hilfsmittel für Unterricht und Studium 
der neueren Sprachen. Driesen: Das Grammophon im 
Dienste des Unterrichts und der Wissenschaften (Verlag 
der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaften, 1913) 
Doegen: Sprech- und Leseproben, ein Beitrag zur Me-
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thociik des neusprachlichen Unterrichts (1913). J. P laut: 
Sprachunterricht und Sprechmaschine (Neuphilologische 
Arbeitsgemeinschaft, 1928, 4. 6. sz.). Ph. Aronstein : 
Methodik des neusprachlichen Unterrichts II. 19269. 
W. Hübner: Didaktik der neueren Sprachen (1929). 
Lux O y.: A modern nyelvek tanulása és tanítása (1925). 
A G. szerepe a modern nyelvek tanításában (M. 
K. 1928, 76). N. J. B.

Graser, Johann Baptist (1766— 1841) 
nevelő, tanító, tr., majd tanfelügyelő, az 
irva-olvasás módszerének megalapítója Né
metországban. A siketnémák oktatásával 
is foglalkozott. A pedagógiát önálló tudo
mánynak tekintette. A nevelés céljainak 
megállapításában Sehelling hatása alatt 
áll. A cé l: a divinitás, amely megkívánja, 
hogy az ember kialakítsa magából azt, ami 
isteni (divinum), szemben azzal, ami állati 
(animale). Didaktikájának jellemző vo
nása, hogy az oktatást az egész vonalon a 
gyakorlati élettel hozza kapcsolatba. M. : 
Der erste Kinderunterricht, die erste Kin
desqual. Eine Kritik der bisher üblichen 
Leselehrmethoden (1805). Divinität, oder 
d. Prinzip d. einzig wahren Menschen
erziehung (1811, 18303). Die Elementar
schule fürs Leben in der Grundlage zur 
Reform d. Unterrichts (18 1 7, 18303). Der 
durch Gefühl u. Tonsprache der Mensch
heit wiedergegebene Taubstumme (1829, 
18342). Das Verhältnis d. Elementarunter
richts zur Politik der Zeit (18372).

Gratianus (XII. sz.) kamalduli szerze
tes, a bolognai egyetemen az egyházjog 
tr., akinek előadásai Decretum Gratiani 
címen az egyházjog oktatásának évszázados 
tankönyvéül szolgáltak. E könyv részben 
egyházi jogszabályok gyűjteménye, részben 
pedig ezeknek egyházi írók tollából való 
magyarázatait foglalta magába. B. B.

Gräfe, Heinrich (1802— 68) német peda
gógus és tanügyi Író. Genfben nevelőinté
zetet nyitott, utóbb a brémai iparisk. ig. 
Szerinte a nevelésnek keresztény jellegű
nek kell lennie, azaz : főleg a szeretet, igaz
ság és az engedelmesség kiművelésére kell 
törekednie. Pestalozzi munkásságát bí
rálva, rámutat a svájci pedagógusnak arra 
a törekvésére, hogy az alaki elmemüvelést 
nem eszköznek, hanem célnak tekinti. M .: 
Archiv f. d. praktische Volksschulwesen 
(8 köt. 1828— 35). Das Rechtsverhältnis 
d. Volksschule von innen u. aussen (1829). 
Allgemeine Pädagogik (2 köt. 1845). Die 
deutsche Volksschule (3 köt. 1847, 187 83).

Gréard, Octave (1828— 1904) pedagógus 
és tanügyi író. 1865— 70. tanfelügyelő, 
1870—79 a szajnai népoktatásügy ig., 
1879— 1902 a párizsi tankerület vezetője. 
Az Académie Fran$aise tagja. A tanügyi 
igazgatás körében betöltött vezető állá
saiban nagy érdemeket szerzett a nép
nevelés intézményeinek fejlesztése körül. 
M. : L’enseignement primaire k Paris et 
dans le département de la Seine de 1867 
ü 1877 (187810). La législation de l’instruc- 
tion primaire en France depuis 1789

jusqu’á nos jours (6 köt. 1874). L’éduca- 
tion des femmes par les femmes (19077). 
Education et instruction, enseignement 
primaire I—II (1887, 19044). V. Ö. : O. Gr. 
(M. P. 1904.)

í r o d .  Mile P. Hornyain: G., un moraliste et un 
éducateur (L. Bourgeois előszavával).

Gregorius s 1. Gergely.
Greguss Ágost ^1825— 1882) esztétikus, 

gimn., maja pesti egy. tr. Számos műfor
dításon és kisebb-nagyobb kritikai dolgo
zatokon kívül megírta az első rendszeres, 
önálló kutatásokon alapuló magyarnyelvű 
esztétikai kézikönyvet (A szépészet alap
vonalai, 1849). A szabadságharc leveretése 
után tanári állásától megfosztották, el
fogatási parancsot adtak ki ellene, majd 
tizenegy hónapig raboskodott a nagyváradi 
vár börtönében. Kiszabadulása után gyors 
egymásutánban jelennek meg újabb mun
kái : Magyar verstan (1854). Jelesebb íróink 
csarnoka (1855) stb. Beválasztják.

_ démiába, amelynek 1882, igazgató tagja 
lesz"; 1879- pedig  a Kisfaluűy-Tarsasag 
alelnöEe. E társaság "p'STyá'ZHtára;—Írja" 

'ATBalladáról szóló híres müvét (1864—65). 
Összeállítja Toldy Ferenc félszázados mun
kásságát, kiadja Arany János balladáit, 
közreadja esztétikai és Írod. tanulmányai
nak legjavát, valamint magyar költészet
tanát. Az Akadémia megbízásából megraj
zolja Shakespeare írói pályáját, végül 
nagy vonalakban elkészíti Rendszeres szép
tan c. művét, amelyet azonban már nem 
tud befejezni; ez a munka csak halála 
után jelenik meg tanítványai közreműkö
désével. G. tulajdonképpen a magyar eszté
tika megteremtője ; pályája elején Hegel 
tanításait tartja szem előtt és a német 
spekulatív esztétikához csatlakozik. Ké
sőbb esztétikáját részben erkölcsi, részben 
logikai alapra helyezi. G. leggondosabb 
stilisztáink közé tartozik. k . i .

Gretser, Jakob (1562— 1625) német
jezsuita, termékeny író a teológia minden 
ágában s a filológiában ; több mint 200 
müve jelent meg. Görög nyelvtana (Rudi- 
menta linguae Graecae, 1593) csaknem oly 
elterjedt volt, mint az Alvarez-féle latin 
nyelvtan s még 1887. újra nyomták. 
Épígy az Institutionum linguae Graecae 
M. 3, 1593 több mint 60 kiadást ért 
meg. V. ö. Sommervogel: Bibliographie 
de la Comp, de Jésus III. J. G .

Grimm, Jakob (1785— 1863) öccsével, 
Vilmossal (1786— 1859) együtt mind a 
nyelvészet, mind a népszokások és nép
mesék gyűjtése terén tette feledhetetlenné 
nevét. A híres, folytatásokban ma is meg
jelenő, nagy Deutsches Wörterbuch 
(1852— ) a XVI. sz.tól kezdve adja a mo
dem német szókincset. Az alapvető 
Deutsche Grammatik (4 köt., I. : 1819, 
18922, II.: 1826, HL: 1831, IV.: 1837, az 
egésznek új kiadása 1870—98) a történeti 
szempontot az összehasonlítóval egyesítve
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igyekezett a nyelvre alkalmazni. G. a né
m et helyesírás reformálása terén is szerzett 
érdemeket. (Némely történeti nézete azon
ban nem tudott az egész vonalon diadal
maskodni : így a főnevek kis kezdőbetűvel 
■való írása a németben). Legtartósabb, 
csaknem példátlan hatást a Kinder- und 
Hausmärehen (1812—22) című népmese- 
gyűjteménye tett. Treitsehke e meséknek 
német nyelvnevelő értékét egyenesen 
Luther bibliájáéval hasonlította össze. 
Német pedagógusok véleménye szerint 
a X IX . sz. folyamán az ifjúságnál háttérbe 
is szorították a bibliát. Mint ifjúsági ol
vasmányok világszerte népszerűekké vál
tak. Nálunk is számos kiadásban forognak 
közkézen. Fordították, ill. átdolgozták: 
Baróti L., Benedek E., Dávid M., Endrei
Z., Esty J.-né, Halász I., Koltai V., Mikes 
L., Nagy J., Székely N., Zempléni P. Gy.

Koszó.
Grimma : 1. Fejedelmi iskolák.
Gripenberg, Odert (1788— 1848) finn 

katonatiszt, isk. ig., az első Pestalozzi- 
rendszerü nevelőintézet vezetője (1812— 
1822), az első finn pedag. folyóirat szerk. 
Veekoblad för uppfostran 1834 (Nevelés
ügyi hetilap, megjel. 27 szám). Az első 
leányisk. alapítója (1835). W.

Grisebach, Eberhard (1880—) német filo
zófus és pedagógus ; 1922 óta jénai egyet, 
tr. Eueken, Kierkegaard és a modem ev. 
teológia (Barth, Gogarten) befolyása alatt 
áll. Különválasztja a belső és a külső vilá
got, amely utóbbira nem hat a tudomány. 
A kritikai pedagógiának híve, aki éles
látással tárja fel'a mai nevelés- és oktatás
ügy hiányait és a nevelés korlátáit. Korunk 
cselekvés helyett pedag. irodalomban, 
kongresszusokban stb. éli ki magát, ami 
közeli hanyatlásának előjele.. Nem hisz az 
ú. n. nevelőiskolában, szerinte az iskola 
célja, hogy a gyermeket technikai tekintet
ben használhatóvá tegye. M. : Probleme 
d. wirklichen Bildung (1923). Die Grenzen 
des Erziehers u. seine Verantwortung
(1924). Gegenwart (1928).

Grocyn, William (1446— 1519) angol 
pedagógus, aki Olaszországban is járt. 
Kiváló érdeme, hogy az elsők közt volt, 
akik a renaissance eszméit az angol isko
lákban meghonosították. Erasmus szerint 
ő volt az első, aki ott (Oxfordban 1491.) 
a görög nyelvet tanította, bár igen gyenge 
eredménnyel.

Grohmann, Johann Christian (1770— 
1847) gimn.tr.,kantiánus filozófus. A gyer
mekpszichológia megalapítója. M. : Ideen 
zu einer physiognomischen Anthropologie 
(1791). Über d. Verhältnis der Theorie zur 
Praxis (1795). Psychologie des kindlichen 
Alters (1812). r .

Groé Fiún <ás.,„,(1843— rap6). Kópczdei. 
tanárjélőit' korában Eötvös br. tanjilmány- 
útra küldte™Nérn$rtoTSZágt53j3EŐ£BBaB-t*Wr 
hazatérve,'""a znióváraljai áll. tanítóképző

ig , lett. Itt kiváló eredményt ért el a nem 
magyarajkú gyermekek tanításában és 
meghonosította a kézimunka tanítását. 
1 8 7 6 taafehigygjő. M. : Vezérkönyv a 
magy. nyelv tanítására tótajkú népisko
lákban (I. r. 1880, II. r. 1881). Magy. ol
vasó- és gyakorlókönyv tótajkú népiskolák 
számára (1881). Ezek a művek horvát, 
rutén, szerb, román és sáros-zempléni ki
adásban is megjelentek. *

Groos, Kari (1861—) pszichológus. A 
giesseni, majd a bázeli és a tübingeni egyet, 
tr. Főképpen a játékra vonatkozó vizsgá
latai és elmélete tették nevét ismertté. 
Az ő nevéhez fűződik a biológiai játék- 
elmélet, a „gyakorlás elmélete“ (Ein
übungstheorie). Eszerint a játék azoknak a 
működéseknek önkénytelen begyakorlására 
szolgál, amelyekre a komoly életben szük
ség van. M. : Einleitung in die Aesthetik 
(1892). Die Spiele der Tiere (19072). Die 
Spiele der Menschen (1899). Der ästhetische 
Genuss (1902). Das Seelenleben des Kin
des (1903, 19236). Der Lebenswert des 
Spiels (19222). Das Spiel als Katharsis 
(Ztsehr. f. päd. Psych. 1911. 353—67. 1.). 
Zur Psychologie der Reifezeit (Int. Mo- 
natsschr. 1912). Die seelische Entwicklung 
des Kleinkindes (Kleinkinderfürsorge, 
1917). Psychologische Anmerkungen zu 
Kants Phänomenalismus (1925). Die 
Sicherung der Erkenntnis (1927). K . E.

Grosselin, Augustin (1800—78) hivatásos 
francia gyorsíró, aki eleinte családjában 
végzett pedagógiai kísérleteket, majd be
hatóan foglalkozott a siketnémák oktatá
sával. Minthogy abbé de l’Epée (1. o.) 
módszerét nehézkesnek és idegenszerűnek 
találta, ő maga az ujjak felhasználásán ala
puló „alphabet phonodactyologique“ el
nevezésű módszerével lépett fel, amely 
elmés ugyan, de a gyakorlatban nem vált 
be. Megjavított módszerével, amelyet a 
hang és a mimika együtthatása alapján, 
phonomimie-nek nevezett el és amely 
alkalmas volt arra, hogy normális és siket
néma gyermekeket egyidejűleg megtanít
son olvasni, 1861. lépett a nyilvánosság 
elé. Ennek érdekében 1866. külön társa
ságot alapított és egy ilyen iskolát az 1867. 
párizsi világkiállításon is bemutatott. V. 
ö . : G. Á. (N. L. 1930 : 47—8. sz.). L. még : 
Fonomimika.

Grundschule : 1. Egységes iskola.
Grundtvig, Nicolai Frederik Severin 

(1783— 1872). A dán nép reformátora. 
Megalapítója a dán népfőiskoláknak, ame
lyek mindmáig főerőssége a dán nép
művelésnek és a külföldnek is mintául 
szolgálnak. A népfőiskola eszméjével első 
ízben 1830. lép a nyilvánosság elé és azt 
1836. és 1837. külön munkákban bővebben 
kifejti. Az utóbbiban a norvégekhez fordul 
ilyen intézet felállítása érdekében, míg 
végre 1847-ben VIII. Keresztély királyi 
rendelkezéssel elhatározza, hogy a soröi
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akadémiában a gimnázium mellett „reál
főiskolát“ szervezzenek részletesen, meg
állapított terv szerint. Ennek értelmében 
a  főiskola szabad tanintézet mindenki 
számára, aki továbbképezni óhajtja magát. 
Az iskola két évfolyamot ölel fel, amely 
kötelező és közös dán nyelvi és irodalmi 
tanítás mellett, három (történelmi, modem 
nyelvi és természettudományi) ágazatra 
oszlik, amelyekhez utóbb egy a főiskolákra 
előkészítő latin-görög tanfolyamot tervez
tek. Ám 1848. a király meghalt és az akkori 
kultuszminiszter, a híres klasszika-filológus
J. N. Madvig, nem volt híve a népfőiskolá
nak, ez csak 1851. került ismét felszínre. 
Ekkor Kőid Kristen G. támogatásával 
Ryslnigeben (Fühnen szigetén) magánúton 
állította fel népfőiskoláját, amely mintául 
szolgált a későbbi hasonló intézmények
nek. Így vált Kőid a G.féle főiskolák út
törőjévé. G.ot 70. születésnapjára nagy 
nemzeti ajándékkal lepték meg, amelyből 
ő megvásárolta a Koppenhága mellett levő 
Marjenlyst birtokot és ott 1856. meg
nyitotta a „Grundtvig főiskolát“. G.ot 
törekvéseiben az angolok mellett főleg 
Fichte befolyásolta. G. pedagógiai elveit 
a  Smaskrilter om den historiske liöjskole 
(1872, Kisebb írások a történelmi főiskolá
ról) c. műben foglalta össze.

í r o d .  R. M adsen: G. u. die dänischen Volks
hochschulen (1905, Päd. Mag. 253. sz., irod. 122—24. 
1). Gröning : N. P. S. Gr. (8 köt., 1907—14). Berg
strup etc. : The folk high schools of Denmark (1927, 
1929). Campbell : The Danish folk school (1928).

Grunwald, Oeorg (1879— ) tr. és pedag. 
író, 1909—20. középisk. tr., 1929. főisk. r. 
tr. Regensburgban. Főműve : Die Päda
gogik des XX. Jahrhunderts, ein krit. 
Rückblick u. programmatischer Ausblick
(1927). Philosophie der Pädagogik c. mü
vében (1917), amely a pedag. értéktanon 
alapszik, az anyagot az igaz, a szép és a jó, 
továbbá a szent v. vallásos értékosztályok 
szerint csoportosítja és 3 főrészt külön
böztet meg : didaktika, művészetpedagó
gia, erkölcs- és valláspedagógia. Ezek az 
értékosztályok Pädagogische Psychologie 
c. munkájában (19252) is szerepelnek, amely 
a növendékek pszichológiája mellett a ne
velőét is felöleli és értéktípusok felállítására 
vezet.

Guardini, Romagno (1885—) katolikus 
teológus és filozófus, a boroszlói egyete
men a vallásfilozófia és kát. világnézet 
tr., a berlini egyetem állandó vendég- 
előadója, egyben a katolikus szellemű 
német ifjúsági mozgalom vezető egyéni
sége. M. : Vom Geist der Liturgie (192212). 
Neue Jugend u. kath. Geist (19244). Aus 
einem Jugendreich (19214). Vom Sinn der 
Kirche (19232). Gottes Werkleute. Briefe 
über Selbstbildung (1924). Der Gegen
satz. Vers. z. e. Philos. d. Lebendig-Konkre
ten (1925). Briefe v. Comer-See (1927). P.

Guarino, 1. da Verona (1374-—1460). A 
renaissance nagynevű, gyakorlati nevelője

Magyar Pedagógiai Lexikon I.

és a klasszikusok nyelvének és müveinek 
jeles tanítója. Görögül M. Chrysolorastól 
(1. o.) már Konstantinápolyban megtanult. 
Firenzében, Veronában és Velencében ta
nított, de nevét híressé ferrarai iskolája 
tette, amelybe a nevelésére bízott Lionello 
d’Este (Niccolo d’Este ferrarai őrgróf fia) 
mellé Európa számos országából csatla
koztak előkelő, nemes ifjak. Itt tanult a 
magyar Janus Pannonius is, ki G.t dicsőítő 
versben állított emléket ez iskolának és 
erényes, rendszerető, de atyai lelkű mes
terének (Sylva Panegyrica ad G. kb. 
1475). G. ped. jelentősége abban áll, hogy 
ő nemcsak tollal szolgálta a nevelés ügyét 
(Plutarchos n e g i  naídcov áycayfjg c. mü
vét ő fordította latinra és egy levélben 
értekezik a nevelésről Lionello d’Este-vel 
kapcsolatosan), hanem gyakorlatba ül
tette át és próbálta ki a renaissance ped. 
gondolatait és formálta az új eszmény sze
rint a rábízott ifjúságot. Tanításának fő
célját a klasszikusok müveinek tökéletes 
megértésében, formai szépségeik megérez- 
tetésében látta. Ezért fogta rövidre a 
grammatikát, amelyet Erotemata Gram- 
matica címen Chrysoloras nyomán szer
kesztett.

í r o d .  Sabbadini R . : La Bcuola e gli studii di G. (1896). 
Finúczy: III. Hegedűs I. : G. és Janus Pannonius (1896). 
Ácsay A . : G. J. és Rambaldonl V. (Kath. Paed. V. kt. 
144. ; 177. 11.). Máüy F . : G. Erotematái párhuzamban 
Dlonysios Thrax Ars Grammatikájával (1898).

— 2. Battista, G. da Verona fia, aki 
De modo et ordine docendi et discendi 
(1514) c. müvében atyjának tanítási mód
járól, iskolájáról, ennek jeles növendékei
ről (pl. Janus Pannoniusról) számol be. 
Történeti vonatkozásai miatt értékes ez 
az írás.

í r o d .  Ábel J . : Adalékok a humanizmus történetéhez 
M.on. (1880). B . B .

Guizot, Francois (1787— 1874) francia 
államférfi, bölcselő és neves történetíró, aki 
tört. munkáiban forrástanulmányokon ala
puló tudományos módszert követett. Több 
ízben a Faculté des Lettres főiskolán a 
történelem tr., 1830. belügyminiszter, 
1832—37. három ízben közokt. min., 
mint ilyen az első francia népoktatási tör
vény megalkotója, számos nép-, közép- és 
főiskolai reform kezdeményezője ; 1836. 
a tanítás szabadságának kérdését liberális 
szellemben rendezni óhajtó törvényjavas
latot nyújtott be a képviselőházban, de 
a kérdést csak 1850. sikerült megoldani. 
Majd külügymin. és miniszterelnök. A 
Nouveau dictionnaire universel des syno
nymes de la langue framjaise (1809, 2 köt. 
1874s) c. művén kívül számos kiváló tör
ténelmi munkát írt : Cours d’histoire mo
derne (6 köt. 1828—30), Histoire de la civi
lisation en France (4 köt. 1828—30, 188014), 
Histoire de la civilisation en Europe (1828, 
188319) stb. Ezek közül több magy. fordí
tásban is megjelent. Franciaország törté-

24
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netét átdolgozta az ifjúság számára: 
Histoire de Francé, racontée á mes petits- 
enfants (5 köt. 1870—75). A néptanítók 
tájékoztatására és továbbképzésére 1832. 
alapította a Manuel général de l’instituteur 
primaire-t. G. nagy hatással volt Eötvös
J. br. népiskolai törekvéseire.

í r o d .  Sainte-Beuve: Causeries du lundi, I. köt. 
(1851—61). Nouveaux lundis, I. köt. (1863—72). A. 
Bardoux: G r. (1894). F. Buisson: Nouveau Diet, de 
Pédag. (1911). Ch. H. Pouthas: G. pendant la Restau
ration (1923). Fináczy: A francia középiskolák múltja 
és jelene, 97—8.1. (1890). Bállá A. : G. mint történetíró 
(Uránia 1911. évf.).

Gundissalinus (Oundisalvi) Dominions 
(XII. sz.) az arisztotelikus arab tudomá
nyosságot közvetítette a keresztény nyu
gatnak. A tudományoknak általa megkísé
relt rendszerezése (a kb. 1150 körül írt 
De divisione philosophiae c. művében) 
bontja meg legelőször a középkori iskola 
tanulmányainak hagyományos, a trivium 
és quadrivium (1. o.) kereteibe foglalt sor
rendjét és rendeli azok fölé Aristoteles mű
veinek hatása alatt a metafizikát, fizikát, 
politikát, ökonómiát és etikát. Gondolatai 
főként a quadrivium tárgyainak elméletére 
voltak hatással, bár ezek még az ő felfogá
sában is inkább az alaki képzést szolgálták, 
mint a természet tényleges megismerését. 
Kiadta : Baur L. : G. de divisione philo
sophiae. Beitr. z. Gesch. d. Philos. des 
MA. herausg. v. Baumker. IV. kt. Heft
2—3. 1903.

í r o d .  Überweg-Beinze: Gesch. d. Philos. (II. ki . 
414—17. U.). B. B.

Guggenbühl, Johann Jákob (1816—63) 
svájci orvos, a szellemileg fogyatékosok 
(idióták, kretinek) nevelésének egyik út
törője, aki Hilferuf aus den Alpen zur 
Bekämpfung des schrecklichen Kretinis
mus (1840) c. felhívásával fordult az em
berbarátokhoz és Interlaken mellett, az 
1139 m magas Abendbergen állította fel 
intézetét, amely a fogyatékosság szerint 
5 osztályra oszlott. Intézetét sűrűn keres
ték fel Német-, Francia- és Angolországból 
is, noha támadásokban is volt része. Halá
lával alkotása is megszűnt.

Gurlitt, Ludwig (1855— 1931) szélsőséges 
reformpedagógus, aki radikális körökben 
nagy befolyásra és számos hívőre tett szert. 
Rousseau és Ellen Key nyomdokain ha
ladva, pedagógiai álláspontja a naturaliz
mus, amely kizár minden egyetemesen 
érvényes nevelési rendszert és az egyéniség
nek teljes és szabad kialakulását teszi lehe- 

. tővé. Ellensége a felekezeti iskoláknak és 
a -keresztény nevelésnek. J^aul Försterrel 
a weimari Gosetfechafí filr"~(T?nrtsclrfr'Er- 
ziehung élén áll. M. : ScBtöerselbstiHordc 

\ (1908). Pflege des Heimatsinnes (1909).
Der Deutsche u. sein Vaterland (19098). 
Der Deutsche u. seine Schule (19128). 
Erziehung zur Mannhaftigkeit (1923’). 
Erziehungslehre (19252) stb.

B e p e r t .  Imr» S . : G. neveléstana (M. P. 1910).

Guths-Muths, Joh.Chr. Friedrich (1759— 
1839) 1785 óta Salzmann schnepfenthali 
intézetének a tanára. Először a francia 
nyelv és földrajz, később a technológia 
és torna tanára. Utóbbit 1786. veszi át és 
fejleszti tovább. Ha Jahnt a német torná
szat apjának, akkor őt kétségkívül ősapjá
nak vagy nagyapjának lehet nevezni. 
Gymnastik für die Jugend (1793) és 
Spiele zur Übung und Erholung des Kör
pers und Geistes (1796, 18938) c. művei 
alapvető jelentőségűek a következő torna- 
módszertani irodalomra gyakorolt hatásuk 
miatt. Első müvét francia, angol és dán 
nyelvre is lefordították és ez utóbbi révén 
hatott a svéd testnevelésre is. A testneve
lésen kívül G. működése kiterjedt a föld
rajzi módszertanra is és e tekintetben két
ségkívül hatással volt Schnepfenthal leg
híresebb növendékére, Ritter Károlyra. 
Kiadott egy pedagógiai folyóiratot i s : 
Bibliothek für Pädagogik 1800-tól 1819-ig 
53 kötetben. Szelényi.

Guttenberg Pál (1860—) tr. és író. Miután 
Skandináviában és Angliában a nép techni
kai nevelését tanulmányozta, itthon a 90-es 
években kézimunkatanító szlöjdtanfölya- 
mokat szervezett, ahol több. ezer tanító 
nyert kiképzést. Behatóan foglalkozott a 
University Extension és a parasztegyete
mek kérdésével is. M. : Dán parasztegye
temek (1895). Iskolai képek a jövő század
ból (1895).

Guyau, Jean Marie (1854— 88) francia 
költő és filozófus, rövid ideig a Lycée 
Condorcet tr. Mostohaatyja, Alfr. Fouillée 
(1. o.) nagy befolyással volt rá. Rend
szerének alapgondolata, hogy az élet szo
rosan kapcsolódik a kollektív léthez s ez a 
szolidaritás lehetővé teszi a művészetnek, 
erkölcsnek és vallásnak olyan mélyítését, 
amely „az egyéni életet a kollektív élet 
méltóságáig felemeli“ . Müvei annak ide
jében erős visszhangot keltettek. M. : Ma
nuel d’Epictéte (1875). La morale d’Epi- 
cure et ses rapports avec les doctrines con- 
temporaines (1878). Lesproblémes de l’esthé- 
tique contemporaine (1884). Esquisse d’une 
morale sans obligation ni sanction (1884). 
Halála után jelent meg.: L’art au point 
de vue sociologique. Éducation et hérédité. 
Néhány munkáját magyarra is lefordí
tották.

í r o d .  Fouillée : La morale, Part et la religion d’aprés 
G. (1897*).

Guzmics Izidor (1786— 1839) szentbene- 
detm idi apát, 1177 és tr. A reformkorszak
nak egyik legeszményibb és legmunkásabb 
tagja, akit a német neohumanizmus fuval
lata erősen érintett. A M. T. Ak. előké
szítő bizottságának és felállításakor lev., 
majd 1838. tiszteleti tagja. Kazinczyhoz 
intézett leveleiben sűrűn nyilatkozik neve
lés- és iskolaügyi kérdésekről: a szerzetes 
tanárok mellett foglalt állást ; demokra-
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tikus gondolkodására vall, hogy a neme
sek gyermekei számára is a nyilvános ne
velést ajánlja ; hibáztatja az 1848 előtti 
magy. gimnázium tanulmányi rendjét és 
szellemét, amely oka a sivár eredménynek ; 
noha a görög nyelvvel csak mint bencés 
kispap ismerkedik meg, utóbb e nyelv
nek és a hellénizmusnak kiváló elő- 
harcosa lesz : a görög a legtökéletesebb 
nyelv, szóbősége kimeríthetetlen, a leg
finomabb árnyalatokat ki tudja fejezni, 
szóképzése bámulatosan hajlékony, hang
zása kellemes, mindezeknél fogva messze 
felette áll a latinnak ; maga is jeles hellé
nista, aki Herder szelleméből táplálja lel
kes görög kihíuszát ; lázasan dolgozik" a 
görög tragikuSÖk fordításán, mert a görög 
drámaírók szellemétől várja a magy. szín
irodalom termékeny újjászületését. M. : 
Hellén-magyar literatura (Akad. Évkönyv 
1883 : I, II). Hellén-magyar dramaturgia 
(u. o. 1838 : III és 1840 : IY). Országgyű
lési naplója (kiadta Vaszary K. : Adatok 
az 1825. országgy. történetéhez, 1883). 
ír t még számos nyelvészeti, egyháztudo
mányi és irodalmi tanulmányt; írt köl
teményeket, elbeszéléseket, drámákat; 
szerk. az Egyházi Tárt (1832 óta). V. ö. 
ZoltványiJ.: G. I. életrajza (1884). K om is: 
Eszmények I, II (több helyen).

Güdemann Mór (1835— 1918) a zsidók 
nevelésének.. .legkiválóbb- -kutatóJSr bécsT 
főrabbi, kiválA±ealógua-é& történetíróLPfi,d. 
M .: Das jüdische Unterrichtswesen während 
der spanisch-arabischen Periode (1873). 
Geschichte des Erziehungswesens und 
der Cultur der Juden in Frankreich 
und Deutschland. X —XIV. Jahrhundert. 
(1880). Geschichte des Erziehungswesens

und der Cultur der Juden in Italien wäh
rend des Mittelalters (1884). Geschichte 
des Erziehungswesens und der Cultur der 
Juden in Deutschland während des XIV. 
und XV. Jahrhunderts (1888). Munkáiban 
széles művelődéstörténeti alapon tárgyalja 
a nyugateurópai zsidóság nevelés- és taní
tásügyét, célját, anyagát, módszerét és 
intézményeit a középkorban és az újkor 
elején. A reprezentatív pedagógusok mü
veiből kitűnő jegyzetekkel ellátott szemel
vényeket is mutat be. Ez úttörő művében 
mutat rá G. arra, hogy a tanulás és tanítás 
a zsidóságban isteni parancs. A zs. vallás 
alapja, a tóra („Lehre“) is tanítást jelent. 
Minden zs.nak kötelessége volt elmélyedni 
mind az írásbeli tanításban (=  biblia, kül. 
Mózes 5 könyve), mind annak eredetileg 
csak szóbelileg tradált magyarázataiban 
(=  szóbeli tanítás, talmudikus irodalom), 
hogy Isten parancsolatait a hagyomány 
alapján minél pontosabban teljesíthesse. 
Míg atalmud mestereinek Quellenschriften 
zur Geschichte des Unterrichts und der 
Erziehung bei den deutschen Juden (Ber
lin, 1891) c. müvében a német-zsidó nevelés 
kútfőit Mendelssohn felléptéig gyűjti egybe, 
addig Jüdisches Erziehungs- und Unter- 
richtswesen in Deutschland c. értekezésé
ben (Eneykl. Handbuch d. Pädagogik 
v. W. Rein (19062 IV. 711—24) a német
zsidó nevelés történetének áttekinthető 
vázlatát nyújtja a jelenkorig.

I r o d. D. Feuchttoang : M. G /s Anteil an der Wissen
schaft des Judentums. Monatschrift f. Gesch. u. Wissen- 
sch. d. Judentums (1918, LXIT. 161—177). Életrajzok 
és rövid jellemzések: The Jewish Encyclopedia. New 
York és London 1904. VI. k. 105 (Blau L.tól). 5. W i- 
ninger: Grosse jüdische National-Biographie. Cernauti 
(1927. II. 545—547). Jüdisches Lexikon (1928. II.
1290—1291). Csech.

GY
Gyakorlat az elmélettel (1. o.), az elvont 

gondolkodással szemben az életet, a való
ságot, a praktikus tevékenységet jelenti ; 
pedagógiai vonatkozásban a nevelés és 
oktatás tényleges rendjét, magát a nevelő 
és oktató tevékenységet értjük rajta. A 
pedagógiai elméletnek és Gy.nak egymás
hoz való viszonyára nézve többféle fel
fogással találkozunk. Vannak, akik a gya
korlati nevelő számára fölöslegesnek tar
tanak mindennemű elméletet, s a peda
gógiai tapintatra óhajtják bízni a nevelés
nek és oktatásnak egész gyakorlati munká
ját, arra a képességre, amelynek birtoká
ban önkénytelenül megérezzük, hogy vala
mely konkrét esetben mi a helyes és a sze
rint cselekszünk. Mások viszont az ellen
kező végletbe esve azt hiszik, hogy az elmé
let szabályokat adhat a gyakorlatban elő

forduló minden egyes esetre, úgyhogy a 
pedagógus gyakorlati munkásságát puszta- 
technikává lehet egyszerűsíteni. Kétség
telen, hogy az elmélet nem szabályozhatja 
a legapróbb részletekig a végtelen változa
tos és rendkívül bonyolult Gy.ot, de az 
sem helyes, ha e kettőt egymástól szét
választjuk és kibékíthetetlen ellentétben 
állónak tekintjük. Az elméletnek és a 
Gy.nak szorosan össze kell kapcsolódnia 
s egymást folytonosan ki kell egészítenie, 
mert e nélkül az elmélet terméketlen spe
kulációvá fajul, a gyakorlati tevékenység 
pedig merev sablonná és lélektelen rutinná 
válik. L. még : Gyakorlati pedagógia.

I  r od. R. Lehmann: Erziehung und Unterricht. 
Grundzüge einer praktischen Pädagogik (1912!). W. 
R ein: Pädagogik in system. Darstellung I. 35—47. 1. 
(19122). ■/. Prüfer: Theorie und Praxis in der Erziehung 
(1917). O. Kroh: Theorie und Praxis in der Pädagogik
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(1927). Weizdy ö . : Elmélet és Gy. (Népművelés II. évf., 
1—6. fűz., 71—6. 1.) és Bevezetés a neveléstudományba 
17—19. 1. (1923). jV. J .  B.

Gyakorlati kiképzés : 1. az egyes iskola- 
nemeknél.

Gyakorlati nevelés : 1. Nevelés.
Gyakorlati pedagógia az elméleti peda

gógia (1. o.) által felállított és tudományo
san igazolt egyetemes érvényű elveknek a 
nevelés és oktatás tényleges gyakorlatára 
való alkalmazása. Tárgya nem az elméletek 
és elérhetetlen eszmények elvont világa, 
hanem a való élet. Követhető tanácsokat 
■»d a gyakorlati nevelőnek és oktatónak 
u, ra nézve, hogyan járjon el, mit tegyen 
és mit ne tegyen, hogy a fennálló körülmé
nyek között a lehető legjobban végezze 
munkáját. Nincs ellentétben az elméleti 
pedagógiával és nem is szakadhat el tőle, 
sőt inkább egyenesen reája támaszkodik. 
Lehetővé teszi, hogy a gyakorlati nevelő és 
oktató ne csak ösztönszerűen és találomra, 
hanem mindig tudatosan és tervszerűen 
cselekedjék, egyszersmind elvileg is meg 
tudja okolni eljárását, ezért főként kezdők
nek nélkülözhetetlen. A didaktika (1. o.) 
anyagának egy része a Gy. körébe tartozik.

í r o d .  A. Matthias: Prakt. Pädagogik für höh. 
Lehranstalten (19226). H. Schiller: Handbuch d. prakt. 
Pädagogik f. höh. Lehranstalten (19044). Csallóközi J . : 
Útmutató a gimnáziumi gyakorlati tanításban tanár
jelöltek és kezdő tanárok részére (1909). Körösi H.: 
Pedagógiai kalauz (1900). Gyakorlati Pedagógia (folyó
irat, szerk. Madzsar G.) JV. J. B.

Gyakorlati tanítás az elemi népiskolában.
Az elméleti ismereteknek a gyakorlatban 
való alkalmazását s ezzel kapcsolatban 
a tanításhoz szükséges készség megszer
zését a növendékek már a tanítóképző- 
intézetek gyakorló-iskolái ban megkezdik. 
Erre a tanítóképző-intézetek számára ki
adott tanterv a IV. évf.ban heti 2, azV. 
évf.ban pedig heti 7 órát szán. Ebből az 
óraszámból a IV. évf.on heti 1 órát gya
korlati tanításra, 1 órát pedig ennek meg
beszélésére és előkészítésére fordítanak. 
Az V. évf. heti 7 órájából 2 órában a gya
korlati tanításokat készítik elő, 2 órában 
a tanítások folynak, 2 órában pedig meg
beszélések. A 7. órában pedagógiai gyakor
latokat végeznek a tanítónövendékek. 
Ezeken kívül a III., IV., V. évf. növen
dékei a tanítás gyakorlatának szemlélete s 
a gyermekek alaposabb megfigyelése cél
jából a gyakorló-iskolában állandóan hospi- 
tálnak s megfigyeléseikről jegyzeteket 
készítenek. A gyakorlati tanítás a befejező 
képesítő vizsgálatnak egyik tantárgya. A 
tanítóképzőben végzett gyakorlati kikép
zés azonban csupán alapul szolgálhat a 
további tudatos tanítógyakorlat meg
szerzésére, amelyet csak folytonos tanítás
sal s ezzel kapcsolatos elméleti továbbkép
zéssel sajátíthat el a tanító. A működő 
tanítók tudatos gyakorlati tanításának 
tökéletesítésére szolgálnak a szünidei ta
nítói továbbképző-tanfolyamok, a tanügyi 
lapokban megjelent elméleti fejtegetések

és mintatanítások, a vezérkönyvek s újab
ban a tankerületenként szervezett tanítói 
szemináriumok. A helyes tanítói gyakorlat 
kialakulásában nagy része van a tanító 
egyéniségének. A nyugodt, derült s a gyer
mek gondolat-, érzés-, akarat- és kedély
világához alkalmazkodni tudó, tisztán, szí
nesen, világosan és szabatosan beszélő 
tanítói egyéniség egyik elengedhetetlen 
feltétele a helyes gyakorlati tanításnak. 
E mellett éppen olyan fontos, hogy a tanító 
jártas legyen a tanítandó anyag minden 
vonatkozásában és hogy ezt az anyagot a 
nevelés és tanítás szolgálatába tudja állí
tani. Éppen ezért a gyakorlati tanítás 
eredményét nemcsak az mutatja, hogy a 
tanító az anyagból mennyit és hogyan vé
sett az emlékezetbe, hanem főként az, 
hogy tanítás közben hogyan s mennyire 
fejlesztőén tudott hatni a gyermek lelki 
életére, elsősorban értelmére? Keltett-e 
fel továbbá nemesebb érzelmeket s meny
nyire mélyítette őket? Ébresztett-e vá
gyat, indított-e akaratot a tárggyal kap
csolatos további cselekvésre ? Ezek a kívá
nalmak azonban csak akkor fognak a gya
korlatban érvényesülni, ha a tanító a ta
nításra mindig gondosan készül. Erre az 
első lépés a tanítandó anyag kiválasztása, 
lényegének, alapgondolatának s a tanítás 
céljának megállapítása. Ezt követi a taní
tás felépítése, amelyben a következőket 
kell figyelembe venni : 1. a tanítandó anyag 
minő előzőleg elsajátított ismeretekkel van 
kapcsolatban s 2. van-e a gyermeknek 
olyan szemlélete, tapasztalata, amelyet az 
új anyag nyújtása közben felhasználha
tunk. Ezek alapján állapítsuk meg, ho
gyan kelthetünk az új anyag iránt érdeklő
dést vagy befogadásához megfelelő hangu
latot. Gondoljuk meg, mit s hogyan fogunk 
szemléltetni s a szemléltetéssel kapcsolat
ban a gyermekek érdeklődését és gondol
kozását hogyan kell vezetni, hogy az új 
anyagot felfogják, megértsék, átérezzék s 
nyomban vagy később alkalmazni tudják. 
Előre állapítsuk meg, hol kell tanítás köz
ben részletcélokat kitűzni s mely mozza
natokkal szolgálhatjuk majd az értelem-, 
érzelem- és akaratnevelőst. A tartalmi elő
készület mellett a tanítás alakjára is for
dítsunk gondot. Előzetesen gondoljuk át 
az egész leckeadást s hozzávetőleg álla
pítsuk meg a tanítás menetének részeit és 
tagozatait; hol van helye a közlésnek? hol 
a kérdezésnek? stb.

í r o d .  Quint-Drozdy-Stolmár-BoWis: Győri tan
folyami értesítő (1927). Drozdy-Frank: Hogyan tanít
sunk a népiskolában? (1929). Drozdy-Tesléry-Ferenczi- 
Horváth-Derencsényi-Tolnai-Szabó: Mintaleckék az új 
tanterv szellemében (1930). Drozdy: Elméleti fejtege
tések, gyakorlati tanítások (1930). A Népt. Lapja év 
folyamai. Drozdy.

Gyakorlati vizsgálat: 1. Vizsgálatok.
Gyakorlatjavítás. Két dolgot értünk 

rajta : egyrészt azt, hogy a tanító vagy a 
tanár átnézi a tanulók dolgozatait, meg-
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jegyzéseket tesz rájuk és megállapítja érté
küket ; másrészt azt, hogy mindegyik 
tanuló kijavítja saját dolgozatának hibáit. 
E két műveletet összekapcsolja a Gy.nak 
harmadik mozzanata : a dolgozatoknak az 
osztályban folyó közös megbeszélése. A 
Gy. célja elsősorban nem a tanulók tudá
sának osztályozás végett való megvizsgá
lása, hanem részint a tanítás eredményé
nek ellenőrzése, azaz kipróbálása annak, 
mennyire tudják a tanulók az elsajátított 
ismereteket alkalmazni, részint és főként 
az, hogy a tanulók okulást merítsenek az 
elkövetett hibákból. Jegyezzük meg eleve, 
hogy a Gy.nál követendő eljárás más az 
azonos szövegű vagy tárgyú dolgozatok
nál (idegen nyelvből v. nyelvre való for
dítások, számtani példák stb.) és ismét 
más a szabad dolgozatoknál. A Gy. a 
tanítói foglalkozásnak legterhesebb része 
(crux praeceptorum), de nem mellőzhető. 
Hogy kellő eredménnyel járjon, a követ
kező követelményeknek kell eleget ten
nünk. Ne halogassuk a javítást, hanem 
nyomban fogjunk hozzá. A legapróléko
sabb pontossággal és mindenre kiterjedő 
figyelemmel javítsunk, de óvakodjunk a 
kicsinyességtől. Régebben az oktató a sző 
szoros értelmében kijavította, azaz át
dolgozta a dolgozatot; ma helyesebbnek 
tartjuk, ha csak megjelöli a hibákat s a 
tanulók önmunkásságára bízza a javítást, 
mert ezzel a tevékeny iskola szellemében 
gondolkodásra készteti tanítványait. A hi
bák jelölésére egyes általánosan elfogadott 
jelek szolgálnak. Ezekre nézve minden 
testületnek meg kell állapodnia az egység 
kedvéért. Azonban e jelekkel nem érhet
jük be, mert a tanulónak pontosan kell 
tudnia, hogy miféle hibát e jte tt; ezért 
gyakran szükség van arra is, hogy szóval 
jegyezzük oda a hiba nemét, esetleg rövi
dítve. Kis tanulók dolgozatában célsze
rűbb csupán a hibás betűt, vagy számot 
aláhúzni, hogy mindjárt láthassák, hol a 
hiba ; később azonban már az egész szót, 
az egész számsort aláhúzzuk, ha csak egyik 
részletében van is hiba, még később pedig 
csak valami jelet teszünk annak a sornak 
végére, melynek szövegében hiba fordul 
elő. így  mind fokozottabb mértékben fog
lalkoztatjuk a tanulók öntevékenységét 
és rászoktatjuk őket arra, hogy maguk 
keressék meg dolgozataik hibáit. Ugyan
ezt a célt érjük el azzal is, ha a dolgozat 
hibáihoz és hiányaihoz fűződő kérdéseket 
írunk az illető sorok mellé. A dolgozat ér
tékelését számmal fejezzük ki. Egy dol
gozatra teljesen elegendő egy érdemjegyet 
írni, legfeljebb még a külalakot lehet külön 
osztályozni. Az osztályozáson kívül jelle
mezni is szoktuk a dolgozatokat, kivált az 
anyanyelvieket, m. p. az alsó osztályokban 
egy-két szóval, a felsőkben már részlete
sebben. E jellemzéseknek nemcsak a hiá
nyok és hibák összefoglalására kell szorít-

kozniok, hanem a dolgozatnak jó tulajdon
ságait is meg kell említeniök. Ezenkívül 
természetesen a dolgozatnak egyes helyei
hez is írhatunk rövid kifogásoló vagy el
ismerő megjegyzéseket. Önként érthető, 
hogy a tanító s a tanár javításának példa
adás okáért külső alakjában is mintaszerű
nek kell lennie, tehát vörös tintával kell 
javítani s a megjegyzéseket rendesen, ol
vashatóan kell írni. A Gy. munkájának 
legfontosabb része a dolgozatok hibáinak 
az iskolában való közös megbeszélése, mert 
ebből okulnak a tanulók. Minél népesebb 
az osztály és minél egyénibbek a dolgoza
tok, annál nehezebb ezt megoldani. E 
megbeszélésre az oktatónak készülnie kell 
oly módon, hogy bizonyos szempontok 
szerint előre összeállítja a dolgozatoknak 
okulás céljára felhasználható hibáit és jó 
tulajdonságait, így a sűrűn előforduló, 
tipikus hibákat, amelyek rendszerint az 
oktatásnak valamely hiányosságából szár
maznak, azután a nem gyakori hibák kö
zül azokat, amelyek vagy igen feltűnők, 
vagy oly lélektani okokra vezethetők 
vissza, hogy megbeszélésük sok tanulság
gal jár. A kellően csoportosított hibákat 
az osztály a tanító vagy a tanár vezetésé
vel megbeszéli, s a tanulók maguk állapít
ják meg a javítást, amelyet a táblán is 
szemléltetünk. E munka közben arra kell 
törekednünk, hogy a hibát minél kevesebb- 
szer hallja, lássa, mondja, írja a tanuló. 
Tehát lehetőleg ne a hibákról beszéljünk, 
hanem kérdésünkkel mindjárt a helyes 
alakot tudakoljuk, hogy ez vésődjék be a 
tanulók emlékezetébe. A dolgozati füze
teket célszerű csak a közös megbeszélés után 
kiosztani, hogy mindegyik tanuló minden 
hibára figyeljen. E közös megbeszélés né
melykor azzal végződik, hogy az osztály
ban közös munkával újra kidolgozzuk az 
egész feladatot. Mindezek után következik 
a hibáknak a tanulók által a dolgozati 
füzetben végzett írásbeli kijavítása. Ezt 
némelyek házi feladatnak szánják. Ilyen
kor tanácsos az írásbeli javítást még aznap 
elvégeztetni, amikor a tanulók még élén
ken emlékezhetnek a szóbeli javításra. Má
sok hasznosabbnak tartják, ha az írásbeli 
javítás is az iskolában megy végbe, mert 
ott rendesebben végzik a tanulók és 
mindjárt megkérdezhetik a tanítót vagy 
a tanárt, ha megakadnak valamiben. A ja
vítást a margóra Írassuk, a hibával egy 
sorba. Ez sokkal áttekinthetőbb, mintha a 
javítás a dolgozat vége után következik. 
Nem érhetjük be a pusztán gépies javítás
sal, tehát pl. ha a német dolgozatban hi
bás a névelő, nem elég csak magát a név
előt kijavíttatni, hanem a hozzátartozó fő
nevet, sőt ha van, még az elöljárót is ki 
kell írnia a tanulónak. Ezzel a tanuló 
megokolja a javítást és tudatosan javít. 
Nagyon gyenge dolgozatokat egész terje
delmükben újra le kell íratni a hibák ja-
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vítgatása helyett. Fejleszti a kifejezőkész
séget, ha a tanuló a közös megbeszélés
ből merített tanulságok felhasználásával 
később újra megírja fogalmazási dolgoza
tát, most már tökéletesebb formában. A 
tanítónak s a tanárnak a tanulók által 
végzett javítást is gondosan át kell néznie ; 
ha még ilyenkor is talál hibát, azt már maga 
javítsa ki. Régebben a dolgozatok hibáit 
hajlandók voltak mind, kivétel nélkül a 
tanulók tudatlanságának, hanyagságának 
és figyelmetlenségének tulajdonítani, újabb 
lélektani vizsgálatok azonban kiderítették, 
hogy a hibázásnak igen különféle okai le
hetnek. E vizsgálatokból az oktatás lélek
tanának egy új ága alakult ki, amely a hibák 
keletkezésének okait kutatja és megelőzé
süli módját igyekszik megállapítani. L. : 
Hibapszichológia.

í r o d .  H. Weimer—A. Kiessling: Schriften zur 
Fehlerkunde. 1. T eil: Psychologie der Fehler (19298).
2. T eil: Die Bedingungen der Fehlsamkeit (1925).
3. Teil: Fehlerbehandlung und Fehlerbewertung (1926). 
Waldapfel J. (M. P. II. 506—10). Tones 0. : A magyar 
dolgozatok javítása (M. P. XVI. 480—7). Weszely Ö .: 
A magyar írásbeli dolgozatokról (M. P. IX. 225—8). 
U. a . : Az írásbeli dolgozatok pszichológiája (A modern 
pedagógia útjain. 1918*). K. F . : A Gy. (O. K. T. K. 
XXXI. 212—6). Varsányi O .: A Gy. ellen (Népművelés 
IV. 38—45). Nagy J. : A Gy. értéke (O. K. T. K. XLV.
38Ű-Ö). JVagy J . B.

Gyakorlatok: 1. Természettant, Vegytani 
gyakorlatok.

gyakorló főgimnázium. A vk. miniszter 
közvetlen rendelkezése alatt álló régebben 
négy-, most nyolcosztályú középiskola. 
A rendeltetése az, hogy a szakvizsgálatot 
tett tanárjelölteket a legjobb pedagógiai 
megfontolásokon alapuló elvszerű tanítási 
gyakorlatra nevelje. Ennek szolgálatában 
állnak a teoretikumok, a jelöltek hospi
tálásai egy-egy osztályban szaktárgyaik 
óráin, a vezető tanárokkal folytatott órá
kat megelőző és követő tüzetes megbeszé
lések, írásbeli óratervek készítése, a szak
tanár felügyelete alatt s egyéni felelőssége 
mellett 4r— 8 hétig tartó rendes tanítások, 
a kellő gyakorlat után tartott próbataní
tások, rendes heti értekezletek, a próba
tanításokról készített önbírálatok és bírá
latok, legalább egy, a szaktárgyakra vo
natkozó metodikának kidolgozása, jegyző
könyvvezetés, segédkezés könyvtári és szer
tári munkálatokban stb. Az intézet Eötvös 
J. br. kezdeményezésére 1872. Pauler T. mi
nisztersége alatt gimnáziumnak alapítta- 
tott s szervezetét Kármán M.tól nyerte. 
1927 szept.től kezdve azonban a gimná
ziumi jelleg fenntartása mellett a gyakor
lati tanárképzés érdekében az V—VIII. 
oszt. szabadon választható görög és francia 
nyelvi ágra oszlik s így egyesíti magában 
a gimnáziumi és reálgimnáziumi irányt. 
Ettől kezdve neve : A bp. m. kir. közép
iskolai tanárképző-intézet gyakorló-közép
iskolája. A Gy. tanárai 1927 óta munka
körüknek megfelelően javadalmazás dol
gában is meg vannak.különböztetve s a

fizetés szempontjából beszámítandó szol
gálati idejük úgy állapíttatik meg, hogy 
ilyen minőségű kinevezésükig eltöltött 
szolgálati idejükhöz még 7 év hozzászámí
tandó. A tanárjelöltek megszabott lét
száma 50, közülük tizen havi 80Pgyakorló- 
tanárjelölti ösztöndíjat élveznek. A Gy. 
eljárásának kitüntető igazolása, hogy a 
gyakorlati tanárképzés legújabb szabá
lyozása (VKM. 525—5—18— 1929. sz.) az 
ő gyakorlatát tette általánossá és kötele
zővé a felállított és felállítandó gyakorló- 
középiskolákban. ,

í rod .  A G y.értesítői.K épért. (M .P .)  Waldapfel J.T  ' 
A gy. iskola feladatai (1899). Fodor G y.: A gy. tanár
jelöltek (1911). Waldapfel J . : A gy. fűgimn.ról (1912).

Jirka.
Gyám a gyámság tisztét ellátó egyén.

L. : Gyámság. Gyámhatóság.
Gyámhatóság. Az állam a kiskorúak, 

gyámság és gondnokság alatt állók ügyei 
felett saját érdekükben felügyeletet gya
korol s a szükséghez képest intézkedik. 
Azok az állami vagy önkormányzati köz- 
igazgatási hatóságok, amelyek ez ügyek
ben a felügyeletet és az intézkedési jogot 
gyakorolják, a Gy.ok. A magyar jog sze
rint a gyámhatósági teendőket elsőfokban 
„teljes jogkörrel“ az árvaszékek (1. o.) vég
zik ; másodfokú Gy. általában a törvény- 
hatósági közigazgatási bizottság gyám
ügyi fellebbviteli küldöttsége (1929 : XXX. 
te.) ; harmadfokú általában a belügy
miniszter. Árvaszékkel a törvényhatósá
gok és a megyei városok rendelkeznek; 
kivételesen oly kis- és nagyközségek is, 
amelyeknek erre elegendő szellemi és anyagi 
képességük és a gyámhatósági jog gyakor
lására a belügyminisztertől felhatalmazá
suk van. „Nem teljes jogkörrel“ a Gy.ot 
minden község gyakorolja részben a jegyző 
(körjegyző), részben a községi közgyam, 
részben a községi elöljáróság útján. L. m ég: 
Gyám, Gyámság. Moór.

Gyámság kiskorúak, valamint olyan sze
mélyek részére, akiknek kiskorúsága meg- 
hosszabbíttatott, az atyai hatalom (1. o.) 
pótlására rendelt intézmény. A Gy. in
tézményével a jogrend a kiskorúak min
dennemű ügyeinek gondviseléséről kíván 
gondoskodni olyan esetekben, amikor az 
atya nem él, vagy ha él is, de atyai hatal
mának gyakorlásában annak felfüggeszté
sével vagy elvonásával akadályozva van, 
avagy oly esetekben, amikor — mint a 
lelencnél vagy a törvénytelen gyermeknél 
— atyai hatalomról szó sem lehet. Ennek 
megfelelően mondja ki a gyámtörvény 
(1877 : XX. te.), hogy „mindazon kis
korúak, akik atyai hatalom alatt nem álla
nak, Gy. alá helyeztetnek“ (27. §). A Gy. 
elsősorban azt illeti, akit az atya végren
deletében vagy közjegyzői okiratban gyámul 
nevezett, (nevezett Gy. Gy.-T. 34. §). Ne
vezett Gy. nem létében a Gy. mint törvé
nyes és természetes gyámra az anyára száll
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(Gy. T. 35. §). Az anya után a törvényes Qy. 
az atyai nagyatyát, ez után az anyai nagy
atyát, ez után a finembeli oldalrokonokat 
illeti, unokatestvérig bezárólag ; az oldal
rokonok sorrendjére a rokonsági fok közel
sége dönt, több hasonlófokú közt pedig a 
gyámhatóság választ (Gy. T. 39. §). Tör
vénytelen gyermek, minthogy sem atyja, 
sem anyja rokonaival nincsen jogi értelem
ben rokonságban, törvényes Gy. alá soha
sem kerülhet. Ha sem a nevezett Gy., sem a 
természetes és törvényes, sem a törvényes 
Gy. esete nem forog fenn, alkalmas és meg
bízható gyámot a kiskorú részére a 
rokonok meghallgatásával a gyámha
tóság rendel ki (rendelt Gy.). A Gy. 
viselése közjogi kötelesség és azt vissza
utasítani csak a törvényben megállapított 
mentességi okok alapján lehet. Bizonyos sze
mélyeket viszont a törvény zár ki feltét
lenül vagy viszonylagosan a gyámi tisztség 
viseléséből. A gyámi tisztbe való beiktatás 
a gyámhatóság megerősítő végzésével tör
ténik, amelyben egyúttal a gyámi jogok 
és kötelességek a gyámtörvény alapj an ki
vonatos összeállításban közlendők a gyám
mal. A gyám köteles gondoskodni arról, 
hogy a gyámsága alá rendelt kiskorúak 
a hazának vallásos, erkölcsös és hasznos 
polgáraivá váljanak, s hogy e célból ké
pességeikhez és vagyoni viszonyaikhoz 
mérten megfelelő kiképzésben, nevelésben 
részesüljenek. Egyebekben a gyám sze
mélyi szempontból általában mindarra fel 
van jogosítva, amire az atya, bár keze job
ban meg van kötve, minthogy a tartás, a 
nevelés és kiképzés irányára, módjára és 
költségeire nézve az anyával és a nagy
szülőkkel, ezek nem létében pedig a roko
nokkal egyetértőleg tartozik eljárni ; egyet
értés hiányában pedig a gyámhatóság dön
tését kell kikérnie. Nagy befolyása van a 
gyámnak gyámoltja házasságkötésénél is, 
s a gyámság házassági akadályt létesít a 
gyám és gyámolt, továbbá a gyám leszár- 
mazója és a gyámolt között. A gyám a gyá
moknak törvényes képviselője. A gyám 
egyik legfontosabb kötelessége a kiskorúak 
vagyonának kezelése, amely körül a rendes 
családapa gondosságával kell eljárnia. A 
törvényben meghatározott esetekben, a 
vagyon kezelésének bizonyos kérdéseiben 
a gyámhatóság jóváhagyását kell kikérnie. 
A vagyonkezelésről pedig minden gyám 
— kivéve az anyát, mint természetes és 
törvényes gyámot — évenként a gyám
hatóságnak számadást tartozik tenni. A 
gyámot viszont a gyámolt vagyonából 
rendszerint jutalom is megilleti, amelyet 
a gyámhatóság állapít meg. L. még : Gyám
hatóság. Moór.

Gyarmat hi Sámuel (1751—1830) író és 
nyelvész, az összehasonlító magyar nyelv- 
tudomány egyik megalapítója, aki Révaira 
is nagy hatással volt. 1795—96 Német
országban tartózkodott. Halleben megis

merkedett Forsterrel, Jenában Büttnerrel, 
Weimarban Wielanddal, Sehnepfenthal- 
ban Salzmannal, Drezdában Adelunggal, 
Göttingenben az ottani tanárokkal; vissza
térése után Pozsonyban nevelő lett. M. : 
Okoskodva tanító magyar nyelvmester 
(2 köt. 1794). Affinitás linguae Hungaricae 
cum linguis Fennicae originis gramma- 
tice demonstrata etc. (Göttingen, 1799). 
Ifjabbik Robinson (Campe u., 1794).
Amerikának feltalálásáról (Campe u., 3 
rész, 1793). Új próba a magyar írás módjá
ban (1794).

Gyávaság és bátorság. A jellemnevelés
ben az akarat egyes tulajdonságainak nagy 
szerepük van ; ezek közé tartozik a Gy. és 
B. A B. tulajdonképpen az akaratnak azon 
ereje, amely pillanatnyi erős ellenhatás 
legyőzésére alkalmas s amely a régi népek 
háborús lelkületének fontos jellemvonása 
volt s ezért a régi bölcselőknél (Platon) 
a főerények között foglal helyet. Mint
hogy a B. részint a meggondoltan nyilvá
nuló lelki erővel, részint a lélekjelenléttel 
rokon, azért nemcsak a múlt korok eszmé
nye, hanem a jelenkor jellemnevelésének is 
egyik szükséges célja. Az élet sokszor jut
tathatja a ma emberét is olyan veszedelmes 
körülmények közé, amelyekben a B. 
nélkülözhetetlen jellemvonás. így  a hir
telen kitörő pánik, a nagy testi vagy lelki 
fájdalom megpróbáltatásai, a hivatásbeli, 
üzleti, társadalmi élet egyes helyzetei stb. 
mind alkalmai a több-kevesebb B.nak, 
azaz a veszélyeket legyőző s öntudatos, 
önmérséklő lelki erőnek. A Gy. aB . hiánya, 
vagy ellentéte. Pedagógiai jelentőségét kü
lönösen az Adler-féle iskola emeli ki. 
Minthogy a B. egyik faja az életerő tudatá
ban („Vitalbewusstsein“), áll, azért a testi 
jólét és egészség minden érezhető hiánya, 
gátoltsága vagy patológiás zavara egyúttal 
a biztos és kiegyensúlyozott viselkedés vala
milyen hiányát vonj a maga után a gyermek- 
és ifjúkorban. Ez a Gy. egyik főformája, 
amelyet az Adler-iskola a csekélyebbérté- 
kűség érzésének nevével is jelez. A Gy. 
eredhet azonban félelemből is, amely szin
tén jellegzetes vonása a gyermek- és ifjú
kornak ; közös vonása a fentebbi jelen
séggel : a helyzethez alkalmazkodni nem 
tudás s a belőle eredő viselkedésmód. A Gy. 
fontos tényező még a hazugság, szokásos 
lopás gyermekkori hibáiban is. A Gy. fel
nőtteknél sokkal inkább női, mint férfias 
tulajdonság, ami részint a specifikusan női 
hivatással függ össze, részint pedig a nők
nek a társadalomban elfoglalt helyzetével.

í r o d .  Elsenhans : Charakterbildung (1920*, 12. 1. f.). 
R. A l le n : Das Werden der sittl. Person (1930). Fr. 
K ü n kéi: Einf. in die Charakterkunde (1930). V . J J .

Gyengeelméjű és gyengetehetségfi gyer
mekek oktatása: 1. K iseg ítő  is k o lá k .
G yöngeelm éjűség.

Gyengén látó gyermekek oktatása: 1.
L á tá s .
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Gyermek (A) : 1. Gyermektanulmányi 
Társaság.

Gyermekbarát (Munkások Gyermekbarát 
Egyesülete). Az első ilyen egyesület 1908. 
Grácban alakult, belőle fejlődött 1911. az 
alsóausztriai Gy., majd 1917. az országos 
Gy. Ennek a mozgalomnak célja: az 
osztrák Glöckel iskolareformjának kiegé
szítése a családban, társadalomban, sza
bad természetben. A magyarországi Gy.
1917. alakult osztrák mintára a proletár- 
gyermekek testi és szellemi erejének fej
lesztése érdekében (könyvtárak, mesedél
utánok, tanfolyamok, fürdőztető és nya- 
raltatási akciók). Első fontosabb társa
dalmi ténykedése az Ugrón G. által reá 
ruházott „Károly király gyermeknyaral
tatási akció“ sikeres lebonyolítása volt.
1918. közel 100, 1919. már csak 10 helyi
csoportja volt, ma a fővárosban és a vidé
ken 25 csoport működik. A Gyermek- 
barát c. lap első szerk. Kármán E. volt.

Gyermekbetegségek. A kanyaró, vör- 
heny, bárányhimlő, difterítisz, rubeola, 
szamárhurut iránt az emberi szervezet 
fogékonysága rendkívül nagy. Ezeken a 
betegségeken minden ember rendesen már 
gyermekkorában átesik, ezért nevezik 
ezeket a betegségeket Gy.nek. Ezek azon
ban fertőző (helyesebben: ragályos) be
tegségek, részletes leírásukat 1. o. Bárczi.

Gyermekbíróságok ( Fiatalkorúak bíró
sága). A fiatalkorúak (fk.) bűnügyei el
látására alakított különbíróság, amely a 
fk. által elkövetett bűncselekmények ese
teiben különleges anyagi és alaki törvé
nyek szerint jár el. Régebben ilyen esetek
ben a rendes büntetőbíróság az általános 
büntető törvénykönyv rendelkezései alap
ján, az általános bűnvádi eljárás szabályai 
szerint ítélkezett, azzal a megszorítással, 
hogy a fk. bűnösökkel szemben enyhébb 
büntetéseket kell alkalmazni s a bíróság 
elrendelhette, hogy javítás céljából azok 
egy részét vagy a 6 hónapnál hosszabb 
időre nem terjedő egész büntetést az el
ítéltek magánelzárásban vagy javítóinté
zetben tölthessék ki. Az a fk. azonban, aki 
a bűntett vagy vétség elkövetésekor élet
korának 12. évét meg nem haladta, bűn
vádi eljárás alá vonható nem volt ; az pe
dig, aki ezt a kort túlhaladta ugyan, de 
16. évét még be nem töltötte, ha cselek
ménye bűnösségének felismerésére szüksé
ges belátással nem bírt, azért a cselekmé
nyért büntetés alá nem volt vehető, de ja
vítóintézetbe való elhelyezésre el lehetett 
ítélni. Ezek a rendelkezések azonban 
nem álltak azon a színvonalon, amelyre 
a büntetőjogi reformmozgalmak tekinte
tében új utakat nyitott külföldi törvény- 
hozások fölemelkedtek. A tapasztalat azt 
mutatta, hogy a jelzett rendelkezések nem 
voltak célszerűek és megtorló irányukkal 
a fk.at a bűnözéstől nem riasztották el. 
Velük szemben tehát az a felfogás jutott

érvényre, hogy az általuk elkövetett bűn- 
cselekményt nem megtorolni kell, hanem az 
elzüllés és a bűncselekmények elkövetésé
nek okait kell elhárítani. A büntetőtör
vény a büntetőbíró kezébe tehát oly esz
közt és lehetőséget adjon, amellyel nem
csak ítéleteinek erkölcsi hatása útján, ha
nem közvetlen hatályos eszközökkel is 
szolgálhassa az emberiség veszendőbe in
dult fiatal tagjai megmentésének nagy 
müvét. Erre vonatkozólag az igazságügyi 
kormány megbízásából 1890-től kezdve 
több javaslat és törvénytervezet jelent 
meg, míg végre elkészült a ma is érvényben 
levő 1908: XXXVI. te. (Büntető No
vella), amelynek 15—35. §-aiba foglalt 
következő jogszabályok vonatkoznak a  
bűncselekményt elkövető fk.ra. Az ellen, 
aki a bűntett vagy vétség elkövetésekor 
életének 12. évét meg nem haladta (gyer
mek), sem vád nem emelhető, sem bűnvádi 
eljárás nem indítható, hanem a hatóság 
őt megfenyítés végett a házifegyelem gya
korlására jogosított egyénnek vagy az 
iskolai hatóságnak adhatja át. Az iskolai 
hatóság a gyermeket megdorgálhatja vagy 
iskolai elzárással fenyítheti. Az a fk., aki 
a bűntett vagy vétség elkövetésekor éle
tének 12. évét már meghaladta, de 18. 
évét még be nem töltötte, ha a büntethető
ségéhez szükséges értelmi és erkölcsi fej
lettsége nem volt meg, büntetőjogi felelős
ségre nem vonható, de a bíróság elrendel
heti ellene a házi felügyelet alatt való tar
tást, esetleg a házi vagy iskolai fenyítést, 
ha pedig eddigi környezetében erkölcsi 
romlásnak van kitéve, vagy züllésnek in
dult, a bíróság javító nevelését rendeli el. 
Az ellen a fk. ellen, akinek a bűntett vagy 
vétség elkövetésekor a büntethetőséghez 
szükséges értelmi és erkölcsi fejlettsége 
megvolt, a következő intézkedések tehe
tők : dorgálás, próbárabocsátás, javító 
nevelés ; fogház- vagy államfogházbünte
tés. Pénzbüntetést a fk. ellen akkor lehet 
kiszabni, ha vagyona vagy keresete van 
és a cselekmény elkövetésekor 15. életévét 
betöltötte. Hivatalvesztés és a politikai 
jogok gyakorlásának felfüggesztése azon
ban a fk. ellen nem állapítható meg. A 
jelzett intézkedések a visszaesés megálla
pításánál nem jönnek figyelembe. Ha a fk. 
a próbaidő alatt újabb bűncselekményt 
követ el, iszákos, erkölcstelen vagy csa
vargó életmódot folytat, vagy egyébként 
az erkölcsi züllésnek jeleit mutatja, a 
bíróság őt javítónevelésre, vagy fogház
vagy államfogházbüntetésre ítéli. Oly fk. 
ellen, aki a cselekmény elkövetésekor éle
tének 15. évét még be nem töltötte, fogház- 
büntetés csak a legsúlyosabb esetben 
állapítható meg ; ez is a fk. részére felállí
tott külön fogházban hajtandó végre. 
Aki életének 21. évét betöltötte, a fk.ak 
fogházába fel nem vehető. A bíróság el
rendelheti, hogy a fk. a fogházbüntetés el-
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szenvedése után utólag még javítónevelés
ben részesíttessék. Azt, aki legalább egy 
évig az intézetben volt, a felügyelő hatóság 
meghallgatása után az igazságügyminisz
ter 2 évi próbaidőre kísérletileg szabadon- 
bocsátja és a próbaidő kifogástalan eltel
tével a szabadonbocsátás véglegessé lesz, 
ellenkező esetben a fk.t visszaszállítják a 
javítóintézetbe, ha 21. évét be nem töl
tötte. Kihágás elkövetése esetében, ha sza
badságvesztésbüntetés kiszabása mutat
kozik szükségesnek, az elzárás leghosszabb 
tartama 2 hó lehet. Csavargás esetén dor
gálás és próbárabocsátás nem alkalmaz
ható. A fk. bűntettesekre vonatkozó 
anyagi jogszabályok megfelelő helyes alkal
mazása céljából szükségesnek látszott a 
bűnvádi perrendtartás gyökeres átalakí
tása, a megkívánt bírói szervet létesítő és 
az eljárást az új anyagi jogszabályok alap- 
elveivel összhangzatosan rendező törvény 
megalkotása. Ez is megtörtént a fk. bíró
ságáról szóló 1913 : VII. tcikkel. Ennek 
értelmében minden kir. törvényszéknél, 
amelynek büntető hatásköre van, fk. bíró
ságát kell alakítani ; ily bíróság alakítható 
az egyes járásbíróságoknál is. A fk. bíró
ságának hatáskörébe tartoznak nemcsak 
a fk. által elkövetett bűncselekmények és 
kihágások, hanem a szülőknek, gyámok
nak, gondnokoknak és felügyelőknek a 
cselekményei is, hogyha a fk.t csavarogni 
engedik vagy koldulásra biztatják, úgyszin
tén részben az azok által a fk. ellen elköve
tett kihágások és vétségek. A fk. bírósága 
mellett a kir. ügyészség egyik tagja, mint a 
fk. ügyésze működik. A fk. részére, ha vé
dője nincs, a bíróság védőt rendel. A fk. 
bírósága mellé az igazságügyminiszter a 
pártfogói tennivalókban jártas férfiak vagy 
nők közül pártfogó tisztviselőt nevez ki. 
Ilyenek lehetnek a gyermekvédő- és patro- 
názsegyesületek tagjai vagy a bíróságtól 
megbízást nyert más egyének, akiket meg
bízatásuk körében hatósági közegeknek 
kell tekinteni. A fk. bűnügyében az eljárás 
megindításáról és a véghatározatról érte
síteni kell az illetékes árvaszéket is. Gyer
mek vagy fk. ügyében a hatósághoz inté
zett beadványt, hatósági iratot vagy az 
eljárás bármely részét közzétenni a ható
ság engedelme nélkül nem szabad. A meg
engedett közzétételben a gyermeket vagy 
fk.t nevének kezdőbetűivel sem szabad 
megjelölni. A bűncselekménnyel gyanúsí
tott fk.t a Gy.nál kell feljelenteni. A nyo
mozást a fk. bírája rendszerint maga ve
zeti : beszerzi azokat az adatokat, amelyek 
a tényállás felderítése, valamint a fk. egyé
niségének, értelmi és erkölcsi fejlettsége 
fokának és életviszonyainak megismerése 
végett lényegesek. Tájékozás szerzése végett 
megbízza a pártfogó tisztviselőt vagy más 
alkalmas személyt ; tanúként megidézheti 
a fk. törvényes képviselőjét, szüleit és 
más oly egyéneket, akiktől tájékozást és

értesülést szerezhet; a terhelt egyéniségé
ről és életviszonyairól a gyámhatóságtól, 
a fk. felügyelő hatóságától, a közigazgatási 
és iskolai hatóságtól, az illetékes lelkésztől, 
a terhelt munkaadójától, kezelőorvosától, 
valamint azoktól az egyesületektől és in
tézményektől is kérhet felvilágosítást, 
amelyek a fk.val foglalkoztak. A bíró a 
fk.t megfigyelés alá helyezheti és egy vagy 
több orvosszakértő vizsgálatának vetheti 
alá, vagy erre a célra szolgáló megfigyelő 
intézetbe szállíttathatja ; elrendeli és fo
ganatosítja a szükséges védő- és óvóintéz
kedéseket ; a fk.t, ha veszélynek van ki
téve, környezetéből eltávolíthatja és gon
dozását más alkalmas egyénre vagy egye
sületre bízhatja vagy őt javítóintézetben, 
állami gyermekmenhelyen helyezheti e l ; 
amennyiben pedig arra szükség van, a bíró
sági fogház helyiségében őrizet alá is he
lyezheti. Az előzetes intézkedések után 
az iratokat közölni kell a fk. ügyészével, 
aki, ha a vádat vállalja, indítványt ter
jeszt elő s annak beérkezte után a fk. bí
rája vagy tárgyalás nélkül határoz és tesz 
intézkedéseket, vagy tárgyalást tart, 
amelyre meg kell hívni a fk. törvényes 
képviselőjét vagy rokonát, továbbá azt, 
akinek háztartásában a fk. él és azokat, 
akik a fk.ra nézve felvilágosítást adhat
nak. A bíró a fk. bűnügyében a nyilvános
ságot kizárhatja. Az ügyésznek indítvá
nyában nyilatkozni kell a felől, hogy a ter
helt érdekében milyen intézkedést tart 
kívánatosnak. A Gy. véghatározatai ellen 
fellebbezésnek van helye : a fk. törvény- 
széki tanácsa azt felülvizsgálja és az első
fokú határozatot helybenhagyhatja, meg
változtathatja, megsemmisítheti vagy az 
elsőfokú bírót új tárgyalás tartására és új 
véghatározat hozatalára utasíthatja. A  
törvényszéki tanács véghatározata ellen 
semmiségi panasszal lehet élni s ezt a kir. 
ítélőtáblának erre a célra kijelölt tanácsa 
vizsgálja felül. Amikor a jogerős határo
zatok végrehajtására kerül sor, a próbára- 
bocsátást a fk. bírája foganatosítja és a 
próbárabocsátott az ő felügyelete alatt áll 
s ha a próbaidő alatt csekélyebb súlyú 
vétséget vagy kihágást követ el, ellene a 
bíró többféle intézkedést tehet. A javító
nevelés és az államfogházbüntetés végre
hajtása iránt az igazságügyminiszter, a 
fogház- és elzárásbüntetés végrehajtása, 
valamint a pénzbüntetés beszedése iránt 
a fk. bírája intézkedik. Vannak esetek, 
amikor a fk. bűnügyeiben is a rendes 
bíróság jár el, de akkor is lehetőleg alkal
mazni kell a fk.ra vonatkozó szabályokat. 
A fk. oly kihágási ügyeiben, amelyek a 
közigazgatási hatóság hatáskörébe tar
toznak, a közigazgatási hatóság mint 
rendőri büntetőbíróság jár el és foganato
sítja a szabályszerű eljárást. Az olyan 
gyermek érdekében, aki élete 12. évének 
betöltése előtt büntető jogszabályba üt-
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közó cselekményt követett el, továbbá ha 
a gyermek vagy bűncselekmény elkövetésé
vel nem gyanúsított oly kiskorú egyén, 
aki élete 18. évét még be nem töltötte, kör
nyezetében az erkölcsi romlás veszélyének 
van kitéve, vagy züllésnek indult, ezeknek 
az érdekében a fk. bírája — fellebbvitellel 
meg nem támadható határozattal — el
rendelheti és foganatosíthatja a szükséges 
intézkedéseket. A fk. bírája azt a szülőt, 
törvényes képviselőt vagy gondviselőt, 
aki a bíró vagy gyámhatóság törvényszerű 
utasításának eleget nem tesz, kihágás miatt 
100 P-ig terjedhető pénzbüntetéssel sújt
hatja. A Gy.ok Brüsszelben 1930 júl.ban 
tartott értekezletén megalakult a Gyer
mekbíróságok Nemzetközi Szövetsége, 
Brüsszel székhellyel. Az elnök belga, az 
alelnökök sorában Magyarország is kép
viselve van. B a k o n y i.-

Gyermekbűntettesek : 1. F ia ta lk o rú  b ű 
nösök.

Gyermekcsere : 1. T anulócsere .
Gyermekdal a gyermek kisebb (egy 

oktávon belül maradó) hangterjedelméhez 
alkalmazkodó, egyszerű ritmusú, tempójá
ban nem nagyon gyors s nem nagyon 
lassú, könnyen énekelhető dal, amelynek 
szövege megfelel a gyermek érzés- és 
gondolatvilágának. Van népies és műGy. 
Az előbbi többnyire a gyermek játékaihoz 
vagy foglalkozásaihoz kapcsolódik. Kiss 
Áron Magyar gyermekjátékgyüjtemény
(1891) c. müve tartalmaz sok ilyen Gy.t. 
Á Gy.t a családon kívül különösen az 
ovoda, kisebb mértékben az iskola is föl
használja a nevelésben. Nevezetesebb óvo
dai és iskolai dalgyűjtemények : K o h á n y i
S .  : Gyermekdalok (1871). Dalkönyv 
(1878). K o m já th y  G y. : Játékkönyv dalok
kal (1877). D öm ötör G. és K o h á n y i S .  : Dal, 
játék és versgyűjtemény (18902). K is s  Á . ,  
P é te r fy  S - , P ó sa  L .  és T ih a n y i  A .  : Dalos
könyv (1893). K a cső h  P .  : Dalok kis gyer
mekeknek (1918). S z ta n k ó  B .  : Daloskönyv 
(1927T). K .  E .

Gyermekek érdeklődése : 1. É rdeklődés.
Gyermekfejlődéstan. A gyermeklélektan 

(1. o.) fő elve, hogy a gyermekben (és ifjú
ban) a fe jlődő  embert kell látni. A gyermek
pszichológián kívül azonban még más tudo
mányterületeken is érvényesül a fejlődés 
gondolata, mint vezető elv, így az emberi 
faj és fajok kialakulásának (v. ö. néplélek

tan), az állatvilágnak s a patopszicho- 
lógiai tüneményeknek megértésében. Ezek 
együttvéve alkotják a fe jlődéslé lektan t, 
amely a többi pszichológiai irányoktól 
abban különbözik, hogy a fejlődés gondo
latát nemcsak alkalmilag és mellékesen 
értékesíti, más magyarázó elvekkel együt
tesen, hanem a gyermek, vagy az emberi 
faj stb. pszichológiai értelmezésében a fő
hangsúlyt a fejlődés gondolatára veti. Az 
általános fejlődéslélektan s így a Gy. fő
kérdései : a )  Az egyes fejlődési sza ka szo k , 
lépcsőfokok, majd ezek között az átmene
tek és ugrások megállapítása. Tudvalevőleg 
a gyermek fejlődése nem folyamatos és 
síma, hanem zökkenők és ugrások szakítják 
meg, amelyek következtében hirtelen és 
viszonylagosan előkészítés nélkül állanak 
be új lelki szerkezetek (pl. a nemi serdülés 
idején), b ) A lelki fejlődésnek tö rvényeit 
főleg W. Stem kutatta ; ily törvényt lát 
pl. a konvergenciában. A lelki fejlődésre 
ható tényezők legfőbb felosztásának abból 
kell kiindulnia, vájjon a gyermek fejlődése 
belső erők kibontakozásán, vagy külső 
hatásokon fordul-e. c) Meg kell állapítani 
az egész fejlődés ir á n y á t, tendenciáját, 
értelmét. Akik a Gy. elvi jelentőségét fel
fogják, azok hangsúlyozni szokták, hogy 
a gyermek nem kicsinyített felnőtt s a 
gyermek nem egyes lelki tényezők mecha
nikai hozzáadásával válik felnőtté, hanem 
szerves fejlődés folytán ; ebből az is követ
kezik, hogy a gyermek és ifjú lelki világa 
nem mennyiségileg, hanem minőségben 
különbözik a felnőttétől, továbbá, hogy a 
fejlődés egyes szakaszai „funkcionális“ 
jellegűek, azaz előkészítik a későbbi szaka
szokat s mint ilyenek, önálló értékűek. A 
gyermek tehát nem „tökéletlen felnőtt“, 
hanem „tökéletes fejlődő lény“.

í r o d .  Kofíka : Die Grundlagen der psychischen Ent
wicklung (1925', irodalommal). B. Werner : Einführung 
in die Entwicklungspsychol. (1920). Krüger: Über Ent- 
wicklungspsychol. (1915). Messer: Einf. in die Psycho
logie (1927, 112. 1. f.). V . H .

Gyermekgondozónő : 1. G ondozónő.
Gyermekhalandóság. A gyermekek halá

lozása koruk és fejlettségükhöz mérten 
bizonyos szabályszerűséget mutat. Leg
nagyobb a Gy. 1 éves korig. Ennek oka a 
szervezet fejletlensége, csekély ellentálló- 
képessége, egyes baktériumokkal szemben 
való nagy fogékonysága. A 2. életévtől 
kezdve csökken a Gy. és ez tart mind-

Népesség összes
halálozás

Az összes halálozásból 10.000 lakosra esik

1
éven aluli

1—6
éves

7
éven felüli

összes
halott

csecse
mő

halott

2—6
éves

halott

6 éven 
felüli 
halott

1025 8,321.000 142.150 39.530 13.610 89.010 171 48 16 107
1926 8,406.000 139.905 38.436 12.120 89.349 167 46 14 106
1027 8,504.000 150.675 40.395 14.231 96.049 178 47 17 113
1028 8,576.000 146.496 39.749 13.102 93.645 172 46 15 110
1029 8,662.000 151.057 38.017 12.878 100.162 178 44 15 116
1980 8,683.740 134.341 33.518 10.860 80.463 155 39 12 104
1981 8,734.206 143.690 32.888 110.802 165 38 12T

Stefánia Szövetség.
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addig, amíg a gyermek nem lép be a 
tömeges környezetbe. Akkor, tehát 6 éves 
kortól kezdve ismét nagy a Gy. Ezek az 
adatok nyomósán indokolják a csecsemő
védelmet és az iskolaorvosi intézmény 
szükséges voltát. A csecsemőhalálozás a 
fokozott gondozás következtében kül
földön is, nálunk is javulást m utat: száza
lékokban kifejezve hazánkban ma 15%, 
Angliában 7%, Hollandiában 5%. Az 
iskolaköteles korban lévő gyermek egész
ségügyi gondozását a hatóságok mind
inkább felkarolják. Bp. szfőv. mintaszerű 
iskolaorvosi intézménye ezen a téren az 
egész kontinensen vezető szerephez jutott.

Bárczi.
Gyermekhét (nemzeti) célja a magy. 

társadalom figyelmét ráterelni ama köte
lességére, amellyel a magy. gyermeknek 
tartozik és a hatóságok támogatásával 
összefogni azokat a társadalmi erőket, 
amelyek a gyermeknevelés, gyermekvéde
lem és gyermekegészségügy ápolására hi
vatottak. E végből évenként egy héten át 
tartó előadássorozatot, kiállítást stb. ren
dez s ezzel igyekszik a főváros és az ország 
lakosságának minden társadalmi rétegét 
tájékoztatni a szóban forgó kérdésekről, 
továbbá a hatóságok, felekezetek, társa
dalmi egyesületek, ipari és kereskedelmi 
testületek és körök, emberbarátok stb. 
érdeklődését és áldozatkészségét felkelteni 
s fokozni, végül a család és iskola harmoni
kus együttműködését biztosítani. A kül
földön máris bevált Gy.et nálunk első 
ízben 1931 máj. rendezték meg.

Gyermekideálok. E névvel jelölik a fel
nőtteknek azokat a foglalkozásait, amelyek 
legjobban tetszenek a gyermekeknek az 
egyes életkorokban. Arra a kérdésre : „Mi 
szeretnél lenni?“ a 3—7 éves fiúk környe
zetüknek valamely kedvelt férfias (katona, 
járművezető, kereskedő, cukrász stb.), 
a leányok pedig női (háziasszony, kertész, 
varrónő, táncosnő stb.) foglalkozását szok
ták adni válaszul. A 8— 10 évesek már von
zalmat éreznek szellemi pályák iránt is. 
A választás oka rendszerint az illető tevé
kenységben gyanított élvezet (erő és ké
pességkifejtés, uralomvágy, segítés), vagy 
a tevékenység kellemes eredményének 
(jólét, gazdagság, tekintély) megszerzése.

í r o d .  Goddard: Die Ideale der Kinder (Z. für exp. 
Päd. Y, 1907). Varendonck: Les idéals des enfants 
(Arch, de Psych. VII, 1908). Tschudi: Die Ideale 
des Schweizerkindes (Berner Seminarblatt, 1911). 
Reymart: Zur Frage nach Idealen des Kindes (Z. für 
exp . Päd. 1915). W. Stern: Entwicklung der Ideal
bildung in der reifenden Jugend (Z. für päd. Ps. 1923). 
Jordan: Children’s interests in books and magazines 
(Ped. Sem. 1925). Ch. Büchler: Kindheit u. Jugend 
(1928, 189—193. 1.). W olf: Zukunftideal u. Erleben 
bei prolet. Kindern (Z. für p.d. Ps. 1929). E. Antiyoff : 
Les intéréts et les idéals des enfants brésiliens (Arch, 
d e  Psych. XXII 153. 1. 1930). K . E.

Gyermekjátékok : 1. Játék.
Gyermekkert: 1. Fröbel.
Gyermekkert-Egylet: 1. Fővárosi szegény- 

gyermekkert-egylet.

Gyermekkínzások elleni társaságok. Az
északamer. Egy. Államokban elterjedt 
gyermekvédő egyesületek, amelyeknek 
célja, hogy a szülők vagy gondozók által 
elkövetett kegyetlenségeket és gyermekkín - 
zásokat a bíróság elé vigyék megtorlás és a 
gyermek megmentése érdekében. Munká
juk megkönnyítésére kisebbfokú rendé
szeti jogkörük van, annak ellenére, hogy 
társadalmi alapon szervezett önkéntes egye
sületek. Az első ilyen társaság New Yorkban 
alakult 1874. Egyik alapítójáról E. Gerry - 
ről Oerry-society-nek is nevezik ez egyesü
leteket. Muzsnai.

Gyermekkor : 1. Gyermekfejlődéstan.
Gyermekköltészet. Vita tárgya volt, 

van-e egyáltalán Gy. Van, ahogy népkölté
szet is van, amellyel különben erős rokon
ságot tart. Az első gyermekköltők bizonyára 
az anyák voltak, akik a bölcső felett zengő 
szavakból dalocskákat szövögettek kisde
deiknek. Idővel a Gy. hivatott művelőkre 
is talált, nemcsak külföldön, hanem nálunk 
is, ahol Bezerédj Amáliáé az úttörő érdem, 
aki 1836. adta ki Flóri könyve (1. o.) c. 
gyermekversgyüjteményét. Ütemes Verái
kéit, rímes mondókéit egyetlen kisleánya 
számára szerzetté. Sok gyenge is van közöt
tük, de örökbecsű az olyan, mint pl. a 
Mit ettél báránykám? kezdetű. Belső és 
külső formája, ritmusa: összeolvadó, ele
ven ; naívsága megkapó. Szinte példa nélküli 
eset a vüágirodalomban, hogy egy anya 
mondókás versikéi összegyűjtve : a nemzeti 
Gy.nek úgyszólván úttörő kincsei lesznek. 
Mégis a magyar Gy. utolérhetetlen remekét 
elsőül Petőfi írta meg „Arany Lacinak“ 
címen. Ezt Horváth János így méltatja : 
„A mesélő, hogy úgy mondjam, lélektani 
játékot űz a naív gyermekkel. Évődve me
sél. Több benne a várakoztató, kíváncsiság
ingerlő kérdés, mint a felelet; nagy feneket 
kerít a kis ürgeöntésnek, s mikor végre 
csakugyan rátér a dologra, oly élénk érdek
lődést színlel, mintha gyermekként maga is 
jelen volna az ürgeöntésnél“. Pósa Lajost 
(1. o.), aki úgyszólván egész működését és 
tehetségét a gyermekköltészet művelésére 
fordította, sok tekintetben ez a vers in
spirálta. Ám tanulnia kellett Gyulai Páltól 
is, akinek gyermekversei nemzeti irodal
munk gyöngyei közt foglalnak helyet. Annál 
gyengébb termés mutatkozott e téren a 
múlt század második felében, amikor egy 
csomó tanító, óvó és tanár derüre-borúra 
írta az ú. n. oktató versikéket, igen tanul
ságos példázatokkal, de minden költészet 
hiányával. Pósa L. fellépte aztán elfeledtette 
ezeket a zöngeményeket, amelyek iskola
könyveinket már-már elárasztották. Az ő 
gyermekversei a népköltészet forrásából 
táplálkoznak, művésziek, csengők, magya
rosak, azzal a derűvel és bájjal, amely a 
gyermeki lélek naívságának oly jellemzője. 
A kisdedóvó, de valójában az iskola sem 
teljesíthetné hivatását oly eredményesen,
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ha Gy. nem volna. Az olyan szellemkincsek 
nélkül, mint az említetteken kívül pl. Gyulai: 
Bölcsődalai, Géza urfija, Pósa : Balog part
ján van egy falu-ja, Udvaromon aranyeké
je, Aranykertben aranyfá-ja, az iskola neve
lői munkája, azt lehet mondani: megnehe
zülne. E versek ritmikus muzsikája, belső 
szépsége: a gyermeki lélekben a nagy 
emberi érzéseknek sokszor első öntudatlan 
megindítója. Innen van a Gy. nagy nevelő 
értéke. Az 1926. kiadott Kisdedóvónő- 
képzőintézetek tanterve a magyar Gy. 
következő művelőit sorolja f e l : Gyulai P., 
Pósa L., Benedek E., Jakab Ö., Győri V., 
Gárdonyi G., Szabolcska M., Havas I. és 
Lampérth G., s munkáikból szemelvények 
bemutatását és megtanulását rendeli el az 
óvónő-jelölteknek.

í r o d .  Havas I. : A magy. ifj. irodalom. A gyermek
költészet (Népt. Lapja 1923). Bardócz P. : A magy. 
kisdeduevelés vezérkönyvében: A vers (1928).

Havas.
Gyermeklapok az olvasni tudó gyermek 

számára szerkesztett, versben vagy prózá
ban írott történeteket, játékokat, rejtvé
nyeket, stb. tartalmazó képes folyóiratok, 
amelyek önállóan vagy más újságok mellék
leteként jutnak el kis olvasóikhoz, hogy 
őket szórakoztassák és tanítsák, olvasási 
kedvüket fokozzák, szellemi szükségletei
ket táplálják és lelkűket nemesítsék. Neve
zetesebb magyar gyermeklapok : Kis Lap 
(1870). Az Én Újságom (1889). Jó Pajtás
(1906). Tündérvásár (1924). Meseország 
(1927). K . E.

Gyermeklélektan a pszichológiának az 
a része, amely a gyermek lelki (és 
fiziológiai) fejlődését a nemi serdülés 
koráig, annak egyes szakaszait és jelleg
zetességeit, érdeklődését (pl. a „nézegető“, 
„csacsogó“, „kérdező“ stb. korszakok), 
a gyermek lelki életének differenciális 
sajátosságait és megnyilvánulásait vizs
gálja. A Gy. módszereit Stem, Bühler és 
újabban Piaget állapították meg a rend
kívül óvatos („klinikai“) megfigyelésben 
és (a kisebb szerepet betöltő) kísérletezés
ben. Sehol a pszichológiában oly óvatos
ságra nincs szükség, mint a Gy.ban, mert 
a gyermek nem tekinthető mintegy kicsi
nyített felnőttnek, hanem egészen sajátos 
lelkivilága van, amelynek főjellegzetességei 
az „egocentrizmus“, „szinkretizmus“, „ani- 
mizmus“ és „artificializmus“ (Piaget). A 
Gy. igazi megalapítója gyanánt Preyert 
tekintjük, aki először figyelte meg s ku
tatta rendszeresen és módszeresen a 
gyermek fejlődését (Die Seele des Kindes, 
1882), míg előtte csupán általánosságban 
mozgó áttekintéseket írtak e tárgyról, vagy 
egyes (orvosi) megfigyeléseket dolgoztak 
fel, vagy végül általános filozófiai lélek
tant adtak (Herbart). Preyer után és 
hatása alatt a Gy. valóságos divattá vált 
a  tudományos körökben s a múlt század 
90-es évei óta számos folyóirat is foglal

kozik Gy.i kutatásokkal. 1891. Stanley 
Hall (1. o.) megalapítja a „Pedagogical 
Seminary“-t és 1893. a „National Asso
ciation for the Study of children“ egye
sületet. Nálunk is alakult Gyermektanul
mányi Társaság 1906., folyóirata A 
Gyermek. A Preyer utáni korszakban a 
Gy. területén fáradozó tudósok törekvése 
főleg abban az irányban volt tevékeny, 
hogy az általános pszichológia kérdéseit a 
fejlődés szempontjából is megvilágítsák ; 
később (főleg Meumann és Binet hatása 
alatt) a tiszta lélektani kutatások helyett 
inkább pedagógiai-lélektani természetű 
vizsgálódások léptek előtérbe. Ma ismét a 
tiszta lélektani szempont uralkodik a 
Gy.ban, de a pszichológusok nem csupán 
az élmények kibontakozását vizsgálják, 
hanem a gyermek viselkedéseinek, cselek
véseinek, mint az élet problémáinak a 
gyermek korához mért megoldási módjai
nak sajátos törvényeit is.

í r o d .  K a rn is  : A lelki élet I. (1917,175.1. f.). Bodnár  
C. : Gyermekpszichológia és pedagógia (1930). Nagy L. : 
A gyermeki érdeklődés lélektana (1908). U. a . : Didak
tika gyermekfejlődéstani alapon (1921). Ch. B üh ler— 
H . H etzer : Zur Geschichte der Kinderpsychologie (Beitr. 
zur Problemgeschichte der Psychologie, 1929, 204. 1. 1.). 
D y r o f f :  Das Seelenleben des Kindes (1911). B a ld w in :  
Mental development In child and race (1896). S ik o rsk i : 
Die seelische Entwicklung des Kindes (1908’). C. u. IV. 
S te r n : Die Kindersprache (1922*). U. a . : Psychol, der 
frühen Kindheit (1921* ; 1. kiad. ism. M. P. 1915, 371). 
K o /fk a  : Die Grundlagen der psych. Entwicklung (1921). 
O roos: Das Seelenleben des Kindes (1921). d ie s e :  
Kinderpsychologie (Handbuch der vergl. Psychol., 1915). 
K . B ü h le r :  Die geistige Entw. des Kindes (1929®). 
Claparéde : Psychol, de l ’Enfant (192611). P ia g e t: La 
représentation du monde chez l ’enfant (1926). V drkonyi 
H .: Üjabb gyermeklélektani vizsgálatok (M. P. 1928).

V. H.
Gyermekmenhelyek : 1. Gyermekvédelem 

(állami).
Gyermekmunka. A XVIII. és XIX. sz. 

nagy technikai vívmányai teljesen átalakí
tották az ipari és kereskedelmi életet s 
ebben a megváltozott gazdasági világban 
egy új munkaerő tűnt fel, a gyermekmun
kás (gy.). Különösen a gyáripar, amelynek 
gépmunkára alapított termelési munka
rendje alig kíván a munkástól ipari előkép
zettséget, alkalmazta előszeretettel az olcsó 
és könnyen kihasználható gy.t. Amilyen elő
nyös volt azonban a munkaadó szempont
jából a foglalkoztatása, annyival fokozot
tabb mértékben jelentett ez veszélyt a kis
korú munkavállalóra. Nagyon sok esetben 
ugyanis a munkaadó önző anyagi ér
dekei nem kímélték a neki kiszolgáltatott 
gyermekeknek sem testi, sem lelki épségét 
és anyagilag is kizsákmányolták őket. 
Ennek kell betudni azt is, hogy az általá
nos iskolakötelezettség ellenére évenként 
több ezer gyermek nő fel rendes iskolázás 
nélkül. Ezek a körülmények indították a 
legtöbb kultúrállam törvényhozását arra, 
hogy törvényes védelmet nyújtsanak a 
gy.oknak, akiknek száma főleg a világ
háború óta évről-évre rohamosan növeke
dett. Ezzel szemben a törvényhozások tö-
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rekvéee egyrészt arra irányult, hogy lehető
leg csökkentsék a gy.ok számát, másrészt, 
hogy a munkában levők testi és erkölcsi 
fejlődését s anyagi érdekeit, amennyire 
csak lehet, megvédjék. Ezt célozza az alsó 
korhatár megállapítása, a munkaidő sza
bályozása, egyes egészségtelen iparokra 
szóló tilalom, az éjjeli munka eltiltása, a 
kötelező orvosi vizsgálat stb. stb. Sajnos, 
minden államban általános tapasztalat, 
hogy a hozott törvények nem javították 
a kívánt mértékben a gyermekmunkások 
helyzetét. Különösen az erkölcsi védelem 
terén volna még sok tennivaló. A magyar 
törvényhozás dicséretére szolgál, hogy a 
hazai gyáripar megteremtésekor felismerte 
már a Gy. kérdésének nagy jelentőségét és 
modem alapelvekkel szabályozta az 1840. 
évi XVII. te.-ben, amelynek 6. §. kimondja, 
hogy akik 12. évüket még be nem töltötték, 
csak oly gyárimunkákra alkalmazhatók, 
amelyek azonfelül, hogy egészségüknek 
nem ártanak, testi fejlődésüket sem aka
dályozzák. Továbbá, hogy úgy a 12 éven 
aluliak, mint a 16. évüket el nem ért gyári- 
munkások naponta csak 9 óra hosszat tart
hatók munkában, de közben egy órányi 
szünettel. Ezt az alaptörvényt fejleszti 
tovább és egészíti ki az 1872 : VIII. és az 
1884 : VII. te., valamint újabban az 1922. 
évi XII. és 1928 : V. te. Ezeken kívül még 
külön vannak szabályozva egyes külön
leges kérdések pl. a sütőiparban (1923 : XV. 
te.) ; a fiatalkorúak fogházában (27.300. 
1909. I. M. sz. rendelet). A békeszerződés 
„Munka“ fejezetének 6. pontja értelmében 
a szerződő felek kötelessége „a gyermek- 
munka megszüntetése és mindkét nembeli 
fiatalkorúak munkájának olyan korláto
zása, amely nevelésük folytatását és kellő 
testi fejlődésüket lehetővé teszi“. A Nem
zetközi Szakszervezeti Szövetség 1927. tíz 
pontból álló programmot dolgozott ki, 
amelyet a Magyarországi Szakszervezeti 
Tanács is elfogadott és amelynek fontosabb 
pontjai így hangzanak : A 14 éven aluli 
ifjúságnak minden bérmunkától való el
tiltása. Ez időig az iskoláztatásnak kötelező 
kiterjesztése. A szakirányú iskolákban 18 
évig minden ifjúmunkás kötelező tovább
képzése. A gyermek- és fiatalkorú munkások 
védelmének a 18 évig való kiterjesztése stb.

í r o d .  Jarike 0 . :  Die Schäden der gewerhl. n. land- 
wirtsch. Kinderarbeit (1897). Orütliverein: Die Kinder
ausbeutung in der Hausindustrie (1899). K. Agahd: 
Kinderarbeit u. Gesetz gegen die Ausnutzung kindlicher 
Arbeitskraft in Deutschland (1902). Deutsch J. : Die 
Kinderarbeit u. ihre Bekämpfung (1907). Chyzer B. : 
A gyermekmunka Magyarországon (1909). Schwiedland : 
Probleme d. erwerbenden Jugend (1909). Dunlop & 
Denmann: English apprenticeship and child labour 
(1912). Keleti A . : Kenyérkereső gyermekek (Körösi- 
Szabó : Enciklop. 1912, II. 138—12. 1.). Miessner: 
Das Kinderschutzgesetz (1918). W. Friedländer : 
Grundzüge des Jugendrechts (1924). Franzm Helters
berg L .: Die jugendliche Arbeiterin, ihre Arbeitsweise 
u. Lebensform (1932). Muzsnai.

Gyermeknap: 1. G yerm ekvédő  L ig a  (O r
szá g o s).

Gyermeknapié, a gyermek testi és szel
lemi fejlődéséről vagy a fejlődésnek esak 
egy ágáról (pl. a beszéd fejlődéséről) huza
mosan és rendszeresen vezetett följegyzé
sek. Gy.t a szülők vagy a gyermekhez 
tartozók szoktak vezetni. Vezetésében 
fontos az észleleteknek nyomban való hü 
megrögzítése, pontos keltezéssel való el
látása, a körülmények szabatos megjelölése 
és az, hogy a gyermek ne tudjon a meg
figyeléséről. A serdülőkorból származó 
feljegyzések e kor lelki fejlődésének tanul
mányozására igen fontos felvilágosítást 
adnak. L. még : Tanulók naplói.

í r o d .  H. H u g h - B e U m u th : Tagebuch eines halb- 
wüchsigen Mädchens (1923s). ü. az: Tagebuch eines 
jungen Mädchens (1922). W ith .  S t e r n : Anfänge d. 
Reifezeit Ein Knabentagebuch in psychol. Bearbeitung 
(1925). N. O g u je w : Tagebuch des Schülers K. Rjabzew 
(ism. M. P. 1928). W . K o r n fe l d : Meine Kinderjahre. 
Die geistige u. körperliche Entwicklung des Kindes 
(1930). K . E.

Gycrmeknyaraltatás : 1. Szünidei gyer
mektelepek.

Gyermcknyelv. A beszélni tanuló kis
gyermek tökéletlen beszédét szokták Gy.en 
érteni. A gyermek lassan, fokozatosan, 
szellemi fejlődésével párhuzamosan sajá
títja el környezete beszédét. Eleinte ki
fejező mozgásaiból (sírás, testmozgás, arc
kifejezés, fintor, mosoly, taglejtés stb.) 
tudjuk meg állapotát, szükségleteit, kíván
ságait. Ezeket kezdetben ösztönszerüen, 
majd szándékosan használja. Élete első 
negyedévének közepén vagy végén a sírás 
hangjain kívül gőgicsélő hangokat is hallat, 
eleinte nagyon határozatlanul és ritkán, 
később mind sűrűbben és változatosabban, 
összefüggően és dallamosan. A gőgicsélés 
(gügyögés, gagyogás) nem csak első évét 
tölti be, hanem kiterjed a második év nagy 
részére is, míg végre a környezet szavainak 
elsajátításával megszűnik. Mivel utánzás 
nélkül, ösztönszerüen indul meg, mint a 
beszédösztön első nyilvánulása, a született 
süket gyermekek is gőgicsélnek. A gőgicsé- 
lési hangok a beszédszervek működése, 
játékos foglalkoztatása következtében ke
letkeznek és sok tekintetben eltérnek 
a felnőttek beszédhangjaitól és hang
kapcsolataitól. A gőgicsélésben a gyer
mek mintegy előkészül a környezet 
hangjainak utánzására és a beszédre. 
A hangutánzás nagyobb mértékben az 
élet 3—4. negyedében szokott kezdődni. 
A gyermekek a magánhangzók közül álta
lában az ö, ő és ű, a mássalhangzók közül 
a ty, g, gy, k, s, r és zs hangokat tudják 
utánozni, azonban ettől eltérő sajátos 
egyéni utat is követhet hangutánzásuk. 
Vannak, akik már 2 éves korukban is 
minden hangot ki tudnak ejteni, de elő
fordul, hogy némelyek a ,,k“ vagy az „r“ 
hanggal még 6 éves korukban is küzdenek. 
Ha a gyermek valamely hangot tud is jól 
utánozni, nem bizonyos, hogy minden kap
csolatban képes kiejteni. Közvetlen, fő



763 Gyermeknyelv Gyermekolvasószobák 764

képpen pedig közvetett utánzással teszi 
magáévá környezetének beszédét, amely, 
nek egyes könnyebben ejthető szavait 
(mama, baba, papa, tánci, dádá, pápá stb.) 
már az első óv utolsó negyedében használ
hatja. Ezekkel indul meg a tulajdonképpeni 
beszéd fejlődése. A gyermek beszédének 
első értelmes egységei (szavai) egy szóból 
álló, sokértelmü mondatok, amelyek első
sorban kívánságot és érzelmet fejeznek ki, 
azután valami tényt állapítanak meg. 
Pontosabb jelentésültet az a helyzet ha
tározza meg, amelyben a gyermek hasz
nálja őket. Az első egy-, majd két-(három-) 
szavas mondatokban a szavak rendszerint 
csonkán és viszonyítás nélkül állanak. Csak 
lassanként (1 y2 éves kor körül) jelennek 
meg a (név- és ige-) ragok, majd a kötő
szók és csak későn tudja ezeket a gyermek 
önállóan és helyesen alkalmazni. A nevek 
-t, -hoz, -é, -m, -k, -ba, -nak, -ra, -nál, val- 
stb. ragokkal ellátva, az igék egyesszám 
3. személyben és főnévi igenév alakban, 
majd többesszám 3. és első, azután egyes
szám első és 2., végül többesszám 2. sze
mélyben jelennek meg, és pedig először 
jelen és múlt időben, jelentő és fölszólító 
módban s végül jövőidei alakban és föl
tételes módban. Különösen a multidejű 
föltételes alak („lett volna“) helyes hasz
nálatét sajátítja el nehezen a gyermek. 
A főneveknek és igéknek egyeztetése 
számban és személyben eleinte nem sikerül 
és a gyermek csak lassan szokik hozzá, 
hogy a mennyi, sok, minden stb. szavak 
után egyesszámú főnevet mondjon. A 
névelőt vagy elhagyja, vagy csak az „a“ 
névelőt használja magánhangzókkal kez
dődő szavak előtt is. A névmások alkal
mazásában is sokáig ingadozik. A kötő
szók közül a „még, is, aztán, és, akkor, 
se, ha, mert, mint, de, hanem, hogy, csak, 
míg, addig, vagy“ bukkannak fel beszé
dében és csak ezek után jóval később a 
többiek. A középfokot 2% éves kor körül, 
a felsőfokot 3%—4 éves kor körül tudja 
önállóan megalkotni. Iskolás kor előtt 
nem érti és csak nagyon későn használja 
az átvitt értelmű kifejezéseket. Mondatai 
egyszerű, majd összetett mondatok és 
csak ezek után mellé- és alárendelt mon
datok. Utóbbiak kezdetben kötőszók nél
kül tűnnek fel. A kérdőmondatok az i y 2 
éves korban jelentkeznek. Legelső kérdése 
a gyermeknek a mi ez? és hol? majd a 
micsinál? milyen? 2% éves kor körül a 
mért? majd a „mikor?“ és a „mennyi?“, 
„hány?“ 2%—3 éves korig a gyermek a 
legfőbb vonásaiban elsajátítja a nyelvet. 
A gyermek szavai elsősorban a szemlélet 
körébe eső érzékelhető tárgyakra, cselek
vésekre, tulajdonságokra, helyzetekre és 
egyszerű viszonyokra vonatkoznak. Csak 
későn merülnek fel beszédében a szül
és alaknevek, a lelki folyamatokat, az 
idő- és rokonsági viszonyokat, erkölcsi,

vallási és társadalmi tulajdonságokat ki
fejező szavak. A szavak száma (szókincs) 
egyénenként változó és a környezettől 
függ. Kedvezőbb helyzetben felnövő gyer
mekek szókincse nagyobb, mint a mosto
hább környezetben élőké.

í r o d .  Kenyeres E . : A gyermek első szavai és a 
szófajok fellépése. A gyermek beszédének fejlődése 
(1926). W. Stern. Die Kindersprache (1923*). H. Dela
croix: Le langage et la pensée (1924). R é p é r t .  (M. 
P.) Viktor Gabriella: A gyermek nyelve (ism. 1921). 
Kenyeres E. : A gyermek első szavai és a szófajok fellé
pése. A gyermek beszédének fejlődése (ism. 1928).

Kenyeres.
Gyermekotthonok : 1. Napközi otthonok.
Gyermekotthon-Egyesület alakult Po

zsonyban 1907. Árpádházi Szent Erzsébet 
neve alatt, születésének hétszáz éves ju
bileuma alkalmából s 1909. ugyanott nyi
totta meg gyermekotthonát, amely 1922« 
Pécelre került. A szentvincerendi irgal
mas nővérek vezetése alatt van itt kisded
óvó és napközi-otthon, elemi, háztartási 
és gazdasági iskola, kézimunkafoglalkoz
tató, nőipariskola. Z.

Gyermekolvasószobák közkönyvtárak
nak a kisgyermekek részére felszerelt és 
fenntartott helyiségei, ahol nemcsak szó
rakozásból, hanem tudnivágyásuk kielégí
tése céljából is a részükre összeállított 
könyveket olvashatják. A legelső Gy.at 
amerikai könyvtárak állították fel az isko
lák ifjúsági könyvtárainak mintájára, újab
ban más kontinenseken is tért hódítanak. 
Ezek az amerikai Gy. képzett könyv
tárosnők felügyelete alatt állanak, akikkel 
a gyermeknevelés módszereit külön tan
folyamokon ismertetik meg. A Gy. több
nyire a könyvtár elkülönített helyén van
nak, a falak mentén, a gyermekektől is 
hozzáférhető magasságban vannak a könyv
polcok, amelyekről a gyermek formalitások 
nélkül válogathatja ki a könyveket, ame
lyeket olvasni akar. A kisebb vagy tanács
talan gyermekeknek a könyvtárosnő szol
gál útmutatásokkal. A gyermekeket szi
gorúan ránevelik arra, hogy a könyveket 
használat után az e célra kijelölt külön 
asztalra tegyék. A terem hangulatát a gyer
meki lelket foglalkoztató festmények, v i
rágok és zöld növények teszik kellemessé 
és otthonossá. A Gy. látogatói részére 
nincs alsó korhatár, gyakran lehet látni, 
hogy munkájukba siető szülők 4—5 éves 
gyermekeket bíznak a felügyelőnőre, aki 
a gyermekeket nemcsak érdekes képes
könyvekkel látja el, hanem egyébként is 
szemmel kíséri. Nagyobb iskolásgyerme
kek is sokat tartózkodnak a Gy.ban, hogy 
az amerikai oktatásmód szelleméből folyó 
önálló, keresgélő úton készüljenek el is
kolai feladataikra. A Gy.ban mintaszerű 
csend, rend, nyugalom uralkodik, mert 
az amerikai iskola az állampolgári nevelés 
egyik feladatának tekinti, hogy a gyer
mekeket a nyilvános helyeken való méltó 
és komoly viselkedésre szoktassa. Az ame
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rikai Gy. levegőjét a munka szelleme lengi 
át, a gyermekek elmélyedéssel merülnek 
olvasmányaikba s időnként a felügyelő - 
nőhöz fordulnak útbaigazításért. Távo
záskor a gyermek barátságos elköszönés- 
sel a felügyelőnő asztala előtt halad e l ; 
ilyenkor közli vele kívánságait is, a fel
ügyelőnő viszont mindig talál egy-két 
kérdezni valót, amivel a gyermek érdek
lődését a további olvasásra felkelti. A 
gyermekek kellő igazolás ellenében ott
honukba is vihetnek könyveket maguk
kal. A Gy. könyveit nagy gonddal és körül
tekintéssel válogatják össze; még arra is 
tekintettel vannak, hogy a környékükön 
lakó gyermekek többségének anyanyelvén 
írt könyvekről is gondoskodjanak. A new- 
yorki közkönyvtár pl. 1930. egyik magyar 
származású könyvtárosát azzal a meg
bízatással küldte Magyarországra, hogy a 
magyar gyermekirodalom legjobb termé
keit szerezze be. Nem kell bizonyítani, 
hogy mily áldásos intézmények az ilyen 
Gy., ezeknek meghonosítása hazánkban 
is lényegesen fokozná a kiskorúak olvasó 
kedvét és helyes szellemben és irányban 
elégítené ki életkoruknak megfelelő mű
velődési szükségleteiket.

í r o d .  Olcott: The children’s reading. Library work 
with children (1912). Loczka.

Gyermekrajzok. A gyermek ösztönszerü 
rajzolása tulajdonképpen a játéktevé
kenység egyik megnyilvánulása. A rajzolás 
azért okoz a gyermeknek örömet, mert az 
— bármily kezdetleges is az ábrázolás 
módja — a valóság érzésével hat reá. Ha 
a gyermek első ösztönszerü rajzait vizs
gáljuk, meglepetéssel tapasztaljuk, hogy 
ez vezet a legbiztosabban a gyermek valódi 
megismeréséhez s ez nyújt képet arról a 
bár rendezetlen, de egészséges kis lelki 
világról, amely az igazán gondtalan gyer
mekkor birodalma. A kisgyermek rajzolás
közben nem sokat törődik a grafikai ki
fejezésmóddal, mert őt ekkor képzelőereje 
foglalkoztatja. Ha megkérdezzük, hogy 
ákom-bákomjai mit ábrázolnak, meglep 
bennünket bőséges magyarázata. Néha 
egész történetet olvas ki olyan rajzból, 
amelyből mi a legjobb szándékunk mellett 
sem tudtunk volna semmit kideríteni. A 
gyermek határtalan önbizalommal kezd a 
rajzoláshoz még akkor is, ha az ábrázolás 
tárgya a legnehezebb. Nem helyes az ön
bizalomnak ezt az átérzését megakadá
lyozni, mert csak az önállóan készített 
rajzok révén tudhatunk meg sokat a felől, 
hogy a gyermek miként gondolkozik és 
érez. Nagy L. beható tanulmányozás után 
ahhoz a végső eredményhez jutott, hogy 
az ösztönszerü Gy. nem egyéb, mint a 
gyermeki lélek kifejezésének egyik módja 
és eszköze, úgy, miként a játék és beszéd. 
Ugyancsak ő állapította meg a gyermeki 
ábrázolókészség fokozatait is. Az 1925. évi 
népisk. tanterv az ösztönszerü Gy.at cél

tudatosan továbbfejleszti, ezeknek a nép
isk. oktatásban játékrajzok (emlékezet és 
képzelet után való rajzok és magyarázó 
rajzok) név alatt valóban jelentékeny sze
repük is van. V. ö. Egységes népisk. ve
zérkönyvek 1929, 7. köt. Berwáldszky.

Az olasz Ricci C. A gyermekek művé
szete (L’arte dei bambini, 1887) c. müve 
óta, amely először adott szemléletes képet 
a Gy. fejlődéséről, sokat foglalkoznak a 
müveit és primitív népek átlagos, gyenge 
és kiváló képességű gyermekeitől létre
hozott rajzokkal gyermekpszichológiai, ne
velési (művészeti nevelés, rajztanítás) és 
történeti szempontból, és az utolsó évtize
dekben mind nagyobb teret engednek az 
iskolai nevelésben, főképpen az újfajta 
iskolákban a szabad (spontán) rajzolásnak. 
A Gy. fejlődését és sajátosságait, a készítők 
nevét, korát, életviszonyait, a rajz tárgyát, 
a hozzáfűzött magyarázatot és a rajz 
keletkezési körülményeit feltüntető, sza
badon választott vagy megadott tárgyú 
alkotásokból vagy egy-egy gyermeknek 
hosszabb időn át létrehozott, kronologiku
san összeállított rajzaiból állapítják meg. 
A vizsgálatok azonban nemcsak a kész 
alkotásokra, hanem a rajzolási folyamatra 
(a kéz mozgása, a rajz részeinek keletkezési 
sorrendjére stb.) is irányulnak. A rajzolást 
a gőgicséléshez hasonlított (Bühler K.) 
firkálás előzi meg. Ezzel a gyermek karját 
és kezét játékosan előkészíti a rajzolásra. 
Egy idő múlva nevet is ad firkálásának, 
amely emlékezteti valamire, jelent neki 
valamit, azonban a felnőtt a jel (szimbó
lum) és a jelzett dolog között sokszor semmi 
hasonlóságot nem tud fölfedezni. A gyer
meknek ezt az eljárását a gőgicsélésről az 
értelmes szavakra való átmenettel hozták 
(Bühler) kapcsolatba. A hasonlóság a raj
zolás, az ábrázolás első fokán, az ú. n. 
séma-fokon kezd jelentkezni, eleinte gyen
gén, később mind határozottabban. A 
gyermek pár vonással, majd mind részlete
sebben jelzi azt, amit rajza tárgyáról tud, 
illetve ami arról eszébe jut. Képzeletből 
és emlékezetből rajzol. Sokáig nem gondol 
arra, hogy nézze is azt a tárgyat, amelyet 
rajzol. Szemlélet (minta, természet) után 
csak későn (10 éves kor körül) rajzol magá
tól. Eleinte egyes vonásokat erősen hang
súlyoz, egyes részeket aránytalanul ala
kít, tévesen vagy fordítva helyez el. Sok
szor a véletlen vezeti kezét. Nem tudja 
előre, mi kerekedik ki rajzoló eszköze alól. 
Rajzolása közben vagy végén ad nevet 
művének. Később előre megnevezi, hogy 
mit fog rajzolni, de eredeti céljától könnyen 
és gyakran eltér. Többnyire az egészből 
halad a részekre s ezeket eleinte csak egy- 
egy vonallal jelzi (pl. a kart és a lábat 
az ember rajzán), majd két vonallal sík- 
szerűen rajzolja és csak utoljára és későn 
ábrázolja testszerüen. A távlati elválto
zásokat igen későn képes feltüntetni. Raj
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tolásának főtárgyai az ember, az emlős 
állat, néhány közlekedési eszköz, a ház, a 
fák és virágok. Már kis korában előfordul, 
hogy bizonyos téma rajzolásában speciali
zálja magát s abban aránylag fejlett for
mákat produkál. Rendesen merev és csak 
nehezen változó sémái vannak. Az embert 
eleinte szembeállítva rajzolja és csak las
sanként és fokozatosan fordítja oldalt is, 
miközben sajátságosán kicsavart, rész
ben szemben, részben oldalt álló ember- 
alakokat alkot. Kezdetben csak egy-egy 
magában álló merev alakot rajzol, majd 
mind mozgalmasabb formákat, változa
tosabb helyzeteket, összetettebb és egysé
gesebb képeket és jeleneteket szerkeszt. 
Rajzát, ha módja van rá, ki is színezi, 
eleinte élénk színekkel. Sokáig nem gondol 
azzal, hogy a színezésben a valósághoz 
alkalmazkodjék. Korán díszít is vonallal 
és színnel, különösen a leánygyermek. A 
rajzolásban már 6 éves kor előtt egészen 
határozottan megnyilatkozhatik a tehetség. 
A tehetséges gyermek gyorsabban halad 
át az egyes fejlődési fokokon és hamarabb 
jut olyan színvonalra, amelyre az átlag 
egyáltalán nem, vagy csak későn és sok 
tanulással ér el. A tehetséges gyermek 
rajzában korán jelentkezik az élénk moz
gás kifejezése, a szemléletesség, az elrende
zés szabályossága, a távlat, a szerkesztő
képesség, majd az egyéni jelleg és a szerző 
egyéniségét jellemző módon megszólaltató 
ábrázolási mód. A fiúk müveiben rendesen 
az értelmi elem, a valóságra törekvés, a 
leányokéban az érzelmi elem, a díszítés az 
uralkodó.

I r o d. B. Pérez: L’art et la poésie chez l’enfant (1888)- 
J. Sully : Studies of Childhood (1895. X. fej.). S. Levin
stein : Kinderzeichnungen bis zum 14. Lebensjahr (1905). 
G. Eerschensteiner : Hie Entwicklung der zeichnerischen 
Begabung (1905). Nagy L. : Fejezetek a gyermekrajzok 
lélektanából (1905). G. Bouma : Le langage graphique 
de l ’enfant (1910). Ét. //. Luguet: Les dessins d’un enfant 
(1913). W. Krötzsch : Rhythmus u. Form in der freien 
Kinderzeichnung (1917). K. Bühler: Die geistige Ent
wicklung des Kindes (1924* V. fej.). Nagy L . : A tehet
séges gyermek (1922). A tehetséges gyermekek és ifjak 
munkakiállítása (1927). Ozorai Fr. és Bálint A. szerk.: 
Tehetségvédelem és pályaválasztás (119. 1.). A tehetség 
kifejlődésének főtényező! (1930. A tehetség-problémák 
81. 1.). G. H. Lruguet: Le dessin enfantin (1927).

Kenyeres.
Gyermekrendörség. A fiatalkorúak egyes 

kihágási ügyeiben a közigazgatósági ható
ság mint rendőri büntetőbíróság jár el. 
Olyan helyeken, ahol a kihágások nagy 
száma, mint például Bp.en, megokolttá 
teszi, a rendőrség külön gyermekbíróságot 
(1. o.) állít fel ez ügyek intézésére. V. ö. az 
1913 : VII. te. 62—64. §. és a 212.000/1913. 
B. M. sz. rendeletet. Muzsnai.

Gyermekek öngyilkossága: 1. Öngyil
kosságok.

Gyermekek színjátszása különböző elbí
rálás alá esik, aszerint, hogy az iskolán be
lül avagy kívül hivatásszerűen színházak
ban vagy egyéb szórakoztató helyeken tör
ténik. Ez utóbbi feltétlenül ártalmas, mert

károsan befolyásolja a gyermek testi és 
szellemi fejlődését, úgyszintén erkölcseit. 
Az iskolai színházakban való szereplés el
lenben nevelői hatásokat válthat ki azzal, 
hogy alkalmat nyújt az ezirányú tehetsé
gek kibontakozására és a nyilvános sze
replésre. Fontos szempont azonban, hogy 
az előadásra kerülő színdarabok, szavala
tok, zene- és énekszámok pedagógiai tekin
tetben kifogás alá ne essenek és a tanul
mányi időből ne vonjanak el túlsókat, a 
gyermekek érdeklődését hosszabb időn át 
ne foglalják le.

Gyermckszanatórium-Egyesület (Zsófia 
Országos). Az ország különböző vidékein 
vagyontalan szülők beteg v. üdülésre szo
ruló gyermekei számára szanatóriumot 
épít és tart fenn. A Gy.et gr. Zichy J. vk. 
min. alapította 1910. Az egyesület ezidő- 
szerint 3 gyermekszanatóriumot tart fenn : 
Balatonszabadin, Balatonalmádin és a 
Hűvösvölgyben. Ezekben 1930-ban 2881 
gyermeket gondoztak 88.419 ápolási na
pon 1308 ágyon, 401.564 P költséggel. 
A Gy. évenként képekkel gazdagon díszí
tett tartalmas jelentést ad ki Fodor O. 
főig. szerk.ben.

Gyermekszoba a lakásnak gyermekek 
részére fenntartott háló- és játszóhelyisége. 
A nép alsó rétegei nem ismerik még ott 
sem, ahol — mint a legtöbb északeurópai 
államban — 5—6 szobából állnak a mun
kás- és parasztlakások is : a gyermekek 
rendszerint együtt laknak egy szobában 
szülőikkel. A Gy. sokáig csak divat dolga 
volt, előkelő és gazdag családokban. Ily 
megítélés alá esik XIV. Lajos palotájának 
Gy.ja, a dauphin számára készült, mér
hetetlen kincseket érő bútoraival és játék
szereivel. Nagyon sok időnek kellett el
múlnia, míg polgári körökben is meg 
tudott honosodni a külön Gy., még pedig 
nem divatból, hanem elvszerű megfontolás 
hatása alatt. Csak a múlt század vége felé, 
amikor már mindenütt fokozott figyelmet 
fordítanak a gyermekegészségügy követel
ményeire, kezdenek nemcsak előkelő, ha
nem polgári családokban is gyermekek 
számára való külön szobákról gondos
kodni s azokat megfelelően berendezni 
(mosható, síma bútorok, linoleumbur- 
kolat, nagy ablakok, egyenletes hőmér
sékletet biztosító fűtőkészülékek, szellőz- 
tetők stb.).

Gyermekvédelem. Gy. alatt általában 
azokat a törekvéseket értjük, amelyek a 
kedvezőtlen életkörülmények közt fel
növekvő, vagy az elzüllés veszélyének ki
tett gyermekeknek a társadalom számára 
való megmentését tűzik ki célul. Mint 
mozgalmat tulajdonképpen a XIX. század 
szociális gondolkozása indította meg. Az
előtt tisztán az egyház gondoskodott a 
Gy.ről vagy egyes, az emberszeretettől 
kiváltképpen áthatott nagy nevelők fordí-
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tották figyelmüket az elhanyagolt gyer
mekek felé (Calasanzi Szt. József, Pes
talozzi). A XIX. sz.ban a Gy. kérdéseivel 
legelőbb a nő- és munkásmozgalmakban 
találkozunk. A nők igyekeznek mindenek
előtt is magasztos anyai hivatásuknak 
megfelelő helyet és gyermekeik felett leg
alább is az atyával azonos jogokat bizto
sítani maguknak. A munkások viszont 
kettős okból fordítják a figyelmet a gyer
mekekre. Először mert kétségkívül a 
proletariátus gyermekei vannak a leg
nagyobb nyomorúságban, másodszor mert 
az olcsó gyermekmunka versenyét is meg
szüntetik a gyermekmunka (1. o.) kizsák
mányolásának meggátlásával. Mihelyt 
azonban az állam felismerte, hogy a nem
zeti közösség erejének és növekedésének 
szempontjából müy jelentősége van az 
ifjúság egészséges testi és erkölcsi fejlődé
sének, kezdeményezésével úgyszólván egy
idejűleg nagyarányú mozgalom indult meg 
a társadalom, hatóságok, egyház, tudo
mány részéről is a gyermek megvédése 
érdekében. Ennek a mozgalomnak sikere 
a  Gy. rendszerétől és módszerétől függ. 
A Gy. rendszere négy hatalmas pilléren 
nyugszik : az állami, a hatósági, társadalmi 
és legelsősorban is magában a családban 
kifejtett tevékenységen, amelyek mellett 
látjuk még az egyház és iskola egyre na
gyobb lendületű gy.i törekvéseit. Hogy 
ezek közül melyik legyen az, amely a 
különböző gy.i törekvések összhangba 
hozását maradék nélkül elvégezze, e tekin
tetben a különböző államok gyermek- 
védelme nagy eltérést mutat. Két csoport 
azonban szembetűnően megkülönböztet
hető. Az angol és amerikai Gy.ben az illető 
államok társadalmának gazdag volta kö
vetkeztében a kezdeményezés, a hegemónia 
a társadalom kezében van, a legtöbb 
európai államban ellenben a Gy. súly
pontja a helyi hatóságokban összpontosul. 
A magyar Gy. rendszere e kettőtől eltérő, 
egészen sajátos módon alakult ki. Állam, 
hatóság, társadalom, egyház, iskola, család 
szinte egymással vetélkedve, egymás jog- 
szférájában egyeduralkodást keresve igye
keznek a Gy. ügyét szolgálni. Jóllehet a 
sokfelé tagozódó gy.i szervezetek munkája 
kapcsán sikerült a köztudatba belenevelni, 
hogy a magyar gyermek megmentése, főleg 
jelenlegi szomorú helyzetünkben, már nem 
jótékonyság kérdése csupán, hanem min
den honpolgárnak hazafias és szociális 
kötelessége, e széttagoltság szükségképpen 
az erők szétforgácsoíásához vezetett s így 
érthető, hogy kormányférfiak, hatóságok, 
egyházak, iskolák vezetői és a tárasdalmi 
Gy. kitűnőségei a magyar gy.i törekvések
nek egy legfőbb irányítás mellett történő 
koncentrálását, a magyar Gy. racionalizá
lását ismerik legelsőrendü feladatuknak. 
Annál az előkelő helynél fogva, amelyet 
Magyarország, megelőzve a müveit nyu

gatot, gy.i törvényalkotásaival az elmúlt 
évtizedekben a nemzetközi Gy. terén 
magának kivívott, sikerült a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szövetség genfi központjá
nak vezetőségét arra megnyerni, hogy a 
gy.i intézmények IV. nemzetközi kon
gresszusát 1924 okt. 9. Budapesten tar
tották meg, amikor is a gy.i törekvések 
eddigi legszebb alkotása a Népszövetség 
V. ülésén 1923 máj. 17. elfogadott genfi 
szózat ünnepélyes keretek között Magyar- 
ország részéről is aláíratott. Ennek az 
ünnepélyes deklarációnak teljes szövege 
gr. Apponyi Albert fordításában így hang
zik : „A gyermekjog alaptételeinek jelen 
megállapításával, az összes nemzetek fér- 
fiai és asszonyai elismerik, hogy az emberi
ség teljesítő képessége legjavával tartozik 
a gyermeknek és hitvallást tesznek azok
ról a kötelességeikről, amelyek a gyermek
kel szemben, faji, nemzetiségi és hitbeli 
eltérésektől függetlenül, mindnyájokra 
nézve fennállanak. Ezek : I. A gyermeket 
abba a helyzetbe kell hozni, hogy testileg- 
lelkileg szabályszerűen fejlődhessék. II. Az 
éhező gyermeket táplálni kell, a beteg 
gyermeket gondozni; az elmaradt gyer
meket előbbre kell vinni, az eltévelyedettet 
visszavezetni; az árvát, az elhagyottat 
felkarolni és neveléséről gondoskodni kell. 
III. Válságos időkben a gyermek legyen 
az első, akin segítünk. IV. A gyermeket 
képesíteni kell arra, hogy majdan kenyerét 
kereshesse és meg kell védeni minden ki
zsákmányolás ellen. V. A gyermeket annak 
tudatára kell nevelni, hogy képességei leg
javát embertársai szolgálatának tartozik 
szentelni.“ Klaniczay.

I. Á l l a m i  g y e r m e k v é d e l e m .  
Az ú. n. történelmi népek valamennyien 
a patriarchatussal lépnek a történelem 
színterére. Ez időben a gyermek élete, 
halála az atya zsarnoki önkényétől függ. 
Amíg az állam és a vallás nem korlátozza 
az atyai hatalmat (patria potestas), majd 
minden kezdetleges népnél tömeges gyer
mekáldozattal igyekeznek kiengesztelni az 
istenek haragját. A gazdasági fejlődés és 
az ezt követő politikai és társadalmi át
alakulás végre is gátat vet az atyai zsar
nokságnak. Ámint a zárt házigazdálkodás 
letűnésével az állam hatalma a család fölé 
emelkedik, amint az állam hadi és gazda
sági érdeke megkívánja, egyre több és több 
jogot nyer a gyermek s bár igen lassú, de 
mégis határozott fejlődésnek indul az Á. 
ügye. A rómainál sokkal humánusabb a 
görög jog, majd a felebaráti szeretetet, a 
gyengék védelmét hirdető kereszténység, 
amely hatalmas lendületet adott a gyer
mekjog, a gyermekvédelem fejlődésének. 
A népvándorlás alkalmával Európába 
özönlő barbár népek megakasztják ugyan 
ezt a fejlődést, a kereszténység azonban 
teljes erővel veszi fel a küzdelmet és 
különösen Nagy Károly veszi gondjaiba
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a gyermekek védelmét. A nagy frank 
birodalom bukása után kialakult hűbériség 
a gyermekek védelméről való közgondos
kodást újra meghiúsítja: minden jog a 
hűbér úr kezében összpontosul, a gyermek 
sorsa is nem a köztől, hanem a hübérúrtól 
függött. Kedvezőbben alakult a helyzet 
az ipar és kereskedelem városaiban, ahol 
a céhek gondoskodtak a gyermekek 
nagy részének védelméről. A tulajdon
képpeni intézményes Á. az 1760 körüli 
nagy ipari forradalmat követő társadalmi 
átalakulások utáni időkben, majd a francia 
forradalomban győzedelmeskedett polgár
ság előretörésével, a kapitalizmus előtérbe
jutásával veszi kezdetét, amikor humani
tárius, nemzetgazdasági és hadiérdekből 
a gyermekvédelem szükségességét felismer
ték. Kezdet volt azonban ez még mindig 
csupán; jelentősége főleg abban van, hogy 
minden gyermek részére egyenlő jogot 
állapítanak meg. Mint minden államban, 
hazánkban is hosszú fejlődés után jutott 
el az Á. mai magaslatára. A XIX. század 
még a legsivárabb képet mutatta e téren. 
Az 1886. törvény 145. §-a kimondja ugyan, 
hogy minden község maga tartozik gondos
kodni a területén talált elhagyott gyerme
kekről, a községek azonban ezzel szemben 
a legteljesebb közönyt tanúsították. 1892- 
től az állam segélyezi az Első Budapesti 
Gyermekmenedékhelyet és a Fehér Ke
reszt Országos Lelencház Egyesületet. 
Az 1898: XXI. te. már elvileg állami fel
adatnak minősítette az elhagyott és talált 
gyermekekről való gondoskodást ; egyik 
szakaszában kimondta azt is, hogy a 7 
éven aluli gyermekek gondozási költségét 
az Országos Betegápolási Alap viseli. 
Intézményes Á.ről azonban csak azóta 
lehet szó hazánkban, amióta Széli Kálmán 
nevéhez fűződő 1901 : VIII. és X X I. tc.- 
ben az állam elismerte minden 15 éven 
aluli elhagyott gyermeknek jogát az állami 
védelemre. E törvény tulajdonképpen csak 
az Á. kereteit rakta le, s a nagy munkát, 
a részletek megoldását az 1903. kiadott 
végrehajtási utasítás, az ú. n. Gyermek- 
védelmi Szabályzat jelölte meg. Az 1901. 
évi VIII. te. végrehajtásával csakhamar 
nagyszabású gyermekvédelmi munka indul 
meg : 17 állami gyermekmenhely épül fel 
rövid pár óv alatt, legutoljára 1908-ban a 
bp.i gyermekmenhely. Az állami Gy. 
1919-ig a m. kir. belügyminisztérium hatás
körébe tartozott, azóta a m. kir. népjóléti 
és munkaügyi minisztérium fennhatósága 
alá került. A trianoni békeszerződéssel 9 
menhelyet elvesztettünk, megmaradtak 
azonban a bp.i, debreceni, gyulai, kecske
méti, pécsi, szegedi, szombathelyi, veszp
rémi menhelyek és újonnan épült a 
miskolci menhely. Az említett alaptörvényt 
a változott viszonyoknak megfelelően lé
nyegesen módosította a népjóléti miniszter 
1925 júl. 1. k. 2000/925. N. M. M. sz.

rendelete, amely már anyagi és erkölcsi 
elhagyatottságot különböztet m eg; ez 
módot nyújt a gondozási időnek 15 évig 
való meghosszabbítására is. Anyagilag el
hagyottnak tekintendő minden 15 éven 
aluli gyermek, akinek tartásra és nevelésre 
köteles és képes hozzátartozói nincsenek 
és akinek eltartásáról és neveléséről a 
rokonok, jótevők vagy jótékony egye
sületek nem gondoskodnak. Erkölcsi el
hagyató ttság alapján anyagi helyzetére 
való tekintet nélkül elhagyatottnak kell 
nyilvánítani azt a 15 évet meg nem hala
dott korú gyermeket, akit nevelésének 
elhanyagolása vagy környezetének káros 
behatása erkölcsi romlás veszélyének tesz 
ki, vagy aki az előbb megjelölt okokból 
vagy hajlamai következtében züllésnek 
indult, kivéve ha javítónevelését a bíróság 
elrendelte. Az elhagyottságot az árvaszék 
állapítja meg ; Bp.en a székesfőváros árva
széke nevében és megbízásából a kerületi 
elöljáróságok. Nehogy az elhagyottá nyil
vánítás hosszadalmasságából a gyermekre 
kár származzék, a menhely köteles felvenni 
a gyermeket akkor is, ha a járási főszolga
bíró, városokban a polgármester, Bp.en 
a kerületi elöljáróság, az államrendőrség 
vagy bíróság kéri. De felvételt nyerhet a 
gyermek akkor is, ha valamilyen közigaz
gatási hatóság, gyermekvédő- vagy patro- 
názs-egylet, fiatalkorúak felügyelő ható
sága kéri azt és az elhagyottság feltételei 
fennforogni látszanak. Minden írás nélkül 
felvehet gyermeket a menhelybe annak fő
orvosa is, ha az esetet indokoltnak tartja. 
Felvétel után a gyermekek orvosi vizsgálat 
alá kerülnek és a menhelyen csak át
menetileg maradnak. A betegek, vagy meg
figyelést igénylők visszamaradnak, míg az 
egészségeseket nevelőszülőknél vagy inté
zetekben helyezik el. Csecsemőket az 
anyákkal együtt vesz fel a menhely, és a 
szoptatás idejéig az anyával együtt helyezi 
is el ; ha pedig a csecsemőt idegen nevelő
anyának adják ki, az anya 2 hónapon át 
idegen gyermekeknél dajkaszolgálatot tar
tozik teljesíteni. A kihelyezett gyermekek 
után az állam tartásdíjat fizet, azonkívül 
ruháztatásukról, tanszerekkel való ellátá
sukról, gyógykezeltetésükről is gondosko
dik. A gyermekeket lehetőleg nagyobb 
számban helyezik el egy-egy egészséges 
vidéken levő, orvossal rendelkező község
ben. így  keletkeznek a telepek. A gyerme
kek közvetlen felügyeletét itt a telepfel
ügyelőnő látja el, a beteg gyermekek gyógy
kezeltetéséről a teleporvos gondoskodik, a 
gyermekek ellenőrzéséről és felügyeletéről 
gondoskodik a helyi bizottság is. Ellen
őrzést gyakorol még a központi telepfel
ügyelőnő, aki évenként legalább egyszer 
minden gyermeket meglátogat, és a men
hely igazgató főorvosa is, aki a gyermek 
nevelését, gondozását, a teleporvos mű
ködését ugyancsak a helyszínen vizsgálja
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meg. A menhelyek nagyon fontosnak tekin
tik azt is, hogy védenceik jövő sorsát is 
biztosíthassák. Ezért nagy gondot fordíta
nak arra, hogy minden gyermek elvégezze 
a 6 elemi iskolát, sőt a kiválóan tehetséges 
tanulókat polgári iskolába, kivételesen 
középiskolába is heiratják. Ha ipari pá
lyára van kedve a gyermeknek, akkor 
tanoncszerződést kötnek. Amikor a gyer
mek 15-ik évét betöltötte, megszűnik 
állami gondozása, ha azonban testi vagy 
szellemi fogyatkozása vagy egyéb okok 
kívánatossá teszik, a korhatár kivételesen 
a 18. évig meghosszabbítható. Úgy a 
gondozási díjaknak, mint a ruházatnak 
költségeit az állam előlegezi és arányos 
megosztással közadóként az egyes törvény- 
hatóságokra kiveti. A fentemlített állami 
gyermekvédelmi munkásságon kívül, mint 
annak kiegészítő része, igen fontos az állami 
hadigondozás kérdése. Az állam elsőrendű 
kötelességének tartja, hogy gondoskodjék 
azoknak árváiról, akik legszentebb köte
lességük teljesítése közben hősi halált 
haltak, avagy a harctéren szerzett beteg
ségük következtében elhúnytak. E célból 
fiúk és leányok részére különféle irányú és 
rendeltetésű hadiárvaházakat (1. o.) léte
sített, illetőleg hadiárvák részére különféle 
egyesületek intézeteiben megfelelő számú 
férőhelyet kötött le, hogy a legnagyobb 
körültekintéssel és legszélesebbkörű gon
doskodással igyekezzék biztosítani a hadi- 
árvák jövőjét. Klaniczay.

II. T á r s a d a l m i  g y e r m e k v é 
dő  1 e m. A T. célja az áll. gy. szerves ki
egészítése a társadalom anyagi és erkölcsi 
közreműködésével. Az áll. gy.nek törvé
nyileg megszabott keretei az illetékes köz- 
igazgatási szervek jóindulata révén némileg 
tágíthatok ugyan, de korántsem annyira, 
hogy azokba a védelemre szoruló minden 
gyermek beilleszthető lehetne. Ez a körül
mény, valamint az áll. gondozásba vett 
gyermekek sok ezerre menő nagy tömege, 
a kihelyezett gyermekek nevelőszüleinek 
több-kevesebb rátermettsége és a hivatalos 
ügyvitellel járó sablonosság tették szük
ségessé a T. létesítését és fejlesztését. 
Ez utóbbi egyrészről a testi, szellemi vagy 
erkölcsi fogyatékossággal sújtott gyerme
ket (nyomorék, siketnéma, hülye, züllött) 
veszi gondozásba és a megfelelő célra ren
delt intézetekben helyezi el ; ily intézeteket 
a szükséghez képest létesít és fenntart és 
vezetésükben és irányításukban tényleg is 
közreműködik. Önkéntes munkálkodásával 
bekapcsolódik az intézetek belső életébe és 
a szakképzett vezetők tevékenységének 
kiegészítéséül beleviszi abba a társadalom 
szociális munkáját, annak felebaráti szere- 
tetét. Ezzel gyakorolja azt a pedagógiai 
hatást, amely közvetlenül a gyermek 
lelkületének befolyásolásában és közvetve 
példaadás által, a szociális felfogásnak 
minél szélesebb körökre való kiterjesztésé

ben jut kifejezésre. Ez önálló ténykedésén 
kívül azonban a T. tevékeny részt vesz 
az áll. gy.ben is azzal, hogy a telep
bizottságok, valamint a menhelybizott
ságok (1. o.) munkáját javarészben a helyi 
társadalom tagjai teljesítik. Ugyancsak a
T. körébe sorozhatok a gyáripar által 
fenntartott vagy támogatott olyan intéz
mények, amelyek megfelelő szakmunkások 
kiképzésére, a szülői oltalom alatt nem 
álló ifjúmunkások befogadására, továbbá 
a háztartási, gazdasági és egyéb szakmák
ban való oktatásra alakultak. Az állam 
annak az erkölcsi erőnek helyes felismeré
sében, amelyet a társadalom közreműkö
dése a gy. terén jelent, a T. által életre 
hívott intézményeket közhasznú céljaik 
elérésében megfelelő anyagi támogatásban 
részesíti és munkásságukat saját közegei
nek egyéni részvétele útján is támogatja. 
Ez intézmények között első hely illeti meg 
az Országos Gyermekvédő Ligát (1. o.)

Albrecht kir. herceg.
III. N e m z e t k ö z i  g y e r m e k v é 

d ő i é  m. 1. A Népszövetség szociális osz
tálya. Szerve a Commission consultative 
pour la Protection de VEnfance et de la 
Jeunesse (Gyermek- és ifjúságvédelmi ta
nácsadó bizottság). Tagjai : szavazati jog
gal bíró kormánymegbízottak és nemzet
közi gyermek- és ifjúságvédelemmel foglal
kozó egyesületek képviselői, ez utóbbiak
nak azonban csak tanácsadó joguk van. A 
bizottság határozatai ajánlások formájában 
kerülnek a Népszövetség tanácsa, majd 
közgyűlése elé. A legfontosabb kérdés : az 
idegen honosságú gyermekek védelmére 
vonatkozó egyezmények. Ezidőszerint a 
gyermekbíróságokkal kapcsolatos intéz
mények és a törvénytelen gyermekek kér
dését teszi tanulmány tárgyává. 2. A 
Nemzetközi Gyermekmentő Szövetség 
(Union Internationale de Secours aux En
fants) székhelye Génévé, 31. Quai du Mont
blanc. 1919. alapította az azóta elhúnyt 
Miss Eglantyne Jebb, eredetileg a háború 
sújtotta gyermekek felsegítésével foglal
kozó egyesületek központjaként. Utóbb 
áttért az általános gyermekvédelemre, s 
felállította a Declaration de Geneve 5 
pontba foglalt követelményeit, amelyeket a 
Népszövetség is magáévá tett. 37 ország
ban vannak társult szövetségei, Magyar- 
országon a Magyar Gyermekmentő Szövet
ség (Országos Gyermekvédő Liga, Stefánia 
Szövetség, Magyar Vöröskereszt társulása) 
a háborút követő években nagyarányú 
jóléti tevékenységet fejtett ki. Ma is van 
még képviselete (VIII, Trefort-u. 3). 
Minta napközi-otthonokat tart fenn cse
csemők, óvodás- és iskolásgyermekek ré
szére, amelyekben különösen a szülőkkel 
való kapcsolat kimélyítésére törekszenek 
s a legmodernebb nevelési eszközöket hazai 
viszonyokhoz alkalmazzák. Folyóirata a 
Revue Internationale de V Enfant gyakran

25*
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közöl magyar vonatkozású cikkeket. 3. 
Nemzetközi Gyermekvédő Egyesület ( As
sociation Internationale pour la Protection 
de l’Enfance) székhelye Bruxelles, 67. 
Avenue de la Toison d’Or. 1921. újjá
alakult. Már a háború előtt is megvolt, de 
a háború kitörésekor kizárta a központi 
hatalmakat s azokat nem tudta eddig új
ból megnyerni. Legfontosabb társult egye
sületei Francia-, Olasz- és Svédországban 
vannak. Elméleti gyermekvédelemmel fő
leg a törvénykezésre vonatkozó tanulmá
nyokkal foglalkozik. 4. The Save the 
Children Fund, székhelye London, 26. 
Gordon Street. Magyar képviselete : Bpest, 
IX, Ecseri-út 4/a. Az egész brit birodalomra 
kiterjedő gyermekmentő egyesület, ame
lyet 1919. alapított Miss Eglantyne Jebb 
(elhúnyt 1928 dec.) eredetileg a háború 
sújtotta gyermekek felsegélyezésére nem
zet- és valláskülönbség nélkül. Részesült 
a War Charities Act kedvezményében 
(háborús könyöradományokra vonatkozó 
angol törvény), amelynek értelmében az 
angol kormány megkétszerezett minden 
brit alattvaló adományozta angol fontot. 
Közel másfél millió angol fontot osztott 
szét különösen menekültek segélyezésére. 
Munkásságát az utolsó években Angliára 
is kiterjesztette. Első elnöke Lord Wear- 
dale, Magyarország régi barátja volt. Neki 
köszönhető, hogy 100.000 angol fonton 
felül jutott az adományokból hazánknak. 
Legfontosabb alkotása Budapesten a kísér
leti munkásnőnevelő iskola, amelyet a vk. 
minisztérium égisze alatt továbbra is fenn
tart. Az iskola célja, hogy módszereket 
találjon, amelyek biztosítsák a jövendőbeli 
ipari munkásnak azt az egyéni fejlődést 
és állampolgárrá való nevelést (education 
for citizenship), amelyben elmúlt idők 
tanoncai részesültek, de amelyre a mind
jobban mechanizálódó ipar nem ad alkal
mat. Az iskola munkájáról évente be
számoló jelenik meg a World's Children 
című angol folyóiratban. Vajkai.

í r o d .  György A . :  Emberbaráti ta r-  és nevelő
intézeteink (1896). Torday: Das staatl. Kinderschutz- 
wesen in Ungarn (1908). Reicher E. : A gyermekvédelem 
főirányairól (ford. Kemény F ., 1909). Gegus D .: Ható
sági és társadalmi gyermekvédelem (1914). Nemes L. : 
Pedagógiai és gyermektanulmányi szempontok gy.vé
delmi rendszerünkben (A itiagy. gy.tanulmányi társaság 
gy.védelmi szakértekezletének naplója, 1914). Pettkó- 
Szandtner: A magy. hadigondozás (1924). Csorna K. : 
A szociális gy .védelem rendszere (1924). Pettkó-Szandt- 
ner: A 25 éves áll. gy .védelem emlékkönyve (1927). 
U. a. : A magy. kir. áll. gy .védelem (é. n., hiv. kiadv.). 
Gegus JD. : Gy.védelem és rendőrség (1927). E. 
Nohl: Jugendwohlfahrt (1927). Tájékoztató a szfőv. 
iskolák gy.védelmi szolgálatáról (1929). Purébl Gy.: Az 
óvónők gy.védelmi munkája és a gy.védeleni (1929). 
Nógrády-Czeke: A gyermekszeretet iskolája (1930). 
Handbuch der Jugendpflege (1913). Folyóiratok: 
A Gyermekvédelem Lapja (1906-tól). Gyermekvédelem 
(1929-től). Enzyklopädisches Handbuch des Kinder
schutzes u. d. Jugendfürsorge. Hrsg. v. L. Clostermann, 
Th. Heller u. P. Stephani (19302). R e p e r t .  (M .P.) 
Eötvös K. L .: A zeleméri ,,gyámintézet”  (1845—49). 
Adat a magyar gy.védelem és földművesnevelés 
történetéhez (1915). Waermer E. : Az Űj-Olaszország és 
Róma a gyermekekért (1929). Sipos A. F .:  Katolikus

gy.védelem (ism. M. K. 1911). Csecsemővédelem: 
Elisabeth Rehr end: Bild u. Wort zur Säuglingspflege 
(19282). Juba A . : A csecsemő- és gyermekgondozás 
tanának terjesztése népoktatási intézetekben (ism. M. 
P . 1917). Ú. a z: Az egészségügyi, anya-, csecsemő- 
és gyermekvédelmi kérdések az iskolában (M. P. 1918., 
199). --------

Gyermekvédő Liga (Országos). Amikor 
törvényhozásunk a nyugati államokat 
megelőzve kimondotta minden a haza 
területén élő gyermeknek jogát az állami 
védelemre és a Széli Kálmán nevéhez 
fűződő törvények (1898: XXI. te., 1901: 
VIII. te. és 1901 : XXI. te.) állami 
gyermekvédelmünk alapjait megteremtet
ték, szükségessé vált, hogy egy, az állami 
gyermekvédelemnek kiegészítő és kisegítő 
részét képező társadalmi szerv megalko
tásáról is gondoskodás történjék, amely a 
merev törvényekkel és szabályrendeletek
kel szemben, minden formaság mellőzésével 
nyújthasson rögtön segítséget az életadta 
esetekben és amely hivatva legyen fel
állítani azokat az állam által nélkülözött 
intézeteket, amelyek nélkül a gyermek- 
védelem tökéletes nem lehet. Ez a cél 
vezette azokat, akik 1906. febr. 25. az
O. Gy.t megalapították. Az alapítás 
körül szerzett érdemek legelsősorban gr. 
Edelsheim-Gyulai Lipót alapító elnök, 
majd védnök (f  1928) és Karsai Sándor 
első ügyvezető igazgató (f 1926) nevéhez 
fűződnek. Azóta több, mint két évtized 
telt el és az időközben lezajlott világháború 
ellenére a Gy. ez idő alatt annyit alkotott, 
hogy ma joggal tekintik a társadalmi jó
tékony intézmények legjelentékenyebbjé
nek. A háború nehéz éveiben az elnöki 
széket gr. Széchenyi László foglalta el, 
akinek nevéhez fűződik a hadiárvák ügyé
nek intézményes felkarolása és a külföldi 
üdültetési akció megszervezése. 1924. óta 
Albrecht kir. herceg tölti be a kormányzó
elnöki széket. Az O. Gy., amelynek fővéd
nöke Izabella főhercegasszony volt, 23 
intézményt tart fenn. Ezek között v a n : 
6 csecsemő- és anya-otthon, bölcsőde, 
napközi otthon ; 4 orvosi rendelő, 3 hadi- 
árva-otthon, 5 nevelőintézet, 2 iparos- 
tanuló-otthon és 3 üdültetést szolgáló 
intézmény. A gyermekvédelem minden 
ágazatát felölelő intézményeken felül a Gy. 
a magyar és külföldi gyermekvédelem 
jelentősebb mozzanatairól immár 18 év 
óta megjelenő A Gyermekvédelem Lapja 
havi folyóiratban számolt be. Külön fejezet 
illeti meg a Gy. azon nagyszabású akcióját, 
amely a külföldi üdültetés néven ment át 
a köztudatba és amelynek kapcsán több 
mint 60.000 gyermek élvezhette hosszú 
hónapokon keresztül a külföldi nevelő
szülők vendégszeretetét (1. Külföldi üdül
tetések). A magy. kir. kormány, a ható
ságok és a társadalom anyagi támogatásán 
kívül igen nagyértékü támogatást nyer a 
Gy. az Önkéntes Gyermekvédönői Szerve
zet munkája által, amelynek vitéz nagy-
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bányai Horthy Miklósné a védőasszonya. 
A mai Magyarország súlyos gazdasági 
válsága a Gy.t sem kímélte meg, amely 
ennek folytán 1931-ben kénytelen volt mű
ködési körét jelentékenyen megszorítani.

Albrecht kir. herceg.
Gyermektanulmány (paidolóyia) a gyer

mek testi és lelki életére, rendes és rend
ellenes tulajdonságaira vonatkozó összes 
ismeretek foglalata. (E szerint a „gyermek- 
lélektan“ egyoldalú megjelölése a Gy.nak.) 
A Gy. két főeszmén épül fel, a fejlődés 
és a gyermeki egyéniség gondolatán.-i-.-A'- 
fejlődés eszméje tisztán természettudo
mányi eredetű, az állatfejlődéstan hatása 
alatt keletkezett. Ennek alapját Wolff 
Gáspár vetette meg a XVIII. sz. második 
felében. Ezt az eszmét továbbfejlesztette 
Lamarek (1809), rendszerbe foglalta Dar
win (1859), revideálta Haeckel és szin- 
tétikus filozófiájában egyetemesítette 
Spencer. E nagyszabású tudományos moz
galom hatása alatt jöttek létre a XVIII. és
XIX. század gyermektanulmányi müvei, 
amelyek kezdetben majdnem mind fejlő
déstani dolgozatok voltak. Az első gyer
mektanulmányi mű Tiedemann Detre, a 
marburgi egyet, filozófiatanár nevéhez 
fűződik, aki 1787. saját fiának első két 
évéről írt feljegyzéseit adta ki egy érte- 
ezósében (magy. ford. Pethes J. 1899). 
Hosszú szünet után 1856. jelent meg 
Sigismund német orvos munkája a gyer
mekek első hármadfélévi fejlődéséről. Dar
win 1840. figyelte meg saját gyermeke 
első félévi fejlődését s 1870. adta ki egyik 
müvének (Az emberek és állatok kifejezés- 
módjai) pótlásaként. Valamennyit meg
előzte azonban.. Housse^u^ akinek 1762. 
megjelent Emile-je már a fejlődés és az 
egyéni nevelés gondolatán épül fel. Az ő 
hatása alatt, de tisztán fejlődéstani alapon,

kájában, Education progressive ou Etude du 
Cours de la Vie (Az élet fejlődésének 
tudománya, 1836, Brüsszel) a lelki fejlődés 

-fokozatainak alapján tárgyalja a gyermeki 
képességek nevelését. A Gy. megalapítója- 
kéiitszoktaKTekmteni Preyer Vilmost, aki
nek 1881. megjelent müve tartalmazza az 
első exakt megfigyeléseket a gyermekek 
első 36 hónapjáról. Müvének hatása alatt 
jött létre M. W. Shinn k. a.nak, a kaliforniai 
egyet, gyermektanulmányi szemináriuma 
vezetőjének jeles műve, amely saját unoka- 
hugának harmadfélévi fejlődésével foglal
kozik. A múlt század utolsó s a jelen 
század első évtizedében a gyermektanul
mány a Wundt-féle (1. o.) kísérleti.lélektan 
hatása alá került. AT szorgalmas kutatók 
gazdag anyagot halmoztak össze, amely
ben azonban a fejlődés eszméje elhalványul 
B az összefoglaló müvek, pl. .Ranscbhurg P. 
munkája (A gyermeki elme) is, fiziológiai - 
pszichológiai rendszer «lapján, a fejlődés
tani kutatások kellő méltatása nélkül

készültek. E vizsgálatok főérdeme, hogy 
felölelték az egész gyermek- és ifjúkort, 
annak testi és lelki életét s alapjául szol
gáltak újabb fejlődéstani monográfiáknak 
és összefoglalásoknak. Ilyen monográfia 
volt Nagy L. munkája a gyermek érdeklő
désének fejlődéséről (1908, németül 1912), 
amely már egészen fejlődéstani alapra he
lyezkedett, s a gyermektanulmányi müvek 
koronájaként Meumann E... _(Lq.) három- 
kötetes összefoglaló müve (Vorlesungen 
zur Einführung in die experimentelle 
Pädagogik, 1914*), amely enciklopédikus 
jellegű ugyan, de nem csupán a fejlődésre, 
hanem a gyermeki perszonalitásra vonat
kozó adatok foglalata is. E müvekkel 
visszatértek a kutatók a fejlődéstani alapra. 
Ekkor jöttek létre a serdült és ifjúkor 
fejlődésére vonatkozó igen értékes kuta
tások, pl. Stanley Hall (1. o.) nagy munkája 
az ifjú korról, Adolescence (1911), Men- 
dousse (1. o.) ugyané tárgyú műve, VAm e 
de VAdolescent (1911) s a nagyobb fejlő
déstani összefoglaló művek, Biihler K. (1. 
o.), Tumlirz O. (1. o.) munkái, amelyek 
már tartalmazzák az ifjúkor leírását is. 
A gyermekfejlődéstan módszere természet- 
tudományi eredetének megfelelően tisztán 
induktív : adatgyűjtő (statisztikai), meg
figyelő és kísérleti módszerek. A fejlődéstan 
tartalmának van általános része, amely 
magában foglalja a gyermek testi és lelki 
fejlődésének általános törvényeit : az örök
lés és az alkalmazkodás törvényét. Hogy 
az utódban a nevelés és a külső tényezők 
hatása erősebb-e, vagy az öröklött hajla
moké, az függ az utóbbiak erejétől, tehát 
az egyének nem nevelhetők egyformán. 
Változatossá teszi az egyének fejlődését az 
is, hogy bennök a szülők és ősszülők 
tulajdonságai keveredve fordulnak elő 
(Mendl-féle törvény), vagy tisztán (alter
natív öröklés). Az alkalmazkodás törvényei 
sokkal bizonytalanabbak, mint az örökléséi. 
Annyi kétségtelen, hogy a fejlődő egyénben 
vannak uralkodó és alárendelt hajlamok, 
együttműködő (konvergens) és ellentétes 
(divergens) hajlamok. Vfgy az uralkodó, 
mint az alárendelt, a konvergens és diver
gens hajlamok, tehát az egyéni össze
tételek a fejlődés folyamán folyton változ
nak. Ezeket az átalakulásokat kell a neve
lőnek jól ismernie, hogy nevelése céltudatos 
és hatásos legyen. Az uralkodó jellem
vonások az életkorok szerint: 1. A csecse
mőkor (0—6. hó), főmozgása a szopás, 
főérzéklései az ízlés, szaglás és tapintás az 
ajkakkal. 2. A fogás és az ujjakkal való 

—tapintás kora (6— 12. hó). 3. A járás és 
a látás, azaz a helyváltoztatás kora (12— 
18. hó). 4. A beszéd eltanulásának, a 
hallásnak s a lelki (erkölcsi) ösztönök fel- 

__ébredésének kora (18—36. hó). 5. A meg
elevenítő fantázia kora (3—4. év). 6. A 
játékos fantázia kora (5—6. év). 7. A 

„realizáló fantázia kora (7—8. év). 8. A
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természeti életbe való beleélés kora (9— 
10. év). 9. A gyakorlati munka kora 
11— 12. év). 10. Az erkölcsi tévelygések 
kora (13— 14. év). 11. A serdülés kora 
(15— 16. év). 12. A társadalmi erkölcsök 
elsajátításának kora (17—18. év). 13. Az 
ifjú kor (19—20. év). 14. A társadalmi 
erkölcsök gyakorlásának kora (21—24. év). 
A részletes fejlődéstan keretébe tartoznak : 
a testi fejlődés, a beszéd, a játékok, a kézi 
alkotások, a rajzok fejlődéstana, a figye
lem, az emlékezet, a megfigyelő, a kom
bináló képesség, a fantázia és a többi lelki 
képességek fejlődéstana. A gyermeki rend
ellenességek kifejlődése szorosan kapcsola
tos a normális fejlődéssel. A faj fejlődését, 
nemkülönben az állatok lelki fejlődését 
össze szokták kapcsolni az ember egyéni 
fejlődésével, ezek. azonban tisztázatta»-. 
kérdósek.- II. A gyermeki individualitások 
tana új hkjtésa-a 'GFy.nak j körvonalai" csak 
most bontakoznak ki. Eredete nem oly 
egyszerű és világos, mint a fejlődéstané, 
nem csupán természettudományi, hanem 
filozófiai (szociológiai, pszichológiai) eszme- 
áramlatokból is keletkezett. Legközelebbi 
rokonságban van w-kmakterológiávál (1. o.), 
amelyet Galenus római drv05~nlapltatt -a - 
Kr. u. II. században azzal, hogy meg
figyeléseiből összeállította a négy fő emberi 
temperamentumról (cholericus, sanguini- 
cus, phlegmaticus, melancholicus) szóló 
tanát s megállapította annak orvosi elmé
letét, a négy fő emberi nedvből való le
származását. Ez a tan azután különböző 
formát öltött a XVIII. és XIX. században 
a Lavater-féle arcismében, a Gall-féle kopo
nyatanban s a Michon apát grafológiájában, 
amelyek szintén mind megfigyelésekből és 
filozófiai elméletekből tevődtek össze. A 
lélektani kísérleti eljárás a XIX. sz. végén 
kezdett a karakterológiában érvényesülni 
s létrehozta a tipológiát (L o.) az. egyéni 
típusok tanát. Ugyanakkor keletkezett, e 
tannak gyermektanulmányi tartalma is, a 
gyermeki típusok tana. Ennek megalapí
tója Charcot, francia orvos, gyógypeda
gógus, aki a gyermekekre nézve megálla
pította a három érzékleti típust, a látási 
(vizuális), hallási (auditiv) és mozgási (mo- 
tórikus) típusokat, amelyeket azután a 
németek, különösen Pfeiffer, kísérleti ala
pon továbbfejlesztettek s kiegészítették 
még a tapintási és általános bőrérzeti (ki- 
nesztéziás) típusokkal, Nagy L. pedig 
fejlődésüket határozta meg. Binet, francia 
pszichológus ugyancsak kísérleti lélektani 
alapon, 1897. kiadott értekezésében, szin
tén a gyermekekre nézve az ú. n. leíró 
típusokat állapította m eg: a leiró, meg
figyelő, érzelmes és tudós típust. E típusokat 
Weszely Ödön, a saját kísérletei alapján 
új típussal, o fantáziatípussal, egészítette 
ki 1909. Nógrády L. 1909. megállapította 
e típusok fejlődéstani értékét: 1. leíró,
2« megfigyelő, 3. elmélkedő típusok. E

típusok már sokkal közelebb állnak a 
karakterológiához, mint az érzékleti típu
sok, ezeket Weszely és Nógrády is egyeni- 
ségi típusoknak nevezik. Az intelligencia 
kvantitatív értékelése alapján szintén álla
pítottak meg egyéniségi típusokat, ame
lyeknek legújabban megállapított foko
zatai : szupernormális (tehetséges), normális 
(átlagos), szubnormális (átlagalatti) és 
anormális (rendellenes) képességek. E vizs
gálatoknak és megkülönböztetéseknek 
nagy hatása volt az iskolai szervezetek 
újabb kialakuláséra. (L. kisegítő iskolák, 
a kislétszámú osztályok, a tehetségesek 
iskolája). A múlt évtizedben Müller-Freien- 
fels, Spranger, Dilthey, Jung, Kretschmer, 
Ewald, Klages, Hoffmann Hermann s 
mások vizsgálatai folytán a karakterológia 
új irányt, orvosi, embertani, biológiai és 
örökléstani irányt vett, amelyek nagy ha
tással vannak a gyermeki karakterológiéra 
is, de e hatás most van kibontakozóban, 
még világosan nem állapítható meg a 
gyermek egyéni karakterológiája. Egy 
dolog kétségtelen, hogy e vizsgálatoknak 
nagy pedagógiai jelentősége van. A karak
terológia kutatási módszere már nem tisz- 

-tán az indukción, hanem az intuíción is 
épül fel.

í r o d .  Tiedemann : Über die Entwicklung der Seelen
fähigkeiten (1787).; magy. ford. Pethes J . : Tapasztala
tok a gyermekek szellemi képességeinek fejlődéséről 
(1899). S. Berthold : Kind u. Welt (1856, 1897*). Mm» 
Necker de Saussure : L'Education progressive ou L'Etude 
du Cours de la Vie (1836). W. Preyer: Die Seele des 
Kindes (1881). W. M. Skinn-Qlobbach-Weber : Körper
liche u. geistige Entwicklung des Kindes (1905). 
Pethes J . :  Gyermekpszichológia (1901). Donner L. ; A 
gyermek értelmi fejlődése (1898). K. Oroos: Das 
Seelenleben des Kindes. Ranschburg P .: A gyermeki 
elme (1905, 1908E). A. Binet: Les Idées modernes sut 
les Enfants (1919); magy. ford. Dienes V .: Az iskolás- 
gyermek lélektana (1914). Nagy L .: A gyermek érdek
lődésének lélektana (1908); ném. ford. Szidon: Psycho
logie des kindlichen Iuteresses (1912). U. a . : A háború 
és a gyermek lelke. A gyermek értelmi éB erkölcsi fej
lődése, 7—19 évig (1916). Weszely ö . : A modern peda
gógia útjain (1909). Ed. Spranger: Psychologie des 
Jugendalters (19311*). W. Stern : Psychologie der frühen 
Kindheit (1914). Nógrády L. : Adatok a gyermek egyéni
ségének lélektanához (1909). Nagy L. (szerk.): A tehet
séges gyermek (1922). Binet: Description d ’un objet 
(1897). K. Bühler : Die geistige Entwicklung des Kindes 
(1918). O. Tumlirz: Die Reifejahre (1927). ü. a .: Ein
führung in die Jugendkunde (2 köt., 1925). L. Pfeiffer: 
Über Vorstellungstypen (1907). R e p e r t .  (M. P.) 
Nagy L .: A gyermektanulmányozás mai állapota (ism. 
1907). Ballai K .: A gyermektanulmányozás módszerei 
(ism. 1913). Bognár C .: Gyermektanulmány és gyer
meknevelés (ism. M. K. 1913). Nagy László.

Gyermektanulmányi múzeum a pedagó
giai múzeumokkal ellentétben az iskola élő 
anyagénak, a gyermekeknek testi és lelki 
fejlődését és alkotásait szemlélteti. Az 
általános fejlődés keretein belül a faji fej
lődés megállapítása és az erre vonatkozó 
tudományos anyag szemléltető módon 
(képben, grafikonban, táblázatokban stb.) 
való bemutatása. A gyermek spontán 
módon készült kézi és szellemi alkotásai 
(kézimunkái, rajzai, mintázásai, versei, 
prózai munkái, zenei alkotásai) fejlődési 
szempontból rendezve láthatók itt. Külön
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csoportban vannak összegyűjtve a tehet
séges gyermekek alkotásai és az ú. n. 
remekmunkák, továbbá a gyermektanul
mányi megismerések alapján konstruált 
pedagógiai módszerek leírásai, főképpen 
eredményeiknek szemléltetése. A kultúr- 
világ első Gy.át Bp.en 1910. Nagy L. és 
Ballai K. létesítette s ennek hatására 
alapítottak hasonló múzeumokat külföldön 
is (Barcelona, Brüsszel, Arnheim stb.).

í r o d .  Nagy L. és Ballai K . : A Gyermektanulmányi 
Múzeum szervezete és anyaggyűjtésének módjai <1910, 
u. a. németül is). Nagy L .: A Gy. története (A Gyermek 
1910). Ballai K. : A Gy. gyűjteményeinek leírása (1912, 
u.a. franciául is). Ballai K .: A tízéves Gy. (A Gyer
mek 1921). Ballai.

Gyermektanulmányi Társaságok. Így ne
vezik mindazokat a részint egyes tudo
mányos intézetek keretében, részint ország 
gosan avagy nemzetközileg szervezett 
munkaközösségeket, amelyeknek tagjai a 
paidológia, vagyis gyermektanulmány (1. o.) 
művelését és terjesztését, úgyszintén gy.i 
intézetek és intézmények léresítését és 
fenntartását s általában minden gy.i törek
vésnek erkölcsi és anyagi támogatását 
tűzték ki céljukul. A világszerte alakult 
Gy.ok első részletes és rendszeres ismer
tetése az Arbeiten des Bundes für Schul
reform. 1. Forschung und Unterricht in der 
Jugendkunde. I. Teil : Systematische Über
sicht über die bestehenden Veranstaltungen 
(1912) c. műben található. (A Magyaror
szágra vonatkozó részt Répay D. írta.) 
E szerint már 1912. összesen 106 Gy. mű
ködött 36.700 taggal és 78 folyóirattal. 
Magyarországon 1903. alakult meg Nagy 
L. buzgólkodására a Gy.i Bizottság, amely 
1906— 1927-ig Magyar Gy.i Társaság néven 
működött s 1927 óta Magyar Gy.i és 
Gyakorlati Lélektani Társaság néven fejt 
ki élénk tevékenységet a gyermektanul
mány művelése és terjesztése érdekében. 
Munkásságának eredményeit A Gyermek 

(Című folyóiratában, Gy.i Könyvtár, Gy.i 
Füzetes Vállalat című kiadványaiban és 
kongresszusi naplóiban közli. 1910 óta 
Gy. Múzeumot (1. o.) és Gy. Könyvtárt is

;  fenntart. 1913. és 1917. kiállítással kap
csolatos országos gy.i kongresszust rende
zett e társaság, 1922. és 1926. ugyancsak 
kiállítással kapcsolatos, országos tehetség
védelmi tanácskozásokat tartott. 1920. 
Anyák Iskolája néven intézményt létesí
tett, amely 1923-tól kezdve, amikor a 
Társaság Szülök Szövetsége címen újabb 
szervet alkotott, Szülők Iskolája néven 
működik, évről-évre rendszeres tanfolya
mokat s nyilvános szülői értekezleteket 
rendez, nemcsak anyák, hanem apák 
részére is, hogy őket gy. ismeretekben ki
képezze s ezúton szülői élethivatásuk tuda
tos betöltésére képesítse. A Társaság a 
szülők részére 1928. Gyermek. Képes családi 
folyóirat c. külön lapot indított, amely 
1929. Család és Gyermek c. jelent meg és 
bő adattára a magyar gyermekre vonat

kozó ismereteknek. A Társaság kiállítási 
anyaggal minden nemzetközi gy. kongresz- 
szuson részt vett.

í r o d .  A gyermeknevelés kis kátéja a magy. nép 
számára. A Magy. Gyermektanulmányi Társ. megbízá- 
sóbál írta 16 szakíró (2 köt. é. n.). Az 1. Magy. Orsz. 
Gy.tanulmányi Kougr. és Kiállítás Értesítője 1—2. fűz., 
szerk. Répay D. (1913). Nagy L.-Emlékkönyv a M. 
Gy .tanulmányi Társ. 10 éves fordulója alkalmából. Szerk. 
Nógrády L. (1913). Ballai K . : Tíz év a magy. gyermek- 
tanulmányi irodalomból (1924). Répay.

Gyermektanúvallomások : 1. Tanúvallo
mások.

Gyermektelepek : 1. Gyermekvédelem.
Gyertyánffy István (1834— 1930) pedagó

gus és irt). Ibtj9. jjötvös J. brT a svájci 
képzőintézéieK tanulmánvozssara küldte 

-ki, Ugyanakkor ftjmetprszág képzőit 5S~
Hazatérve a

szekéiykeresztúri, majd 1873. a budai polg. 
isk. tanítóképző ig., amely alatta nagy 
lendületet vett (4 osztály, ipari szakcso
port, intemátus, gyakorlóiskola). 1899. 
nyug. vonult. 1922. c. tank. főig. M. : Elő- 
gyakorlatok az frvaőlvasTts! tanításához 
(1871, 18933). Gyakorlati logika (Dittos 
után 187 3, 18833). A népiskola módszer
tana (Dittes után Kiss Á.-val 1876, 
19046). Az ellenzéki szellem az iskolá
ban (1876, 18842). Négyes dalok gyűj
teménye (Bartalussal, 1878). A Paeda- 
gogium (1913). Olvasókönyvek, ABC, 
programmértekezések stb. Sxerk- N.. L. 
(1874—94), Theano 3 részbén (ism. M. 1*. 
lüT5r~í5§b Epilógus a Theanohoz (ism. 
M. P. 1916). A bp. áll. elemi és polgári 
iskolai tanítóképezde múltja és jelene : 
1873/74—1880/81 (1882). Az orsz. tanszer- 
múzeumról és Pedagógiai Könyvtárról 
(1923). A tanítóképzőintézeti tanárok kép
zésének és képesítésének kérdéséről. Em
lékirat (1898). Levelek a feminizmus és 
nőnevelés kérdései köréből (1917).

Gyógypedagógia. Ezzel az elnevezéssel a 
fogyatékosok nevelésének elméleti és gya
korlati tényezőit szokták jelölni. Régebben 
a szót különböző értelemben használták, 
ami sok zavarra adott alkalmat. Ma azon
ban a fogyatékosok nevelésének és okta
tásának elméleti és gyakorlati területén az 
eddigi Gy. kifejezés helyett már sokkal 
finomabban meghatározó és a munka
köröket elkülönítő elnevezések állanak 
rendelkezésre. Ryenek : 1. Gyógyító neve
léstudomány. 2. Gyógyító neveléstan. 3. 
Gyógyítva nevelés. 4. Gyógypedagógiai 
intézet és iskola. 5. Gyógypedagógiai 
tanár. 1. Gyógyító neveléstudományon a 
fogyatékosok nevelésére vonatkozó elmé
leti megállapítások és szabályok összes
ségét értjük. A neveléstudománynak ez a 
külön ága a gyógyító nevelés általános 
kérdéseit nem a fogyatékossági csoportok
hoz viszonyítva tárgyalja külön-külön, 
hanem az egész problémát mint egységes 
gyógyító nevelői feladatot veszi tárgyalás 
alá. A gyógyító neveléstudományt első

• i
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sorban nem az érdekli, hogy pl. a vakok, 
siketek és fogyatékos értelműek külön 
csoportban való nevelése milyen elvek 
szerint történik, hanem a fogyatékosság
ügyet első sorban is az ok és okozat néző
pontjából tárgyalja : nevezetesen a testi, 
értelmi és erkölcsi hibákat, rendellenes
ségeket és fogyatékosságokat rendszerbe 
foglalni és az előidéző ok kapcsolatában 
a javíthatóság szempontjából értékelni 
törekszik, majd a javítás, illetve a gyógyí
tás módjára és eszközeire vonatkozólag 
állást foglalni iparkodik. Főleg az jellemzi, 
hogy a testi, értelmi és erkölcsi habitusban 
található normális és normálison aluli 
adottságokat a felmerülő okkal kapcsolat
ban ismerteti és értékeli. A gyógyító 
neveléstudomány szempontjából ilyenfor
mán nincs vak, hanem a vakság követ
keztében létrejött testi, értelmi és erkölcsi 
hiba, rendellenesség és fogyatékosság; 
nincsen siket, hanem a siketség következ
tében létrejött testi, értelmi és erkölcsi 
hiba, rendellenesség és fogyatékosság stb. 
A vakság és siketség tehát nem csoport
jelzés szempontjából érdekli a gyógyító 
neveléstudományt, hanem mint ok jön 
számításba, épúgy, mint a testi, értelmi 
és erkölcsi tekintetben található normálison 
aluli jelenségek egyéb okai. 2. A gyógyító 
neveléstan a fogyatékosok nevelésének kér
déseit csoportonként, tehát alkalmazottan 
tárgyalja. Beszélhetünk a látási fogyaté
kosok, a hallási fogyatékosok, értelmi és 
erkölcsi fogyatékosok gyógyító nevelés
tanáról. Mindegyik csoport gyógyító neve
lésének kérdésével foglalkozó alkalmazott 
neveléstan három főfeladatot kíván meg
oldani, ú. m. a megismerést, az értékelést 
és a javítást. Az első részben a látási, 
hallási, értelmi és erkölcsi fogyatékosok 
hibáit, rendellenességeit és fogyatékossá
gait törekszik feltárni, a vaksággal, siket- 
séggel és egyéb okokkal kapcsolatban, 
majd a nevelhetőség szempontjából a vár
ható eredményre vonatkozólag értékelése
ket nyújt, végül a harmadik részben a 
javítás módjait és eszközeit tárgyalja. 
Szerkezete tehát megfelel a diagnózis, 
prognózis és terápia gondolatmenetének. 
3. Gyógyítva nevelés alatt azt a munkás
ságot értjük, amit a fogyatékos gyermekek 
hibáinak, rendellenességeinek és fogya
tékosságainak javítása érdekében végzünk. 
Ez a munka a maga külön célkitűzésével 
lehet elkülönített nevelési feladat, pl. a 
siketeknél a beszédtanítás, a vakoknál a 
külső világ szemlélete, értelmi fogyatéko
soknál az elmegyakorlatok, de lehet a 
fogyatékosok oktatásának is kiegészítő 
része. 4. Gyógypedagógiai intézetek (1. o.) és 
iskolák alatt a fogyatékos gyermekek neve
lésével foglalkozó zárt intézeteket és ex- 
temátusos iskolákat értjük. Ilyen intézetek 
és iskolák vannak a siketnémák, nagyot
hallók, beszédhibásak, vakok, gyengén-

látók, fogyatékos értelműek és erkölcsi 
fogyatékosok számára. 5. A fogyatékosok 
gyógyító nevelésével ma már kizárólag a 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát (1. o.) 
végzett gyógypedagógiai tanárok foglal
koznak.

í r o d .  Th. Seiler: Grandris der Heilpädagogik (1928). 
Ph. G. Bacher : Grundlagen und Ziel der Heilpädagogik 
vom Standpunkte der Determinationspsychologie (1924). 
W. Raatz: Heilpädagogik auf arbeitsunterrichtlicher 
Grundlage (1924). E. Lazar: Die medizinischen Grund
lagen der Heilpädagogik (1925). 0 . Seeling—H. Franz
meyer : Heilpädag. Taschen-Wörterbuch (1926). Tóth 
Z .: Vakok képzetvilága (1927). Szondi: Fogyatékos 
értelem (1924). U. a . : Növés zavarai (1926). Schnell: 
Psychológiai tanulmányok (1929). U. a . : Orvosi és 
gyógypedagógiai pszichológia (1929). H. Hanselmann : 
Einführung in die Heilpädagogik (1930). A Magy. 
Gyógyped. Társaság országos értekezleteinek naplói és 
a Magy. Gyógyped. folyóirat. R e  p e r t .  Ellenbach 
M. : Gyógypedagógia (M. P. 1901). Vértes Ö. J . : A 
gyógyító pedagógia fogalma és köre (M. P. 1915). TJ. 
a . : Gyógypedagógia és középiskola (ism. M. P. 1922r 
649). U. a . : A gyógyító pedagógia fogalma (ism. M. 
K. 1916). Máday I . : A Magy. Gyógyped. Társaság 1„ 
országos értekezlete (M. P. 1923).

G y ó g y p e d a g ó g i a i  i n t é z e 
t e  k. A fogyatékos gyermekek gyógyító
nevelésével és oktatásával intemátusos Gy. 
és extemátusos gyógypedagógiai iskolák 
foglalkoznak. Gy.et és iskolákat tart fenn 
vagy segélyez a vk. miniszter a következő 
helyeken: 1. siketnémák számára: Bp., 
Debrecen, Eger, Kaposvár, Kecskemét, 
Sopron, Szeged és Vác; 2. vakok részére : 
Bp., Szeged, Szombathely; 3. értelmileg 
fogyatékos gyermekek részére: Bp., Csöng- 
rád, Debrecen, Eger, Kecskemét, Kispest, 
Kiskunhalas, Pesterzsébet, Szeged, Szentes 
és Újpest, 4. beszédhibások részére: Bp. 
A népjóléti miniszter értelmileg fogyatékos 
gyermekek részére intemátusos Gy.et tart 
fenn : Gyulán és Kisújszálláson. Bp. szföv. 
intemátusos Gy.et tart fenn : a nagyot
hallók részére a Toldi Ferenc-utcában, az 
értelmileg fogyatékosok részére a Miklós- 
téren és Rákosfalván. Ezenkívül a fogya
tékos értelmű gyermekek egy részét kis- 
létszámú osztályokban taníttatja. A bp.i 
izr. hitközség fenntartja a Bethlen-téri 
siketnémák intézetét, valamint a lovag 
Wechselmann-féle vakok intézetét. A Va
kokat Gyámolító Magyarországi Egyesü
letek intemátussal egybekötött foglalkoz
tató intézeteket tartanak fenn Bp.en, Mis
kolcon, Szegeden és Szombathelyen és 
menházat Újpesten. Az igazságügyminisz
ter erkölcsileg fogyatékos gyermekek ré
szére állami nevelő otthonokat tart fenn : 
Aszódon, Székesfehérvárott, Rákospalotán, 
Esztergom-táborban, Visegrádon vala
mint átmeneti fiúotthont Bp.en, fiatalkorú 
leányok részére Cegléden. A Gy.ben és 
iskolákban a Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskolát végzett gyógypedagógiai tanárok 
nevelnek és oktatnak.

G y ó g y p e d a g ó g i a i  I n t é z e 
t e k  O r s z á g o s  S z a k t a n á c s a  a  
fogyatékos gyermekek nevelés- és oktatás
ügyének legfőbb véleményező szerve. A  
gyógypedagógiai intézetek és iskolák szer
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vezése és vezetése körül felmerült fonto
sabb kérdésekben a vk. miniszternek elvi 
jelentőségű véleményt ad. Elnöke a vk. 
miniszter által megbízott főtisztviselő, elő
adója a gyógypedagógiai intézetek országos 
szakfelügyelője, tagjai a gyógyító nevelés 
területén érdemeket szerzett gyógypeda
gógiai igazgatók, tanárok, orvosok, esetleg 
egyéb kiválóságok. A Gy. tagjai a vk. 
miniszter megbízásából időnként a gyógy
pedagógiai intézeteket meglátogatják és a 
tanítás eredményét megvizsgálják. Erről 
a gyógypedagógiai intézetek országos szak- 
felügyelője útján a szaktanácsnak tesznek 
jelentést. A Gy.nak közvetlen intézkedési 
joga nincs.

G y ó g y p e d a g ó g i a i  O r s z á g o s  
T a n á c s a d ó .  A Magyar Gyógypedagó
giai Társaság kezdeményezésére a Gyógy
pedagógiai m. kir. Pszichológiai Labora
tóriummal kapcsolatban indult meg az a 
nagyjelentőségű munkásság, amely vala
mennyi rendellenes és fogyatékos gyermek 
hozzátartozója részére nevelési, orvosi és 
pályaválasztási tanácsot ad. A tanácsadó 
vezetője egy személyben orvos és gyógy
pedagógiai tanár. Tagjai : gyógypedagógiai 
tanárok, a gyógypedagógia területén mű
ködő orvosok és fiatalkorúakkal foglalkozó 
bírák. A Gy. valamennyi gyógypedagógiai 
intézettel, klinikával, fiatalkorúak bírósá
gával és a fogyatékosokkal foglalkozó tár
sadalmi egyesülettel, valamint a gyógy
pedagógiai intézetek országos szakfelügye
lőségével tart fenn érintkezést és nemcsak 
tanácsadásra, hanem a gyermekek el
helyezésére is törekszik. Időnként a tanács
adó orvos és pedagógus tagjai vidéki váro
sokban is tartanak tanácsadó napokat, 
ami lehetővé teszi, hogy a szülők az utazás 
költségeit megtakaríthassák és az előadók 
tanácsaikat a helyi viszonyoknak megfele
lően adhassák meg. A Gy.t nemcsak 
magánosok, hanem iskolák is vehetik 
igénybe oly esetekben, amikor nehezen 
nevelhető gyermekek taníthatóságának 
vagy elkövetett cselekményeiknek elbírá
lásáról van szó. A Gy. hatóságok és bíró
ságok számára is teljesít tanácsadó szol
gálatot. A Gy.t a Magyar Gyógypeda
gógiai Társaságtól a vk. miniszter átvette 
és jelenleg mint Állami Gyógypedagógiai 
Országos Tanácsadó működik (VIII, Mo- 
sonyi-u. 6).

G y ó g y p e d a g ó g i a i  T a n á r 
k é p z ő  F ő i s k o l a .  A Gy. (Bp. VII, 
Hermina-út 7) a vk. miniszter fennható
sága alatt működik. Felvételt nyerhetnek 
elemi népiskolai tanítók, tanítónők, vala
mint érettségi bizonyítvánnyal rendelkező 
férfiak és nők. A képzés 8 féléven át 
történik és a gyógyító-nevelés összes ágaira, 
tehát a fogyatékos értelműek, erkölcsi 
fogyatékosok, siketnémák, vakok és be
szédhibások gyógyító-nevelésére és okta
tására kiterjed. A bp. állami gyógypeda

gógiai intézetek, valamint a Bp. szfőv. 
nagyothallók intézete a Tanárképző Fő
iskola gyakorló iskolái. A képzés elméleti 
és gyakorlati. A jelöltek a félévenkénti 
kötelező felelésen kívül két alapvizsgát és 
egy szakvizsgát tesznek. Az első alap
vizsga tárgyai : rendszeres és összehason
lító magyar nyelvtan, bonctan, élettan és 
a fogyatékosságok kórtana. Á második 
alapvizsga tárgyai : a fonétika, a. beszéd
hibák tana és javítása, hallási, látási, ér
telmi és erkölcsi fogyatékosok neveléstana, 
gyógypedagógiai elmekórtan és a gyógyító- 
nevelés története. A szakvizsga tárgyai : 
az emberi elme tana, a gyógypedagógia, 
fogyatékosságügyi társadalompolitika és 
törvényszéki gyógypedagógia, filozófia, a 
hallási, látási és értelmi fogyatékosok ok
tatástana és a magyarázó rajz. A szak
vizsga után a jelöltek gyógypedagógiai 
tanári oklevelet nyernek, amelynek ki
hirdetése alkalmával hivatásbeli titoktar
tásra esküt tesznek. A Gy. előadói a leg
kiválóbb képzettségű gyógypedagógiai ta
nárok, valamint gyógypedagógiai orvosok 
és a fogyatékosságüggyel foglalkozó jogá
szok közül kerülnek ki. A Gyógypedagógiai 
Tanárvizsgáló Bizottság elnökét, alelnökét 
és tagjait a vk. miniszter nevezi ki. A 
Főiskolára való felvételt az igazgató javas
lata alapján a tanári kar intézi.

G y ó g y p e d a g ó g i a i  t a n á r o k  
e g y e s ü l e t e i  a következők: 1. a
siketnémák és vakok intézeteiben működő 
gyógypedagógiai tanárok országos egye
sülete, 2. a Gyógypedagógiai Tanárok 
Országos Egyesülete, 3. a Bp. szfőv.i 
Gyógypedagógiai Tanárok Egyesülete. A 
Siketnémák és Vakok Intézeti Tanárok 
Egyesülete „Siketnémák és Vakok Okta
tásügye“ címen külön szaklapot ad ki, míg 
a Gyógypedagógiai Tanárok Országos 
Egyesülete, valamint a szfőv.i Gyógy
pedagógiai Tanárok Egyesülete összes köz
leményeiket a Magyar Gyógypedagógiai 
Társaság szaklapjában, a Magyar Gyógy
pedagógiában közlik.

G y ó g y p e d a g ó g i a i  T á r s a s á g  
(Magyar). A Magy. Gyógyped. Társaság 
(VII, Hermina-út 7) a fogyatékos gyerme
kek és felnőttek (fogyatékos értelműek, 
siketnémák, vakok, erkölcsi fogyatékosok 
stb.) gyógyító-nevelésére vonatkozó fel
adatok elméleti és gyakorlati megoldása 
céljából 1922. alakult. Ez az első tudo
mányos társaság, amely ezt a fontos neve
lésügyi kérdést az egységes gyógyító-neve
lés szempontjából törekszik megoldani. A 
társaság tagjai között a gyógyító-nevelés
sel foglalkozó tanárokon kívül orvosok, 
jogászok, lelkészek, normálpedagógusok és 
a fogyatékosságügy társadalmi részével 
foglalkozó szakemberek foglalnak helyet. 
A társaság három szakosztállyal működik, 
amelyek közül az 1. a siketnómák és 
beszédhibások, a 2. a vakok és a 3. az
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értelmi és erkölcsi fogyatékosok gyógyító- 
nevelésének kérdéseit tárgyalja. A társaság 
háromévenként a fogyatékosságok meg
előzése és a fogyatékosok védelme tárgyá
ban országos értekezletet tart. Hivatalos 
lapja a Magyar Gyógypedagógia c. szak
lap (VIII, Mosonyi-u. 6). A Magy. Gyógy- 
ped. Könyvtár c. sorozatban a kiválóbb 
gyógypedagógiai munkák külön kiadásban 
jelennek meg. Tóth Z.

G y ó g y p e d a g ó g i a i  p s z i c h o 
l ó g i a i  l a b o r a t ó r i u m  (m. kir.) 
1899. Ranschburg P. alapította, 1902-ig az 
elmekórtani klinika mellett működött, 
akkor a vk. min. rendeletével a gyógyped. 
intézetekhez kapcsolták, 1906. államosítot
ták. A Gy. tudományos működésének fő
irányai : 1. Általános pszichológiaiak. 2. 
Módszertani kutatások. 3. A normális em
ber szellemi átlagos teljesítményeinek meg
állapítására szolgáló vizsgálatok. 4. Az 
iskolai haladáshoz szükséges szellemi mű
ködések (főleg olvasás, számolás) funkciói
nak tisztázása. 5. Gyógypedagógiai irányú 
vizsgálatok. 6. Orvospszichológiai vizsgá
latok abnormis, fogyatékos, betegelméjű 
gyermekeken és felnőtteken. L. K om is: 
Közoktatásügy (1927, 283—4).

Gyógytorna. Ez az elnevezés az orto
pédiával kapcsolatos fizikai terápiából fej
lődött, de ma már eredeti jelentéséhez 
mérten a különleges testi nevelésnek na
gyobb területére vonatkozik. A gyógyító- 
nevelés területén legtágabb a Gy. szó 
jelentése, mert alatta nemcsak a testi 
nyomorékok gyógyítása érdekében alkal
mazott eljárásokat értjük, hanem a siket- 
ség, vakság és értelmi fogyatékossággal 
kapcsolatban keletkezett vagy kifejlődött 
testi, mozgásbeli, kifejezésbeli (mimikái) 
hibák, rendellenességek és fogyatékosságok 
javítása is az ilyen értelemben kibővült 
Gy. segítségével történik. Helyes elneve
zése a testi hibák, rendellenességek és 
fogyatékosságok gyógyító-nevelése. Az így 
értelmezett Gy., vagyis a fogyatékosok 
testi nevelésének kérdéseivel foglalkozó 
gyógyító neveléstannak feladatköre hár
mas, m. p. diagnosztikai, prognosztikai és 
terapikus természetű. Először a fogyaté
kosok testi hibáinak, rendellenességeinek 
és fogyatékosságainak megállapítására tö
rekszik, majd a talált normálison aluli 
jelenségek okainak kutatása által a fogya
tékos egyént a testi nevelés szempontjából 
értékeli és végül keresi azokat a módokat, 
illetve gyógyítva-nevelő eszközöket, ame
lyek segítségével a talált nem-normális 
értékek javíthatók lesznek és ezáltal a 
normálist lehetőleg megközelítik. A testi 
hibák, rendellenességek és fogyatékosságok 
gyógyító-nevelésének kérdéseit nem külön 
Gy. címén tárgyalják, hanem úgy dia
gnosztikai, mint prognosztikai, valamint 
terápiái szempontból a vakok, siketek és 
fogyatékos értelműek alkalmazott gyó

gyító-nevelés tanának a testi nevelés c. 
fejezetében foglalnak helyet. Tóth Z.

Gyomlay Gyula (1861—) tr. és író. A bp. 
gyakorló főgimn.ban 23 évig vezető tr.,
1906. az Eötvös-kollégium tr., 1910. egyet, 
mtr., 1918. a pozsonyi (majd pécsi) egyet, 
az ógörög filológia r. tr., 1898. a M. T. Ak. 
1. tagja. M.: Homeros Odysseiájának prózai 
ford. (1901, 19 1 24). Platon válog. müvei
nek ford. (1893, 19132). Szemelvények
Tacitus müveiből (1894, 19113). Demosthe
nes beszédei (1896). A görögök története 
a római hódítás koráig (1899). Az ú. n. 
igeidők elméletéhez (Nyelvtud. Közi. 
(1906— 12, Magyar Nyelv 1923) stb. A 
görög prózaírókból való fordításai kiváló 
értékűek.

Gyónás ( confessio) általában minden 
bünmegvallás, szorosan véve a töredelem, 
a katolikus vallásban a penitenciatartás 
szentségének ama része, amelyben a bűnös 
bűneit egyenként megvallja a gyóntató - 
atyának, hogy azoktól feloldozást nyerjen. 
Krisztusi parancson, ill. felhatalmazáson 
alapszik s kiválóan megfelel az ember ter
mészetének. A lélek a bűn súlyát előbb- 
utóbb súlyos tehernek érzi s igazán csak 
akkor könnyebbül meg, ha róla illetékes 
bíró előtt vádolhatja magát. Kiváló isko
lája az önnevelésnek: önismeretre, alá
zatra és tökéletesítésre segít, hatalmas 
népnevelő tényező. A gyóntató mint Isten 
helyettese feltétlen titoktartásra van köte
lezve (gyónási pecsét). Csak a súlyos, halá
los bűnöket kell meggyónni. Több gyónás 
anyagának megismétlése vagy az egész 
életben elkövetett bűnöknek meggyónása 
az egyetemes gyónás. Az Egyház évenként 
egyszeri gyónást kíván : a húsvéti áldozás 
e lő tt; a püspöki tanterv és utasítás általá
ban évenként négyszeri gyónásra és szent
áldozásra kötelezi a tanulókat. Z.

Gyorsírás és tanítása. I. Történeti vissza- 
pítontór. Bár kóttesei»kben találunk rövi
dítő jegyeket, hazánkban a Gy. gyakorlati 
jelentőségét csak a múlt század elején 
kezdik felismerni. Gáti Istvánnak Vikár 
Bélától (1889) közzétett szaporairása (1820) 
nem volt elég rövid s így a nemzeti újjá
születés országgyűlésein évtizedeken át az 
angol Taylor mértani rendszere volt hasz
nálatban, amelynek latin áttételét Danzer 
kapitány (1802), a magyar áttételt elő
ször Kovács Imre adta ki (1821). Ez utóbbi 
magyarította a „stenographia“ szót gyors
írássá. A mértani rendszereket hamarosan 
kiszorítja Stolzenek Fenyvessy Adolftól s 
Gabelsbergernek Markovitstól 1863. ma
gyarra átültetett grafikus rendszere. A 
Gabelsberger-Markovits-rendszer egyrészt 
élénkebb propagandájával, másrészt a gya
korlati célokat szolgáló továbbfejlesztő 
törekvéseivel (Fabro Henrik) annyira hát
térbe szorította konzervatívabb verseny
társát, hogy az 1917/18. tanévben e rend
szert tanulta a tanulók 96‘90%-a, a Stolze-
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Fenyvessy-rendszert pedig csak 1'70%-a 
s az 1898. engedélyezett Nagy Sándor - 
rendszert l -40%. Tehát a Gab.-Mark.-rend* 
szerez időben valóban egységes Gy.nak volt 
mondható. Minthogy azonban az 1916/17. 
tanévben a Gy. a kereskedelmi iskolákban 
kötelező tárggyá lett, az 1911. létesített 
Orsz. Gyorsíró-Tanács a Gab.-Mark.-rend- 
szert a tömegtanítás követelményeinek 
kedvéért megkönnyítette és kivételes írás
módjainak csökkentésével megreformálta. 
A Dengl Jánostól megalkotott reform azon
ban megbontotta a rendszer egységét. Az 
iskolák nagyobb része rövid idő alatt a 
reformhoz csatlakozott. A konzervatívek- 
nek azonban nem kellett semmiféle reform, 
a radikálisok meg kevesellették a reform- 
írás változtatásait s ezért közülük többen 
részint Nagy S. Népszerű Gy.ához, részint 
Radnai Béla rendszeréhez, az Egyszerű 
Gy.hoz csatlakoztak. Amikor Németország
1925. az Einheitskurzschrift megteremtésé
vel véget vetett az ott még nagyobb mér
tékben dúló sokrendszerűségnek, nálunk is 
újra előtérbe került az egységes Gy. kér
dése. A Gyorsíró-Tanács mandátumának 
lejártával 1926. Traeger Ernő min. tan. 
gyorsírásügyi kormánybiztossá neveztetett 
ki. Az ő javaslatára a vk. miniszter 1927 
jan. havában bizonyos javításokkal Radnai 
rendszerét léptette elő egységes Gy .sá, amely 
először 1919. a tanácsköztársaság idejében 
szerepelt egységes Gy.ként, de a proletár
diktatúra bukása után a népbiztostól be
tiltott régi rendszerek rehabilitálása miatt 
háttérbe szorult, majd 1924. újból enge
délyezést nyert. Az egységes magyar Gy. 
gabelsbergeri alapon a régi rendszerek leg
jobb tulajdonságait egyesíti magában ki
egészítve Lányi-Frenyő jegynagyítási elvé
vel, valamint Fabro grafikai és lélektani 
vívmányaival és Radnai eredeti gondola
taival. A rendszer már az országgyűlési 
gyorsirodában is több taggal van kép
viselve s a versenyeken is tekintélyes 
eredményeket mutathat fel. A mindössze 
négy oldalnyi rendszeri alapokmány szűk
szavúsága folytán a tankönyvekben el
harapódzott eltérő írásmódok összeegyez
tetése s így az írásegység megteremtése a 
revízió feladata lesz. II. A Gy. pedagógiai 
jelentőségét még nemrég kétségbe vonták. 
Kifogásolták : 1. a gyorsírás fonetikus írás
módjait, ami a tanuló helyesírási érzékét 
megrontja; 2. a kellő gyakorlottság el
sajátításához szükséges nagy mennyiségű 
írásmunkát, amely elvonja a tanulót egyéb 
tantárgyak tanulásától; 3. hogy a sok írás 
miatt a tanuló kurzívírása hanyaggá válik. 
Az egységes Gy. a régi rendszereknél 
nagyobb mértékben alkalmazza a fonetikus 
írásmódokat, pl. : kiráj, lácik, egyeség, 
kőcség, oi (=  oly), maragy, moníam, úfyán 
( =  útján), stb. Ezt a pedagógusok nagy 
része kifogásolja is ; mások arra hivatkoz
nak, hogy tanítványaikkal a Gy. tanulása

előtt és közben végzett íráspróbák azt 
igazolták, hogy a Gy. nem rontotta meg 
a helyesírási érzéket. A gyakorláshoz, mint 
minden gyakorlati készséghez, valóban 
több idő kell, mint valamely más átlagos 
elméleti tárgyhoz. A kurzívírás gondosságát 
pedig a többi tanár is megkövetelheti. 
Tagadhatatlan azonban a Gy. pedagógiai 
jelentősége abban a tekintetben, hogy
I. kényszeríti a tanulót a nyelv hang
tani, szó- és mondattani, vale mint 
stiláris sajátságainak állandó megfigye
lésére, ami szókincsét és stílusát gaz
dagítja, 2. a legkülönbözőbb tárgyú szö
vegeknek leírása közben a tanuló tárgyi 
ismeretei egyre gyarapodnak, m. p. fő
képpen az életből vett olyan aktuális 
tárgykörökből, amelyekkel az iskola eltérő 
tárgykitűzésénél fogva alig, vagy sokkal 
kisebb mértékben foglalkozhatik (parla
menti beszédek), s így habár rendszer
telenül, de mégis bizonyos mértékben a 
németek ,,Kulturkunde“-jének sokoldalú
ságával vetekszik. A Gy. gyakorlati jelentő
ségét ma az államhatalom is elismeri, ami
kor eddig szükkörü alkalmazási területéről 
nagyobb mértékben vezeti be a Gy.t a 
közigazgatás különböző ágaiba, úgy hogy 
a kezelőszemélyzetnél a Gy. gyakorlati 
ismerete ma már nálunk is az alkalmaztatás 
egyik feltétele. III. A gyorsírási tanügy mai 
állapota. A  statisztika szerint az 1928/29. 
tanévben a Gy.t kötelező rendes tárgyként 
tanulta az összes (50) felső keresk. iskolák
II . 158 s az összes keresk. szaktanfolyamok 
(38) 2289 növendéke. Rendkívüli tárgyként 
tanulta 155 közül 118 középisk. 4554 s 
424 közül 43 polgári isk. 991 növendéke. 
Egyéb tanfolyamokon (19 : tanítóképző, 
egyetem, stb.) 1553, a 22 gyorsíró szak
iskolában pedig 2229 növendék tanulta, 
összesen tehát 290 tanfolyamon 22.774 
növendék tanult Gy.t. Az 1927/8. tanévtől 
fogva fokozatosan az egységes Gy. lépett 
a régi rendszerek helyébe, úgyhogy az 
1930/31. tanévben már minden nyilvános 
tanintézetben csak az egységes Gy.t tanít
ják. A minisztertanács a Takarékossági 
Bizottság , javaslatára Gy.hoz értő—tiszt
viselők kiképzése végett. 1929 dec. 6. el
határozta, hogy a Gy. a középiskolában -  
is -rendes- tárgyként taníttassák. E rendéi^ "“  
kezés eddig technikai nehézségeken kívül
(a revízió késése és tanárhiány) azért sem 
valósulhatott meg, mert az alsó osztályok
ban a Gy. tanítása korai volna, a felsőbb 
osztályok tantervébe pedig nem volt be
illeszthető. A Gy .tanítás módszere még nem 
egészen kiforrott. így  pl. vita targya, 
vájjon helyes-e a tanulót teljesirásra meg
tanítani, vagy célszerü-e tömegtanításban 
a direkt módszer. A Nagy Sándor mintá
jára Radnai is eredetileg rövidítésnélküli 
teljes írást adott, később azonban az Ahn- 
féle kalkuláló módszert követő Gab.-Mark.- 
rendszerű pedagógusok kívánságára ö is
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felhagyott ezzel, mert belátta, hogy ha a 
tanuló nagyon hozzászokik a hosszadalmas 
teljesíráshoz, akkor a rövidítéstan tanulá
sát a begyakorlott teljes szóképek okozta 
asszociációs gátlások jelentékenyen meg
nehezítik. A direkt módszer abból áll, 
hogy a jelöléstan (ábécé) bevégzése után 
az egyes szövegleckéket a magasfok vég
leges rövidítéseivel kapja a tanuló, hogy 
ezt aztán 50—60 lemásolás után egyre 
jobban fokozódó sebességgel legyen képes 
diktálésra írni s az így mechanizált rövi
dítéseket ismeretlen szövegben is automa
tikusan tudja alkalmazni. Hazánkban ily 
módszerü tankönyv még nincs, hanem az 
egyes szövegleckék fokozatosan rövidülnek 
meg a leckéhez tartozó új rövidítések 
aránya szerint. Minthogy a gyorsíró fel
adata nem csupán a diktátum leírásában 
áll, mert az áttétel kifogástalan elkészítése 
nélkül a sztenogramm a laikus számára 
ép oly kevéssé érthető, mint valami 
idegennyelvü írás, azért a Gy.tanításnak 
is kettős a célja. A tanulót képessé kell 
tennie bizonyos sebességű (a felső keresk. 
iskolákban percenként 130— 140 szótagos) 
diktátum lejegyzésére s egyúttal arra is, 
hogy a maga sztenogrammján kívül má
sokét is el tudja olvasni. Az írástanítás 
során sokáig a lassú és pontos kivitel a fő, 
mert a legapróbb minuciózus megkülönböz
tetések (nagyság, irány, vastagítás, öblösí- 
tés, stb.) igen nagy értelemváltozásokkal 
járnak. Tankönyveink az egyes leckék 10— 
15-szőrös lemásolását s a kulcsból való 
áttételét kívánják a tanulótól. A rövidí
téstanulás az idegennyelvek szótanulásá
hoz hasonló módon történik (segédeszkö
zök : a rövidítési szótár s a rövidítések 
leírása és betanulására szolgáló szófüzet). 
Minden sztenografált szöveget el kell 
olvastatni. A sztenogramm megfejtése (el
olvasása) az idegen nyelvből való fordítás
hoz hasonló művelet. Egységes Gy.unkban 
már a kezdő fokon is nagyon sokszor csak 
a mondat értelmi összefüggéséből lehet 
megállapítani, hogy a többjelentésű (homo
nym) szóképnek melyik jelentésére van 
szükség (pl. ér lehet: ér, érik, érni, kér, 
kérni). A felsőfokon még fokozódik az 
egyes grafikai alakok jelentésbeli alterna
tíváinak a száma, úgy hogy itt az olvasás 
nehéz, néha szinte lehetetlen. A gyorsírási 
szaklapok mintasztenogrammjai diktálásra 
alkalmassá tett (20—20 szótagú sorokban 
kiszedett) áttételeikkel hasznos szolgálatot 
tesznek. A kézügyességnek a kívánt sebes
ségig való fejlesztése a diktélásnak is 
különböző módszereit veszi igénybe. Be
gyakorolt szöveg egyre gyorsabban diktál
ható. Házi, kerületi és országos versenyek 
az egyéni becsvágy fokozásával jelentéke
nyen emelik a tanítás eredményeit.

í r o d .  Gopcsa—Wagner: A Gy. története, elmélete 
ée módszertana (1922). Gopcsa: A m agyar Gy. története 
(1918). A gyorsírás tanítása a középiskolában (M. P. 
1928). Egységes magyar gyorsírás! tankönyrek szerzői:

Katona, Kováts-Nagy, Nagy, Nemes, Radnai, Wagner. 
Német áttételű tankönyvet Irt Radnai B. és Netter E. 
liapcsák: Traité complet de sténographle (1931, as 
egységes magy. gy. átültetése franciára). Betűrendes 
rövidltésgyüjtemények szerzői: Kökény—László, Rad
nai—Rapcsák, Katona, Kováts. Folyóiratok : Az Írás, 
Gyorsírástudomány, Népszerű Gy., Szegedi Gy., Év
könyvek 1928-tól Csehély A. szerkesztésében. Az egys. 
m. Gy. könyvtárát (eddig 30 füzet jelent meg) azerk. 
Radnai B. A Nagy Sándor Gy. Könyvtár (eddig 16 az.) 
szerk. Kováts A.

G y o r s í r á s t a n í t ó k  ( - t a n á r o k )  
k é p z é s e .  Először 1844. indítványozzák 
az országgyűlésen egyetemi gyorsírási tan
szék felállítását, de eredmény nélkül. Az 
1851-i helytartósági rendelet a mütanodai 
(középiskolai) tárgyak közé 15. helyen 
a gyorsírást is felveszi s az 1860. meg
jelent ideiglenes szabályzat a Gabelsberger- 
rendszerü német nyelvű gyorsírástanítói 
vizsgálatról is intézkedik. 1870. létesült a 
Magyar gyorsírászat-fonóroiof képesítő 
bizottság. 1893 óta a tanári cím helyett 
csak gyorsírásfanífói képesítést lehet sze
rezni. Az előkészítést ma jobbára a gyors
író-szakiskolák végzik s csupán a bp. 
egyetem bölcsészet- és közgazdaságtud. 
karán van gyorsírási lektor. A képesítés 
ügye is még rendezésre vár. Ma ugyanis 
háromféle képesítés van. A Traeger E. 
gyorsírásügyi kormánybiztos és Téglás G. 
törv. bíró elnöklete alatt álló országos 
vizsgáló-bizottság kétféle gyorsírástanítói 
képesítést ad : 1. legalább érettségi bizo
nyítvánnyal vagy tanítói oklevéllel rendel
kezőknek minden iskolafajra nézve érvé
nyeset ; 2. a középfokú iskolák 4 alsó osz
tályának elvégzése alapján elsőrendű irodai 
gyorsírói (percenként 150—200 szótagos 
sebesség) vizsgálatot tett egyének csak a 
középfokú iskolák alsó 4 osztályában való 
tanításra szerezhetnek képesítést. A felső 
kereskedelmi iskolai A) szakos (levelezés, 
könyvvitel, stb.) tanárjelöltek a közgazda
ságtud. karon kötelesek hallgatni 1—1 
féléven át a gyorsírás történetét és elméle
tét, s 2 féléven át az egységes gyorsírást. Az 
elméleti és gyakorlati kollokviumok sikere 
esetén a Felső Keresk. Isk. Tanárvizsg. Bi
zottság előtt az egységes gyorsírásból és 
módszertanából vizsgálatot téve, képesítést 
nyernek arra, hogy a gyorsírást csak abban 
az intézetben taníthassák, amelyben egyéb 
szaktárgyaikat is tanítják. Az egys. magy. 
gyorsírásra az országos bizottságnál 1929 
végéig 293-an szereztek képesítést részint 
újonnan (103), részint régi képesítésük át
minősítésével (190) ; közülök érettséginél^ 
alacsonyabb képzettsége 110-nek van.

Wqffner. A
Gyöngeelméjfiség : kóros okok folytán 

keletkezett csökkent értelmesség és ítélő - 
képesség, amely lehet a) veleszületett 
(imbecilités, idiotizmus, kretinizmus), b) 
szerzett (dementia). L. m ég: Erkölcsi 
gyengeelméjűség.
_f-yörffy 1 l ván (1830— 83) tanító, pedag.

író. 1867r^im5r~primás meghívására-Esz-
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tergomba ment, ahol mintaiskoláját kül- 
* földi -pedagógusok ~ÍS felkerestöc. 'M. : 

számos, több kiadást ért tankönyv. —
2. J ános (1 fia) (1859—) szfőv. ig. tanító 

' és~pé3ag. író, az OrszTKat'. Tanügyi Tanács 
tagJár''Sr.~r~5sfe:—tlniitípÖtyéET Koronázási 
emlékfüzet 1867—1907 (1907). Számos el- 
teijedt tankönyv.
t György 1. Aladár (184-4—1906) kultúr- 

poEfeiküs^s író. Tübingenben és Berlinben 
is tanult. Rendkívül tevékeny részt vett 

. a közművelődési és emberbaráti egyesü
li* letek működésében és sokat fáradozott a 
 ̂ nőnevelés érdekében. Jelentős része van 

a  Mária Dorothea-Egyesület Otthonának 
megteremtésében. Különösen a kisdedóvók 
és tanítónők sorsa érdekelte. M .: A bibliai 
történelem tanítása az iskolákban (1872).
Az egyetemes müvelődéstörténelem váz
lata (1875). Magyarország köz- és magán
könyvtárai 1885 (1886). Népünk nevelése 
(emlékirat, 1896). A föld és népei (19052). 
Emberbaráti tan- és nevelőintézeteink 
(1896). Földrajzi munkák. Húsz éven át 
szerk. a Tanítók Zsebnaptárát. ~/^rí/a jos—  
(1890—) a kisebbségi sorra jutott erdélyi“  
magyarság egyik szellemi vezetője, volt 

■ tanárképzőint. ig., az összehasonlító iro
dalomtörténet művelője, a M. T. Ak. lev. 
tagja. M. : Az impériumévek erdélyi magy. 
irodalom bibliográfiája (1925). A romániai 
magy. időszaki sajtó öt esztendeje : 1919— 
23. Az erdélyi magyarság szellemi élete 
(1926, ném. és fr. nyelven is megjelent). 
Szerk. Pásztortűz. Erdélyi Irodalmi Szemle.
Új Erdélyi Múzeum.

Györgyi ,1. Dénes (1886—) műépítész, 
1907—9. a Technológiai Iparmúzeum, 
1909-től kezdve az Iparművészeti Főiskola 
tr. Számos középületet (iskolát, templomot, 
kiállítási pavillont, debreceni egyetem) 
épített és kitüntetésben részesült. — 2 
Kálmán (1860—1930) Gy. 1. atyja, rajz 
tanár, iparművész. 1884. a szfőv. iparrajz 
iskola tr., 1908. a Magyar Iparművészeti
Társulat ig., 1903 óta szfőv. raizoktatási 
szakfelügyelő. Kiváló érdemeket szerzett 
~nz~'r.lrmi iíWiliik rajzoktatásának reformja 
körül : tantervét az O. K. Tanács 1906. 
elfogadta. 1905 társszerk. a Mintalapok
nak, 1911 óta szerk. a Magyar Iparművé
szet c. folyóiratnak.

Győri magyar alphabetum. Egyike a régi 
ABC-könyveinknek, amelynek legrégibb 
ismeretes kiadása 1773-ból való ; utoljára 
alkalmasint Komáromban jelent meg 1807. 
Az ismeretlen szerző a betüztető módszert 
követte. Az olvasás elemei után a 20 lapra 
terjedő könyvecskében imádságok követ
keztek, úgy hogy az egyúttal a hitoktatást 
is szolgálta.

Győry Ilona (1868—1926) írónő, mű
fordító és tanítónő, 1903. férjhez ment 
Ginever Artúrhoz, a londoni Universit 
College tr.ához és azóta élénk és sikeres 
működést fejtett ki a végből, hogy Magyar

országot az angolokkal tüzetesebben meg
ismertesse. Az angol Parent’s National 
Educational Union előadója ~vöTí.—Mz :'■** 
Mägyär nyelvtan angolok számára. Le
fordította Riedl Fr. Magyar irodalomtörté
netét a Goss-féle Literatures of the world 
számára. Angolok (Élet, 286 1.). Nagy
számú fordítás.

_Gyulai 1. Ágost 11868—) pedagógus és 
irodalönűorfenetíró. 1891—1903. a bp.i
II., majd I. kér. főgimn. tr., 1903— 1920. 
a budai polg. isk. tanárképző főiskola tr., 
majd 1920. ig., 1918. a debreceni tud. egyet, 
mtr., 1925. a Testnevelési Főiskola szerve
zője és 1925—1928. első ig., 1928. a vk. 
min.ba berendelve. 1 í)30. polg. isk. főig,- 
1902 óta a M. P. T. titkaira, 1926 óta a 
Szent István-Akadémia rendes tagja, a 
Kisfaludy-Társaság Shakespeare-bizottsá- 
gának tagja, a Bp. Philol. Társaságnak és 
a Magyar Irodalomtört. Társaságnak vá
lasztmányi tagja. M. : A magy. Shakes- 
peare-irodalomról (1902). Shakespeare 
Magyarországon (1908). A háború és az 
irodalom (1915). Háborús antológia (1916). 
A jó tankönyv (1917). A népisk. ifjúsági 
könyvtárak számára ajánlott müvek ma
gyarázatos jegyzéke (1917). Quem dii odere 
(1917). Műfordítások, irodalomtört. és 
pedag. cikkek, költemények, magyar nyelvi 
és irodalmi tankönyvsorozat a polg. fiú- 
és leányisk. számára. J915-ben szerk. A há
ború és az iskola c. előadássorozatot, 1916— 
1917. szerk. a Pedagógiai Értesítő c. havi 
folyóiratot. —/*2. Pál ÚI826—19091 esztéti
kus, kritikus eSIrflTfo. Már kora ifjúságában 
reászakadt családja eltartásának gondja és 
ezért hosszú éveken keresztül mint házita- 
nító működött előkelő családoknál, 1847. 
pedig a kolozsvári kollégium költészeti osz
tályának köztanítójául választják. A sza
badságharcban élénk részt vesz, prózai és 
költői munkái pedig egymásután jelennek 
meg. Később kritikai működését is meg
kezdi és szigorúan tárgyilagos bírálataiban 
szokatlanul bátor, sőt könyörtelen hangot 

’üt meg. Résztvesz az Újabbkori Ismeretek 
Tára szerkesztésében, elsőnek világítja meg 
Petőfi igazi jelentőségét, éles harcot vív 
a Petőfi-utánzók gyenge tehetségű serege 
ellen. A M. T. Akadémiában Katona Jó
zsef és Bánk bánja c. tartja székfoglalóját, 
a bp. ref. gimnáziumban tanít, majd 1864. 
a színiképző aligazgatójává nevezik ki. 
Szépirodalmi művein kívül megírja Vörös
marty életrajzát, amely bővelkedik a költő 
diákkorára vonatkozó adatokban ; kiadja 
Petőfi, Vörösmarty, Arany László munkáit 
és Kemény Zsigmond tanulmányait, majd 
Arany Lászlóval együtt a Magyar Népköl
tési Gyűjteményt szerkeszti. Átveszi a 
Buírlg-IíSSti tízciula M i. Olfifiá .Könyvtár 

'szerkesztését, 1876. pedig meghívják a bu- 
rir-Tegyeterm u - Toldy Ferenc elárvult 

magyar irodalmi tanszékére. Ebben az 
állásában egész kritikus nemzedéket nevelt

,y~ --dapestin
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fel, amely biztos ítéletet és megbízható 
ízlést tanult tőle. Gy. eredetileg is tanár
nak készült és bár mint előadó nem volt 
kiváló, a legértékesebb egyéniségek közé 
tartozik, akik valaha tanári katedrán ültek. 
Az iskolában és az egyetemen a közvetlen
ség és egyszerűség barátja volt, az igyekvők 
és tehetségesek melegszívű, támogatásra 
mindig kész barátja. Egyetemi előadásai
ban a tárgyalt írók müveire vetette a fő
súlyt, mintha ezzel is példát akart volna 
szolgáltatni a jövő tanárainak a remek
művek minél alaposabb ismertetésére. 
Értekező stílusával, amely mindenkor ma
gyaros, választékos és szabatos, iskolát 
teremtett. Születésének százéves fordulóját 
irodalmi társaságaink megünnepelték.

í r o d .  Emlékbeszédek, alkalmi megemlékezések fel
sorolása az Egy. Phil. Közlöny 1910. évf. Riedl F r .: 
Gy. P. (Bp. Szemle 1910). Horváth C .: Gy. P. mint tanár 
(M. P. 1910). Angyal D . : Gy. P. (1911). Nagy J. : 
Gy. P. és irodalmi kritikánk jövője (írod. Közi. 1911). 
Borbély F . : Gy. mint esztétikus (1912). Mitrovirs Gy. : 
Gy. P. esztétikája (1926). Karnis: Eszmények I—II. 
Papp F .: Gy. P. id. Bethlen János gr. körében (M. P. 
1930). k. i.

Gyulay Béla (1844—1909) pedagógus és 
tanügyi író-; volt segédlelkész, nevelő; 
1871. szí öv. polg^^nyisk.Jg^,^ji^elsó-w»i

szerű neveléstan—(ISTÍTT Nőnevelés az 
ókorban (1883). Nőnevelés (1884). Tan
könyvek, cikkek.

Gyűjtemények ; 1. Szertárak.
Gyüjteményegyetem : 1. Országos Magyar 

Gyüjteményegyetem.
Gyűjtés: általában az a tevékenység, 

amely bizonyos irányhoz tartozó egynemű, 
de nem egyenlő tárgyakat kedvtelésből v. 
komolyabb (művészeti, tudományos stb.) 
célzattal összeszed, csoportosít, rendez és 
megőriz. A Gy.sel foglalkozó neve gyűjtő, 
aki lehet műkedvelő (amatőr) v. tudomá
nyos műgyűjtő. A Gy. eredménye a gyűjte
mény, amely lehet magán- v. közgyűjte
mény (iskolai szertár, 1. o. ; múzeum). 
Mindkettő tárgya szerint leh et: természet
rajzi, földrajzi, fizikai, történelmi, kulturá
lis stb. A tanulók Gy.i ösztöne pedagógiai 
szempontból igen fontos : öntevékenységre 
szoktat, felkelti az érdeklődést, kitartást 
és rendszeretetet követel, fejleszti az eszté
tikai érzést és a szemléltetés révén az ok
tatás javára esik. Mind ennek feltétele 
azonban az, hogy a Gy. kellő kritikával 
történjék, ami főleg azokra a tárgyakra 
vonatkozik, amelyeket a szülők engednek

át az iskolának. A Gy. ösztöne összefügg 
a takarékossággal, de mindkettőnél óvni 
kell a túlzástól, nehogy az ösztön szenve
déllyé fajuljon, ami könnyen visszaélésekre 
csábít (pl. a bélyeggyüjtésnél, 1. o.). A 
tanulók a Gy.t legcélszerűbben a termé
szeti tárgyakon (növények, rovarok, ás
ványok, kőzetek) kezdik, aminél elenged
hetetlen a pontos meghatározás és a feles
leges (hiányos) anyag mellőzése, illetőleg 
kiselejtezése. Pedagógiai szempontból a 
Gy.t az egyén erkölcs-szellemi fejlődésének 
szolgálatába kell állítani, amire nézve a 
következő irányelvek ajánlatosak : 1. Fo
kozzuk a Gy.i ösztönt, amely a cselekvési 
és birtoklási ösztön egyik neme. 2. Irányít
suk méltó, értékes tárgyra. 3. Fokozzuk 
általa a tudományos megismerést és a fent- 
említett tulajdonságokat. 4. Értékesítsük 
az egész erkölcsi tökéletesítése javára és 
óvjuk meg minden szélsőségtől. 5. A szak
tanárok vezessék be a tanulókat kellő útba
igazításokkal az észszerű Gy. módszereibe.

Gyűlölet. A Gy., az útálattal együtt, az 
általánosabb jelentésű ellenszenvnek (anti- 
pathia) egyik erősebb foka. Az ellenszenv 
és Gy. megnyilatkozhatik érzéki és szellemi 
természetű tárgyakkal szemben egyaránt : 
ösztönszerüen, határozottabb érzelmi moz
zanat nélkül jelentkezik a testi fájdalom
nál. Minden ösztöntörekvés elnyomása fel
keltheti a pillanatnyi helyzettel szemben 
az ellenszenvet és Gy.et, ugyanúgy, ha 
valamilyen áldozatot követelnek tőlünk a 
körülmények, vagy ha ellenkező nézetekkel 
találkozunk, amelyek saját felfogásunkban 
való megnyugvásunkat zavarják ; továbbá 
a csúnya külső, a betegség, korlátoltság 
stb. Szellemibb természetű ellenszenv kelet
kezhetik bennünk idegenek, más felfogáson 
levők szokásaival, nézeteivel, erkölcseivel 
szemben. A Gy. néha valóságos mizantró
piáig (embergyülölet) fokozódhatik, vagy 
„ressentiment“ - ná vélhatik (Nietzsche,
Scheler). Ez utóbbi erős törekvésnek és 
egyidejű tehetetlenségnek vagy a csekély- 
értekűség tudatának harca az emberben, 
amelyet úgy iparkodik legyőzni, hogy a  
kívánt jó értékét tagadja (a rókának 
„savanyú a szőlő”). A nevelésben a Gy.t 
egyedül az erkölcsi rosszal szemben tartják 
a pedagógusok megengedhetőnek, de itt 
sem a személlyel szemben, aki a rosszat 
elkövette.

í r o d .  Frőbes: Lehrb. d. experim. Psychol. 2. köt. 
(1929s, 302. 1. f.). V . H .
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Habilitáció : 1. Magántanár.
Háború és iskola. A háborúk egyaránt 

kihatnak az egyén, a társadalom és a 
nemzet életére és sorsára. Fokozott mérték
ben áll ez a világháborúról, amelynek ön
magunk voltunk cselekvő és szenvedő 
tanúi s áldozatai és amelynek utórezgései 
mindmáig nem szűntek meg. A világhá
borúnak a nevelés és oktatás ügyére gya
korolt kihatásait vizsgálva, két időtarta
mot kell megkülönböztetnünk és egymás
tól szigorúan elválasztanunk: a háború 
idejét és az utána következőt. Amaz ter
mészetszerűen egy a végsőig felfokozott 
szenvedélyek által kitermelt izzó légkört 
teremtett, amelyben egyrészt a gyűlölség 
és bosszú, másrészt az aggódás és állandó 
feszültség váltak uralkodóvá s tettek 
lehetetlenné minden higgadt megfontolást.
Ez az idő érlelte meg, m. p. minden ország
ban, az ú. n. háborús pedagógia (Kriegs
pädagogik) válfaját, amely egyoldalú meg
állapításaival s túlzásaival hatalmas könyv
tárrá dagadt. A háború vége felé azonban, 
s mintegy átmenetként a háború utáni 
korszakra, itt is, ott is akadtak józanabb 
elmék, amelyek kutatni kezdték azokat az 
okokat és mulasztásokat, amelyek a háború 
kitörésében az iskolát, mint a nemzet- és 
embernevelés melegágyát, terhelik. Egy az 
európai eseményeken kívül álló japán 
pedagógus (R. Takemaye) úgy látja, hogy 
a világháború kirobbanásában nem csekély 
része volt a csaknem minden országban 
észlelhető nevelési fogyatkozásoknak, ame
lyek főleg három : a nemzeti, a gazdasági 
és az intellektuális irány túlhajtásából 
eredtek, a serdülő nemzedékeket egyoldalú
ságba terelték és az erkölcsi s humaniszti
kus képzés elhanyagolására vezettek. A nél
kül, hogy ennek a részleges diagnózisnak 
bírálatába, politikai és világgazdasági ki

egészítésébe bocsátkoznánk, megállapít
hatjuk, hogy az oktatásügy reformálásának 
szükséges voltát minden országban már a 
háború folyamán felismerték, de megvaló
sítását akkor még joggal korainak tartot
ták. Valóban értékes eredmények csak a 
háború utáni lehiggadt időkben voltak 
remélhetők, amikor is a szükséges refor
mokat illetőleg szinte meglepetésszerűen 
több országban meglehetős egyöntetűség 
nyilvánult meg. Ez a mozgalom főleg a 
következőkre irányult. Az iskolázás tarta- 
’ mának növelése, a tanterveknek revíziója 
a szellemi túlterhelés elhárítása érdekében, 
szabadabb mozgás a tanterveken és az 
osztályokon belül, az egyoldalú szellemi 
képzés ellensúlyozása az erkölcsi és mű
vészeti neveléssel és a jellemképzés mélyí
tésével, a nemzeti irány (Heimatskunde) 
kiegészítése a külföld közművelődésének 
ismertetésével ( Auslandskunde, Kultur
kunde), a testi nevelés fokozott felkarolása 
és hasznosítása a honvédelem javára, a 
szegény, de tehetséges tanulók előhaladásá- 
nak biztosítása, kísérleti iskolák szervezése 
új módszerek kipróbálására. Nagy súlyt 
vetnek a tanerők képzésére és tovább
képzésére, úgyszintén az iskolánkívüli nép
műveléssel kapcsolatban a felnőttek okta
tására és általában a közművelődés demo
kratizálására. E mellett az iskola munkájá
ban nagyobb befolyást igyekeznek bizto
sítani a szülőknek, mert mind jobban hódít 
az a pedagógiai jelszó, hogy csakis a család, 
és az iskola együttműködése járhat értékes 
eredménnyel. Végül rendkívül fellendült az 
elméleti és gyakorlati (kísérleti) lélektani 
neveléstudomány, amely a gyermek min
den oldalú tanulmányozásával új utakat 
kutat, hogy az emberiség sorsát meg
javítsa. A világháborúnak egyéb szomorú 
kísérő jelenségeire a következőkben csak 
utalunk. Ilyenek : a tanerők és idősebb 
tanulók bevonulása, az iskolaépületek fel- 
használása kórházi célokra és a menekültek 
befogadására, az ú. n. hadiérettségi, a 
születések csökkenése, stb. Mindezek a 
körülmények a szellemi és erkölcsi színtáj 
süllyedését eredményezték, amelyből a fel- 
emelkedés csak fokozatosan remélhető. 
Hogy a világháború a pedagógiai irodalmat 
mennyire megtermékenyítette, azt már a 
következő összeállítás is szemlélteti, amely 
csupán két hazai folyóiratra szorítkozik.

E e p e i t .  (M. P .) Imre S.: Köznevelésünk és a 
háború (1914). — 1915 : Agner L .: A középiskolák az 
1. háborús tanévben (632). Altenburger A .: A polgárt 
fiúisk. az 1. háborús tanévben (575). ElsenbauB: Der
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Krieg als Erzieher (ism. 92). Földváry F . : A népiskola 
az 1. háborús tanévben (572). Foerster Fr. W .: Die 
deutsche Jugend u. der Weltkrieg (585). Kemény F . : 
Üj idők. Adatok a háborúnak a művelődés ügyére tett 
hatásához. Gy. Á .: A háborús pedagógia tízparancsolata 
(Ziegler Th. után). Matthias: Krieg u. Schule (ism. 197). 
Molnár O.: A tanítóképzőintézetek az 1. háborús tan
évben (642). Radnóti D.né : A polgári leányisk. az 1. 
háborús tanévben (579). Szabó L .: A francia népiskola 
és a háború. Szobolovszky I.: A fogyatékos érzékű 
gyermekek oktatása a h. után (650). Teveli M.: A 
főváros iskolái az 1. háborús tanévben (648). Vajda 
Gy.: A háború költészete (ism.). Vojticzky E .: 
A háború és a nevelés (ism. 625). A háború Né
metország iskoláiban (106). Gyermekek a háborúról 
(110). ,,Az iskola és a háború“ c. berlini kiállítás (218). 
A vallástanítás és a háború (300). Az osztrák közép
iskolák a háborúban (526). A nevelés feladata a háború 
után (588). A magy. háborús irodalomból (589). A 
háborús irodalom jegyzékei (több helyen). — 1916: 
Bartók Gy.: Háború, közművelődés, nemzetnevelés 
(ism.). A. v. Berzeviczy : Humanismus u. Weltkrieg 
(a bécsi Verein der Freunde des hum. Gymnasiums c. 
egyesületben tartott előadás, ism.). Kemény F.: A 
háború és a nyelvek. Nánay B . : Az élelmesség iskolája 
(a háború hatása alatt nálunk is ajánlják). R. Seyfert: 
Vom deutschen Wesen nach dem Kriege (ism.). A ter
mészetrajz tanítása és a háború (89). Háborús kiállítás 
(90). A háborús irodalomból (91). A háború mint erkölcsi 
kezdés (90). A háborúnak a gyermekekre való hatása 
(300). A háborúban megsérültek nevelése (446). A háború 
és az iskola (az Orsz. Pedag. Könyvtárban és Tanszer- 
múzeumban tartott 9 előadás, 239 1., ism.). — 1917 : 
Horváth K.: A biológia tanítása a háború után (Han- 
stein berlini tr. cikke). Imre S. : A békére való átmenet 
nevelésügyi feladatai, i. s .: A német középiskola a 
háború után. Janell: Kriegspädagogik (ism.). Mais: A 
public school in war time (ism.). R. Meister: Der huma
nistische Unterricht als Kriegserzieher (ism.). Norren- 
berg: Die deutsche höh. Schule nach dem Weltkriege 
(ism.). A gyermekek és a háború (207). összefoglaló 
tanítások a háborúról (a M. P . T. javaslata és a min. 
rendelet, 291). Az angol nevelés a háború után (373). 
Hadiévek az iskolában (435). Német iskolásfiúk táplál
kozása a háborúban (584). A világháború, a M. P. 
T. könyvtárának 1. kötete (elfogyott). — 1918: Agárdi 
L .: A háborús tanítások és a tanulók. Imre S . : A békére 
való átmenet nevelésügyi kérdései, i. s . : Benső meg
újhodás (564). Riegler E . : A német ifjúság és a világ
háború. Teveli M .: Az osztrák iskola a háború után 
(586). — 1919 : Nagy J. B . : Háborús pedagógia (főleg 
a köv. 2 munkát ismerteti: W. Schremnler, Die deutsche 
Schule auf deutscher Grundlage, 1916 ; I. Norrenberg, 
Die deutsche höh. Schule nach dem Weltkriege, 1916).
— 1926: Horváth J.: Tankönyveink a háború alatt 
és után 1914—25. Europäische Unterrichtsreformen seit 
dem Weltkriege (bearbeitet im Reichsministerium des 
Innern, ism.). — 1927 : Mitrovics Gy. : Szanálás és 
nevelés (lelkek szanálása). Weszely ö .  : A háború és a 
jövő nemzedék (a Korszerű nevelési problémák c. 
kötetben, 1927). — 1928 : Olay F . : A magy. kultúra 
válságos évei (ism.). — (M. K .) 1915 : Balanyi Gy. : 
Történettanításunk reformja és a világháború tanúságai. 
Czirbusz G. : A földrajztanítás és a háború. Morvay 
G y.: Középiskoláink élete a h.ban. Péch A. : A közép
iskola és a h. Szölgyémy F . : Eszményeink a békében és 
a h.ban. Háború és geográfia (183). Csukovits S.: Há
borús emlékek (ism). Foerster Fr. W. u a . : Der Welt
krieg im Unterricht (ism.). Giesswein S .: A h. és a 
társadalomtudomány (ism.). Kerschensteiner: A h. és 
a nevelés (ism.). Prohászka O .: A h. lelke (ism.). Stuhl- 
mann P . : H. és erkölcsiség (ism.). Vajticzky E.: A h . 
és a nevelés (ism.). — 1916 : Agárdi L . : A kis diák 
érzelemvílága és a h. Bognár C.: Háborús fizikatanítás. 
Tordai Á. : A magyar nyelv tanítása a h. után. Vajticzky 
E.: Középiskoláink élete a h. 2. esztendejében. Walter 
J.: Középiskoláink fegyelmi élete az első háborús tan
évben. Az ifjúság elvadulása a h. alatt (126). Gyulai 
Ag . : A h. és az irodalom (ism.). Imre S . : A h. és a 
pedagógia (ism.). Nagy L . : A h. és a gyermek lelke 
(ism.). Samassa-Désy A .: A h. a lelkem tükrében (ism.). 
Scheindler Ág. : A humaniszt. gimn. és a h. (ism.). 
A hadi érettségi vizsgálat rendje Németországban (275). 
A strassburgi egyetemi tanács és a hadi érettségi (74).
— 1917 : Vajticzky E . : Középiskoláink élete a h. 3. 
esztendejében. Haltenberger M. : Háborús vonatkozások 
a földrajztanításban (ism.). Imre S. : A világháború 
(ism.). P. B. Fischer : Rechenaufgaben aus der Kriegs

zeit (ism.). W. Stem: Jugendliches Seelenleben u. Krieg 
(ism.). Háborús előadások : a sárospataki Irodalmi Kör 
kiadványa (ism.). — 1918 : Morvay Gy. : Középiskoláink 
élete a h. 4. esztendejében. Völkerkrieg u. Jugendführung 
(Donauwörth, Cassianeum 1916, ism.). — 1919 : Habán. 
M.: Középiskoláink a cseh uralom alatt (Képek az 
elrablott országok iskoláinak életéből). — 1920 : k f . : 
Annexiós pedagógia. — 1930: Háborús könyvek (140). 
— Fábián S .: A pesti diák háborús élete (é. n., 33 L).

Habrich, Leonhard (1848— 1926) német 
pedagógus és író, mint tanítóképzőintézeti 
tr. 40 évig működött áldásosán és minta
szerűen. Willmann, Mercier és Don Bosco 
befolyása alatt állt, a filozófiában az 
aristo telesi skolasztikus irány híve. M. : 
Pädag. Psychologie (3 köt., 1 : 19216, I I : 
19215, III : 19222). Németre ford. D. Mer
cier pszichológiáját (19212). Der Volks- 
schulunterricht I. (1917, részben).

Hadarás : 1. Beszédhibák.
Hadiárvaintézetek 2 1. Hadiárvák.
Hadiárvák. A magy. kormány figyelme 

már a világháború idejében ráterelődött a 
szülő és gyám nélkül visszamaradt gyer
mekek, úgyszintén a súlyos hadirokkantak 
utódainak gondozására. Ezeknek intéz
ményes védelembevétele mint állami fel
adat azonban csak az 1919. év második 
felében kezdődött, amikor az ország vala
mennyi H.nak összeírását elrendelték. Ez- 
időszerint a mindkét nembeli H. teljes 
ingyenes ellátása 6 hadiárvaintézetben 
(Vác 2, Székesfehérvár, Ikervár, Tokaj, 
Nyíregyháza) és számos idegen intézetben 
történik. Ez utóbbiakban az állam 2625 
férőhelyet kötött le. Jóllehet a H.at túl
nyomóan gyakorlati pályákra készítik elő 
és az értelmiekre aránylag kevés gyermeket 
nevelnek, a kiképzést a hajlamokhoz képest 
minden irányban lehetővé tették : elemi, 
polgári, ipari, kereskedelmi, középiskolai, 
tanító- és tanítónőképzői, főiskolai okta
tás ; lovászi, méhészmunkási, bőripari, ház
tartási, kézi szövőipari és kertgazdasági 
stb. kiképzés ; elhelyezés gyógypedagógiai 
és szigorúbb nevelésre berendezett intéze
tekben, erdei iskolákban, szanatóriumok
ban, tüdőbeteg-gyógyintézetben stb.

í r o d .  Pettkó-Szandtner A .:  A magy. áll. hadiárva- 
gondozás 10 éve, 1919—1929 (1930, 105 1., u. o. Víg 
A .: Gyakorlati törekvések hadiárváink nevelésénél). 
Dóczi S. : Hadiárvák az ipari pályákon (1916, 28 1.). 
A hadiárvák nevelésének kérdéséhez (M. P. 1916, 289).

Haeckel, Ernst (1834— 1919) német ter
mészettudós és filozófus. Tudományos 
működése szorosan a darwinizmusba kap
csolódik. A fejlődéselméletben a biogene
tikai alaptörvényt állította fel. A moniz- 
mus híve. Die Welträtsel c. müvében 
(1899, 1926 : 400 ezer) a materialisztikus 
világfelfogást hirdeti. A temészetbúvárok 
ülésén (München 1877) a származástan 
tanítását követelte az iskolában, amit 
Virchow ellenzett. Haeckelizmus névvel 
jelölik H.nek az állatok és az emberek 
származásáról szóló merész spekulációkon 
alapuló tanát. Müvei közül magyarul meg
jelent : Az emberi nem eredete és törzsfája
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(1871). Világproblémák (1905). Az élet 
csodái (1911).

í r o d .  A. Rodel: E. H. als Erzieher (iám. M. P. 
1908).

Haering, Theodor (1884— ) 1919 óta 
tübingeni egyet. rk. tr. M. : Untersuchun
gen zur Psychologie der Wertung (1913). 
Die Materialisierung des Geistes (1919). 
Die Philosophie Schillers u. ihre Bedeutung 
f. d. Gegenwart (1922). Philosophie der 
Naturwissenschaft (1923). Hegel, sein 
Wollen u. sein Werk (I. 1928).

Hahn, Erich (1890—-) pedagógiai író. 
M. : Entgötterung. Ein geistesgeschicht
licher Entwurf (1920). Sinn und Grenze 
des pädagogischen Subjektivismus (1926). 
Pädagogik der Gegenwart in Selbstdar
stellungen (1926 ff. 3 köt.).

Hajlam (Diszpozíció). Ha valamely 
vágyunkat sokszor kielégítjük, H.unk ke
letkezik a vágy tárgya iránt. A sokszoros 
kielégítés következtében a tett könnyűvé 
válik, még ha kezdetben nehéz volt is.
A H. erősebb foka az (érzéki vagy szel
lemi) ragaszkodás, amely akkor keletkezik, 
ha a vágyat keltő ingeren (tárgyon) kívül 
még egy belső inger is hat. E belső inger 
a H.ot az általában vett irányulásokkal 
(tendenciák) és a szokással hozza rokon
ságba. A belső inger ugyanis a vágy több
szöri kielégítése és az így beálló élve
zet folytán a szervezetben visszamaradt 
„nyom” gyanánt tekinthető. Az ilyen 
belső inger kellemetlen érzést okoz mind
addig, amíg csak hajlamunknak szabad 
tevékenységet nem engedünk. A nevelés
ben fontos a H.ok erkölcsi értékelése : a 
kötelességmorál hívei (pl. Kant) erkölcsi 
szempontból értéktelennek tartanak min
den oly cselekvést, amely H.ból származik 
és nem kötelességből. Mások szerint a H. 
és kötelesség között nincsen ellenmondás, 
hanem a kötelességre irányuló állásfogla
lásunk az etikai értelemben vett leg- 
felsőbbrendü H., amelynek a többieket alá 
kell rendelnünk. A H.okról is áll az, amit 
James a szokásokról m ondott: A nevelés 
egyik legfőbb célja, hogy a növendéket 
„jó szokások (hajlamok) kötegévó” ala
kítsa.

I r o  d.Ranschburg: Az emberi elme (1923, II. Érzelem 
stb., 95. 1. f.). Renault d’Allonnes : Les inclinations 
(1908). Habrieh: Päd. Psychologie (III., 1922“, 267.1.1.).

V. H.
Halász Ferenc (1849—1910) előbb ne

vet 57~'18 70.—fcainfbl. tollnok, 1876. bereg- 
megyei, 1888. hevesmegyei tanfel., 1895. 
Szathmáry Gy. halála után mint az álltlU'ii ■ 
népoktatási alosztály vezetője á~vE”. mifr~' 
líísztenűmFa kerüli!', 1898. uszt. HUT7’1905. 

-'fittn.- tiirr"Tél( . "H. nagy érdemeket szerzett 
a népiskolaügy körül: nagy számmal 
állított állami népiskolákat s mindenütt a 
magyarság szellemi fensőbbségét igyekezett 
megalapozni. M. : Bereg vm. népoktatás
ügye 1876— 86 (1887). A népiskolai tan- 
felügyelet reformja (1897). Állami nép

oktatás (1902). Nemzeti állam és nép
oktatás (1906).

Hall, O. Stanley (1846— ) az amerikai 
pszichológiai gyermektanulmány megala
pítója s a John Hopkins-, majd a Clark- 
egyetem tr. s elnöke. Tanítványának, O. 
Ghrisman-nek köszönjük a „pedológia” (1. 
Gyermektanulmány) elnevezést (1893),
H.nak pedig az első amerikai lélektani 
laboratóriumnak és több folyóiratnak 
(American Journal of Psychology, 1887 
óta, Pedagogical Seminary, 1891 óta stb.), 
valamint tudományos pedológiai intézetek 
alapítását (1881). Mint Wundt V. tanít
ványa 3 évet töltött Lipcsében s megírta 
a modem pszichológia keletkezésének tör
ténetét (Founders of modem psychology, 
1912). Tudományos kutatásainak főtárgya 
az emberi lélek fejlődése. Vizsgálódásaiban 
az a gondolat vezette, hogy az emberi 
mentalitás nem azonos a fejlődés minden 
fokán (a gyermek nem kicsinyített fel
nőtt), ellenkezőleg : két gyermek jobban 
hasonlít egymáshoz, mint ugyanaz a fel
nőtt saját gyermekségének pszichológiai 
képéhez. Nagy hatással emelte ki továbbá 
a serdülés korának pedagógiai-pszicho
lógiai jelentőségét is. A fejlődés gondolatát 
(Haeckel) azonban túlságos merészséggel 
alkalmazta az emberre : innen ered pl. az 
a feltevése, hogy a gyermekek kedvtelése 
a fürdőzésben onnan van, mert az ember 
ősei egykor vízi életet élő kezdetleges 
lények voltak. Foglalkozott H. vallás
pszichológiával (Journal of Religions) és 
faj lélektannal (Jews in the light of psycho
logy, 1917) is. M. : Ausgewählte Beiträge 
zur Kinderpsychologie u. Pädagogik (1902). 
Art museums and schools (Axsonnal, 1913). 
Adolescence (2 köt. 1911). Educational 
Problems, 2 köt. 1911). Senescence (1922). 
Life and confessions of a psychologist 
(önéletrajz, 1923). V. H.

Hallás. I. A látás és a H. érzékszerve 
két olyan kapu, amelyen a kultúra minden 
árnyalata akadálytalanul hatol a lélekbe. 
Ezt a két érzékszervet éppen ezért joggal 
nevezhetjük ,,társadalmitó” érzékszervnek, 
ellentétben a másik hárommal, amely a 
lét fennmaradásának a biztosítására szol
gál és kiváltképpen „vegetatív” jellegű. A
H. a látásnál is fontosabb, mert aki nem 
hall, az pl. nem tanul meg beszélni sem. 
Tanítás és nevelés szempontjából nagyon 
fontos, hogy tanítványaink H.ával tisztá
ban legyünk, mert akárhány esetben meg
történik, hogy valaki azért tanul rosszul, 
mert a H. nem megfelelő. Éppen ezért 
minden tanév elején, amikor „osztály
rendezés” címén tartózkodunk az osztály
ban, tanítványaink H.át is vegyük ellen
őrzés alá. Ennek legegyszerűbb módja, ha 
tanítványainkkal diktandót iratunk, lehe
tőleg nehéz és nem közismert szöveggel. 
A hibák rávezethetnek minket a rosszul 
hallókra és ezeket azután az elülső padokba
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kell ültetnünk. A nagyothallás felső határa 
2 méteres társalgó beszédnek a meghallása. 
A H. vizsgálatnál azonban ne használjunk 
társalgó beszédet, hanem súgót, mert ennek 
a hangerőssége mindig egyenletes és biz
tosabb eredményt ad. A nagyothalló 
gyermekek számára külön oktatást szer
veztek (1. alább). Minden gyermek, aki 
4 éves koráig megsiketül, elveszíti beszélő
képességét is. Éppen ezért ezeket a később 
megsiketült gyermekeket, beszédjük meg
tartása érdekében, azonnal szájról leolva
sási gyakorlatokra kell fogni, hogy a halló 
és beszélő társadalommal ne veszítsék el 
kontaktusukat és beszédjük megmenthető 
legyen. Hallási zavarok három helyen lép
hetnek f e l : fülben, hallóidegben, agyban. 
Ennek megfelelően lehetséges fül-, ideg- és 
agyi eredetű siketség. Előfordul azonban 
ennek az ellenkezője is : a kifinomult 
hallás, amely veleszületett, mindamellett 
nevelhető is.

í r o d .  Ebbinghaus: Gmndzüge d. Psych. I. (1911'). 
Jucii: Lehrbuch d. Psych. I. (1921'). Fröbee: Lehrb. 
d. exper. Psych. I. (1923'). Bárczi.

II. Nagyothallók iskolája. A hallási fogyat
kozásnak sok változata, fokozata van. 
Általában 5 csoportba szokták beosztani : 
a mondathallók, szóhallók, vokálishallók, 
zörejhallók és teljesen siketek csoportjába. 
A baj lehet öröklött vagy szerzett. Az a 
gyermek, aki 7 éves kora előtt, vagy 
akörül lett nagyothallóvá, ha a környezete 
nem gondol vele, a beszédet elfelejtheti, 
ezenfelül értelme is fejletlen marad és 
hülye egyén benyomását kelti. Éppen ezért 
újabban a nagyobb városok egyre több 
gondot fordítanak a nagyothallók (n) meg
mentésére. A teljesen siketeket és a zörej- 
hallókat a siketnémák iskoláiban, a többit 
pedig a n. külön osztályaiban tanítják. Az 
iskolában mindenek előtt a beszédet igye
keznek megkedvelteim a n.val. Ez t. i. 
mivel nem hallja, nem is szereti, tehát 
haszontalannak tartja a beszédet; nem 
érdekli, sőt nem ritkán ellenszenves is 
neki. Ha a beszédkedvet sikerült benne fel
kelteni, akkor a sokféle beszédhiba le- 
szoktatására kerül a sor. A hangos és 
erősen tagolt beszédnek, továbbá a beszéd
mozgások megfigyeltetésének igen nagy 
szerepe van a n.k oktatásában. De nemcsak 
az iskolában, hanem otthoni környezetében 
is hangosan és erősen artikulálva, továbbá 
feléje fordulva kell a n.kal beszélni. Taní
tásukban újabban felhasználják a külön
böző hangerősítő készülékeket is. Van eset 
rá, hogy a bajon műtéttel lehet segíteni, 
ezért fontos, hogy a n. iskolájának fül
specialista orvosa legyen. A n.k gyógy
pedagógiai oktatása szép eredményeket 
mutat fel. Bp.en 1921. óta vannak a n.nak 
külön iskolái. 1925. óta a székesfőváros zárt 
intézetet létesített a n.nak (II. Toldi Fe
renc u. 64), a külön osztályokat pedig meg
szüntette. Az intézetben 1929—30ban

38 nagyothalló gyermek volt elhelyezve, 
de a valóságban ennél sokkal több ilyen 
iskolaköteles van a fővárosban. A n.k külön 
társaskört is alakítottak, ahol eleven társas- 
élet folyik. Védelmükre több külföldi város
ban feltűnő jelvényt varrnak ruhájukra, 
amelyet a kocsivezetőknek is ismerniök kell. 
Az oktatásnál is, de a társalgásnál is igye
keznek a hangerősítő eszközöket intenzíven 
felhasználni.

í r o d .  Bárczi ff.: A n. oktatása (Magyar Siketnéma- 
oktatás 1922). U. a . : A nagyothallásból és siketnéma
ságból eredő beszédzavarokról (u. o. 1926). A n. orvosi 
és pedagógiai védelme (Magy. Gyógyped. 1929). Lieb- 
mann : Die Sprache schwerhöriger Kinder (1901). ü. a. : 
Vorlesungen üb. Sprachstörungen. Heft 7 .: Sprachst, 
bei Schwerhörigkeit, nebst Übungstabellen zur Erlernung 
des Ablesens der Sprache vom Munde (1908).

Éltes.
Hallás (zenei) objektív hangok meg

különböztetésének és legalább benső re
produkálásának képessége. Kétféle H. van :
1. Abszolút, amely az egyes hangokat 
abszolút magasságukban közvetlen fel
ismeri. 2. Relatív, amely a hangok egy
másközti viszonyának felismerésére vonat
kozik. Az előbbi tisztán fiziológiai tulaj
donság, a zenei tehetséggel egyáltalán nem 
áll korrelációban. Terjedelme egyénenként 
különféle ; szisztematikus gyakorlással bi
zonyos fokig elsajátítható. Zenei szempont
ból nélkülözhetetlen az erősen fejleszthető 
relatív H., amely egyedül képesít a zenében 
rejlő egységek felfogására. A hangképek 
egyes hangjai, amelyek magukban mitsem 
jelentenek, a relatív H. által csoportosítva, 
egymáshoz viszonyítva nyernek melodi
kus, ritmikus, harmonikus értelmet. Élesen 
meg kell különböztetnünk a hallást és a 
hang reprodukálásának képességét. Van
nak egyének, akik, jó zenei hallásuk el
lenére, a legegyszerűbb dallamot sem 
tudják reprodukálni. Ennek oka való
színűen a motorius agykéregterületek fej
letlensége, amely a hangszálak megfelelő 
beidegzését megnehezíti. A legújabb zene- 
pedagógiai felfogás szerint minden ember
rel veleszületik a zenei készség. A „bot
fül” nem a zenei H. természeti adományá
nak, hanem e hallás kifejlesztésének hiá
nyából magyarázható. Ezért a gyakorlati 
zenetanítás legfontosabb feladata a H. 
képzése. Ez arra irányul, hogy a növendé
ket képessé tegye a hangokat magasságuk, 
tartamuk, erősségük és színük szerint 
egyenként és egymáshoz való viszonyuk
ban megítélni, egyes frázisokat gyorsan 
felfogni és az emlékezetben megtartani. 
A modem hallásfejlesztő módszerek (Ja- 
ques-Dalcroze, Eitz, Tonica-Do stb.) sok
oldalú szemlélettel iparkodnak a hang
képzeteket összekötni, hogy kialakulásuk 
határozottságát és élményszerüségét elő
segítsék. A zenei H. kiképzésének fokától 
függ a zenei ízlés is. Az agy szintétikus 
funkciója mindig egy ismert hangrendszer 
alapján megy végbe. A fül az általa ismert 
hangrendszerekhez annyira adaptálódik,
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hogy minden ezektől eltérő hangfordulat 
kellemetlenül érinti, ezt disszonánsnak 
érzi. Az úttörő zenemüvek meg nem értésé
nek igen sok esetben nem az az oka, hogy 
a zeneszerző vét a zenei szép törvényei 
ellen, hanem a hallgató zenei hallásának 
egyoldalúsága és kiképzésének szükkörű- 
sége.

í r o d .  Oedalge, A.: L’enseignement de la musique par 
l’éducation méthodique del’oreille (1921). Ousinde, A . : 
Dbungsschule für musikalische Gehörbildung (1911). 
Mengenwein, C . : Die Ausbildung des musikalischen 
Gehörs (1908). Schering, A . : Musikalische Bildung und 
Erziehung zum musikalischen Hören (19171).

Prahács.
Hallásképzés : 1. Hallás (zenei).
Haller 1. Antal gr. (f 1791) az erdélyi 

NormaHRegiar-alapján. a guberniumi tanul- 
mányi bizottságba kinevezett tanácsos. — 2. 
£h52Stf' î âS”er3elyi országgyűlés állal 1791. 
kiKfttdött tanulmányi bizottság „Deputa- 
tio Literaria” tagja. — 3. István (1880-^-), 
1904—9 az Új Lap szerk. 1908. a 'Kato
likus Népszövetség főtitkára, 1910. óta 
nemzetgyűlési, illetőleg orsz. képviselő 
1931-ig. 1919. a Friedrich-kormányban 
propagandaminiszter, az egymás után kö
vetkező Huszár-, Simonyi-Semadam- és 
Teleki-kormányban vk. miniszter, 1920. 
lemondott. Az ő minisztersége alatt jött 
létre a numerus claususról szóló törvény 
(1. o.). M. : Harc a numerus clausus körül
(1926). Számos politikai röpirat.

Halványi Ev. János (1811—68) kegyesr. 
tr., a vakok orsz. intézetének 3. ig. 1849. 
Buda ostromakor kénytelen volt az intézet 
működését Pestről ideiglenesen a váci 
siketnémák orsz. intézetébe áthelyezni. 
M. : a Családi Lapokban : Vakok intézetei 
Francia- és Angolországban (1853). Pesti 
vakok intézete. A vakok belvilága (1854). 
Müller Gyula Nagy Naptárában : A vakok 
ügye általában és Ausztriában (1854). Az 
Egyetemes Nagy Enciklopédiának munka
társa. H.

Hám Antal (1865— 1928) piarista, taní
tott Veszprémben 6, Kolozsvárott 21 évig, 
1916. a bp. hittud. és tanárképző intézet 
tr., majd ig., 1913. a rend tartományi fő
nöke. Ped. M. : A középisk. kát. vallás- 
oktatás módszere (1905). A szentmise
(1914). Hjú szentek élete (19262).

Hamburg (1,100.000 lak.), iskolák dol
gában már a múltban is kiváló volt. A St. 
Nicolai-ról elnevezett egyik legrégibb né
met városi iskola 1281. itt keletkezett. 
Híres volt még Campe intézete (1778) és 
a Wichem alapította Rauhes Haus nevű 
nevelőintézet (1833). Heinicke, a siket
némák artikuláló módszerének megala
pítója, 1768—78-ig Hamburgban műkö
dött ; e század elején pedig Lichtwark, a 
művészeti oktatás úttörője. 1908. a ham
burgi tanítók egy csoportja megalakította 
a „Bund für Schulreform”-ot, amely több 
kongresszust tartott. A közoktatásügyet 
3 hatóság intézi : a főiskolai, felsöiskolai

és hivatásra előkészítő szakiskolai, ame
lyek mindegyikébe a polgárság a maga 
köréből 8—8 tagot választ. A világháború 
után fokozatosan indult meg az újraépítés. 
Elsőnek az egyetem alapításáról és az egy
séges iskoláról szóló törvény jelent meg
(1919). Ez utóbbi egy évvel megelőzte a 
4 osztályú Grundschule-ról szóló birodalmi 
törvényt és kimondja a tanítás és a tan
szerek ingyenességét a nyilv. népiskolák
ban. 1919. következik a kötelező tovább
képző iskolákról, majd 1920. az iskolák 
önkormányzatáról, 1926. a néptanítók 
képzéséről szóló törvény. Az egyetemmel 
egyidejűleg 1919. állami jelleggel megala
kult a népfőiskola (Volkshochschule),amely 
minden felnőtt előtt nyitva áll. A közép
iskolák túlnyomóan reális irányúak, szer
vezetük és elnevezésük mindkét nemre 
egyenlő ; a gimnázium és a reáliskola tan
terve Vl-tól IV-ig (sextától quartáig) 
ugyanaz ; tanszerekkel gazdagon felsze
relve és természettudományi gyakorla
tokra berendezve. Tandíj évi 288 márka. 
A tanulók felvétele körülményes kiválo
gatás alapján történik, amely azonban a 
Grundschuleban nyert bizonyítványra és 
minősítésre támaszkodik. A legalsó osz
tálynak próbaosztály jellege v a n : aki itt 
nem felel meg, köteles az iskolát elhagyni. 
A népiskolák fejlődésében érezhető az 
újabb politikai és gazdasági viszonyok 
befolyása : természettudományok, munka- 
és rajztanítás, kötelező angol (!) ; a tanító
ság részéről követelt szabadabb mozgás 
4 kísérleti iskolatípust érlelt. A felső nép
iskola szervezete lehetővé teszi a közép
fokú érettségi bizonyítvány megszerzését. 
Néptanítók képzése : középiskolai érettségi, 
3 évi főiskolai tanulmány, amelybe be
illesztendő a hivatáshoz szükséges gyakor
lati kiképzés. Az első tanítóvizsga felöleli 
a neveléstudományt és segédtudományait, 
továbbá szabad választás szerint egy tudo
mányos vagy művészet-technikai szak
tárgyat. Három évi segédtanítói működés 
után következik a 2. vizsga s ennek sikere 
esetén a végleges alkalmazás. Kiváló 
súlyt vetnek a népművelésre, amelyet az 
állam is hathatósan támogat.

í r o d .  Th. Blinclcmann : Die öff. Volksschule in 
Hamburg in ihrer geschichtlichen Entwicklung (1930).

Umlauf u.
Hamilton, James (1769— 1829) angol ke

reskedőből nyelvmester lett. MiutánHam- 
burgban egy francia nyelvű adomáskönyv 
szóról-szóra való lefordítása útján egyma
gában megtanult németül, New-Yorkban 
felcsapott nyelvmesternek és saját mód
szere szerint nagy sikerrel kezdte a francia 
nyelvet tanítani, úgy hogy más amerikai 
városokban is rendezett látogatott tan
folyamokat. 1823. hazájába visszatérve, 
nagyszabású nyelvtanító intézetet alapí
tott. H. módszere szerint a tanítás, mint 
Jacototnál egyetlen összefüggő értel
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mes szöveg alapján történik : Jacototnál 
Chateaubriand Ataláján, H.nál János evan
géliumán. A tanulók megkapják minden 
szónak jelentését és a szövegnek mindkét 
nyelven való szószerinti betanulása után 
nekik kell kitalálni a nyelvtani összefüg
gést és szabályokat. Kézikönyveket is 
nyomatott, amelyekben az idegen nyelvű 
szöveg sorai közé (interlineárisan) a nyers, 
szóról-szóra való fordítás is oda volt nyo
matva. E módszer nyomdokain halad a 
Toussaint-Langenscheidt-féle is. Módsze
rét önmaga írja le : History, Principles, 
Practice and Results . . .  of the Hamilto
nian System (1829). V. ö. Orbók : Pedag. 
Plutarch, ahol Zsengeri a 247—54. 1. rész
letesen ismerteti Jacotot módszerét, Írod. 
működését és a vonatkozó magy. irodalmat.

Hangulatnak nevezzük azt a hosszasab
ban tartó s az érzelmek, indulatok után 
beálló állapotot, amely az egész tudatnak 
sajátos (érzelmi) színezetet ad s az újonnan 
fellépő tudattartalmakat mintegy magába 
olvasztja. A H.nak legfőbb oka a szer
vezet állapotaiban (belső elválasztás,!, o.) 
keresendő. Az érzelemmel s indulattal 
szemben a H.ot jellemzi, hogy nincs hatá
rozott irányulási tárgya s ezért elmosó- 
dottabb, határozatlanabb. Két főalakja 
v a n : a vidámabb H., amely könnyen 
átmegy a megfelelő érzelembe, örömmé, 
vidámsággá, elragadtatássá, csapongássá 
válhatik s könnyelműségre teszi hajlamossá 
az egyént. A komolyabb (komorabb) alap
hangulatban viszont kedvetlenségre, sötét 
világnézetre, kételkedésre, pesszimizmusra 
hajiunk, esetleg cselekvéseink megbénu
lására is. Innen van a H.ok karakterológiai 
és pedagógiai jelentősége. Nemcsak az ér
zelmek nevelése fontos tehát, hanem a H. 
„nevelése”, azaz előidézésük s fenntartá
suk is. Jó példát ad a H.ok nevelésére az 
az ünnepi H., amelyet ünnepélyek idéznek 
elő, vagy az esztétikai H., a vallásos H. 
(liturgia) keletkezésének megfigyelése.

í r o d .  Kornis : Lelki élet (III, 1919, 218. 1. f.). 
Ranschburg : Az emberi elme (II, 1923. Érzelem stb. 
5., 60. 1. f.). Fröbes: Lebrb. d. exper. Psychol. (II. 
1929», 271. 1. f.). Y ' j j

Hangváltozás (mutáció). A kamaszkor 
egyik nagyon jellegzetes jelensége. A gyer
mekből ifjú, a leánykából leány lesz ebben 
a korban, tehát még nem „férfi” és még 
nem „nő”. Átmeneti időszak ez, amikor 
a szervezet hirtelen fejlődik, alkata rövid 
idő alatt kémiailag és fizikailag is teljesen 
megváltozik. E változásoknak következ
ményei közé tartozik a H. is. Úgy látszik, 
hogy a két tényező közül a kémiai az erő
sebb, mert a kasztráltak hangjában akkor
tájt semmiféle változás sem lép fel. Néha 
a mutáció nagyon elhúzódik, sőt előfordul
hatnak esetek, amikor úgy látszik, mintha 
állandósulna. Ebben az esetben haladék
talanul orvoshoz kell fordulni, mert a mu
táció állandósulásának az okai rendesen

fejlődési rendellenességek. A H. szakában 
kímélni kell a hangot és megfelelő elné
zéssel kell ilyenkor bánni beszélő és éneklő 
gyermekekkel. Bárczi.

Hanusz István (1840—1909) váci egy
házmegyei áldozó pap, tr. és író ; 1871. a 
kecskeméti reál. tr., majd ig. és c. prépost. 
Számos jól megírt népszerűsítő természet
rajzi és földrajzi müvet írt, pl. Képek a. 
növényvilágból (1887). Az állatok világá
ból (1890). A nagy magyar Alföld földrajzi 
jellemképekben(l894). A hazai földrajzi 
népregék (1899). A növények világából 
(1901). A magyar haza föld- és néprajzi 
jellemképekben (1901) stb. Az első 25 év 
a kecskeméti m. kir. áll. főreáliskola életé
ből (1895).

Harag : 1. Dac. Y. ö. Pékár K. : A gyer
mekek haragja (M. P. 1907).

Hari Péter (1762—1828) erdélyi peda
gógus, Jenában és Göttingenben 3 évig ta
nult. Volt tanító, tr., nevelő, 1792—1818. 
a máramarosszigeti főiskola rektora. A 
magy. pedagógia történetében Szisztémá
jával örökítette meg nevét, amelynek teljes 
címe : „A szigethi h. h. vallás-tételt tar
tók” főoskolájának tanításbeli Systemája. 
A tanuló s tanító ifjúság könnyebbítésére, 
vezéreltetésére. Kiadta Hari Péter mint a 
nevezett oskola Rectora, egyik professzora, 
s a nevelésnek egyik igazgatója. Kolozs- 
váratt, 1801.” Ebben az elme minden te
hetségének arányos és könnyű fejlesztését 
tűzte ki a tanítás céljául. Az ítélőképesség 
kifejlődését és a dolgoknak valóságos meg
ismerését tartotta a legfontosabb dolog
nak. Módszerében nagy szerep jutott a 
szemléltetésnek. „A büntetésben meg kell 
különböztetni a tanulásért valót az er
kölcsért valótól. Ne sértse továbbá a fenyí
ték a becsületérzést sem, s a fenyítőt ve
zesse a tiszta emberszeretet. A verést el 
kell távoztatni.” H. gondolt az esztétikai 
nevelésre, a kézi ügyesség fejlesztésére is 
s buzgó szószólója volt a játékoknak és a 
testgyakorlásnak. V. ö. Körösi-Szabó En- 
ciklop.

Hármas Kis Tükör : 1. Losontzi István.
Harmónikus képzés : 1. Neohumanizmus.
Harris, William (1835— 1908) amerikai 

pedagógus és hegeliánus filozófus. 1868— 80 
tanfelügyelő St. Louisban, u. o. megalapí
totta a filozófiai társaságot, 1875. a Natio
nal Education Association elnöke, 1889— 
1906. a Bureau of Education (1. o.) kor
mánybiztosa (Commissioner). Az Egy. 
Államoknak első jelentékeny ped. filozó
fusa, akinek úttörő érdeme van a pedagó
giának pszichológiai alapokra való helye
zése körül (Monroe). M. : Psychologic, 
foundations of education (1902). Szerk. a 
Newyorkban megjelenő International Edu
cation Series c. pedag. kiadványsorozatot, 
amelyben kb. 50 kötet jelent meg. Journal 
of speculative philosophy c. megalapította 
az első északamerikai bölcsészeti folyó-
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iratot, amelyet 1867— 1893. szerkesztett. 
479 címet felölelő irod. működését 1. Re
port. Com. Educ. 1907, I. 37—72. 1.

í r o d .  ö .  Karr : W. T. H.s Lehre von den Grundlagen 
des Lehrplans dargestellt u . beurteilt (1900). TJeberweg : 
Grundriss d. Geschichte d. Philosophie (191611, IV, 638).

Harrow School (alap. 1615) a nagy angol 
Public Schoolok egyike, amelyből az ország 
számos kiválósága került ki. Eredeti ren
deltetésétől eltérően újabban a vagyonosok 
iskolájává lett. Az intézet 1844. kezdett 
fellendülni, amikor Thomas Arnold ked
venc tanítványa, Vaughan, állt élére: 
tanulók száma 1844-ben 69, 1847-ben 315, 
Ezidőszerint az intézet 17 intemátusi épü
letből áll, amelyekben kb. 600 tanuló van 
elhelyezve, akiknek többsége a klasszikus 
tanulmányi irányt követi, míg a modem 
tagozat a hadsereg számára, a polgári és 
kereskedelmi pályákra készít elő. V. ö. 
Monroe Cyclopedia III, 220. 1. f.

Hartel, Wilhelm (1839— 1907) osztrák 
klassz, filológus és kultúrpolitikus. 1872. 
bécsi egyet, tr., 1891. az udv. könyvtár ig.,
1899., majd 1900. vk. miniszter. M. : Ho
merische Studien (3 rész, 1871—74). De- 
mosthenische Studien (2 rész, 1877—78). 
Eutropius, Cyprian és Ennodius kiadásai, 
stb. 1879. Schenkllel megalapította a 
Wiener Studien c. folyóiratot.

Hartenstein, Gustav (1808— 90) her bar- 
tiánus filozófus, lipcsei egy. tr., jénai fő- 
könyvtámok. Kant és Herbart müveinek 
összkiadását rendezte sajtó alá. M. : Die 
Probleme und Grundlehren der allgemei
nen Metaphysik (1836). Die Grundbegriffe 
der ethischen Wissenschaften (1844). 
Historisch-philosophische Abhandlungen 
(187C).

Hartlib Samuel (1599— 1670) Königs- 
bergben s valószínűleg Cambridgeben is ta
nult ; 1628. Angolországba költözött s itt 
életét a legkülönfélébb közhasznú és tudo
mányos, politikai és vallásos törekvések
nek szentelte (így pl. a különböző prot. 
felekezetek egységén dolgozott). Melegen 
érdeklődött a nevelésügy iránt s egy ideig 
egy nemesi iskolát vezetett. Széleskörű 
ismeretei és humanitárius törekvései össze
köttetésbe hozták kora számos kiváló em
berével (pl. Bayle, Hobbes, Műtőn, Olden
burg), kikkel élénk levelezést folytatott. 
Cromwellel bizalmas viszonyban állott s 
tőle nyugdíjat élvezett. Meleg barátságot 
és nagy megértést tanúsított Comenius 
pedagógiai törekvései iránt, Prodromus-át 
és Dilucidatio-ját előbb latinul kiadta, 
majd angol nyelvre fordította (1637 s 
1639) és előkészítette működése számára 
a talajt Angolországban. Comenius az ő 
hívására ment Angliába (1641 őszén), de 
ottani működését a kitört politikai zavarok 
megakadályozták. H. a tudósokról, szám- 
űzöttekről, diákokról és szegényekről való 
gondoskodása folytán lassankint úgy el
szegényedett, hogy kénytelen volt a parla

menthez segítségért folyamodni. V. ö. 
Turnbull: Samuel Hartlib (Oxford, 1920).

Rácz.
Hartmann, 1. Eduard v. (1842— 1906) 

német filozófus. Schopenhauer szerint a 
világ metafizikai lényege az akarat, Hegel 
szerint az ész ; H. magasabb szintézisben 
egyesíti a két e lv e t: az abszolutum a 
tudattalan (das Unbewusste), amelynek 
két egyenrangú attribútuma az akarat és 
a képzet. Kant szubjektív idealizmusával 
szemben H. álláspontja a „transzcenden
tális realizmus” : létezik egy akaratunkból 
és gondolkozásunktól független valóság 
(Ding an sich), amely egyes mozzanatai
ban megismerhető is. A szemléleti és gon
dolkodási formák (idő, tér, okság stb.), 
amelyeket Kant csupán az elme berende
zéséhez tartozóknak tekint, H. szerint 
a tőlünk független transzcendens valóság
nak is formái. A tudattalan, a tapasztalati 
valóság abszolút alapja, bár tudattalanul, 
mégis célszerűen hat, mintha tudatos szel
lem vezetné működését ; H. ezt a szerves 
világból vett példákkal igyekszik igazolni. 
Legmagasabb fejlődési formája a világ
lényegnek az ember ; benne a tudattalan 
tudatosságra ébred. De a tudat, mérlegel
vén az élet gyönyöreinek és szenvedései
nek arányát, belátja az utóbbiak túl
súlyát. Mint Schopenhauer, H. is a pesszi
mizmus filozófusa, s a lét kínjától való 
megváltásban látja a világfejlődés célját. 
Az ember erkölcsi feladata azonban nem 
a személyes élettagadás, hanem az, hogy 
az életnek való odaadásával tevékenyen 
részt vegyen a világfolyamatban, amely 
így magától visz el az abszolutum megvál
tásához. M. : Philosophie des Unbewussten 
(187 67). Phänomenologie des sittlichen 
Bewusstseins (1879, 18862). Die Religion 
des Geistes (1882). Aesthetik (1886— 1887). 
Kategorienlehre (1896). Geschichte d. Me
taphysik (2 köt., 1899—1900). Zur Reform 
des höheren Schulwesens (1875). Tages
fragen (1896).

í r o d .  L. Ziegler: Das Weltbild H.’s (1910). 
Alexander Bernát: A XIX. sz. pesszimizmusa. Schopen
hauer és H. (1884). — S e p e r t .  Szelényi Ö .: H. E. 
pedagógiai nézetei (M. P. 1916, 182 . 1. f.). Szemere.

— 2. Nicolai (1882— ) német bölcselő, a 
kölni egy. tr. H. a marburgi újkantianus 
iskolából került ki, később annak idealisz
tikus irányzatával szemben a kritikai rea
lizmushoz csatlakozik és Aristotelest te
kinti mintaképének. Minden filozófiai 
problémát, így a megismerés problémáját 
is a metafizikával igyekszik kapcsolatba 
hozni. Elismer a tudaton kívül létező, 
reális ismerettárgyat. Ezen megkülönböz
tet ismert részt vagy objektumot és meg 
nem ismert részt, vagyis transzobjektívu- 
mot és megismerhetetlen, irracionális vagy 
transzintelligibilis réteget. Abszolút irra
cionális azonban épúgy nincs, mint ab
szolút racionális. Etikájában az érték-
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tudatot apriorikusnak és nem tapasztalati 
jellegűnek tartja. Az értékek a platoni 
ideákhoz hasonló ideális képződmények, 
ami H.nál elsősorban a szubjektum önké
nyétől való függetlenséget jelenti. Az aka
rat szabadságát elfogadja, bár igen nehéz 
problémának tekinti. M. : Grundzüge einer 
Metaphysik der Erkenntnis (1921). Ethik 
(1926). Somogyi.

Hasznosság : 1. Utilitarizmus.
Határozottság. Mint jellemvonás, a H. 

az akarás és cselekvés következetességével 
és erejével jár együtt. A tanításban és ne
velésben azért fontos, mert ingadozó, bi
zonytalan és határozatlan fellépés sem arra 
nem alkalmas, hogy az ismeretek megszi
lárduljanak és a készségek állandósuljanak 
a növendék lelkében, sem pedig a paran
csolás, vezetés, büntetés és jutalmazás nem 
lehet erkölcsi hatással H. nélkül. V. H.

Hatás (nevelő). A pedagógia egyik alap
vető fogalma a „pedagógiai folyamat“ , 
amely a nevelést és tanítást, továbbá min
den oly ráhatást magában foglal, amely 
akár tervszerűen és tudatosan, akár terv- 
szerütlenül s tudattalanul ahhoz a célhoz 
vezet, amelyet a növendékben el akarunk 
érni : eleven tudás, átszellemített készsé
gek, nemes akarat („lebendiges Wissen, 
durchgeistigtes Können, geläutertes Wol
len”, O. Willmann), egyszóval : eszményi 
cselekvés (Lay). 1. E cél elérése folytonos 
ráhatásokkal történik; a mai pedagógia 
azonban e nevelő H.kat nemcsak a nevelő
től a növendék felé haladó irányban vizs
gálja, hanem azt is kutatja, mily hatások 
indulnak ki a növendéktől a nevelő felé és 
hogyan alakítják egyre fejlettebbé ez utób
binak egyéniségét is. A pedagógiai folya
mat mind a kétféle H.t egyaránt magában 
foglalja. 2. Minthogy a nevelés végső célja 
mindig a növendék bizonyos cselekvés- és 
külső-belső viselkedésmódjainak elérésében 
áll, azért elvileg minden oly H .t nevelői 
ráhatásnak mondhatnánk, amely e célt 
eléri, tehát pl. a külső kényszert, a szug- 
gesztiót, hipnózist stb.t is. Szorosabb érte
lemben azonban csak azokat nevezzük 
ilyeneknek, amelyeknél a cselekvések belső 
motivációja az öntudat és akarás körében 
marad. A cselekvések és viselkedések mo
tívumain azokat az érzelemmel kapcsolatos 
képzeteket és gondolatokat értjük, amelyek 
elénk tárják valamely elképzelt cselekvés 
elképzelt következményeit és az ennek 
folytán előállt „anticipált” (elővételezett) 
érzelmek segítségével megindítják a kellő 
cselekvést. A ráhatás végső alapja tehát 
mindig egy (érték-) érzelem, segítő eszköze 
azonban a képzetek s gondolatok világá
ból származik. 3. A nevelői H.ok közé tar
tozik a jutalom és büntetés, a tekin
tély, szimpátia stb., de idetartoznak az 
értelemre való hatás eszközei is, amelyek 
a közvetlen rúgó gyanánt ható érzel
meket pszichológiai törvényszerűséggel

tudják felkelteni: bizonyos képzetkörök 
erősítése vagy gyengítése a növendék 
tudatában, a kedvező asszociációk tu- 
datbahívása (v. ö. pszichoanalízis). Az 
oktató-nevelésnek lélektani alapja ép
pen a tanítási anyagnak ezen érzelmes, 
azaz motiválásra alkalmas (erkölcsösítő) 
természetében rejlik. 4. Az akaratra köz
vetlenül irányuló H.ok : a kifejező mozgá
sok, a példa, a gyakorlás.

í r o d .  Schneider: Pädagogik und Individualität 
(1930). Elsenhans: Deutsche Psychologie II. H. 1 
(1918/19). Weszely: Bevez. a neveléstudom.ba (1923, 
195—315. 1. f.). Barankay: A nevelőhatás elmélete 
(1924). V. H.

Hátgerincelferdülés: 1. Gerincoszlopelfer- 
dülés. Helyes testtartás.

Hatvani István (1718—86) híres orvos- 
doktor és debreceni tr. Miután középisk. 
tanulmányait itthon befejezte, a debre
ceni városi tanács segélyével külföldi egye
temekre ment : Bázelben 1747—48. lel
késszé és orvosdoktorrá avatták, a mar- 
burgi, majd a leydeni akadémia a teológia 
tanárának hívta meg, de ő hazájába vissza
tért és 1749. Debrecenben „De matheseos 
utilitate in theologia” c. előadásával el
foglalta a mértan és bölcselet tanári szé
két. Mint orvos is nagy hírnévre tett szert. 
Csillagászati felfedezései a külföld figyel
mét is ráterelték. 1781. a világiak túlnyomó 
befolyása következtében a kerület a debre
ceni főiskola számára olyan tanrendszert 
adott ki, amelyet H. magára nézve lealá- 
zónak tartott, úgy hogy tanszékéről 1786. 
lemondott. M. : A fiúi és leányi oskolákban 
tanuló gyermekek számára íratott rövid 
könyörgések (1758). Az úri szent vacsorára 
megtanító könyvecske (Basilea 1760). Böl
csészeti tankönyvet írt : „Introductio ad 
principia philosophiae solidioris“ (1757) stb. 
— Fia István (1780— 1816) iskolaigazgató, 
majd 1807. a nagyváradi iskolák főigaz
gatója lett és széleskörű írod. munkássá
got fejtett ki.

í r o d .  Heinrich G .: Der ungarische Faust (TJng. 
Eevue, 1886). H. önéletrajzát Milesz B. adta ki (Vas. 
Ujs. 1872). Lósy Schmidt E de: H. I. élete és müvei 
(Debrecen, 1931). A H.hoz kapcsolt mondákat Kazinczy 
Sámuel (1802—55) gyűjtötte össze. Mondái alakját 
Jókai egyik novellájában és Makai E. : Tudós professzor 
Hatvani c. színmüvében dolgozta fel.

Hauptschule. Ausztriában (1. o.) a háború 
után megindult iskolareformok során
(1927) így nevezték el a régi polgári iskolát 
(Bürgerschule). Tanterve lényegileg pár
huzamosan halad a középiskola alsó osz
tályaiéval, úgy hogy a jobb tanulók köz
vetlenül átléphetnek ennek felső tago
zatába.

Haüy, Valentin (1745— 1822) francia 
gyógypedagógus, az első, aki hazájában a 
vakok rendszeres tanításával foglalkozott 
és 1784. részükre Párizsban intézetet ala
pított, amelyet 1791. az állam vett át. 
Növendékeit az elemi tantárgyakban, kézi
munkában és zenében oktatta. 1807. a cár 
meghívására Oroszországba utazott, Szt.
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Pétervárott vakok intézetét alapított, ame
lyen 1817. működött. A berlini intézet 
alapját is ő vetette meg. M. : Essai sur 
l’éducation des aveugles (1786) kitapint
ható dombornyomással jelent meg és az 
első ilynemű könyv.

Havas 1. Gyula (1856—1927) pedagógus 
és író. 1885 óta tanfelügyelő. M. : A házas
ságon kívül született gyermekek jogálla
potáról (1883). Beszterce-Naszód vármegye 
népokt. állapota (1890). Magyarra ford. 
Goerthnek „A tanítás művészetéről” (Die 
Lehrkunst) c. könyvét. Alapította és szerk. 
a Magyar Pestalozzi c.ped. folyóiratot. — 
2. István (1873— ) szfőv. polgári isk. tanul
mányi felügyelő, író, a Petőfi-társaság 
tagja. Ifj. irod. M. : Koncz Márton, tört. 
elb. (19013). Az ihászi kis kakas, mesék 
(1905). Csipkerózsák, versek (1905). Ma
gyar fiúk, elb. (19102). A tarkői idegen, 
elb. (1910). Csodálatos paripa, mesék
(1911). Bencze bácsi, históriák (1912). 
Magyar hegedű, versek (1926). Opálgyürü, 
regény (1926). A négy szobor, versek (1928) 
Alapította a Képes Kis Lap-ot és szerk. 
1924—27. Pedag. M. : Olvasókönyvek 
(Pósa L.sal és Bódis S.ral) (1923, 1926). 
Történelem (Lóránd L.sal) (1926). A nép
oktatás kiterjesztése (1910). Szerk. 1907— 
1909. a Népnevelők Lapját. Belső munka
társa volt a Bárczy—Weszely : Népműve
lésnek, a Körösi—Szabó : Népoktatási 
enciklopédiának, a Bardóc : Magyar Kis
dednevelés vezérkönyvének. A tanítói 
életből vett Töretlen úton c. regénye több 
kiadást ért.

Hazafias, nemzeti nevelés, nemzetneve
lés. A nevelésnek azt az irányát, amely 
arra törekszik, hogy hazaszeretettől mélyen 
áthatott érzületet és tudatállapotot gyö- 
kereztessen meg az utódok lelkében, haza
fias nevelésnek hívjuk. Csak az ilyen 
érzület és tudatállapot képesíti az embert 
arra, hogy minden cselekedetének rugójává 
és mértékévé a haza javát : erkölcsi töké
letesedését és anyagi boldogulását tegye. 
Minthogy tehát a hazafiság nemcsak meg
határozott keretek közt mozgó érzületi és 
tudatbeli készséget tételez fel, hanem 
egyszersmind ez érzületi és tudatbeli kész
ségnek megfelelő akarati és cselekvésbeli 
hajlandóságot is, ezért a hazafias nevelés 
sem elégedhetik meg a maga módszerében 
olyan eszközök használatával, amelyeknek 
nevelő hatása csupán a kedély élet és érte
lem alakításában jut kifejezésre. Az akara
tot s vele az egész jellemet is olyanná fogja 
képezni, amely az egyént arra készteti, 
hogy hazafias érzelmének erkölcsi követ
kezményeit -— mintegy belső lelki szükség
ből — a cselekvés terén is levonja. Az ily, 
etikailag egyedül értékes hazafias nevelést 
nyert egyén ismertetőjele, hogy nemcsak 
sírni és örülni tud a haza sorsán, nemcsak 
ékes szónoklatokban képes érzelmeit ki
önteni, de azt is természetesnek tekinti,

hogy minden erejét, áldozatok árán is, 
hazája szolgálatába állítsa. Ez a követel
mény csak kivételesen jelent számunkra 
rendkívüli feladatokat, pl. vagyonunk és 
életünk feláldozását, rendes körülmények 
közt már hivatásunk lelkiismeretes telje
sítésével is eleget teszünk neki. Jellemzi 
azonban mindenkép, hogy csak olyan nevelés 
eredményeként jön létre, amely a hazafias 
érzés számára minden másnál mélyebb 
talajt szántott a fiatal lélekben. Ebből 
következik, hogy az ilyen neveiéit"'tevé- 
kenysége nem merül ki a „jelszavas” haza
fiság ápolásában, hanem főleg a nemzeti 
közösség iránt tartozó kötelességeire esz- 
mélteti rá az egyént, abból a természetes 
megokolásból indulva ki, hogy a közösség 
erkölcsi, szellemi és anyagi fejlettsége egy
szersmind az egyes ember ilyen irányú 
gyarapodásának is alapja. Ennek meg
felelően a nevelés eszközeinek használatá
ban bizonyos fokozatosság fog mutatkozni. 
Eleinte, a kisgyermek-korban a szemléltető 
és cselekedtetÓ módszer kizárólagos alkal
mazhatósága folytán a hazafias érzést fej
lesztő játékok, kis versek, ünnepélyek és 
jelvények gyakorolják a legmegfelelőbb 
hatást. Később ezek fokozatosan helyet 
engednek az esztétikailag is értékes haza
fias költemények és olvasmányok uralkodó 
szerepének. Végül a serdülő kortól kezdve 
a hazai irodalom, történelem, földrajz stb. 
tanításával kapcsolatban a tudatosító 
törekvés halad az élen, a közös nemzeti 
céloktól elénk szabott kötelességekre való 
utalással, a kiváló elődök és élő kortársak 
példájára való hivatkozással. E képző
eszközök közül a nevelő egyéniségében 
rejlő példa eleven és közvetlen formáló 
erejének sem szabad hiányoznia. A hazafias 
érzés birtokában a gyermek jóformán csak 
a hazáját ismeri tanulmányaiból. Később 
azonban egyre szaporodnak világtörténeti 
ismeretei. Hazája művelődési, gazdasági 
viszonyai, szellemi és természeti kincsei 
mellett megismeri más nemzetekéit s köz
tük összehasonlítást tesz. Az összehason- ... 
lítás eredményeként mutatkozó nemzeti 
kiválóságok felismerése növeli nemzeti ön- 

-őrzetét, míg-bizony uu hiáuyöE'tápasztalása 
fokozott munkára fogja serkenteni. Az 
előbbi pozitív, az utóbbi negatív módon 
fog közreműködni abban, hogy eleinte 
inkább csak ösztönös hazafias érzése a 
nevelés tervszerű munkája, tehát céltuda
tos kulturális hatások következtében egyre 
tisztultabb alakban jelentkező s etikailag 
is értékes nemzeti érzéssé finomuljon. Itt 
a nevelésnek arra is rá kell eszméltetnie 
az ifjúságot, hogy a sajátos nemzeti értékek 
és vonások minden nemzetben megbecsü- 
lendők, mert csak ez a megbecsülés teszi 
lehetővé, hogy más nemzetek kulturális 
vívmányait nemzeti jellemünkhöz és hazai 
viszonyainkhoz idomítva saját tökéletesí
tésünkre használjuk fel. A nevelésnek ez



8 1 5 Hazaszeretet Háziipari oktatás 8 1 6

az iránya a nemzeti államok kialakulásával 
vette kezdetét, azonban — sajnos — fej
lődésének imént vázolt etikai magaslatára 
máig sem jutott el. A németeknél Fichte 
volt a megindítója, nálunk főként Kölcsey 
és Széchenyi. Újabban Széchenyi-tanulmá- 
nyai alapján Imre Sándor alkotta meg 
nálunk a magyar nemzetnevelés elméletét 
(Nemzetnevelés, 1912). Y. ö. Barankay : 
A nemzeti közszellem pedagógiája (1927, 
u. o. Írod.). L. még Kultúra.

E e p e i t .  (M. P.) Imre S . : A nemzet és az iskola 
(1902). A nemzeti érzés mivolta és jelentősége (1915, 
298). Népnevelés nemzeti alapon (1915, 879). Nemzeti 
nevelés Svájcban (1917, 585). Lotz Fr. : Nemzetnevelés 
és nemzetiségi béke (1918). Miklóssy I. : Nemzetnevelés 
(ism. 1921). Barankay L .: Nemzeti értékeink tudato
sítása a nevelésben (1927). U. a. : A nemzeti közszellem 
pedagógiája (ism. 1928). — Danka J . : Nemzeti nevelés 
(M. K. 1910). Kármán M .: A nemzeti nevelés eszméjé
nek kialakulása 1848ig (Bp. Szemle 1911, 415—17. sz.).

Barankay.
Hazaszeretet, hazafiság, nemzeti érzés.

Az erkölcsi érzelmek vagy az én-re irányul
nak, vagy a közösség kisebb-nagyobb for
májára. A közösségi érzelmek legeszmé
nyibb fajtája a hazaszeretet. Ezért is 
tartották a költők minden időben leg
méltóbbnak a megéneklésre. Gyökere tulaj - 
donkép a családhoz való vonzódásban 
rejlik. Ebből emelkedik ki a faji össze
tartozás érzése, majd a fejlődés további 
folyamataként a hazaszeretet. A létrehozói
ként szereplő lelki élmények nagyon sok
félék. Alapulhatnak külső, tárgyi szemlé
leten és bizonyos belső értékek felismeré
sén, mint ahogy a haza fogalmát is nemcsak 
az érzékelhető tárgyi elemek, a föld, a 
népesség stb. alkotják, hanem azok a 
sajátos belső értékességek, amelyeket ezek
nek tulajdonítunk. Ilyenek az egyéneket 
összekötő és egységbe fűző szellemi és 
erkölcsi vonások, dicsőséges és tragikus 
emlékek, hagyományok, tanulságok, közös 
célok, amelyek egyik nemzedékről a má
sikra öröklődnek. Vagyis az igazi haza- 
szeretet alapja nemcsak a külső szemlélet 
útján nyert s a szűkebbkörü szülőföldünk 
által közvetített érzéki benyomások, ha
nem az ezekben s az ezek mögött rejlő 
szellemi és erkölcsi értékek sorozata. Igaz, 
hogy főleg amazok hatnak ránk gyermek
korunkban, de ez a hatás rövidéletű volna, 
ha nem támogatná, nem erősítené s nem 
tökéletesítené a haza fogalmát kiegészítő 
lelki és erkölcsi értékek felismerése. Azt 
az érzületet és tudatállapotot, amelynek 
irányítója a hazaszeretet, hazafiságnak 
nevezzük. A hazafiság ennélfogva olyan 
lelki berendezettség, amelynek birtokában 
az egyén minden gondolatát, érzését és 
cselekvését attól teszi függővé, vájjon az 
a haza érdekeivel összeegyeztethető-e. Az 
ilyen ember jelleme csak a haza javára 
szolgáló értelmi, érzelmi és akarati funk
ciókat tűri meg, ellenben minden, ezekkel 
ellenkező lelki vagy cselekvésbeli meg
nyilatkozást kiközösít magából. Tehát a

feddés, korholás szintén hazafias cseleke
det, ha a hibák feltárása a haza javát 
célozza. Berzsenyi, Kölcsey, Petőfi, Szé
chenyi műveiben gyakran találkozunk a 
hazafias megnyilatkozásnak ezzel a negatív 
formájával is. Ha a hazaszeretet fogalmá
nak alkotó jegyei közül azt emeljük ki, 
amelyik az egyetemes emberivel szemben 
a hazát alkotó nép közös származását, 
tehát eleve meghatározott közös gondol
kodás-, érzés- és cselekvés-irányát, s így 
szorosabb összetartozandóságát állítja elő
térbe, akkor megkapjuk a nemzeti érzést. 
Ez az érzés sohasem mehet annyira, hogy 
az egyetemes emberit teljesen figyelmen 
kívül hagyja, mert így megakasztaná a 
nemzeti tökéletesedés lehetőségét s ezzel 
elvesztené etikai jogosultságát. Erre az 
útra téved a nemzeti érzés egyoldalú, leg
szélsőségesebb faja, a sovinizmus.

Barankay.
Hazay Olivér (1885— 1917) gimn. tr. és 

filozófus. Az értékelmélet kérdésével szá
mos tanulmányban foglalkozott. Nagyobb 
műve : Die Struktur des logischen Gegen
standes (Berlin 1915). „Egy könyv szülők, 
tanárok és volt diákok számára” címmel 
(1910) összegyűjtötte önvallomásszerü ta
nulmányait nevelési, valamint irodalom
tanítási szempontjairól. k. i.

Házi fegyelem : 1. Atyai hatalom.
Házi feladatok (elfoglaltság). Az iskola 

arra törekszik, hogy a közölt tananyagot 
a növendékek az iskolában ne csak meg
értsék, hanem el is sajátítsák. Ez utóbbi 
teljes mértékben nem mindig érhető el, 
mert az ismeretek jó részének emlékezet
ben tartása, tehát tudása, megfelelő gyakor
lást, tanulást feltételez. (Pl. szókincs szer
zése, mat., fiz. törvények, stb.). Házi fel
adatok nélkül az iskolai tanítás nem igen 
tudja megoldani munkáját. Azonban 
ügyelni kell arra, hogy H.kal ne terheljük 
túl a tanulót, akinek nap-nap után több 
tárgyból kell otthon készülnie. Ezért a
H.nál figyelemmel kell lenni a növendék 
életrendjére, munkabírására és korára. A  
házi írásbeli feladatokra, rajzokra nézve 
pedig ügyelni kell arra, hogy elkészítésökre, 
a közepes tehetségű tanulót véve mértékül, 
kellő idővel rendelkezzenek a tanulók. (L. 
még : Túlterhelés.) Péch.

Háziipari oktatás. A földműves lakosság 
téli foglalkoztatásában szociális és gazda
sági szempontból igen jelentős szerepe van 
a háziipamak, amelynek terjesztése és 
fejlesztése céljából a földművelésügyi mi
niszter évenként megfelelő helyeken átlag 
120— 140 különböző tanfolyamot szerkez
tet s azokat irányíttatja. E tanfolyamokon 
évenként átlag 2500 egyén vesz részt. 
Jelentősebb háziipari foglalkozások, ame
lyeknek oktatásáról gondoskodás történik : 
háziszövés kenderből, lenből, pamutból és 
gyapjúból ; szabás, varrás, szőnyegcsomó
zás, varrottas, hímzés és csipkekészítés;
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bőrmunka (a legutóbbi években felújúló 
régi háziipar); fűzvesszőfonás, gyékény- 
fonás, szalma- és kukoricaháncsfonés, 
cirok- és nyírfavessző-kötés, fafaragás, 
élelmiszerkészítés. Nagy Zs.

Házi nevelés : 1. Családi nevelés.
Háztartási iskola. Azok a tanköteles 

leányok, akik az elemi népiskolát elvégez
ték és tanulmányaikat más iskolában nem 
folytatják, ismétlő (továbbképző) nép
iskolába kötelesek járni. Ebben a H.ban 
általános ismeretek mellett, a háztartás 
vezetésén, a család gondozásán kívül ke
nyérkereseti foglalkozásokra is tanítanak. 
Budapesten (Prohászka O.-utca 6) 1929. 
egy modem felső háztartási iskola nyílt 
meg a polgári, illetőleg középiskolát vég
zett leányok számára, akik ott az elméleti 
tárgyakon és az angol vagy francia vagy 
olasz nyelven kívül a gyakorlati háztartási 
teendőkben és az iparművészeiben is ki
képzést nyernek.

Hazugságról akkor van szó, ha valaki 
szavakkal vagy más jelekkel nem igazat 
mond a félrevezetés szándékával. Sem az 
emlékezetbeli csalódás, sem a jóhiszeműen 
mondott tévedés, sem a jogos „restrictio 
mentalis”, sem a fantázia öntudatosan fel 
nem ismert játékai nem H.ok. A pedagógiá
ban a H. részint az erkölcsi nevelés cél
kitűzései szempontjából alkothatja vizs
gálódás tárgyát (amennyiben az igazmon
dás a legfontosabb erények egyike), részint 
pszichológiai vonatkozásban. 1. Ez utóbbi 
szempontból szükséges, hogy a pedagógus 
jól meg tudja különböztetni a valódi H.ot 
a gyermekkori képzelet (esetleg patolo
gikus) túltengése folytán előálló fabulációtól 
(mesélés) s ez utóbbinak ne tulajdonítson 
erkölcsi rosszaságot : a képzelet a gyermek
korban még nem különbözik tudatosan a 
szemlélés és észrevevés világától s a gyer
mek nem tud különbséget tenni aközött, 
ha szemléletekre emlékszik vissza s aközött, 
ha képzeteire vonatkozik az emlékezése. 
Hasonló vagy még gyakoribb forrása az 
ú. n. gyermekhazugságoknak a kritika 
hiánya és a szuggesztibilitás. Ezzel kap
csolatos az a kérdés, mily korban kezdődjék 
s mily eszközökkel és fokozatokon keresz
tül történjék az igazmondásra való neve
lés. 2. A valóságos H. fajai a gyermek- és 
ifjúkorban G. St. Hall szerint: a „hősi”
H., a párt-H., az önző H., a fantasztikus
H. és a patológikus H. Minthogy mind
egyik fajta H.nak más és más a forrása, 
különbözőkép kell őket kezelni. A pato
lógiai H., a szokásszerűvé vált H. és az 
„első” H. érdemlik a nevelő részéről a 
legnagyobb figyelmet. G. St. Hall szerint 
a H. annyira bonyolult pszichológiai jelen
ség, különösen, ha a tettetés, álnokság, 
hízelgés stb. jelenségeit is hozzászámítjuk, 
hogy a H. egyik fajának nevelői gyógyítása 
néha a másik faj megerősödését is von
hatja maga után. (G. St. H a ll: Psychol.

infantile, 1902). 3. A nevelés minden mű
vészete hiábavaló marad azonban mind
addig, amíg a H.ok végső forrásait fel nem 
fedeztük. Ilyenek a következők : a gyermek 
a felnőttek mindentudását és csalatkoz- 
hatatlanságát próbára akarja ten n i; a 
büntetéstől való félelem (ez a valódi H.ok 
leggyakoribb forrása), amely már arra 
mutat, hogy a gyermek nevelődésében 
valami hiba történt, mert elvesztette a 
büntetéshez való természetes viszonyát ; 
a H. egyik forrása a tiltott dolgok rend
kívüli vonzóereje is. Mindezen esetekben 
a H. végső indítéka a felnőtteken való 
titkos diadalmaskodásnak és a védekezés
nek a vágya (Ad. Adler, Allere), de általá
nosságban is feltehető, hogy valamennyi
H.fajtában ugyanezen végső lelki indítóok 
játszik közre. Ha sikerül a nevelőnek meg
győzni a neveltjét arról, mily céltalan e 
motívum, máris sokat nyer az erkölcsi 
nevelés számára a H. elleni küzdelemben. 
Hasonlóképpen a vallásból merített érvek, 
továbbá az önérzetre (self-respect) való 
hivatkozás is hathatós pedagógiai eszkö
zök. (Kant : „Aki hazudik, elveti és meg
semmisíti saját emberi méltóságát”. Me- 
taph. d. Sitten. Tugendlehre, 9. §). De a
H. leküzdésében a büntetés eszközei még
sem mellőzhetők teljesen.

I r o d. F. W. Foerster : Schule u. Charakter (19101“, 
25. 1. f.). Jugendlehre (1912, 311. 1. 1.). W. Stern : Zur 
Psych, der Aussage (1902). O. Lipmann u. P. Plaut : 
Die lü ge (1927, 577. 1.). L. Habrich: Päd. Psychol. 
II. (19216, 127. 1. 1). R. Alters : Das Werden der sittl. 
Person (1929, 131. 1. t.).Joh. Prüfer : Die Kinderlüge 
(1930*, Neue Elternbücherei). Cl. u. W. Stern: Erin
nerung, Aussage u. Lüge in d. ersten Kindheit (19228). 
Fr. Baumgarten : Die Lüge bei Kindern u. Jugendlichen 
(1926*). H. Schoeps : Kinderlügen, ihre Motive u. Be
handlung (1931). A Päd. Mag. 83., 171., 753., 1332. sz 
Iskolai hazugságok (M. P. 1910, 356). ]7. / / ,

Häberlin, Paul (1878— ) svájci pedagó- 
gus, gyógypedagógus és író ; tanítóképző
intézeti ig. és tr., majd berni, utóbb baseli 
egyet. tr. írásaiban főleg a nevelés céljával 
és a pszichológiának a nevelésben való 
szerepével foglalkozik. Rendkívül termé
keny író. M. : Das Ziel der Erziehung 
(19252). Wege u. Irrwege der Erziehung 
(19303). Der Gegenstand der Psychologie 
(1921). Kinderfehler (19302). Eltern u. 
Kinder (1922). Pestalozzi in seinen Briefen
(1924). Der Geist u. die Triebe (1924). 
Der Charakter (1925). Das Gute (1926). 
Allgemeine Ästhetik (1929) stb.

Hänisch, Konrad (1876— 1925) szociál
demokrata lapszerkesztő, munkásképző- 
intézeti tr., 1913— 18. porosz képviselő, 
1918—21. porosz közoktatási miniszter 
(kezdetben A. Hoffmann-nal). Mint mi
niszter közreműködött a birodalmi alkot
mány „Művelődés és iskola” c. fejezet 
szerkesztésében és az 1920. birod. iskola
értekezlet egybehívásában. A porosz okta
tásügyet szélsőséges reformszocialista szel
lemben igyekezett újjászervezni, a munkás- 
tömegeket a népnevelés (egységes nép
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iskola, népfőiskola) útján kultúrpolitikai- 
lag az összkultúrába beilleszteni, amitől 
egy „új szellemi arisztokrácia” kialakulását 
és a különböző társadalmi osztályok köze
ledését remélte. Különös gondja volt a 
népisk. tanítóságra (tanítóképzés reformja, 
fizetésrendezés). A középiskolákban a ta
nulók önkormányzatát, valamennyi iskolá
ban a szülői tanácsokat honosította meg. 
1919. rohamosan kiadott rendeletéit utóbb 
részben visszavonta, részben enyhítette.

Hecker, Johann Julius (1707—68) pie- 
tista pedagógus, Francke egyik legkiválóbb 
tanítványa, aki a hallei példa hatása alatt 
jutott arra a belátásra, hogy a különböző 
igények kielégítése érdekében többféle 
középfokú iskolára van szükség. Ezért 
1747. Berlinben megnyitotta az ,,Ökono
misch-mathematische Realschule" nevű gya
korlati irányú középiskolát, amelyet olya
noknak szánt, akik nem akarnak tudomá
nyos pályára lépni. Ez az intézet, amely 
mellé tanítóképzőintézetet is állított, mai 
nyelven szólva félig szakiskola, félig nevelő 
iskola volt, nagy hírnévnek örvendett, 
gyorsan felvirágzott, mintául szolgált más 
hasonló intézményeknek és hazai iskoláz
tatásunkra is jelentékeny hatással volt.
H. készítette a porosz (prot.) népiskolák
nak egyetemes szervezeti szabályzatát 
( Oeneral-Landschulreglement) is, amelyet 
Nagy Frigyes saját abszolút hatalmából 
1763. kiadott és megfelelő szankciókkal is 
ellátott. V. ö. Fináczy IV (169, 176). 
Wiedemann : J. J. H.s pädagogisches Ver
dienst (1900).

Hegedűs 1. István (1848— 1925) filológus 
és író. A berlini és lipcsei egyetemen is 
tanult. 1872. a kolozsvári ref. kollégium tr.,
1881. ig., 1887. a kolozsvári, 1891. a bp. 
egyetemen a klassz, filológia tr., 1910. a 
M. T. Ak., 1893. a Kisfaludy-Társaság r. 
tagja, az Erzsébet Népakadémia megala
pítója, 1920. nyugalomba vonult. M. : 
Eszmény a művészetben (1870). A hellén 
eszmék és a keresztyénség (1878). Uti- 
lismus a nevelésben (1879). Euripides 
és Goethe Iphigéniája (1880). Janus Pan
nonius és a humanisták (1893) stb. 
Számos műfordítás, esztétikai és irodalmi 
tanulmány, versek, drámai költemények. 
Kiadta Apácai Csere János pedagógiai 
munkáit. — 2. Károly (1849—1925) gépész- 
mérnök, 1874. a bp. áll. felső ipariskola ig.,
1884. a technológiai iparmúzeum főig. A 
kormány megbízásából több nyugateurópai 
államban tanulmányozta az iparoktatást. 
M. : szaktanulmányok folyóiratokban. — 
3. Sámuel (1781— 1844) tudós és lelkész, 
1807. a göttingeni egyetemen tanult, majd 
több erdélyi városban tr. és szerk. volt. 
Nagyenyed neki köszöni nyomdáját. A 
M. T. Ak. lev. tagja. M. : Poétái próbák 
(2 köt., 1837), egyházi és halotti beszédek.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770— 
1831) Leibniz és Kant mellett az újkor

legnagyobb gondolkodója, a német ideáliz
mus betetőzője, akinek hatása a maga 
korában és főleg újabban ismét, a Kantéval 
vetekedik. Teológusnak indul, több évig 
nevelősködik, 1801. Jenában előbb mint 
mtr., majd 1805. mint rk. tr. működik, 
ahol Sehellinggel szoros barátságban, ennek 
identitás-filozófiája érdekében száll síkra s 
vele együtt szerkeszti a „Kritisches Journal 
der Philosophie” c. folyóiratot. 1806. jénai 
tanszékétől megválva egyideig politikai 
lapszerkesztő, 1808— 1816. Nümbergben 
gimn. ig., 1816. heidelbergi egy. tr., majd 
1818. Berlinbe, Fichte tanszékére hívják 
meg, amelyen szinte páratlanul álló sikerrel 
működött egész haláláig. Tanítása, ame
lyet iskolája (Rosenkranz, J. E. Erdmann, 
Gans, Michelet, Rüge, F. Th. Vischer, 
Kuno Fischer stb.) ápolt és részben 
továbbfejlesztett, a maga korában valósá
gos szellemi hatalom volt, amely nemcsak 
a gondolkodásban, de a kultúra és az élet 
minden ágában éreztette hatását. H. rend
szere (az ú. n. „abszolút idealizmus”) a 
megelőző Kant-Fichte-Schelling-féle idea
lisztikus rendszerek tanításaiban gyökere
zik és ezek következetes továbbgondolá
sán épül fel. Ami azonban H.t előzőitől 
megkülönbözteti és rendszerének sajátos 
jellegét meghatározza, az főkép két pont
ban foglalható össze : 1. a szellem fogalmá
nak új, minden eddiginél átfogóbb értel
mezése és 2. a dialektikának, mint a gon
dolkodás módszerének metafizikai alkal
mazása és kiaknázása. H. ugyanazt az 
utat járja, amelyet előtte már Platon járt 
(és amelyre Kant is rálépett, anélkül azon
ban, hogy végéig jutott volna) : a filozófia 
fogalmak kifejtése, a fogalom pedig, mint 
az egyetemes és szükségképi, a keletkezés 
és elmúlás jelenségeivel szemben az időt
lenül érvényes tartalmat jelenti. A világ 
annyiban érthető meg, amennyiben a 
„logos” hatja át, tehát amennyiben egye
temes fogalmakból magyarázható. Ennek 
a felismerésnek azonban, (amelyhez a kriti- 
cizmus is eljutott) H. metafizikai fordulatot 
ad : nemcsak minden valóság „észszerű”, 
amennyiben fogalmakból értelmezhető, de 
mindaz, ami észszerű, egyszersmind reális 
is, a fogalom az egyedül létező valóság, az 
igazi realitás. S a fogalomnak és a fogalom 
realitásának szintetikus egységét nevezi H. 
ideának. Az idea lényege pedig a logikai 
önkibontakozás, amennyiben tartalmában 
megoszlik, szembehelyeződik, hogy ezután 
átfogóbb egységbe szövődjék. Az ideának 
ez az immanens mozgása, amely a tézis- 
antitézis-szintézis dialektikus ütemében 
halad előre, a mindig magasabb és teljesebb 
egység felé, hozza létre a világfejlődést, 
amely viszont a filozófiai gondolkodásban 
ébred önmaga tudatára. A világ eszerint 
tehát az idea megvalósulása és ennek meg
értésére szolgál a filozófia sajátos mód
szere, a dialektika. Az idea, a maga tiszta
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és elkülönületlen valóságában legelőbb 
mint abszolút eszme jelenik meg. Az ab
szolút eszme, amelyet H. önmagáról tuda
tos igazságnak (sich wissende Wahrheit) 
is nevez s amely átfogja, magába öleli az 
összes ideákat, időtlenül megelőzi a reali
tást, tehát tulajdonkép csak potencialiter 
létező ( =  Ansichsein). Ez az abszolút 
eszme azután dialektikus szükségképiséggel 
továbbhajt, a logos testté válik és mint 
természet lép fel. A természet : ez az eszme, 
a  maga eredeti egységétől való elidegene- 
dettségében, határtalan organikus és an
organikus alakzatra való szétbomlottságá- 
ban, vagyis „máslétében” (=  Anderssein). 
A dialektika mozgása azonban itt sem áll 
meg, a természeti exisztencia sokaságában 
az eszme nem ismerheti meg önmagát, 
hanem csakis a szellemben. A szellemben 
tér vissza az eszme a szétbomlottságból, 
— „máslétéből” — önmagához, a létezés 
„magábanvalóvá” válik és önmagára esz
mél (=  Fürsichsein). Ez az önmagára 
eszmélés nem következik be azonban egy
szerre. Míg az eszmének a potenciális léte
zésből a „máslétbe” való átmenete, vagyis 
természetté valósulása nem időbeli, hanem 
pusztán logikai (fogalmi) fejlődés, addig a 
szellem birodalmát az eszme időben hódítja 
meg, a szellem lényege a történés. Ez a tör
ténés megindul a szubjektív szellemmel, 
amelyben az eszme az egyes emberi lélek
ben bontakozik ki és ébred önmaga tuda
tára (Bei-sich-selbst-Sein). Folytatódik az 
objektív szellemben, amely az eszmének az 
egyéni, szubjektív szellem által létrehozott, 
mindamellett tartalmában egyénfeletti 
képződményekben, tehát jogban, erkölcs
ben és szociális formákban (család, társa
dalom, állam) való realizációját tárja fel 
(Für-sich-selbst-Sein). Végül betetőzését éri 
az abszolút szellemben, ahol az eszme ön
magához tér meg és ahol fogalom és 
realitás abszolút egységben él (An- und 
Für-sich-Sein). Művészet, vallás és filo
zófia alkotja ennek az abszolút szellemnek 
birodalmát. Benne valósul meg az eszme, 
mint világprocesszus, és a dialektikus 
módszer — amely ezt a processzust az 
ellentétek kifejlesztése által serkenti, s 
amelyet H., rendszerének e vázolt keretein 
belül még tovább, a legapróbb részletekben 
is mélyértelmüséggel alkalmaz, — végül 
is a filozófiában ébred teljes öntudatra. 
A filozófia az „önmagát gondoló eszme”. 
Bár a pedagógiát H. nem dolgozta ki rend
szerében, ezirányú felfogásáról jog- és 
állami ilozóf iáj ából, történeti ilozófiáj ából, 
továbbá nürnbergi gimn. igazgatósága ide
jében mondott beszédeiből mégis össze
függő képet kapunk, sőt újabban arra is 
kísérlet történt, — főleg a kultúrpedagógiai 
irány (1. o.) körében — hogy pedagógiai 
elveit egész rendszerének, kiváltképpen 
pedig az objektív szellemről szóló tanának 
összefüggéséből kifejtsék és a modern

pedagógiai elmélet alapjává tegyék. H. is, 
mint a német idealizmus képviselői általá
ban, különösen pedig Fichte, pedagógiai 
nézeteiben elsősorban a felvilágosodáskora
beli pedagógia individualizmusa és natura
lizmusa ellen foglalt állást. Míg azonban 
Fichte (1. o.) a nevelés célját és feladatát 
az autonóm erkölcsi személyiség kifejlesz
tésében látja és ezt történetíilozófiailag 
igazolja, addig H. célkitűzése az erkölcsiség 
objektív formáira irányul és ezek történeti 
fellépését is önmagukból, „objektív szelle
mükből” igazolja. „Alle Erziehung geht 
dahin, dass das Individuum nicht ein 
Subjektives bleibe, sondern im Staate 
objektiv werde” . (Phil. d. Gesch. kiadta 
Lásson, 1917. 90. 1.). Az egyéniséget, a 
szubjektív lelki kifejlettséget tehát H. nem 
becsüli ugyan le, de nem is tekinti végső
nek, hanem csak átmenetnek a végső cél 
felé, amely az erkölcsiségben nyilvánul s 
amelynek a család, a polgári társadalom 
s végső fokon az állam a hordozói. Főleg 
az utóbbinak, az államnak, mint amely az 
erkölcsi eszmét a maga megtestesült való
ságában tárja fel, tulajdonít H. a nevelés 
szempontjából elsőrangú fontosságot, úgy 
hogy pedagógia és politika — egészen a 
platoni értelemben — szoros összefüggést 
mutat nála. Ez a politikai nevelés H.nél 
az állam objektív szellemének hármas jelen
tésén alapul. Az állam u. i. 1. mint a 
nevelés célja szerepel. Minthogy benne 
valósul meg az erkölcsiség, azért a nevelés
nek ez a politikai célkitűzése H.nél ízig- 
vérig erkölcsi célkitűzés és az állampolgári 
nevelés nemcsak egy bizonyos része vagy 
formája a nevelésnek, hanem a nevelés 
általában, amely az egyénben szunnyadó 
hajlamokat és képességeket éppen az 
államban objektivált értékek szerint ki
bontakoztatja, avégből, hogy személyi
séggé formálja és ezzel az állami közösség 
eleven és értékes tagjává tegye őt. Az 
államcélnak és a pedagógiai célnak ez az 
egybeesése mindenekf elett jellemző H. 
pedagógiájára. Az állam azonban 2. a 
maga intézményszerű fennállásában is alapja 
a nevelésnek, amennyiben szervezi a neve
lési munkát és megfelelő intézményekről 
gondoskodik. Az iskolapolitikának ezeket 
a feladatait H. részben már az állami élet 
előfeltételeként fellépő polgári társadalom 
feladatkörébe utalja. Végül 3. az állam 
magában foglalja a művelődés tartalmát is, 
amelynek, hogy a cél megvalósuljon, az 
egyénekben elevenné kell válnia. A szellem 
tehát, amely az államban tulajdonképpen 
önmaga rezultátuma, azt tartalmazza, 
amit ma a kultúra fogalmával jelölünk meg. 
Hosszú dialektikus útján, amelyet a szel
lemnek meg kellett futnia, végül az állam
ban éri el legteljesebb objektivációját, 
benne valósulnak meg az összes értékek, 
sőt az abszolút szellem dialektikája is 
tulajdonképpen az államban válik „objek-
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t íw é ”. Ezért hangsúlyozza H. a gyermek 
szubjektív lelki adottságával szemben a 
kultúra tárgyi értékét, a formális képzéssel 
szemben a művelődési tartalom fontos
ságát. Mindezekkel az elvekkel H. a maga 
korában egyedül á llt ; nemcsak a natura
lizmussal került velük ellentétbe, de a 
Fichte - Schiller - Humboldt - féle humaniz
mussal és a romantika perszonalizmusával 
is. S bár filozófiája korszakos hatást gya
korolt, pedagógiai elvei, — annak ellenére, 
hogy G. Thaulow már 1853/54-ben 3 
kötetben összegyűjtve és rendszerezve ki
adta müveinek ezirányú részleteit, — 
mégsem hagytak mélyebb nyomot a század 
pedagógiai életében. Csak ma, a kultúr- 
filozófiai kutatással kapcsolatban fellépő 
Hegel-renaissance idején, fordul a figyelem 
fokozottabb érdeklődéssel pedagógiája felé 
és kezdik behatóbban méltatni ennek 
jelentőségét.

í r o d .  H. műveinek első összkiadását (részben elő
adásainak kéziratai és az előadások után készült jegy
zetek alapján) 1832—45. adták ki 18 köt.ben tanít
ványai (1840—47“). Ennek a kiadásnak, minthogy 
hosszú ideig nehezen hozzáférhető volt, némileg helyes
bített faksimile lenyomatát 1927—30. H. Glöckner 
rendezte újból sajtó alá (22 köt.). H. összes művei meg
jelentek a F. Meiner-féle Philos. Bibliothek-ban is, ahol
G. Lásson az eddig ismeretlen H.-kéziratokat is fel
használta (1927—30). K. Fischer : H’s Leben, Werke 
u. Lehre. 2 köt. (1911*). W. Dilthey: Die Jugendge- 
schichte H’s (WW. IV. 1921). Th. Haering: H., sein 
Wollen u. sein Werk (I. 1928). Nie. Hartmann : Die 
Philosophie des deutschen Idealismus. II. Hegel (1929). 
Alf. Brunswig : H. (1922). W. Moog : H. und die Hegel- 
sche Schule (1930). Fr. Rosenzweig : H. und der Staat 
(2 köt. 1920). P . Entner : H’s Ansichten über Erziehung 
(1905). P . Ehlert: H’s Pädagogik dargestellt im An
schluss an sein philosophisches System (1912). G. Giese : 
H’s Staatsidee u. der Begriff der Staatserziehung (1926).
H. Glöckner: Gedanken üb. eine neue Grundlegung 
d. Itechenunterrichts nach Hegelscher Methode (1931). 
M. Mackenzie : Hegel’s educational theory and practice 
(ism. M. P. 1911, 348). Prohászka L. : H. (M. P. 1931).

Prohászka.
Hegius, Alexander (1433— 1498) a rajna- 

melléki wesztfáliai humanizmus ősatyja, 
akit Agricola vezetett be a humánus tudo
mányokba és oktatott a görög nyelvre. 
Később az emmerichi, majd a deventeri 
iskola ig. (mindkettő a hieronymitáké 
volt), ez utóbbit humanisztikus alapon ő 
alakította át. Ennek tanúja Erasmus, aki 
az iskola tanítványa volt. Y. ö. Fináczy 
H l., 181. 1. f. Sz. Ö.

Heidelbergi Káté : a világ református 
egyházainak legegyetemesebben elfogadott 
szimbolikus könyve és mindmáig haszná
latos tankönyve, amelyet III. Frigyes 
pfalzi választófejedelem megbízásából Ur- 
sinus Zakariás és Olevianus Gáspár heidel
bergi tudósok írtak 1563. németül. A H. 
nemsokára latin fordításban elterjedt s a 
református egyházak igyekeztek mindenütt 
a nép nyelvére fordítani. Hazánkban is 
számos fordítása jelent meg, így 1577. 
Huszár Dávid, majd a következő század 
elején Szárászi Ferenc fordításában forog 
közkézen. 1619. a dordrechti református 
zsinat szimbolikus könyvnek jelentette ki. 
A  XVI. sz. vége óta hazánkban is magya

rázzák a vasárnap délutáni templomi isten
tiszteleteken. Három főrészre oszlik: az 
ember nyomorúságáról, a megváltásról, az 
ember háládatosságáról. Legfőbb pedagó
giai ereje ez utóbbi részben van, ahol a 
tíz-parancsolatot megtartó, szakramentu- 
mokkal élő és imádkozó, Istent és embert 
szerető kegyes életmódot a megváltás jó
téteménye iránti hálából örömmel végzendő 
életelvnek tanítják. A német H. 1610. ki
adása terjedelmes katechetikai bevezetés
sel és módszertani széljegyzetekkel jelenik 
meg, amelyeket később a magyar kiadások 
is átvesznek és ezzel jelentékenyen elő
mozdítják a hazai valláspedagógia sikerét. 
Erdélyben a H. változatlan szöveggel ma
rad, nálunk a XVIII. sz. közepétől a hely
tartótanács rendeletére ki kellett hagyni 
3 kérdést, amely a róm. kát. miséről elítólő- 
leg nyilatkozott. 1891. Erdős J. és Rácz
K. külön-külön kiadják a H. meg nem 
változtatott szövegének fordítását. A világ 
összes református egyházait magában fog
laló Presbiteri Világszövetségnek 1930. 
szept. 10. Elberfeld-Wuppertalban tartott 
világgyűlése alkalmából megalakult a H. 
barátainak szövetsége. A H. nemcsak a  
XVI. sz.ban szorította ki a többi ref. 
kátékat, hanem diadalmasan túlélte a többi 
századok szinte beláthatatlan tömegű káté- 
termelését is. Logikai rendszeressége, egy
szerű nyelvezete, bibliai kegyessége, egyre 
emelkedő örvendező hangulata pedagógiai 
szempontból is örökbecsűvé teszik. A 
XVI. sz.ot rajta kívül a róm. kát. Canisius- 
káté, az evang. Luther-káték és az anglikán 
Westminsteri káté élték túl közhasználat
ban. A H. döntő hatással volt a ref. dogma
tikai irodalomra, számtalan homiletikai fel
dolgozóra talált ; jelentékeny hatást tett 
a ref. énekköltészetre és énektanításra; 
nagy mértékben hozzájárult a többi pro
testáns egyházzal való testvéri együtt
érzés kifejlesztésére ; s különösen konfir
mációi, ismétlő iskolai, középiskolai vallás
oktatási célra, megfelelő módszeres felhasz
nálással, ma is sikerrel alkalmazható. Ki
tételei közül nem egy átment a nép nyel
vébe és közmondásaiba.

í r o d .  Szilágyi F . : A  H . s a  m a g y a r-  és e rd é ly - 
o rszág i p ro t.  a u to n ó m ia  a  18 . s z .b an  (1869). Erdős J. : 
A H . tö r té n e te  és iro d a lm a  (P ro t.  Szem le 1891). Gooszen, 
M. A . : D er H eidelberg sche  C atech ism us (1890). Engedi 
A . : M ag y ar ref. k á té iro d a lo m  (T heol. Szem le 1928). 
Good, James : T he  H e id e lb erg  C atech ism  in  i t s  new es t 
l ig h t (1914). Müller, K. E. F. : D ie B ek e n n tn is sch r if te n  
d e r  ref. K irch e  (1903). Lang, A . : D er H e id e lb erg er 
K a tec h ism u s  (1907). CsikesZ.

H eim atskunde s 1. Szülőföldismeret.
H ein ick e , Samuel (1729—90) német 

tanító volt. A francia Épéé jelbeszéde 
helyett siketnéma tanítványait a tárgyak 
neveinek leírására tanította. Később az 
írásbeszéd mellett a hangbeszédet (német 
módszer) is kezdte alkalmazni s ebben 
kiváló sikert ért el. A szász választófejede
lem meghívására 1778. Lipcsébe ment, ahol 
siketnémák számára intézetet alapított,



825 Heinrich Helyesírás 826

amelynek haláláig ig. volt. A spanyol 
Amman módszerét ültette át Németor
szágba ; az ő nyomán halad ma is a siket - 
némák oktatása. M. : Beobachtungen über 
Stumme u. die menschliche Sprache (1778). 
Über die Denkart der Taubstummen 
(1783). Összes művei 1912. új kiadásban 
jelentek meg. V. ö. Scherer : A siketnéma- 
oktatás és nevelés kézikönyve (1895).

Heinrich Gusztáv (1845— 1922) egy. tr., 
germanista füológus. A bp. egyetemen 
1871. mtr., 1875. a német ny. és Írod. rk., 
1878. r. tr. Az O. K. Tanács tagja, majd 
ügyv. alelnöke. Az Akadémia r. tagja, majd 
főtitkára (ezen tisztségéről 1920. lemon
dott). A M. P. Társ. elnöke (1892). A 
modem összehasonlító irodalomtörténet 
filológiai módszereit meghonosította Ma
gyarországon. Igen nagy hatást ért el 
folyóirat- és tankönyvszerkesztői munkás
ságával, a Ped. Társaságban tartott elnöki 
beszédeivel, a régi magyar irodalom körébe 
vágó tanulmányaival, valamint jegyzetes 
kiadásaival. Kutatta a magyar és német 
irodalom kölcsönhatásait. M. : Szerkesz
tette a Tanügyi Füzeteket, Magyar Tan
ügyet, Egyetemes Phil. Közlönyt, Unga
rische Revuet, az Olcsó könyvtárt és a 
Régi Magyar Könyvtárt. A szerkesztésében 
megjelenő Egyetemes Irodalomtörténet 
részére megírta a német irodalom történe
tét. Önálló m. : Bánk bán a német költé
szetben (1879). Deutsche Verslehre (19113). 
Boccaccio élete és művei (1882). A német 
irodalom rövid története (1889). Irodalom
történeti cikkek (1914). A német végzet- 
dráma (1917). A Don Juan-monda (19182). 
A bolygó zsidó mondája (19202). A német 
irodalom története (19222).

Képért. F in á c z y  : H. G .ró l (11. P. 1922). k. i.
Helfersystem: 1. Tanítósegéd-rendszer.
Hellebrant Árpád (1855— 1925). A M. 

T. Ak. könyvtámoka volt 1876 óta élete 
végéig. Mint bibliográfus maradandó érde
meket szerzett. 1886. kiadta a M. T. Ak. 
könyvtárában levő ősnyomtatványok 
mintaszerű jegyzékét ; 1896— 98. jelent 
meg a „Régi Magyar Könyvtár” III. 
részének 2 kötete (magyar szerzőktől kül
földön 1480— 1711-ig megjelent nem 
magyarnyelvű nyomtatványok időrendes 
jegyzéke), amelyet Szabó K. kezdett meg 
és H. folytatott s rendezett sajtó alá. 
Régibb bibliográfiánkhoz és nyomdászat- 
történetünkhöz ezenkívül számos adalékot 
közölt, főként a Magyar Könyvszemlében. 
Főmunkássága azonban az egyes tudo
mányszakok évi könyvészeti repertóriumai
nak összeállítására esik, amelyek a meg
felelő szaklapokban évről-évre rendszeresen 
megjelentek ; így az Egyet. Philolog. Köz
lönyben (1886— 1919), az Irodalomtört. 
Közleményekben (1893-—1924), aM. P.ban 
(1906— 1922), a Századokban (1913— 1924), 
továbbá a Magyar Nyelvben és az Etno
gráfiában. Fitz.

Hellpach, Willy (1877—) idegorvos, 
kísérleti pszichológus, ped. író és politikus. 
1920. föisk. tr., 1922—5. badeni vk. minisz
ter, 1924—5. államelnök, 1926. a demokr. 
párt birodalmi elnökjelöltje, heidelbergi 
egy. tr. H. képviselője az arisztópedagógiai 
eszmének, amelyet tudományosan pszicho
lógiai alapon, politikailag az angol társa
dalmi felfogás értelmében igyekszik érvé
nyesíteni. Mint badeni vk. miniszter 
értékes időszerű újításokat honosított meg 
a nép- és középiskolákban s evangélikus 
létére is kellő megértést tanúsított a kato
likus nevelés- és oktatásügy iránt, de 
azért megmaradt az állami iskolapolitiká
nak liberálisan demokratikus felfogása 
mellett. M. : Die Wesensgestalt d. deut
schen Schule (19262). Prägung. 12 Ab
handlungen aus Lehre u. Leben d. Er
ziehung (1928). Lehmann R. halála után 
szerk. Internationale Jahresberichte für 
Erziehungswissenschaft.

Helsinkii Egyetemi Magyar Tudományos 
Intézet: 1. Külföldi tudományos kapcsolatok.

Helvétius, Claude Adrien (1715—71), 
francia író és filozófus. Pedagógiai szem
pontból két munkája tarthat számot 
érdeklődésre : „De l’Esprit*- (1758) és 
ennek bővebb kifejtése : „De l’Homme, 
de ses facultés intellectuelles et de son 
éducation“ (csak a szerző halála után 
jelent meg : 1772). Mind a kettőben írójuk 
forradalmi szelleme és szélsőséges szenzua- 
lista felfogása nyilvánul. E felfogás szerint 
nincsenek velünk született képességek, 
hanem lelki életünk egész teljességében 
azoktól a külső hatásoktól függ, amelyek 
érzékeinken keresztül a környezet részéről 
érnek bennünket, ennélfogva lelki jelen
ségeink mind az érzetekre vezethetők 
vissza. Ebből következik, hogy ha az 
embert formáló hatásokat a nevelés útján 
kellő tervszerűséggel irányítjuk, tetszésünk 
szerint alakíthatjuk az emberi lelket s 
akár lángészt is nevelhetünk, vagyis a 
nevelés mindenható (l’éducation peut tout).
H. a viszonylagos erkölcstan híve. Tagadja 
az abszolút erkölcsi elvek létezését és azt 
vallja, hogy minden emberi tevékenység 
végső indítéka az érdek és az önzés. E 
szenzualista irányú s paradoxonokban 
bővelkedő pedagógiai elméletet sikeresen 
cáfolta már kortársa, Diderot (Réfutation 
suivie de l’ouvrage d’Helvétius, intitulé : 
L’Homme).

í r o d .  Oeuvres (1795). O. Lanson: Manuel biblio- 
graphitjue de la littérature frangaise moderne 1500—• 
1900. 111. 814—6. 1. (1911). ö. Compayré: Histoire 
critique des doctrines de l’éducation en France depuis 
le seiziéme siede. I I .  166—204. 1. (1904J). d . K e im :
H . , sa vie et son oeuvre (1907). Mostratne : Die Päda
gogik des H. (1891). F in á czy  E .: H. pedagógiája. (A 
Magy. Filoz. Társaság Közleményei XI. 225—56. 1. és 
kny. 1911). U. a. : Az újkori nevelés története (98— 105.
I. 1927). R ácz L .: H. (Athenaeum 1917. 40—51. 1.).

N. J . B.
Helyesírás tanítása. A H. tanítása igen 

nehéz munkát ró az iskolára, m. p. annál
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nehezebbet, minél jobban eltér a H. a 
kiejtéstől. Ez az eltérés főkép azokban a 
nyelvekben nagy, amelyekben a H. több 
évszázad óta nem változott lényegbevágó 
módon és így messze elmaradt az élő
beszéd fejlődésétől. Ilyen ú. n. történeti
H.a van pl. az angol nyelvnek vagy a 
franciának, azért e nyelvek H.ának meg
tanítása sok fáradsággal jár. Könnyebb 
a feladat akkor, ha a H. nem állapodott 
meg a nyelv fejlődésének valamely régi 
fokán, hanem igyekszik a mai kiejtést 
tükröztetni, mint pl. az olasz nyelvben 
vagy a magyarban. Az iskola emberei álta
lában mennél egyszerűbb H.t kívánnak, 
hogy megtanítására ne kelljen sok időt és 
szellemi erőt pazarolni. A magyar iskolák
ban tanított nyelvek közül az utóbbi idő
ben a francia nyelv H.a ment át némi 
könnyítést jelentő változtatáson 1900/1- 
ben, továbbá a különféle német államok
nak egymástól meglehetősen eltérő H.át 
is sikerült az 1901-i berlini H.i értekezleten 
úgy összeegyeztetni, hogy megalkothatták 
a minden németnyelvű államban érvényes 
egységes német H.t. A magyar H. szabá
lyait legutóbb 1922. állapította meg a M. 
Tud. Akadémia, s e szabályzatot a vk. 
miniszter még ugyanazon évben vala
mennyi magyar iskolára kötelezővé tette, 
1930. pedig újra elrendelte, hogy iskoláink
ban csakis az Akadémia H.i szabályzata 
szerint szabad írni (Hiv. Közi. XXXVIII. 
évf. 167. 1.). A H. tanításának végső célja 
az, hogy írásunk egészben véve ösztönössé 
váljék, vagyis hogy általában helyesen 
tudjunk írni anélkül, hogy különösebben 
gondolnánk rá írás közben. Azonban ezt a 
célt a tanulók átlagával legjobb esetben 
csak a középiskolai oktatás végén lehet 
elérni ; az elemi iskolában meg kell elé
gednünk azzal a szerényebb célkitűzéssel 
is, hogy a tanulók helyesen tudják írni a 
leginkább használatos szavakat és szó
alakokat. A H. tanításának legjobb módját 
régebben a tanítás folyamán szerzett ta
pasztalatok segítségével igyekeztek meg
állapítani anélkül, hogy valami közmeg
egyezés jöhetett volna létre. A X IX . sz. 
végén a kísérleti pedagógiának egyik meg
alapítója, W. A. Lay, majd utána több 
más kutató is (köztük E. Meumann) kí
sérleti vizsgálatokat végzett a H. lélek
tani folyamatának elemzésére. Bár ezek a 
kísérletek sem döntötték el végleg a kér
dést, mert eredményeik nem voltak min
denben egybevágók, a tanítás gyakorlata 
mégis számos tanulságot merített belőlük. 
Annyi már a tapasztalati megfigyelések 
alapján is tudott dolog volt, hogy a H. 
megtanulásának lelki folyamatában a kö
vetkező mozzanatok szerepelnek : a szót 
halljuk, látjuk, kimondjuk, leírjuk, meg
jegyezzük írásmódját és elmélkedünk róla. 
Azonban a kísérleti vizsgálatokkal éppen 
azt akarták pontosan megállapítani, meny

nyi szerepe van a H. megtanulásában a  
fülnek, a szemnek, a beszéd szerveinek, a 
kéznek, az emlékezetnek és az értelemnek. 
A kísérletezők nem jutottak ugyan egy
séges eredményre, de a tanítás gyakorla
tára nézve enélkül sem kétséges, hogy 
mivel a tanulók különféle képzettípusok
hoz (1. o.) tartoznak, a hallásnak, a látás
nak, a beszéddel járó nyelvmozgásnak és 
az írással járó kézmozgásnak össze kell 
kapcsolódnia, hogy szoros asszociáció jö
hessen létre a kimondott szó és írott képe 
között. Tehát hogy megtanuljuk valamely 
szónak H.át, a szót helyesen kell hallani 
és kimondani, helyes alakban kell látni és 
leírni ; hogy e helyesen írt alakot meg
jegyezhessük, jól meg kell figyelni, és hogy 
látási emlékképe idővel el ne mosódjék, 
nem szabad elszigetelve hagyni, hanem 
valamely H.i kategória vagy szabály alá 
kell foglalni. Ehhez képest az egy, esetleg 
több órára is kiterjedő H.i módszeres egy
ség a következő módon tagolódik : 1. Elő
ször alkalmas szóanyagot kell gyűjtenünk. 
Minthogy ismeretlen szavakon nem lehet 
a H.t tanítani, oly szavakra van szüksé
günk, amelyeknek jelentése teljesen világos 
a tanulók előtt. Ezért a tanulók szókincsé
ből — a beszédgyakorlatoknak egy-egy 
tárgyi körén belül maradva — kérdések 
segítségével előhívunk oly szavakat, ame
lyek magukban foglalják a megtanítandó
H.i jelenséget. 2. Kimondjuk a szót, 
ügyelve a kiejtés tisztaságára, s ugyanígy 
kimondatjuk néhány tanulóval külön- 
külön, azután karban az egész osztállyal. 
Ezzel gyakoroljuk a tanulók fülét a hangok 
helyes felfogásában, beszélő szerveiket 
pedig a tiszta kiejtésben. De tudatossá is 
kell tenni az éles hallást és a jó kiejtést, 
ennélfogva a szón akusztikai elemzést 
végeztetünk a tanulókkal. Meg kell figyel- 
niök a hallott és kimondott szót, hogy 
nyomban számot adhassanak róla, milyen 
sajátságokat vettek észre a szó kiejtésében 
(pl. hosszúság-rövidség). Olykor a szó
tagonként való hangoztatás is szükséges.
3. Felírjuk a táblára a szót oly módon, 
hogy ami megjegyezni való H.i nehézség 
van benne, azt aláhúzzuk vagy színes 
krétával írjuk, hogy a szem számára ki
emelkedjék. A tanulókkal hangosan el
olvastatjuk az általuk látott szóképet, 
ismét ügyelve a helyes kiejtésre. Ezzel 
gyakoroljuk a tanulók szemét a szóképek 
helyes felfogásában, egyúttal pedig gondos
kodunk a kimondott szónak és írott képé
nek összekapcsolódásáról. Az írott szóképet 
ismét elemeztetjük a tanulókkal (a szónak 
optikai elemzése). Saját megfigyelésük 
alapján meg kell vizsgálniok, hogyan van 
írva a szó ; meg kell állapítaniok, mire 
kell ügyelni a szó írása közben, tehát észre 
kell venniök az írásnak a kiejtéstől való 
eltérését. Nagyon tudatossá kell tennünk 
a tanulókban a kiejtés és az írás közötti
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különbséget; azt, hogy igen sok esetben 
nem úgy írunk, mint ahogy beszélünk (pl. 
játszik kiejtése : jáccik). Természetes, hogy 
azokkal a szavakkal kell többet foglalkoz
nunk, amelyeket nem a kiejtés szerint 
szokás írni, mert ezeknek a H.a nehezebb. 
Igen nagy hiba volna, ha a tanító a H. 
megtanulása kedvéért betű szerint való, 
mesterkélt kiejtésre szoktatná a tanulókat 
(pl. mond-ja e helyett : monygya, él-jen 
e h. : éjjen). Az elemi iskolában némelykor 
szükséges ugyan, hogy betűzve is ki
mondjuk a szót, de ilyenkor mindig rá 
kell mutatni arra, hogy ez a hangoztatás 
nem egyezik meg a természetes beszéddel. 
4. Ha a tanulóknak már nyelvtani isme
reteik vannak, nyelvtanilag is elemeztetjük 
a szót. Felbontjuk elemeire : tőre, képzőre, 
ragra, ráeszméltetjük a tanulókat a szónak 
eredetére. Megvizsgáltatjuk velük, mi az 
oka annak, hogy úgy írjuk a szót. Ezzel 
a megértést is segítségül hívjuk az emlé
kezet támogatására és tudatossá tesszük 
a tanulók H.át. így  nem gépiesen tanítjuk 
a H.t, hanem gondolkodtatva, a belátásra 
építve ; nem elszigetelve, hanem össze
kapcsolva a nyelvtannal s a középiskolában 
a nyelvtörténettel. így  a tanulók H.i 
tudása nem az emlékezet mechanikus drill- 
jén fog alapulni, hanem a nyelvi művelt
ségen. A magyar H.ban különösen fontos 
ez a nyelvtani műveltség, a képzővel el
látott és ragozott szó elemeinek felisme
rése, mert H.unk igen sok esetben fel
tünteti a szónak az iskolázott nyelvérzék 
számára világos elemeit (etimológiai elv), 
ő. Minden tanulóval leíratjuk az akusz
tikailag, optikailag, esetleg nyelvtanilag is 
elemzett szóképet ; ezzel gyakoroljuk a 
tanulók kezét a helyes szóalakok írásában. 
Régi tapasztalat, hogy kisebb gyermekek 
írás közben egészen önkénytelenül halkan 
ki is mondják a szót, vagy legalább is 
ajkukat mozgatva írnak. Ezt meg kell 
nekik engedni, mert a kísérleti vizsgálatok 
igazolták, hogy a szavak leírásának halk 
kimondással való kísérése fokozza a H. 
tanulásának eredményét. 6. Az így meg
tanult szóalakokat kellő számú és időben 
célszerűen elosztott ismétlésekkel jól be is 
kell gyakorolni, ezért otthon többször le
íratjuk a tanulókkal, azonkívül az olvasó
könyvből más hasonló példákat is keres
tetünk velük, s ezeket is megbeszélj üli. 
A módszeres egységet tollbamondással 
fejezhetjük be ; ezzel ellenőrizzük tanítá
sunk eredményét és megvizsgáljuk a 
tanulók tudását. Az iskolában már régóta 
kialakult a H. gyakorlásának három 
módja : a másolás, a tollbamondás és az 
emlékezetből való leírás. Ezek közül volta
képpen csak a másolás áll a H. megtanu
lásának szolgálatában, ellenben a tollba
mondás és az emlékezetből való leírás 
csupán a már megszerzett H.i ismeretek 
alkalmazására, tehát ismétlésére és meg

szilárdítására ad módot, egyúttal pedig a 
vizsgálat céljára is felhasználható. E gya
korlatoknak bizonyos kellékeik vannak. 
A másolás csak kisebb gyermekeknek való, 
és csak jól megértett, a H. szempontjából 
előre feldolgozott szöveget szabad másol
tatni. Rendszerint összefüggő szöveget 
másoltassunk, egyes szavakat csupán a 
különösen nehéz H.i esetek begyakorlására 
írassunk (pl. Batthyány-utca, Dessewffy- 
utca). Kísérleti vizsgálatok szerint az írott 
szövegek másolása jobb eredménnyel jár, 
mint a nyomtatott szövegeké. A tollba
mondásban bizonyos fokozatokat létesít
hetünk azzal, hogy vagy előre megfigyel
tetjük a szövegnek H.i sajátságait, vagy 
csak egyes nehezebb H.ú szavakra hívjuk 
fel a tanulók figyelmét, vagy minden elő
zetes figyelmeztetés nélkül diktálunk. Min
denesetre szükséges, hogy a tollbamon
dandó szavak között ne forduljon elő 
olyan, amelynek H.át a tanuló még nem 
tanulta, továbbá ne halmozzuk a külön
féle H.i nehézségeket és ne diktáljunk 
sokáig (kisebb tanulóknak legfeljebb egy 
félóráig). A tollbamondás módja az, hogy 
a szöveget először végig felolvassuk a meg
értés előmozdítása végett, azután a mon
datokat szavanként mondjuk tollba mér
sékelt tempóban. Nem kell a szavakat 
folyton ismételni, hanem a végén újra 
elolvassuk a mondatot, hogy aki elhagyott 
belőle valamely szót, pótolhassa. Az 
emlékezetből váló írást hasonlókép vagy 
összekapcsoljuk a H.ra való figyelmezte
téssel, vagy nem. Nehéz szöveget itt sem 
ajánlatos kiválasztani, különben a gyakor
lat hibával lesz tele. A H.i szabályok 
szerepe abban áll, hogy összefoglalják a 
hasonló eseteket, tehát irányításul és ellen
őrzésül szolgálnak. A helyes eljárás azon
ban nem az, hogy egyszerűen közöljük a 
szabályokat, hanem fel kell fedeztetni őket 
a tanulókkal. Evégből példákat gyüjtétünk 
velük, hasonló szóalakokat kerestetünk ki 
az olvasókönyvből s ezeket mindjárt ren- 
deztetjük. Azután e példák alapján maguk
kal a tanulókkal állapíttatjuk meg a sza
bályt ; így jobban megjegyzik, mint ha 
készen kapják ; végül pedig begyakoroljuk. 
Csak kevés szabályt tanítsunk, rövid fogal
mazásban és csak a legfontosabbakat, 
amelyek valóban megkönnyítik a H. meg
tanulását. Általában ne sokat foglalkoz
zunk a szabályokkal, mert a H. megtanu
lásának egyetlen biztos eszköze a folytonos 
gyakorlás. Ezért a középiskolában is minden 
magyar órán Írassunk nehezebb H.ú 
szavakat és minden óra végén írassunk 
tollbamondás után a diáriumba (1. o.). A 
tanulóknak kezükbe kell adni a hivatalos
H.i szójegyzéket is, és meg kell tanítani 
őket a szavak megkeresésére. Vitás mód
szertani kérdés, vájjon rendszeresen tanít
suk-e a H.t vagy alkalomszerűen, azaz
H.i kategóriák szerint szemeljük-e ki az
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anyagot vagy az oktatásnak többi részé
hez fűzzük és a tárgyi oktatás rendjén 
haladjunk. Az utóbbi eljárás kevésbbé 
száraz és formalisztikus jellegű, de a terv
szerű haladás hiánya miatt kevésbbé gaz
daságos is. Tanácsosabb ennélfogva a 
kettőt összekapcsolni. Az elemi iskola 
I—II. osztályában tárgyilag összetartozó 
szavak H.át tanítsuk, minden szó írását 
különálló dolognak tekintve. Amint a 
gyermekek elvonóképessége fejlődni kezd, 
áttérhetünk a rendszeres tanításra. A III. 
osztálytól kezdve már megfigyeltethetjük 
a szavaknak közös H.i sajátságait és gyüj- 
tethetünk hasonló írású szavakat. A kö
zépiskolában továbbfejlesztjük és kiegé
szítjük az elemi iskolában szerzett H.i 
ismereteket. A központozás tanítása külö
nösen nehéz feladat. Mondattani ismeretek 
szükségesek hozzá, ezért az elemi iskolában 
nem is lehet igazán megtanítani. A mondat
végi írásjelek (. ! ?) használatát ezen a 
fokon is megértik ugyan a tanulók, de már 
a vessző vagy éppen a pontosvessző hasz
nálatának megtanulását a későbbi iskoláz
tatás idejére kell fenntartanunk. Mind
amellett már az elemi iskolában rá kell 
szoktatni a tanulókat arra, hogy minden 
írásjelet jól megfigyeljenek és pontosan 
leírjanak. Régebben gyakori volt a tanítás
ban az a hiba, hogy rosszul írt szóalakokat 
adtak a tanulók elé kijavítás végett. Ezzel 
azt érték el, hogy a tanulók megtanulták 
azt, ami rossz, holott a cél éppen az, hogy 
mennél kevesebb helytelen szóformát lássa
nak a tanulók, és így mennél kevesebb 
zavaró körülmény akadályozza őket abban, 
hogy a helyesen írt szóalakokat biztosan 
emlékezetükbe véssék. L. még : Diktálás. 
Élő nyelvek tanítása.

I r o d. A magyar H. szabályai. Hiv. kiadás. Újabban 
átvizsgálta, 1922. máj. 22. összes ülésén elfogadta és 
kiadta a M. Tud. Akadémia. Valamennyi iskolára nézve 
kötelezővé tette a vk. min. 1922. okt. 11-én 4250. elnöki 
8z. a. kelt rendelete (19318). Mezei O. S. J . : Gyakorlati 
jellegű magyar H. (A Zászlónk Diákkönyvtára 57). 
A tanuló ifjúság számára a M. T. Ak. nyomán (1923) 
VoUay F. : A magyar H. szabályai a kétes írású szavak 
jegyzékével (1925). Altai R. : Magy. H. (Schenk). 
Balassa J. : A magy. H. szabályai szójegyzékkel (19137) 
Kelemen B. : A magyar H. kis szótára (192511). 
Horváth E. (szerk.): Helyesírási szótár (1927). Padi 
E .: A magy. nyelv és H. gyakorlókönyve (1931). 
Tolnai V .: Magyarító szótár a szükségtelen idegen 
szavak elkerülésére (1928*). Kresznerics E . : Idegen 
személy- és helynevek szótára kiejtéssel (Szombathely, 
1930). Regeln für die deutsche Rechtschreibung. Hrsg, 
im Aufträge des Preussischen Ministeriums für Wissen
schaft, Kunst u. Volksbildung (1931). Der grosse Duden. 
Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremd
wörter (192910). Kemény F . : Az új egységes német H. 
<0. K. T. K. XXXV. 276—8., 295—9). U. a. : A francia 
H. és syntaxis reformja (M. P. XI. 227—49 és külön 
1902). U. a .:  Az egységes német H. szabályai szó
jegyzékkel (19084). W . A. L a y : Führer durch den 
Rechtschreibunterricht, gegründet auf psychologische 
Versuche (18971, 19226). E. Meumann : Vorlesungen 
zur Einführung in die experimentelle Pädagogik und 
ihre psychologischen Grundlagen. III. (1922*). P. Reiff : 
Theorie und Praxis der Rechtschreibmethoden u. Grund
sätze des Rechtschreibunterrichts in experimentell- 
pädagogischer Untersuchung (1920). H. Schiller : Studien 
u. Versuche über die Erlernung der Orthographie (1898). 
A . Franken: Der Rechtschreibunterricht auf statisti

scher u. experimenteller Grundlage (1928). W. Hopff — 
K . Willeke: Praktisches Handbuch für den Recht
schreibunterricht (1929). R. Lange : Praktisches Hand
buch für den Rechtschreibunterricht (192918). K. Linke : 
Methodik des Rechtschreibunterrichts (19284). E. 
Lüttge: Die Praxis des Rechtschreibunterrichts auf 
lautlicher Grundlage (19289). L. Müller : Vom Deutsch
unterricht in der Arbeitsschule 66—73. 1. (19316). P . O. 
Münch : Dieses Deutsch 11 Ein froher Führer zu gutem 
Stil 75—87. 1. (1929). H. Plecher : Handbuch für die 
Methodik des deutschen Sprachunterrichts 458—508. 1. 
(1927*). A. Rude: Die Neue Schule u. ihre Unterrichts
lehre. II. Bd. 1. Teil. 187—204. 1. (1931). P. Vogel : 
Methodik des Deutschunterrichts der Volksschule 58—69. 
1. (1931). O. Wolff : Das Arbeitsprinzip im Rechtschreib
unterricht (1914). J. J . Wolff : Der Rechtschreibunter
richt (1926). Th. Duggen : Sachreihen im Rechtschreib
unterricht (Zeitschrift für Deutschkunde (1925). Wörter
buch und Rechtschreibunterricht (u. o. 1927). O. Wecker : 
Sachreihen im Rechtschreibunterricht? (u. o. 1926). 
P. Oarz—O. Hartmann: Deutschkundliches Arbeits
buch für die Volksschule. Heft 1—6. (1931*). O. Kar- 
städt: Diktate (1929*). «7. Lüttge: Stilmuster-Diktate 
(1923). M. Reiniger: Lebensvolle Diktate (19301*). 
Barcsai J . : A H. és a nyelvi magyarázatok tanítása 
(1930). Dezső L . : A magyar H. rendszeres tanításának 
módszere (1929*). A H. és a nyelvi magyarázatok új 
tanítási módszere mesékkel (1930). Frank A.—Drozdy 
O y .: Hogyan tanítsunk a népiskolában? (1930). Kehrer 
K .—Krehnyay B . : Pedagógiai szemináriumok. A ma
gyar nyelv tárgyköre (1930). Lux O y.: A H. tanulása 
(Népt. L. 1924). Weszely Ö .: A magyar nyelvi oktatás 
vezérkönyve az elemi népiskolák tanításanyagához. I. 
19—25. 1. (1917). A modern pedagógia útjain. 358— 
74. 1. (1918*). Nagy J . Béla.

Helyes testtartás. A ferde testtartás a 
gyermek növekedésével nem szűnik meg, 
hanem állandóan rosszabbodik. Ezért 
erre a kérdésre ma sokkal nagyobb súlyt 
vetnek, mint a múltban. A test függőleges 
helyzetben való tartását és a törzs mozgé
konyságát a csigolyákból felépített gerinc
oszlop és ennek az oszlopnak rugalmas 
porcokkal való kipámázása biztosítja. 
Olyan ez az oszlop, mint egy rúgó. Úgy 
is viselkedik. Nem merev rúd, hanem 
oldalról nézve egy S alakban meghajlott 
rúgó. Ha ezek a görbületek oldalnézetben 
felfokozódnak, akkor keletkezik : lordozis 
(ágyék), Mfozis (háti görbület túlságos 
megnagyobbodása). Ha ez az S alakú rúgó 
oldalra megdől, ezt az állapotot skoliozis- 
nak mondjuk. Ilyenkor a test szimmetriája 
is megváltozik, ez pedig a belső nemesebb 
szervek anatómiai eltolódása miatt már 
nem közömbös. Ezen alapszik az iskolai
H. nagy fontossága ; az iskolában ugyanis 
a helytelen ülés kialakíthat egy átmeneti 
jellegű skoliozist, amely esetleg állandó
sulhat is. De ha ez az eset nem következik 
is be, a helytelen testtartás miatt a belső 
nemesebb szervek más anatómiai hely
zetbe kerülnek és biológiai funkciójukat 
nem tudják már tökéletesen elvégezni. 
(L. még : Gerincoszlopelferdülés.) Bárczi.

Helyettesítések. Amikor a tanítótestület 
valamelyik tagja betegség vagy egyéb ok 
miatt hiányzik, az igazgató kötelessége 
helyettesítéséről úgy gondoskodni, hogy a 
tanításban a lehető legkisebb fennakadás 
se álljon be. Rövid ideig tartó esetekben 
az igazgató a maga hatáskörében, esetleg 
szakszerű helyettesítéssel gondoskodik az 
órák ellátásáról; tartósabb elmaradás
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esetében felsőbb hatóságától helyettes 
alkalmazását kéri. Általános elv az, hogy 
helyettesítés miatt órákat sem összevonni, 
sem elhagyni nem szabad. Péch.

Helyi népművelési bizottságok: 1. Iskolán- 
kiv-üli népművelés.

Henning, Hans (1885— ) pszichológus és 
pedagógus, 1922 óta danzigi egy. tr. M. : 
E. Mach als Philosoph, Physiker u. Psycho
log (1915). Aufmerksamkeit (1925). Psy
chologie d. Gegenwart (1925). Kiadta 
Münster berg Grundzüge d. Psychotechnik 
c. művét.

Henry, Victor (1889—) pedagógus és 
filozófus, berlini főreálisk. tr., egyet. mtr. 
A kultúrpedagógiai irány híve és kivált
képpen E. Spranger szellemében és az ő 
hatása alatt foglalkozik a nevelés elméleti 
kérdéseivel. M. : Das erkenntnistheoreti- 
sche Raumproblem (1915). Wissenschafts- 
u. Unterrichtslehre (1920). Einheitsschule 
u. Bildungseinheit (1922). Das Bildungs
problem (1925). Glaube u. Frömmigkeit 
(1925). Gott, Welt u. Mensch (1925). 
Glaube u. Persönlichkeit (1925). Neuer 
Geist u. neue Stoffe im Religionsunterricht 
der deutschen Schule (1927). Lebensfragen 
der Gegenwart (1931).

Hensel, Paul (1860— 1930) 1902 óta 
erlangeni egy. tr. M. : Ethisches Wissen 
u. ethisches Handeln (1889). Carlyle (1900) 
Hauptprobleme d. Ethik (1903). Rousseau 
(1907, 19 1 22). Der Neuhumanismus (Vom 
Altertum zur Gegenwart, 1919). Montaigne 
u. die Antike (1925).

Herbárium : 1. Növénygyűjtemény.
Herbart, Friedrich Johann (1776— 1841).

1. Élete és munkái. Kora ifjúsága még 
beleesik a német racionalizmus végső ki
lengéseinek idejébe. Első tanítói wolffianu- 
sok voltak. Kitűnő nevelésben részesült. 
Különösebb tehetséget árult el a görög és 
latin nyelv, a matematika és a zene iránt. 
Sokoldalú műveltségéből már korán ki
emelkedik filozófiai érdeklődése. Egyetemi 
tanulmányait Jénában végezte, ahol Fichte 
hatása alá került. Mesterének szélsőséges 
idealizmusa váltotta ki benne, mint maga 
mondja, a realizmust. Jenái tanulmányai 
végeztével egy Steiger nevű svájci család
nál nevelői állást vállalt. Leginkább ez a 
gyakorlati tevékenység fejlesztette ki pe
dagógiai hajlandóságát s az akkor szerzett 
tapasztalatai közben alakultak ki későbbi 
rendszeres pedagógiai elmélkedésének kör
vonalai. 1800. Brémában találjuk, ahol 
egyetemi tanszékre készül. 1802. Göttin - 
genben habilitáltatta magát és előadásait 
pedagógiai kollégiummal nyitotta meg. 
Székfoglaló előadásában a pedagógiai el
mélet és gyakorlat viszonyát fejtegette. 
1805. ugyanott a filozófia rendkív. tr. 
Irodalmi munkásságának intenzív meg
indulása is erre az időre esik. 1809. meg
hívást kapott a königsbergi egyetemhez, 
Kant egykori tanszékére, amelyet leg

utóbb Krug foglalt el. Itt gyakorló osztá
lyokkal egybekapcsolt pedagógiai szemi
náriumot alapított, hogy hallgatóit be
vezesse a pedagógiai elméletnek alkalma
zásába. Königsbergben 24 évig volt egye
temi tr. s ez az idő munkássága betetőzé
sének kora; 1833. ismét visszatér Göttin- 
genbe, ahol haláláig működik. Első göttin- 
geni tartózkodásának idejére (1802— 1809) 
esik : „Pestalozzis Idee eines Abc der An
schauung” c. müve (1802), amelyben be
hatóan foglalkozik a svájci pedagógusnak 
a szendéiét didaktikai szerepére vonatkozó 
alapgondolataival. Ugyancsak ebben az 
időszakban adta ki következő m üveit: 
„Über die ästhetische Darstellung der 
Welt als Hauptgeschäft der Erziehung”, 
melyben kifejti, hogy eszményi világképet 
kell a nevelésnek nyújtania ; „Die Haupt
punkte der Logik” (1806), továbbá: 
„Allgemeine Pädagogik aus dem Zwecke 
der Erziehung abgeleitet” az első tudo
mányos pedagógiai rendszer a világiroda
lomban (1806) ; végül „Allgemeine prak
tische Philosophie” (1808). Königsbergi 
tanárságának időszakába (1809— 1833) 
esnek: „Erziehung unter öffentlicher Mit
wirkung” (1810), „Vorschläge zu einem 
pädagogischen Seminar”, „Lehrbuch zur 
Einleitung in die Philosophie” (1812), 
„Bemerkung über einen pädagogischen 
Aufsatz” (1814., melyben az érdeklődést, 
mint a pedagógia alapfogalmát méltatja 
és a vallásoktatás alapvető jelentőségét 
mutatja ki a nevelésben), „Lehrbuch zur 
Psychologie” (1816), „Pädagogisches Gut
achten über Schulklassen und deren Um
wandlung” (1818), „Psychologie als Wis
senschaft, neubegründet auf Erfahrung, 
Metaphysik und Mathematik” (1824—25), 
„Allgemeine Metaphysik nebst den An
fängen der philosophischen Naturlehre 
(1828—29), „Kurze Encyklopädie der 
Philosophie aus praktischen Gesichtspunk
ten” (1831), „Überdas Verhältnis des 
Idealismus zur Pädagogik” (1931), (ebben 
Fichte rendszerének alapgondolatát bí
rálja), végül: „Briefe über die Anwendung 
der Psychologie auf die Pädagogik” (1831), 
amely töredékes voltában is magán viseli
H. mélyreható elmélkedésének nyomait. 
Második göttingeni tartózkodásának ide
jére (1833— 1841) esik legrendszeresebb, s 
egyúttal legérettebb pedagógiai m üve: 
„Umriss pädagogischer Vorlesungen” 
(1835), amelynek még 2. kiadását is meg
érte. Magyarra fordította Nagy J. Béla 
(1932). E fordítást bevezetéssel ellátta 
Fináczy Ernő. 2. Pedagógiájának filo
zófiai alapjai : H. pedagógiájának tudo
mányos jellegét kiváltképpen filozófiai 
alapvetése adja meg. A rendszer két alap
pillére : az etika és a pszichológia ; de az 
utóbbi metafizikájától függ. a) Metafizi
kája. Alapfogalom a reálé, a valóságosan 
létező, amely merőben egyszerű, s kizár
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minden kvantitást, vagyis minden tért és 
id ő t ; mert ha a reálé akár térbeli, akár 
időbeli mennyiség volna, részekből kellene 
állania, ami azonban egyszerű mivoltának 
ellene mond. A lélek is ilyen reálé : sem 
tabula rasa, miként Helvétius hirdette, 
sem spontán módon működő szubstancia 
(Leibniz szerint). Eredetileg sem képzetek, 
sem érzelmek, sem vágyak nem lakoznak 
benne ; nincs tudata magáról vagy másról ; 
s nincsenek meg benne apriori a szemlélés 
és gondolkodás formái (miként Kant 
akarta). A lélek egyszerű misége ismeretlen. 
Bizonyos annyi, hogy lélek és test két 
egészen különböző dolog. A reálóknak 
önfenntartó erejök van, mely akkor érvé
nyesül, ha két reálé valamiféle viszonyba 
kerül egymásai; ilyenkor mindkét reále 
igyekszik magát a maga miségében fenn
tartani. Ezek az önfenntartások az egyetlen 
történések a lelki életben. A lélek önfenn
tartási aktusai a képzetek. Mivel pedig a 
képzetek ebben az önfenntartási küzde
lemben erőt fejtenek ki, az erő pedig 
kvantitás, s mint ilyen mérhető, azért a 
képzetek gátlásának mennyisége matema
tikai úton megállapítható. A lélek ilyetén- 
kép képzetekből, vagyis önfenntartási 
aktusokból álló gépezet (Die Seele ist eine 
aus Vorstellungen aufgebaute Maschine), 
íg y  függ össze H. lélektana metafizikájá
val. b) Lélektana. H. szerint tehát a lélek 
olyan reálé, amelynek létfenntartó ereje 
a képzetalkotás. A lélek minden történése 
a képzetre vezethető vissza. A képzet- 
alkotás a léleknek elsődleges, ősi tevékeny
sége, ezzel szemben az érzelem és törekvés 
másodlagos, járulékos jelenségek. Az érzel
mek csak tünékeny állapotai a képzetek
nek, az akarat pedig a legerősebb képzet 
érvényrej utása. H. tehát képzetpszicholó
giát hirdet. Aszerint, hogy egyidejűleg 
egyenlő, vagy ellentétes képzetek kerülnek 
a tudatba, különböző képzetösszeköt.tetó- 
sek keletkeznek. Ezek a kópzetkapcsolások 
a szellem sztatikájának és mechanikájának 
törvényszerűségei szerint mennek végbe. 
Mindez ma már túlhaladott álláspont. 
Nagy érdeme azonban H.nak, hogy a tudat
egység felismerésével végét veti a még min
dig népszerű Wolff-féle tehetségelmélet
nek, amely a lélek külön funkcióit önállóan 
működő erőknek tekinti, továbbá, hogy 
az új és a régi képzetek, kapcsolataiban 
megpillantja az appercepció (1. o.) lényegét. 
Az appercepció szerinte nem egyéb, mint 
új képzeteknek régi képzetek alapján való 
birtokbavétele. Lélektanában a képzet 
központi jelentősége szolgált alapul ahhoz, 
hogy az oktatás feladatát a képzetek meg
munkálásának módjában találta, c) E ti
kája. H. az etikát az esztétika egyik részé
nek tartja, amennyiben szerinte, az er
kölcsi értékítéletek lényegökben ugyan
olyan természetűek, mint a szép alakokra, 
körvonalakra stb. vonatkozó, szoros érte

lemben vett esztétikai értékítéletek: fel
tétlenek, a tetszés vagy nem tetszés szub
jektív érzelmeit kizáróak, bizonyításra 
nem szorulók, s egyetemes érvényűek. 
Eredetük azonos, vagyis a szépre és jóra 
irányuló értékelésünk ugyanabból a forrás
ból fakad. Kanttal együtt H. az erkölcs 
lényegét a jóra irányuló akaratban, szán
dékban látja, de a kategorikus imperativus 
formális meghatározását nem tartja elég
ségesnek s azt vizsgálja : mikor mond
ható az akarat jónak? vagyis : mi a jó
akarat tartalma? Arra a megállapításra 
jut, hogy miként a szép birodalmában 
vannak bizonyos elemi viszonyok (ará
nyosság stb.), úgy vannak az erkölcsi világ 
területén is bizonyos elemi akaratviszo
nyok, amelyek mindenkiben azonos er
kölcsi megítélést váltanak ki. Ezek az 
ősi akaratviszonyok bizonyos normatív 
természetű eszmékben jutnak kifejezésre. 
Az etika feladata a jóra irányuló akarat
viszonyoknak megfelelő eszmék megálla
pítása. H. öt ilyen normáló eszmét talál, 
melyek az egyénre vonatkoznak, és azok
nak megfelelő úgynevezett öt rendszert, 
melyek a társas közösség erkölcsös életét 
szabályozzák. Amazok : belső szabadság, 
tökéletesség, jóakarat, jog és méltányos
ság. Belsőleg akkor vagyok szabad, ha 
magatartásomban hű vagyok elveimhez. 
A tökéletesség eszméjén, a jóra irányuló 
akarat intenzitását érti H. A jóakarat 
eszméjében az önösség kizárásának moz
zanatával egy másik akarat érvényre jutása 
érvényesül. A jog eszméje két akaratnak 
egy tárgy elnyeréséért folytatott küzdel
mében való igazságszolgáltatást jelenti. 
A méltányosság eszméje azt jelenti, hogy 
a jónak el kell nyernie jutalmát, a rossz
nak büntetését . A társas közösség erkölcsös 
életének feltételeit megteremtő rendsze
rek : a lelkes társaság rendszere, a művelő
dés rendszere, a közigazgatás rendszere, 
a jogi és a büntető rendszer. Az eszmékre 
való törekvés az erény. Az erény meg
valósulását az egyén és az iskola életében 
a pedagógia, az emberi közösség életében 
pedig a politika alapozza meg. 3. Peda
gógiája. H. szerint a nevelés az etikából 
meríti célját, a lélektanból a célhoz vezető 
eszközöket. A cél a fentiek szerint az 
erény, vagyis az erkölcsiség jellemszilárd
sága. (Charakterstärke der Sittlichkeit.) 
Semmi más célja a nevelésnek nincsen, s 
minden eszköz ennek a célnak áll szolgá
latában. Ezek az eszközök (ténykedések, 
funkciók) : a kormányzás, az oktatás és 
a vezetés. (Regierung, Unterricht, Zucht.) 
A kormányzás a külső rend megteremtését 
célozza. Lényegesen különbözik a vezetés
től, amely mindenkor az erkölcsi belátásra 
épít. Az oktatás legközelebbi vonatkozás
ban van a nevelés feladatával, mert az 
oktatás fejleszti a belátást leginkább ; az 
erkölcsi akarat nevelése pedig főleg a be
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látáson nyugszik. Az oktatás feladata a 
gyermek képzet anyagának elemzése és 
szétszórt képzeteinek összetűzése, rende
zése, alakítása és bővítése. A képzetek eme 
megmunkálásának módjától várja H. az 
erkölcsi belátás létrejöttét. Azzal, hogy az 
oktatást ekként a nevelés szolgálatába 
állította, mintegy legfőbb eszköznek is
merve el a cél érdekében, megalapítója 
lett a nevelő-oktatás fogalmának. (Er
ziehender Unterricht.) Hogy az oktatás a 
jellemnevelés végső céljának megvalósí
tásához döntően hozzájárulhasson, érdek
lődést kell keltenie. Ez az oktatás közelebbi 
célja. Nem eszköz, hanem eredmény: H. 
szerint az a szellemi mozgalmasság, mely
nek mint sarkalló erőnek meg kell maradnia 
akkor is, ha az ismeretanyag vagy annak 
részei kiszorulnak a tudatból. Ezt az 
ösztönző erőt H. sokoldalúnak kívánja, 
azaz : az általános műveltség kívánalmát 
hangsúlyozza, amely szerinte a sokoldalú 
érdeklődésben alapozódik meg. Az érdek
lődési nemek megállapításában a képzetek 
megszerzésének módjára van tekintettel. 
Mivel szerinte képzetekhez tapasztalás 
vagy érintkezés útján juthatunk, meg
különbözteti a megismerés és a részvét 
érdeklődési körét. Aszerint, hogy a tapasz
talati megismerés konkrétumokra, törvény
szerű összefüggésekre, vagy esztétikai vi
szonylatokra vonatkozik, a tapasztalati 
érdeklődés körén belül megkülönbözteti 
az empirikus, a spekulatív és az esztétikai 
érdeklődést. Amennyiben pedig a részvéten 
alapuló érdeklődés egyes emberekre, a 
társadalomra, vagy Istenre irányul, be
szél szimpatétikus, szociális és vallási 
érdeklődésről. H. tehát az oktatás közép
pontjául a sokoldalú érdeklődésen alapuló 
altalános műveltséget teszi s a művelődési 
irányok lényeges ágazatait az általa meg
jelölt érdeklődési körökben határozza meg. 
Az érdeklődés sokoldalúsága mellett a 
szellemi erők egységét és egyenletes mér
tékben való kifejlesztését hangsúlyozza. 
( Gleichschwebendes vielseitiges Interesse.) A 
tanítás sarkpontjait tehát az érdeklődés 
felébresztésében, annak sokoldalúságában, 
egységében és harmónikus voltában látja. 
A sokoldalúság feltételének vizsgálata 
vezeti őt el a tanítási fokozatok (1. o.) 
megállapításához. A szellemi életben álta
lában, s így az oktatásban is két fázis : 
az elmélyedés és eszmélkedés ritmikusan 
váltakoznak egymással. ( Vertiefung und 
Besinnung.) Mindegyiken belül egy nyugvó 
és egy haladó mozzanat állapítható meg, 
tehát a tapasztalás érdeklődési körén belül 
összesen négy tanítási fokozat különböz
tethető meg. 1. A nyugvó elmélyedés 
fokozata az egyes dolog világos szemléletét 
jelenti. (Stufe der Klarheit.) 2. A haladó 
elmélyedés fokozata a rokonképzotek ke
resésében és társításában nyilvánul. (Stufe 
der Assoziation.) 3. A nyugvó eszmól-

kedés fokozatán a nyert fogalmi is
meret a már megszerzett ismeretek 
rendszeréhez sorakozik. (Stufe des Sys
tems.) 4. A haladó eszmélkedés fokán : 
az új ismeret alkalmazása következik. 
(Stufe der Methode.) E fokozatok a ta
nuló lelkében egymást követő állapoto
kat jelölik. Ezekhez kell igazodniok az 
oktatói eljárás fokozatainak: mutatni 
(zeigen), összekapcsolni (verknüpfen), ta
nítani (lehren, a szó emfatikus értelmé
ben) és alkalmazni (philosophieren). A  rész
véten alapuló érdeklődési körrel kapcso
latos fokozatokat H. csak vázlatosan 
dolgozta ki. Aránylag röviden tárgyalja 
H. a vezetés (Zucht) mivoltát és teendőit 
is. Az első kézenfekvő kérdés, mely itt 
felmerülhet : miben különbözik a kormány
zás (Regierung) a vezetéstől (Zuchttól, 
amely szónak fegyelmezéssel való fordítása 
félreértésekre vezethet). Amaz a jelennek 
szól, a nevelés és oktatás sikere érdekében 
szükséges külső rendet, az engedelmes
séget akarja megteremteni (mintegy a 
legalitást akarja létrehozni) ; a vezetés 
ellenben a jövőbe tekintő közvetlen akarat- 
nevelés, amelynek eszközei az oktatáson 
kívül esnek, de azt párhuzamosan kísérik 
és hatásában megerősítik. Míg a kormány
zás paranccsal és fenyegetéssel, szoktatás
sal és felügyelettel igyekszik célt érni, sőt 
megtűri szükség esetén a büntetést is 
(nem zárva ki a testi fenyítést sem), 
addigaZueht nem más, mint a növendékek
kel való gyengéd, tapintatos, bizalmat keltő 
bánásmód, amely tőle első sorban mindig 
a jót tételezi fel, tekintettel van becsület- 
érzésére, 8 általában mindenre, ami a 
személyiség fogalmában egyesül. A Zucht a 
kedélyre akar hatni s azért csakis a nevelő 
és növendék állandó érintkezésével old
hatja meg feladatát. A növendék jellemé
nek objektív részét (vagyis egyéniségének 
már meglevő sajátságait) fokozatosan 
akarja bizonyos elvek, maximák szerint 
való cselekvésmódra indítani, vagyis (H. 
terminológiája szerint) a jellem objektív 
és szubjektív részét összhangzásba hozza. 
A vezetés evégből többféle lehet : tar
tóztató v., vagyis a helyes cselekvés- 
módnak hasonló körülmények közt való 
állandósulása; meghatározó v., amelynek 
célja, hogy a gyermek képes legyen ön
erejéből szabadon választani, és szabá
lyozó v.,  amely maximák szerint való cse
lekvésre készteti a serdülő növendéket.

Radák.
4. Pedagógiájának méltatása. H. ma 

már történeti jelenség. Napjainkban 
nincsen számbavehető pedagógus, aki 
H.ot mindenben követhetné. Erkölcstanát, 
amelyből a célt meríti, kategóriáinak önké
nyessége miatt sok támadás érte; lélektana, 
amelynek didaktikájában oly nevezetes 
szerepe van, merőben túlhaladott : a 
pszichikai mechanizmus, amellyel a lelki
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élet minden jelenségét magyarázza, nem 
elégítheti ki többé a gyermek spontaneitá
sét nagyra becsülő mai nevelőt és tanítót. 
Ma már alig képzelhető el továbbá oly peda
gógia, mely a testi nevelést külön pedagó
giai funkciónak el nem ismeri és a nevelés 
társadalmi vonatkozásaira aránylag oly 
kevés súlyt vet. Nem egyezik a ma általá
ban elfogadott állásponttal az sem, hogy 
H. elkülöníti a kormányzást és vezetést, 
azaz : mintegy mesterségesen széjjelvá
lasztja a legalitásra és a moralitásra 
nevelést. Ezek a fogyatkozások és hiányok 
azonban nem mondanak ellen ama meg
állapításnak, hogy H. a legjelentékenyebb 
pedagógiai elmélkedők közé tartozik, kinek 
hatása korunkig is elér. Ma sincsen a 
pedagógiának egyetlen oly problémája, 
amelynek területén nem kellene ő vele 
leszámolnunk. Nem lehet elsiklani fölötte. 
Ebben rejlik nagysága. A nevelői gondol
kodás számos pontján korszakos indításai 
vannak. Az erkölcsiségnek mint a nevelés 
minden mozzanatát átható egyedüli célnak 
kitűzése, a nevelő oktatás fogalmának, 
vagyis az oktatás és nevelés egymásra
utaltságénak megállapítása, és e benső 
viszonyra alapított didaktika részletes 
kidolgozása, az érdeklődés fogalmának az 
oktatás középpontjába állítása, a képzet
kapcsolások mikéntjének az oktatás szem
pontjából való erős hangsúlyozása, a 
tanítás módszeres menetének a gyermeki 
elméhez szabott elvszerü alapra helyezése, 
az egyes tantárgyak nevelő értékének a 
végcél szempontjából való méltatása, rövi
den : H.nak az a tette, hogy a nevelés
tanból, mely az ő koráig alig volt más, 
mint vulgáris tapasztalatok gyűjteménye, 
vagy pusztán intuíció útján megtalált 
elvek foglalata, rendszeres tudományt 
alkotott, amelynek minden egyes része 
szorosan összefügg egymással és egyetlen 
vezérgondolatból, a célból volt levezethető 
( aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet), 
mindenkor elvitathatatlan érdeme marad. 
A H.féle pedagógiának a mester életében 
aránylag kevés híve volt : egyrészt esz
méinek rendkívül tömören kifejezett saját
szerűsége és állásfoglalásának a hagyomá
nyos pedagógiai felfogásoktól merőben 
«ltérő volta miatt, másrészről a német 
idealizmusnak a nevelői gondolkodás ala
kulására is kiható tekintélye miatt igen 
lassan tudott érvényesülni ez az újszerű 
pedagógiai rendszer. Csak H. halála után 
tett szert példátlan népszerűségre. Német
országban a kilencvenes évekig majdnem 
szuverén hatalommal uralkodott H. a 
nevelői elmélet terén ép úgy, mint a köz
oktatás gyakorlatában, különösen a nép
oktatásban. Óriási tábora keletkezett a 
herbartianusoknak. Lassanként H. gon
dolatai a német birodalom határain túl is 
elterjedtek : legelőször Ausztriában, ahol 
1848. az Entwurf tantervébe is behatolt

H. didaktikájának a szelleme. Francia- 
országban csak a nyolcvanas évektől 
kezdve válik H. ismertté (Roehrich, Pin- 
loche, Mauxion, Compayré) ; legkimerí- 
tőbben méltatta francia nyelven hazánkfia 
Gockler Lajos (La pédagogie de Herbart, 
Paris, 1905. 404 1.). Olaszországban is a 
nyolcvanas évek óta kezdik H.t ismerni 
(Fomelli és Credaro művei alapján). 
Angliában csak a X X . század első tizedé
ben, amikor német földön már nagyon 
megfogyatkozott H. híveinek tábora, tűnik 
fel neve a pedagógiai irodalomban : Adams, 
Felkin, Dodd és Fennell mellett főleg 
Hayward volt az, aki szinte agitatórius 
módon és nem minden túlzás nélkül szállt 
síkra H. pedagógiája mellett. Ugyancsak 
ebben az évtizedben terjednek el ennek a 
pedagógiának eszméi az Északamerikai 
Egyesült Államokban. Hazánkban e rend
szernek utat tört és azt egyúttal nemzeti 
szellemmel telítette Ziller személyes tanít
ványa, Kármán Mór, akinek ezirányú hatá
sa különösen két területen érvényesült. 
Egyik a bpesti tanárképző és gyakorló isko
lája, amelyből a H. didaktikájának szelle
métől ihletett fiatal tanárok hosszú sora ke
rült ki; a másik az 1879. évi tanterv (a hoz
závaló módszeres Utasítással), mely szinte 
zseniális módon és a gyakorlati tanítás 
számára is hasznosítható mértékben való
sította meg H.nak az anyag hézagtalan- 
ságára és fokozatosságára, a szukcesszív 
és szimultán kapcsolásra (koncentráció) 
vonatkozó elvi követelményeit, alapul 
véve nem az emberi, hanem a nemzeti 
művelődésnek a nyelvben és irodalmában 
tükröződő folyamatosságát. Az egész moz
galom hatása alatt az oktatás országszerte 
tudatosabbá és tervszerűbbé vált ; a peda
gógiai elméleti belátás szükségességének 
érzése széles nevelői körökben gyökeret 
vert, s érzékeny pedagógiai köztudat jött 
létre, amely a köznevelés terén tilalomfát 
állított a renyhe visszaesésnek ép úgy, mint 
minden ötletszerű kísérletezésnek. H. pe
dagógiájának csillaga azonban már a 
XIX. század utolsó tizedében halaványulni 
kezdett (Natorp), hogy utóbb új irányok 
feltűnése és elhatalmasodása következté
ben (naturalisztikus törekvések, társa
dalmi p., kísérleti p., személyiség peda
gógiája, kultúrpedagógia stb.) mindinkább 
háttérbe szoruljon és történeti világításba 
kerüljön. Ámde ha nem is mint élő rend
szer, de mint állandó elmélkedésre késztető, 
szuggesztív hatású eszmék foglalata ma 
is lelkiismeretes tanulmányozásra kötelezi 
ez a pedagógia mindazokat, akik a nevelő 
oktatást hivatásszerűen intézik.

í r o d .  A. Zimmer: Führer durch die deutsche 
Herbart-Literatur (1910). A magyarnyelvű H.-irodalmat 
1896-ig összeállította Waldapfel J., a M. P. V. (1896) 
évf. 506—512. 1. Azóta jelentek meg : Csura M .: H. 
pedagógiai elvei (Nemzeti kultúra, 1912). Fináczy E. 
ismertetése Gockler L .: La pédagogie de H. (Paris, 
1905) c. művéről (M. P. 1905. 556—560). Gockler L. : 
H. jelentőségéről (Család és Iskola. 1913. 2. sz.). ü. a. :
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H . fejlődése (UJ Elet. 1913.1 ,74—88). U. a . : H. peda
gógiája, mint tudományos rendszer (Uj Élet. 1913. I, 
575—590). ü. a . : H. erkölcstana (Népműv. 1915. I, 
25—37). ü. a . : H. lélektana (Népműv. 1917. II, 345— 
347). U. a . : Rein szemináriuma Jénában (M. P. XX  
(1911), 489—495). Hajdú J. : Az irodalmi oktatás H. 
pedagógiájában (1918). Halmi P . : Rein V. (Nemz. 
Nőnevelés 1917. 235—237). Imre S . : Rein Nagy Nevelés
tana (Népműv. 1910. 70—77). Kármán-Emlékkönyv 
(1897). Kármán M. Pedagógiai Dolgozatai (1909). 
Kelemen I . : H. Amerikában (M. P. XVI (1907, 91—93). 
Komis Gy. : W. Rein (M. K. 1910. 557—561). Krausz 
S . : A Herbart—Ziller—Rein-féle didaktikai elmélet 
és gyakorlat. (1902. Ism. Bihari F. M. P. X I (1902), 
642—644). Lázár Sz. : A Methodus foka a did. elmélet 
történetében és a physika oktatásban (1910). Nagy J . : 
Ziechner H.s Aesthetik c. könyvének ism. M. P. XX. 
(1911, 363—367). IJ. a . : A pedagógia viszonya az 
ethikához és pszichológiához H.nál (M. P. XXI (1912) 
221—224. 1.). Gy. Nagy J . : H. ifjúkori fejlődése (M. 
P. XXIV (1915), 76—79). Ozorai: Rein és a német 
iskolarendszer (Népműv. 1910. III, 78—84). Schneller
I. : A tanárképzésről (M. P. VIII (1899), 417—450).
ü. a. : Alkalmi megjegyzések H. lélektanának alap
tételeihez (Athen. 1899. 620—629). U. a.: H. pedagógiá
jának alapjai és a személyiség elve (M. P. XXIII 
(1914) 472—485). Seilei I . : H. etikája (1931). Simonyi 
Z .: Rein V. (Izr. Tanügy. 1917. 9. sz.). Szelényi Ö. : 
Rein V. ped. rendszere (Népműv. 1917. II. 345—351). 
Tóth Q .: A matematikai oktatás H. pedagógiájában 
(Pécs, 1926). Vágvölgyi B. : A tanítás fokozatainak 
elmélete és gyakorlata. 1904 (Ism. Bihari F. M. P. 
XIV. (1905), 167—168). Waldapíel J . : A gimn. tan
terv revíziója (M. P. VI (1897), 218—229, 302—314). 
17. a. : A tanárképzésről és egyebekről (M. P. VIII 
(1899), 497—536). Weszely Ö. : Rein V. (Népműv. 
1910. III, 65—69). Tettamanti B . : A közösség gondolata 
Kármán M. neveléselméletében (1928). H. pedagógiai 
előadásainak vázlata, ford. Nagy J. Béla, bevezetéssel 
ellátta Fináczy Ernő (1932). Fináczy,

Hercegi nevelők, így  nevezik azokat a 
kiváló férfiakat, részben előkelő egyházi 
méltóságok viselőit, akik a XVII. sz. folya
mán Franciaországban a királyi család 
sarjadékainak nevelésével foglalkoztak. Az 
abszolút monarchia korában, amikor a nép 
sorsa tisztán és egyedül a korlátlan hatal
mat élvező uralkodó kezébe volt letéve, 
észszerűnek látszott az a felfogás, hogy a 
trón várományosait a lehető leggondosabb 
nevelésben kell részesíteni, mert a derék 
emberré neveit fejedelem uralma alatt bol
dog lehet a nép és virágzó az ország. Ez 
magyarázza meg, hogy a legjelesebb írók 
és tudósok is szívesen vállalkoztak akár 
mint elmélkedők, akár mint gyakorlati 
nevelők az ifjú hercegek nevelésében való 
részvételre. E H. között szerepel pl. La 
Bruyére, Fénelon, Fleury, Fléchier stb. 
(L. o. és Ad usum Delphini.)

í r o d .  O. Compayri: Histoire critique des doctrines 
de l'éducation en France depuis le seiziéme siódé. I. 
291—323. és 371—88. 1. (1904’) Fináczy: Az újkori 
nevelés története (1927). A .  J. B.

Herder, Johann Gottfried (1744— 1803) 
a  XVIII. századnak ez a legelevenebb 
hatóerőt képviselő német gondolkodója, 
a felvilágosodott racionalizmus tipikus 
ellenfele, a humanitás-eszmének lelkes pro
pagálója, a népköltészet, a gótika és 
Shakespeare szépségeinek fölfedezője, az 
„Észak mágusának”, Hamannak a tanít
ványa és Goethének ifjúkori útmutató 
mestere egész életében megkülönböztetett 
érdeklődéssel viseltetett a nevelés kérdései

iránt. Ismételten adott kifejezést ama meg
győződésének, hogy saját eszméi teljes 
kialakításához szüksége van a tanításra, 
amely tevékenysége közben tisztulnak fo
galmai. Lelkes, érdeklődést keltő tanító 
volt egész életében, aki magával tudta ra
gadni tanítványait és semmit sem nézett 
le jobban, mint a száraz, lelketlen, tanuló
kat kínzó pedantériát az oktatásban. Ko
rán alkalma volt magát ebben a mester
ségben gyakorolnia ; a szegény mohrun- 
geni kántortanító fia gyakran segített aty
jának már egész kis korában is az iskolá
ban. Később Königsbergben, egyetemi ta
nulmányai mellett is, ráért tanítói mester
séget folytatni; majd Rigában kapott ok
tatói állást. Jellemző, hogy beköszöntő be
szédében (1765. VI. 27.) arról szólt, hogy 
az iskolában is kellemnek és bájnak kell 
uralkodnia. Szerinte a nevelés sikere vagy 
sikertelensége elsősorban a nevelő személyi
ségének hatásán múlik. 1769 májusában 
megkezdett nagy nyugati útját főleg 
azért tette meg, hogy a német, holland, 
francia és angol iskolákat megismerhesse. 
Mikor Rigába visszatért, egy nagy livlandi 
nemzeti iskola felállítását tervezte. Az 
életre kiható nevelés lebegett már itt is 
végső célként lelki szemei előtt. Mikor 1771 
májusában Bückeburg grófjánál udvari 
papi állását elfoglalta, első gondja itt is 
az iskola volt. Bizonyítja ezt a „Grundriss 
des Unterrichts für einen jungen Adeligen” 
c. tanulmánya, amelyről maga a gróf azt 
jegyezte meg, hogy így valószínűleg még 
királyfi sem nevelkedett soha. 1776. Wei- 
marba kerülve, magas papi állása mellett 
az ottani iskolák felügyeletét is vállalta. 
Hamarosan tanítóképzőt szervezett, hogy 
a kis weimari államnak állandó tanítói 
kart biztosítson, amely még a gyakorlati 
élet kérdéseiben, földművelési dolgokban 
is vezetőjévé váljék a népnek. Újjászer
vezte az egész népoktatást és maga is írt 
tankönyveket, illetőleg tervezett ilyeneket. 
Különös gondot fordított a gimnázium 
megreformálására. Az egyoldalú latin isko
lázásnak ellensége volt és lehetőleg ki- 
egyenlítést törekedett létrehozni a huma
nisztikus és realisztikus nevelés elvei kö
zött; Basedow nyers utilitarizmusát azon
ban erősen elítélte. Értékes pedagógiai 
megfigyelései és elvei ebből a korból iskolai 
beszédeiben vannak lefektetve, amelyeket 
később „Sophron”-jába gyűjtött (1. to
vábbá „Herders Schulreden”). Pedagógiai 
nézetei a következőkben foglalhatók össze: 
a nevelés fogalmának döntő jegye az ön
zetlenség. Az iskolának egyetemes emberi 
nevelést kell nyújtania. Sem rendi neve
lésre nincs szükség, sem pedig olyanra, 
amely az egyén jövendő életpályáját nézi. 
A nevelés a természetadta erők kifejlesz
tését jelenti. Az iskolában tehát olyan tudo
mányokat kell tanítani, amelyek humani
zálnak, vagyis embert formálnak a szó leg-
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nemesebb értelmében, azaz az ember lelki 
erőit összhangzóan művelik. Az iskolai ta
nulmányoknak képzeletünket és feltaláló 
képességünket, értelmünket és ízlésünket 
is fejleszteniük kell. Hirdette továbbá a 
jónak és igaznak a szépségét és ezeknek 
egybeolvadását, amit a hellén müvekből 
sajátíthatunk el legjobban, mert mindig 
mértéktartók, arányosak, egyszerűek és 
szemléletesek, nemesek és tartalmasak. 
A humanitás meggyökereztetésére legal
kalmasabb mód ezért a görög nyelv és iro
dalom tanulmányozása. Aki ezek szellemé
ben nevelődött, az mindenütt és minden
ben a jót, szépet és igazat fogja keresni: 
erkölcsi személyiséggé fog fejlődni. Nagy 
haladást jelentett mindez a XVIII. sz.ban, 
amely egyébként teljesen a felvilágosodott 
racionalizmus uralma alatt állott. Herder 
(és utána Goethe) szólaltatta meg először 
Németországban a régi görög szellemet a 
maga eredeti tisztaságában. Elsőnek hir
dette azt az igazságot, hogy nem a merev 
racionalista törvények uralkodnak a vilá
gon, hanem a belső középpontból a kül
világba ható szabad fejlődés által előírt sok
kal komplikáltabb és rugalmasabb, mert 
élőbb szabályok. Mindezt pedig a görögök
től tanulta. így  válik teljesen érthetővé, 
hogy miért ítélte el Herder a göttingai 
humanistákkal együtt a latin nyelvokta
tásnak minden más ismeret közlését ki
záró egyeduralmát, különösen pedig azt a 
„pokoli” utat-módot, amelyen az akkori 
idők tanítása haladt. A középiskola újjá
szervezése körül éppen ezért a következőket 
követelte : a latin nyelv engedjen tért más 
hasznos tárgyi ismeretnek is ; élő nyelv 
módjára igyekezzenek tanítani a la tin t; 
ne kényszerítsék e nyelv tanulására azokat 
a tanulókat, akiknek később szükségük 
nem lesz reá. Legjobban az a középiskola
típus fog megfelelni, amely a három leg
alsó osztályban a latin nélküli reáliskolát, 
illetve ehhez hasonlót követel s csak a 
felső tagozaton mutatja a voltaképpeni 
gimnáziumi formát. Herder azonban min
dig újra meg újra visszatért (mint leglénye
gesebbre) a nevelő egyéniségére, jellemére 
és arra a szent buzgalomra, erkölcsi ko
molyságra, lelkesedésre, amely a született 
pedagógust jellemzi, ő  maga a szó legneme
sebb értelmében véve nevelői egyéniség 
volt.

í r o d .  H.s pädag. Schriften. Hg. v. Kefersteln (1902). 
R . Lehmann: Die deutschen Klassiker. (Die grossen 
Erzieher IX—X. k.). Fallenbüchl F . : Herder neveiési 
elvei (1901). J. M. Andreas : H. as an educator (1917). 
Th. L itt:  Kant u. Herder als Deuter der geistigen Welt 
(1930). Findety IV., 220—226. H. halálának 100 éves 
fordulója(M. P. 1904). H. és a reáliskola (M. P. 1916,87). 
G. Lorenz: Drei Nationalschul-Entwürfe aus klassischer 
Zeit (1917, Päd. Mag. 641. s z . ; az 5—29. 1.: Herders 
Entwurf einer livländischen Nationalschule in seinem 
„Tagebuch meiner Reise 1769” ). Koszó.

Hcrodek Károly (1873— ) 1905 óta a va
kok orsz. intézetének ig. A nyugateurópai 
államokban tanulmányozta a vakok ügyét.

Munkatársaival elkészítette a vakok orsz. 
intézete általános (1905) és zenei tantervét
(1907), a Braille-írás-olvasás tanítását tan
tervileg biztosította, a Braille-hangjegy- 
rendszert a zenei oktatásba bevezette, 
létre hozta a vakok óvóját és könyv
tárát (1907), a gyengetehetségű vak gyer
mekek oktatásáról intézményesen gon
doskodott. 1928— 29. megnyitotta ha
zánkban a csökkentlátású gyermekek 
első iskoláját és a vak-siketnéma gyer
mekek oktatását bevezette. A világ
háborúban megvakult katonák ügyének 
szakreferense volt, a gyógypedagógiai ta
nárképzőn a vakok oktatása módszer
tanának előadótanára. M. : Közérdekű 
tudnivalók a vakokról (19032). Tanulmány
úti jegyzetek (1902). Pivár I. életrajza 
(1905). A vakok Braille-rendszerű írásénak 
ismertetése (1916*). Mentsük meg a vakot
(1915). Emlékkönyv a vakok József 
nádor kir. orsz. intézete százéves fennállá
sának ünnepe alkalmára (1926). A vakok 
Braille-rendszerű írásának ismertetése (tel
jes és rövidített írásban) és a könyvtár 
jegyzéke (1931).

Herodotos. Már a német humanizmussal 
bejutott az iskolába értékes tartalma és 
nyelve miatt. A magyarországi iskolákban 
csak az Entwurffal vált általánossá : a VT. 
oszt. második félévében heti 4 órában ol
vasták a perzsa háborúk történetét. Ettől 
kezdve végig megmaradt a gimnáziumban, 
még a görögpótló tárgyak keretében is. 
Az 1926-i tantervben csak igen kis mérték
ben érvényesül : a VI. oszt.ban mintegy 
kéthónapi időre szorítottak helyet száméra. 
Ilyen kis szerepe csak 1871. volt, amikor 
a VIII. oszt. heti 4 órájában Homeros és 
Platon mellett olvastatták. Ma a tanítás 
már nem korlátozódhatik csupán történeti 
tárgyú részleteire, bár művének tervével és 
művészi tagozásával s az egészet átható val
lás-erkölcsi szellemével H. nagy figyelmet 
érdemel. Emellett ki kell emelkednie H.nak 
mint elbeszélőnek is és éppen az ilyen üde 
és kedves szemelvényeken, amelyeket az 
ifjúság nagy érdeklődéssel szokott olvasni, 
kell megéreztetni az első történetírónak az 
eposztól való függését. Hasonlóképpen 
földrajzi és néprajzi kitéréseivel kapcsolat
ban kell megrajzolni Ionia szellemi életét, 
mint az empirikus tudományok hazáját 
s egyúttal a herodotosi racionalizmus hor
dozóját. A jelenleg rendelkezésre álló rövid 
időben tehát fokozott felelősséggel kell a 
tanárnak eljárnia a legjellemzőbb részletek 
kiválogatásában s azok minden fontos 
részletre kiterjedő módszeres feldolgozá
sában. Jirka.

Herrnhuti nevelésügy. A herrnhuti val
lásfelekezet és testvórközsóg ( Evangelisch» 
Brüderunitát) gyökerei a XV. századba 
nyúlnak vissza és a Csehországból kiván
dorlásra kényszerült huszitákból fejlődött. 
Később (1722.) oltalmat találtak a gr.
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Zinzendorf Lajos által alapított Herrnhut 
városkában és önálló vallási testületté ala
kultak. Ma három egymás mellé rendelt 
(német-svájci, brit és amerikai) tarto
mányra tagozódnak, amelyeknek községei 
az egész világon el vannak terjedve. Hitük 
lényege : az eleven vallás felkeltése a szent- 
írás alapján és a közösség ápolása. Az ifjú
ság nevelését egy Isten által külön rájuk 
bízott feladatnak tekintik. Ez a nevelés 
eredetileg szigorúan pietisztikus szellem
ben folyt, idővel azonban enyhült. A tanítás 
módszer és cél tekintetében nem igen kü
lönbözik a többiektől, de a kisebb osztály
létszám az egyéni szempontok érvényesí
tését előmozdítja. Nagy gondot fordítanak 
az igazi vallásos érzület ápolására és a jel
lemképzésre. Intézeteik a lelkész vezetése 
mellett nagyobbára falusi környezetben 
levő internátusok, ahol a tanítók és tanulók 
szabályozott egyszerű életmódot folytat
nak. Vannak saját tanító (nő-) és pap
nevelő intézeteik, fiú- és leányközópisko- 
láik. Nagy súlyt vetnek az iskolázást meg
előző házi nevelésre.

I r o d. 0. Uttendörfer: Das Erziehungswesen Zinzen- 
dorfs u. d. Brüdergemeinde in seinen Anfängen (Mon. 
Germ. Paed. 51. köt. 1913). 0. Römer : Nie. ludw. 
Graf v. Zinsendorf (1900). O. Burkhardt: Die Brüder
gemeinde (I. 1905'. II. 1897).

Hertelendy Gábor (1800—44) tanító a 
vakok intézetében : Pozsony és Bp (1826— 
1834), Pádua (1838), majd 1840 a hanno
veri vak trónörökös kézügyességi oktatója, 
innen Párizsba ment, ahol a vakok intéze
tében asztalosságot tanított.

Hesiodos. A tanítókölteményeiben meg
nyilvánuló etikai tartalom volt az, ami 
miatt az athéni iskola múzsái nevelésében 
Homérosszal együtt olvastatták. Értéke
lésére jellemző az is, hogy évenként több
ször is előadták verseit nyilvánosan. A 
nyugati iskoláknak nem auktora, mivel 
nála pedagógiai szempontból sokkal érté
kesebb írók is mostoha sorsban kénytelenek 
részesülni, s ma sem szerepel a középisk. 
olvasmányok során, csupán egyes mondásai 
mint gnómák. Magyarországon a XVIII. 
sz. második felében Besztercebányán olvas
tatták a Munkák és Napokat. Jirka.

Hetényi János (1786—1853) ref. lelkész, 
filozófus és pedagógus. A M. T. Ak. lev., 
majd r. tagja. H. egy „magyar filozófiá”- 
nak nevezett egyezményes v. harmonisz- 
tikus rendszernek alkotója, amelynek alap- 
gondolatát a német neohumanizmus su
gallja : a görög harmónia-eszméje. Ezt a 
rendszert H. pedagógiai következményei
ben is meg akarja valósítani. Adunamelléki 
ref- egyházkerület ugyanis 1841. pályázatot 
hirdet egy Pesten felállítandó prot. fő
iskola kimerítő tervére. A jutalmat H. 
nyeri el, aki művében az iskolaszervezeti 
kérdésben is a kiegyezés híve : „humaniz
mus és realizmus koránsem oly egyenes 
ellentétek, melyeket egymással megférhe- 
tethetetleneknek kellene tekinteni.” A

Hcubaum 846

kettőt porosz mintára a reálgimnáziumban 
óhajtja egyesíteni, amely azonban nem a 
mai értelemben vett külön iskolatípus, 
hanem külön gyakorlati pályákra képző 
reáliskolára és külön tudós hivatásra elő
készítő, főkép latin-görög irodalomra ok
tató gimnáziumra oszlik. A tanulók az 
elemi iskola elvégzése után a középiskolába 
jutnak, amelynek 3 évfolyama van. Innen 
azok, akik ipari pályára óhajtanak menni, 
a reálgimn. kétéves reálisk. ágazatába ke
rülnek, akik pedig tudós pályát választa
nak, a 3 oszt.ból álló gimnáziumba men
nek, amelynek elvégzése az egyetemi tanul
mány feltétele. M. : Haza temploma, er
kölcstan (1831). A magy. philosophia tör
ténetírásának alaprajza (Tudománytár,
1837. II. 153. 1.). A lélektudománynak ne
velési fontosságáról (1844). A Pesten felállí
tandó prot. főiskolai rend tervezete (1843). 
Gr. Széchenyi Istv., mint nemzeti nagy
nevű bölcselőnk jellemzése (M. Akad. Ért. 
1850). A magy. Pantheon előcsarnokai 
(1853).

í r o d .  Péterfi/ S . : H. J. pedagógiai munkáiról (1886). 
Pogány J . : Tudós H. és kora (1908). Pauler A . : H. 
emlékezete (Akad. Ért. 1913). K arnis: Eszmények 
II. (66.1. f., 348.1. f.). U. a . : Magyar filozófusok (1930. 
24. 1. f.).

Heti óraszám (tanítóké, tanároké, ta
nulóké). Az áll. elemi isk. tanító köteles 
heti 34 óráig tanítást vállalni. A tanulókra 
nézve a heti óraszám az 1925. évi elemi 
népisk. tanterv szerint 20 és 32 közt 
váltakozik. A polg. isk. ig. köteles heti 
óraszáma — az intézet osztályainak száma 
szerint — 4 és 12 közt van, a tanároké 20, 
a rajzot, testgyakorlást, éneket és kézi
munkát tanítóké 22, a tanulóké 30—31. 
A középiskoláknál az ig. 3—8 heti órában 
köteles tanítani, a tanárok heti 18-ban. 
A tanulók heti óraszáma 29—30 ; ahol 
a 3. testnevelési órát bevezetik, 31. Péch.

Heubaum, Alfred (1863— 1910) jeles 
német neveléstörténetíró, berlini gimn. tr., 
majd igazgató, hosszabb időn át a porosz 
kultuszmin.-ban Althoff munkatársa. H. 
Dilthey (1. o.) iskolájában nevelkedett; 
ezért a történeti jelenségeket az egyes ko
rok egyetemes kultúrájából és eszmeáram
latok hatásából igyekszik megértetni. Vizs
gálódásának súlypontja nem az egyes nagy 
pedagógiai gondolkodók rendszerének tag
lalására, hanem inkább a tényleges nevelés 
kifejlődésének rajzára esik, amennyiben 
ebben a kort mozgató eszmék megnyilvá
nulását kíséri nyomon. Érdemeket szerzett 
a német neveléstörténeti forráskutatás 
megszervezése körül. Kehrbach halála után 
a Monumenta Germanise Paedagogica 
szerkesztője. M.: Geschichte des deutschen 
Bildungswesens seit d. Mitte des XVII. 
Jahrhunderts (1905. ; csupán Nagy Frigyes 
haláláig terjed). Die Nationalerziehung in 
ihren Vertretern Zöllner u. Stephani (1904). 
Schleiermacher (Rein-f. Eneykl. Hand
buch d. Päd. 1908.) Pestalozzi (1910).
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í r o d .  M. Herrmann: A. Heubaum (Zeitechr. f. 
Gesch. d. Erziehung u. d. Unterrichts I. 1911). P.

Heurisztikus tanalak (evQÍoxetv — ta 
lálni). így  nevezik a didaktikában az ero- 
tematikus tanalaknak (1. o.) azt a formáját, 
amikor a tanár a növendék meglevő isme
retkészletébe belekapcsolódva, kérdések 
feladásával és az elsajátítandó új ismeret 
mindenoldalú megforgatásával rávezeti őt 
az eredményre vagy a megoldásra, úgy 
hogy ezt a tanuló látszólag maga „találja 
ki.” Már a történeti Sokrates így tanított 
Athén agoráján, mindenesetre kevósbbé 
a pozitív ismeretközlés, mint inkább a ku
tatás, a rájutás vágyától ösztönözve, nem
csak hallgatói, hanem legtöbbször önmaga 
előtt is közvetetlenségében felfejtve vala
mely kérdés komplexumát. A sokratikus 
maieutika tulajdonképpen a H. alkalma
zásában állt. Bár az iskolai oktatásban erről 
természetesen nem lehet szó, mégis a H.ot 
kizárólag formája miatt, sokratikus tan- 
alaknak is szokták nevezni. A H. minden
esetre az oktatásnak legmüvészibb, de egy
ben legnehezebb módja. Alkalmazásában 
a tanárnak 1. nemcsak előre ismernie kell 
az eredményt vagy megoldást, amelyet a 
tanulóval fel akar fedeztetni, de számolnia 
kell a feltaláltatási művelet folyamán a 
növendékben felmerülő legkülönbözőbb 
képzetkapcsolódási lehetőségekkel is, úgy 
hogy az esetleg téves, vagy zavaró meg
oldásokat idejében kiküszöbölhesse. Ép 
ezért 2. jól kell ismernie a gyermeki lelket, 
valóban „növendékével együtt kell üget
nie” (Montaigne), hogy megfelelő kérdések 
felvetésével a helyes nyomra vezesse őt. 
Tulajdonkép a tanárnak is mindenkor ki 
kell „találnia”, hogy mi megy végbe a 
gyermekben, mert csak így lesz képes 
kérdéseivel annak találékonyságát fel
idézni és fokozni. Mindez finom tapintatot 
és alkalmazkodóképességet kíván. Valóban 
sehol sem szükséges annyira a tanár rá
termettsége, mint éppen a H. alkalmazásá
ban, mert ügyetlenül vezetett heurisztika 
a tanítást csak unalmassá és fárasztóvá 
teszi. Ellenben ahol a tanár az oktatás 
minden szálát a kezében tartja, ott a H. 
alkalmazása mérhetetlen előnyökkel jár, 
mert a tanuló öntevékenységét ébren tartja, 
erőkifejtésre ösztönzi, a megértést bizto
sítja, következetességre szoktat és így az 
oktatás menetét elevenné és örömmel tel
jessé teszi. A H. alkalmazása legbiztosabb 
ellenszere a verbális ismeretnek, mert 
igazi élményen alapszik. Ezért ajánlották 
mindenkor, elsősorban a naturalisztikus 
pedagógia hívei, élükön Rousseauval, a 
H. alkalmazását. Emil mindenre maga 
„jön rá”, mert preceptora „rátaláltatja” a 
megoldásokra. Mindenesetre a H. alkalma
zásának az oktatás minden területén tág 
tere nyűik, leginkább azonban a matema
tika és a természettudományi tárgyak ok
tatásában, különösen a növendék által

végzendő gyakorlatok és kísérletek kere
tében. A modem didaktika, amikor min
den téren a tanulók öntevékenységét, saját 
munkáját sürgeti, tulajdonképpen a H. 
alapgondolatából indul ki. Mindamellett 
a H.ot kizárólagosan alkalmazni az okta
tásban semmiképpen sem lehet, nemcsak 
technikai okokból, de mert veszedelmet 
is rejt magában. így  1. aprólékosságra 
szoktathat, mert mindig csak egy konkrét 
esetre vagy tárgyra rögzíti a figyelmet, 
miáltal az összefüggések könnyen el
sikkadnak, 2. egyoldalú racionalizmust fej
leszthet ki, amennyiben a tanulóban, aki
nek semmit sem mondanak meg, aki min
denre maga jön rá, azt a hitet keltheti, 
hogy ismereteink egész tartalma pusztán, 
kiokoskodható, 3. mert túlságos sok időt 
vesz igénybe, 4. mert a tanulóra nézve 
meglepetésekkel jár, holott az oktatás 
módszeres menete célkitűzést kíván : a 
tanulónak tudnia és éreznie kell, mily 
cél felé irányul az oktatás.

í r o d .  0 . Wülmann: Didaktik als Bildungslehre 
(1923») 76. §. Prohászka.

Heymans, Qerhardus (1857— ). A gronin- 
geni egy. a filozófia és a pszichológia tra, 
1927 óta nyugalomban. H. a „speciális“ 
lélektan művelője, azaz a jellemtan, a 
nemek és korok (differenciás) pszicholó
giája terén végzett becses kutatásokat. 
E tudományágak módszerét igyekezett 
exakttá tenni az életrajzok pszichológiai 
kiaknázásával és a statisztikai módszerrel. 
A pszichológiában nagy értéket tulajdonít 
az introspektiv módszernek. A jellemtan
ban az emotivitás, aktivitás és a (jelen és 
múlt) képzetek hatóerejének szempontjai 
szerint értelmezi az emberi egyéniséget. 
E módszer egyik legértékesebb eredménye 
a nők lélektanáról írt müve, amely szerint 
a nőket a nagyobb emotivitás (érzelmi- 
ség), az aktivitás uralma, és e két tendencia 
összeütközése esetén az emotiv elemek 
nagyobb érvényesülése jellemzi. Az akti
vitás erejéből következteti H. a nők 
jellemének erősebben gyakorlati és er
kölcsi jellegét. M. : Einführung in die 
Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung 
(1904). Die Gesetze u. Elemente des -wissen
schaftlichen Denkens (1905). Die Psycho
logie der Frauen (1910). Das künftige 
Jahrhundert der Psychologie (1911). Ein
führung in die Ethik, auf Grundlage der 
Erfahrung (1914). Über die Anwendbar
keit des Energiebegriffes in der Psycho
logie (1921). V. H .

Heyne, Christian Gottlob (1729— 1812) 
német klassz, filológus, Gesner (1. o.) 
utódaként 1764. göttingeni egy. tr. Ezzel 
és Ernestivel (1. o.) a neohumanizmus elő
készítője. A neohumanista tudósok közül 
különösen H. értette meg Winckelmann 
tanítását ; ténylegesen ő vitte be a klasz- 
szikus tanulmányba először az ókori képző- 
művészeti alkotások méltatását. M. : ókori
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klasszikusoknak a régiségek minden ágára 
kiterjedő magyarázatos kiadásai. Ein
leitung in das Studium der Antike (1772). 
Lobschrift auf Winckelmann (1778), stb. 
1770 óta szerk. a Göttingische Gelehrte 
Anzeigen.

í r o d .  F r.Z eo:H .(1901).v.WilamoviU-Motllcndorff : 
Gesch. d. Philologie (1921).

Hézagtalanság az oktatásban jelenti a) 
azt a követelményt, hogy a nevelőiskola 
befejeztével a növendék rendelkezzék 
mindazokkal az alapvető ismeretekkel, 
amelyek az emberi történelmi élet és a 
világ megismerésére nélkülözhetetlenek, 
vagyis, amelyek nélkül nincs műveltség. 
Ha ez alapvető ismeretek közül valamely 
fontos hiányzik (pl. a humánus gondolat
kör, vagy a természet megismerése), akkor 
az oktatás munkája hézagos marad, b) 
Módszertani szempontból hézagtalan lesz 
az oktatás akkor, ha ugyanazon ismeret
körön belül bizonyos tervszerű haladás 
van az ismertről az ismeretlen felé. E 
tervszerűséget és H.ot pl. a Ziller-féle 
„kultúrfokelmélet“ (1. o.) a növendék lelki 
fejlődési fokaihoz hozzámért képzőanyag 
tervszerű elrendezésében kívánja bizto
sítani. c) Lélektani értelemben is beszél
hetünk H.ról : ez ott van meg, ahol rendes 
lelki fejlődést látunk a növendéknél; 
ellentéte a lelki folyamatokban beálló és 
patológikus jellegű hézagosság. V. H.

Hibák a nevelésben. Ezeknek elhárítása 
a gyakorlati nevelésnek elsőrendű köteles
sége, főcélja, de egyúttal legnehezebb fel
adata. „A nevelés nagykorúaknak kis
korúakra való egyetemes és tervszerű rá
hatása avégből, hogy a fiatal nemzedék 
majdan egyéni és társadalmi feladatainak 
az erkölcsiség mértéke szerint tudatos
sággal és szabadsággal megfelelhessen“ 
(Fináczy). Ez a célkitűzés súlyos feladatot 
tartalmaz : az emberképzésnek olyan esz
ményét, amelyet teljesen és tökéletesen 
vajmi ritkán sikerül megvalósítani. A 
nevelő, ha még oly jól ismeri is a lélektan 
törvényeit, a gyermeki természetet teljesen 
sohasem ismerheti meg. „Minden nevelés
ben van valami irracionális tényező“ (u. 
a.). Ennek okát és magyarázatát a több 
rendbeli nevelő tényezők különböző voltá
ban találhatjuk meg. A növendék egyéni 
adottsága, testi-lelki-szellemi struktúrá
jára közvetlen és közvetett (rejtett) ténye
zők hatnak : amazok a) a család (szülök), 
b )  az iskola, tanító, akinek hivatásbeli 
rátermettsége a döntő ; a külső nevelő 
tényezőkhöz tartoznak : cselédség, termé
szeti környezet, társas érintkezés (rokon
ság, ismerősök), állami és egyházi intéz
mények, színház, sajtó, könyv stb. : meg
annyi különböző irányból kiinduló, de 
egyazon pontra ható alkalmi tényező, 
amelyeknek ellenőrzése és irányítása jó
részt a közvetlen nevelők hatáskörén kívül 
esik. E tényezők kölcsönhatása állandó,

lépten-nyomon súrlódásokkal jár, amelyek 
egy szövevényes folyamatot eredményez
nek. A hibák már most abból származnak, 
hogy a nevelő tényezők egyike sem töké
letes, eszményi, hogy reális eszközökkel 
ideális célt akarunk elérni, jóllehet töké
letlen, gyarló eszközökkel tökéletest alkotni 
nem lehet. A művésszel, iparossal, aki 
eszközökkel, gépekkel formálja biztosan 
a holt anyagot, a nevelés munkájában az 
emberi erő emberanyaggal áll szemben, 
ami a nehézségeket és ezzel a hibák lehető
ségét csak fokozza. A nevelési hibák ős
forrása tehát az említett nevelő tényezők 
fogyatkozásaiban rejlik és nem a kis
korúakban. „Növendékeinek minden hibá
jának és rossz szokásának okát a nevelőnek 
önmagában kell keresnie“ (Salzmann: 
Hangyakönyvecske 1806). A felnőtteknek 
e gyarlóságaival szemben önvizsgálatra és 
önbírálatra, önnevelésre és önuralomra van 
szükségünk, továbbá a gyermeki lélektan
nak és ezen keresztül a gyermek egyéni
ségének ismeretére. Csak önuralom és érett 
megfontolás képes megóvni a túlzástól, a 
mérték megnemtartásától fel- és lefelé, ami 
a legtöbb és legsúlyosabb hibák forrása. 
A nevelőnek idegessége, hirtelen felgerje- 
dése ugyanezt váltja ki fokozott mértékben 
a növendéknél, ami csak súlyosbítja az 
esetet. Leggyakrabban a büntetés és jutal
mazás körül esnek hibák (1. o.) : ezek 
legyenek igazságosak, természetesek, célra
vezetők és tereljék az akaratot helyes 
irányba. A megrovást, ha elkerülhetetlen, 
ne nyilvánosan, hanem tapintatosan négy
szemközt végezzük, hogy az önérzeten 
csorba ne essék. Fenyegetéssel ne éljünk, 
ennek (rendőr, kéményseprő, boszorkány) 
az iskolaelőtti korban való alkalmazása 
tartós és káros nyomokat hagy ; ha mégis 
előfordult, akkor be is kell váltani. Tekin
tély, parancs és engedelmesség nélkül nincs 
nevelés : a személyes érintkezés folytán 
kialakuló belátás és bizalom ezt enyhítik 
vagy önkéntes alárendeléssel pótolják. A 
jól megfontolt, visszavonhatatlan parancs 
(intézkedés) végrehajtását is ellenőrizni 
kell. Sok baj származik még a szülők 
majomszeretetéből és abból, hogy idejében 
nem vetünk kellő súlyt a rossz szokások 
kigyomlálására és jó szokások megrögzí
tésére. Matthias (1. Írod. 207— 15. 1.) a 
mindennapi nevelői szükséglet kielégítésére 
a következőket ajánlja : 1. A szülők egyet
értőén járjanak el a nevelésben. 2. Gyer
mekeik előtt ügyeljenek nyelvükre. 3. Ne 
akarjanak mindig nevelni. 4. Az apa 
őrizze meg minden körülmény között 
hidegvérét.

í r o d .  Chr. Salzmann: Krebsbüchlein, oder An
leitung zur unvernünftigen Kindererziehung (1780; 
első magy. ford.: Kákkönyvecske vagy útmutatás az 
okossággal ellenkező gyermeknevelésre ; fordította egy 
nevelő B. H. J. 1832 Kolozsvárott és 1873 Bp.). ü. a 
Ameisenbüchlein oder Anweisung zu einer vernünftigen 
Erziehung der Erzieher (1806; Hangyakönyvecske, 
magy. ford. Pethes János, Csurgó 1889). Ad. MaUhiat :
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Wie erziehen wir unseren Sohn Benjamin? (1897, 
19211'). J. Prüfer: Erziehungskunde (1931). J. L. 
Hughes : Mistakes in teaching (1879). Tanítók hibái 
(ang.ból ford. Waldapfel 1894. 80 tételben, meggyőző 
gyakorlati megokolás kíséretében figyelmeztet arra, 
hogy mit kerüljön a tanító vezetés, fegyelem, módszer 
és modor dolgában). M ähr: Schülerfehler—Lebens
fehler u. ihre Heilung (1885). Häberlin: Kindesfehler 
5038. O. Pfister: Elternfehler (1929). H. Hetzer: 
Erziehungsfehler (1931). H. Weimer: Psychologie der 
Fehler (ism. M. P. 1926). Mosdóssy J . : Félszeg- 
eégek a nevelésben. A gyermeknevelés kis kátéja 
(Magy. Gyermektanulm. Társ. kiad.). A szülők hibái 
a nevelésben (1923). Az Orsz. Szabadoktatási Tanács 
felkérésére a M. Ped. Társaság 1922. a következő 
népszerű előadásokat tartotta : A szülői ház feladatai 
(Fináczy E.). A szülők hibái a testi nevelésben 
(Gerlóczy Zs.). A szülők hibái az értelmi nevelés körül 
(Kemény F.). A szülők hibái az erkölcsi nevelés körül 
(Schneller J.). A szülők hibái a leánynevelés terén 
(Sebestyénné St. Ilona).

Hibapszichológia. A {elfogási hibák soha
sem véletlenségek eredményei, hanem 
mindig valamely anatómiai, fiziológiai, 
vagy pszichológiai adottságnak természet
szerű következményei. Az anatómiai el
változásokkal szemben, ha azok az agyi
centrumok fejletlensége, sérülése, vagy a 
környezeti érzékszervek hibássága folytán 
keletkeztek, tehetetlenek vagyunk. Már 
több reményt nyújtanak a hibák elköve
tésére való hajlam gyógyításában a szer
vezet vegyi zavaraival magyarázható el
változások, amikor is rendszeres pszicho
terápiás együttes beavatkozás szükséges. 
Az élettani határokon belül jelentkező 
felfogási hibákat pszichológiai törvény
szerűséggel magyarázhatjuk. A hibakuta
tás területén legelterjedtebb a Ransehburg- 
féle „homogengátlá3 törvénye“, amely 
szerint „az egymást érintő lelki tartalmak 
és folyamatok (érzetek, képzetek, törek
vések) annál kevésbbé zavarják egymást 
önállóságukban, minél heterogénebbek és 
annál inkább, minél homogénebbek“.

í r o d .  Ranschburg P. követk. m üvei: Felfogásbeli 
tévedések törvényszerűsége (1901). Pszichológiai tanul
mányok II. (1913—14). Emberi elme I. (1923!). Über 
die Wechselwirkungen gleichzeitiger Reize (1913). 
Die Lese- und Schreibstörungen (1918). H. Weimer: 
Psychologie d. Fehler (1925, ennek 2. része A. Kiesz- 
ling : Die Bedingungen d. Fehlsamkeit). V. a. : Fehler
behandlung u. Fehlerbewertung (1926). Schnell.

Hidrokefalia (agyvizkór) az agyfolya
déknak az agygyomrocsokban történő 
kóros felhalmozódása. A H. külső meg
jelenési formája az abnormisan meg
nagyobbodott koponya, amely már az első 
gyermekévekben is meghaladhatja a felnőt
tek fejkörfogatát. Minthogy az agyvelő az 
agyfolyadék és a koponyacsontok között 
préselődik, fejlődésében súlyosan akadá
lyozva van és álland ó mechanikus izgalom 
hatása alatt áll. Éppen ezért gyakran 
súlyos idiótiával és nagyfokú pszicho - 
motoros nyugtalansággal, sőt bénulásokkal 
is szokott párosulni. Az iskolásgyermekek 
feltűnő nyugtalanságának sok esetben 
mérsékelt fokú rejtett H. lehet alapja, 
amit gerinccsapolási műtéttel (lumbal- 
punkcio) lényegesen enyhíthetünk, sőt 
teljesen meg is szüntethetünk. Schnell.

Hildegard 852

Hicronymiták. A Geert de Grote által 
1380-ban alapított egyházi jámbor tes
tület tagjai. Hivatásuknak a prédikációt 
és az ifjúság nevelését tekintették. Szt. 
Ágoston szabályai szerint közös életet 
éltek (fratres de communi vita ; Frater- 
herren), mivel azonban igazi szerzetesi 
fogadalmat nem tettek, szervezetüket 
tekintve középhelyet foglaltak el a világi 
és a szerzetes papság között. Munkásságuk 
fösúlya a tanításra esett. Kiváló elemi és 
tudós (teológiai és filozófiai) iskoláik 
voltak, amelyek német nyelvterületen leg
először szegődtek a humanizmus szolgá
latába. Ezekből kerültek ki a német 
humanisták legelső vezérei : R. Langen. 
Alex. Hegius, L. Dringenberg ; deventeri 
anyaházuk iskolájából: Erasmus, Mur- 
mellius, Goclenius és Nicolaus de Cusa 
stb. Tanítói működésük virágkora a XV, 
század, amikor nagyobb intézeteik száma 
meghaladta a 30-at. Deventer (1. o.) 
mellett Herzogenbusch, Zwolle (Windes
heim, Agnetenberg), Utrecht, Gent, Löwen, 
Münster, Köln, Trier stb. a jelesebb isko
láik. A testület tagjai az alapos tudomá
nyos képzettségen kívül a mélységes 
vallásosság ápolását tartották főfelada
tuknak. Közülök való Kempis Tamás is, 
a De imitatione Christi c. halhatatlan 
aszketikus mü szerzője.

í r o d .  Hőning: Die Brüder des gemeinsamen Lebens 
u. ihre Zeit (1894). Löffler K l . : Heinrich v. Ahaus u. 
die Brüder vom gemeinsamen Leben In Deutschland. 
Hist. Jahrb. XXX. (1909). Assay A.: A közős élet 
testvérei (M. P. VI, 1897). B. B.

Higiéné : 1. Egészségtan.
Hildebrand, Rudolf (1824—94) germa

nista, egyet. tr. Az egyoldalú intellektuális 
neveléssel szemben súlyt vet a kedély 
nevelésére is ; csak e kettő egyesítéséből 
származhatnak német férfiak. Legjobb 
művelődési eszköz a nyelv, amely a nép 
egész életét megtestesíti. Kiváló érdemei 
vannak a német nyelv módszeres tanítása 
körül : fő a tartalom, az öntevékenység 
és az élő beszéd. M. : Vom deutschen 
Sprachunterricht in der Schule u. von 
deutscher Erziehung u. Bildung überhaupt 
(1867, 19252). Beiträge zum deutschen 
Sprachunterricht (1897). Egy negyed
századnál tovább dolgozott a Grimm test
vérek nagy német szótárán.

í r o d .  E. lA n ie: Persönlichkeitspädagogik. Mit 
bes. Berücksichtigung der Unrerrichtsweise R. H.s 
(1905*). Eggert: 11. H.s Verdienste um den deutschen 
Unterricht u. d. Reformbestrebungen auf diesem Ge
biete (Päd. Studien 1911, 266—72, 348—55). Zentral
institut i. Erz. u. U n t.: R. H., sein Leben u. Wirken 
(1924).

Hildegard, Szent (1098—1179). A ru- 
pertsbergi (ma Bingerbrück) apácamonos
tor tagja és feje. Szent élete és látomásai 
révén korának egyik legnevesebb alakja. 
Subtilitatum Diversarum Naturarum Crea- 
turarum lib. IX . c. müve a növény-, 
állat- és ásványvilágról szól. A szerző 
mindenütt csak azt keresi, hogy miféle
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gyógyító erő lakozik fűben, fában, kőben. 
A középkori iskola e természetrajzi könyvet 
az orvosképzésben használta. A receptek 
jórésze ősi germán népies hagyományokba 
gyökerezik vissza, ezért manapság H. 
munkájának a mellett, hogy a középkor 
természetismeretére vet világot, már csak 
a művelődéstörténet, illetve a term, tudo
mány egyes ágainak története szempont
jából van jelentősége. Kiadta : Migne, 
197. kt.

í r o d .  Franche: Sainte H. Paris. (1903). M ay J . :  
Die hl. H. v. Bingen (1911). A botanika, orvostud., 
zoológia tört. vonatkozó irodalomra 1. F in íc zy : II’, 
214—18. 1.). B. B.

Hilfsschule : 1. Kisegítő iskola.
Himlőoltás. Egy angol hittérítő adatai 

szerint Kínában 1014 óta oltanak himlő 
ellen. Jenner, angol orvos (1749— 1823) 
nevéhez fűződik a himlő elleni oltás 
európai alkalmazása. Nagy érdeme abban 
van, hogy 1796. akár véletlenül is rájött 
a „legyengített vírussal“ való oltásra. 
Neki sikerült a tehénen talált himlő nyirká
val az embert úgy oltani, hogy az az oltástól 
csak egyetlen himlőt, illetve annyi himlőt 
kapott, ahány helyen azt az emberbe 
beoltotta. Ezzel az oltással egyben sike
rült a beoltott embert 6—7 évre teljesen 
mentesítenie himlőtől. Miután azonban
6— 7 év múlva megszűnik az oltás ható 
ereje, azért kell „újra oltani“ . Magyar- 
országon az 1876 : XIV. te. teszi köte
lezővé az oltást. Az 1887. országgyűlés 
az újraoltást is kötelezőnek fogadta el. 
1886. Pesten 1305 ember halt meg fekete 
himlőben. 1909. egész Magyarország terü
letén összesen már csak 19. A himlőoltás 
a fekete himlő járványokat Európában 
teljesen megszüntette. Csak aki ezt az 
összehasonlítást ismeri, tudja igazán érté
kelni a himlőoltás óriási jelentőségét. 
Nálunk az 1887 : X X II. te. 3. szakasza 
elrendeli, hogy „az elemi népiskolába be
lépő tanköteles gyermek felvétele alkalmá
val köteles igazolni azt, hogy jó sikerrel 
be volt oltva, vagy a legutóbbi öt év 
alatt valóságos himlőt állott ki. Azt a 
tanköteles gyermeket, aki ezt nem képes 
igazolni, a tanító az illetékes elsőfokú 
egészségügyi hatóságnak bejelenteni tar
tozik, amely a gyermek beoltása iránt 
megteszi a kellő intézkedéseket.“ Ugyané 
törvény 4. §. az újraoltásról így intéz
kedik : „A nyilvános és magániskolák és 
tanintézetek növendékei életük 12. évének 
betöltése előtt, iparostanoncok pedig fel
vételük alkalmával újra oltandók, ha az 
újraoltási idő előtt öt éven belül valóságos 
himlőt nem állottak ki, vagy nem igazol
ják, hogy azon időn belül eredményesen 
beoltva voltak.“ A tanítókkal, igazgatók
kal, illetőleg iparosgazdákkal szemben 
mulasztás esetében alkalmazandó büntető 
rendelkezéseket a törvény 12. §. tartal
mazza. A bárányhimlö szintén fertőző

betegség, de a valódi himlővel semmiféle 
összefüggésben nincs, sőt a himlő ellen 
oltott gyermekek is megkaphatják. Ren
desen nyom nélkül gyógyul, kiállása 
mentességet biztosít. Bárczi.

Hiperesztézia fokozott, vagy túlérzé
kenység, az érzéketlenség (anesztézia) ellen
téte, amely úgy testi, mint lelki, sőt egy- 
időben mindkét területen is megnyilvá
nulhat. Testi megnyilvánulása esetében 
nemcsak kisebb fájdalombehatás, de már 
egyszerű érintés is az élénk fájdalom érzését 
válthatja ki, amely a test egyes helyein 
folt-, szigetszerű és féloldali lehet, de ki
terjedhet a test egész felületére is. A H. 
koncentrálódhatik kizárólag az érzékszer
vekre is, amikor káprázás, fényvillanás, 
hang, zörej, csengés hallása, különféle 
szagló- vagy izlőérzés keletkezhet. A garat, 
a nyelőcső és gyomor nyákhártyájának 
H.ja alkalmával a különböző (étel, ital, 
nyál stb. okozta) ingerek olyan mérték
ben idézhetnek elő émelygést, hányást, 
ökrendezést, hogy táplálkozási ellenkezést 
is kiválthatnak. A H. lelki megnyilvánu
lása esetében kisebbfokú lelki behatások 
a rendes élettani folyamatoktól eltérően 
gyorsabban és fokozottabb mértékben vál
tanak ki érzelmi visszahatást. Ez az 
állapot rövidebb vagy huzamosabb ideig 
is eltarthat, s a beteget az igen könnyen 
változó hangulat (jókedv-szomorúság, 
sírás-nevetés, helyeslés-helytelenítés, tet
szés-nemtetszés stb.), szeszélyesség, lobba
nékonyság, hirtelen harag, gyors kétségbe
esés, heves kitörések jellemzik. Ezeket a 
szimptomákat megtalálhatjuk a hisztériá
soknál, neuraszténiásoknál, gyengeelmé- 
jüeknél s az elmebetegek különböző fajtái
nál, sőt e tünetek e betegségeknek elő
jelei is lehetnek. Schnell.

Hlpernormális gyermekek : 1. Csoda- 
gyermekek.

Hiry Ferenc (1798— 1876) tanár és költő. 
Beutazta Nyugat-Európát, a göttingeni és 
jénai egyetemen egy-egy éven át tanult. 
1829. a zilahi ref. főiskola ig.-tr. Az iskolá
ban minden tárgyat magyarul adott elő. 
A szabadságharc kitörésekor buzdítására 
intézetének 60 tanulója állt be honvédnek. 
A katasztrófa után haditörvényszék állá
sától megfosztotta, de a Bach-kormány 
ismét visszahelyezte. Sokat és sikerrel 
foglalkozott gyümölcskertészettel. Irt 
költeményeket és színműveket. M. : Köl
temények, eredeti és fordított színművek.

Historizmus. Legáltalánosabb jelentésé
ben a történeti fejlődés szempontjainak 
alkalmazása a történeti valóság megisme
résében és ennek értelmezésében. Ebben a 
jelentésében a H. szembenáll a naturaliz
mussal, amely a történeti élet jelenségeit 
is termószettudományilag igyekszik meg
magyarázni. Ezért, míg a naturalizmus 
elsősorban természeti törvényekre akarja
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visszavezetni a történeti-társadalmi élet 
folyamatát is, addig a H. a történetiség
nek minden ízében individuális, soha nem 
ismétlődő, sui generis jellegét hangsúlyozza 
és ennek megértését tisztán a lelki bele
élés (rekonstrukció, interpretáció) alapján 
tartja lehetségesnek. A H. alaptétele tehát, 
hogy a történeti magyarázatban kizárólag 
csak történeti szempontoknak szabad érvé
ny esülniök ; minden más, nem-történeti 
szempont alkalmazása (legyen ez akár 
konstruktív-filozófiai, akár exakt-termé- 
szettudományi jellegű), illetéktelen és a 
históriai valóság meghamisításához és 
félremagyarázásához vezet. Ezért a H. 
maguknak a történeti tényeknek kritiká
jától is tartózkodik, illetve tisztára imma
nens kritikát alkalmaz, amennyiben a tör
téneti élet változásait önmagukból, egyszeri 
előfordulásukból magyarázza, tehát úgy
szólván önértékűeknek tekinti és csupán 
egymáshoz viszonyítja őket. Ez az imma
nens álláspont adja a H.nak relativisztikus 
jellegét, amely azonban tisztára módszeres 
irányú, vagyis csak annyiban tart bizo
nyosságra igényt, amennyiben a történe
tiségen belül marad és a történeti meg
értést elősegíti. Ebben a módszeres fogal
mazványában a H. a X IX . század közepe 
táján alakult ki, amikor részben a fel
világosodás naturalisztikus történetfel
fogása, részben a német realizmusból és 
a francia tradicionalizmusból fakadt kon
struktív törekvések ellen foglalt állást és 
igyekezett a tisztultabb, vagyis absztrak- 
tumoktól mentes történetszemléletet meg
alapozni (Savigny, Ranke, Droysen, általá
ban az ú. n. „német történeti iskola“ , a 
franciáknál Renan). A XIX. sz. második 
felében azonban a történeti kutatásnak 
ez az eredetileg tisztán módszeres elve 
mindinkább elhatalmasodott az összes 
szellemi tudományok felett, kizárva min
den más szempontot, amely nem a históriai 
fejlődés alapján közeledett a maga tárgyá
hoz. íg y  állt elő a H. szükebb, egyoldalú 
fogalmazványa, amely magét a változást 
tette egyetemes értékelő szemponttá és 
ezzel a metodikus relativizmusból világ
nézeti relativizmus vált. E felfogás szerint 
maguk az eszmék és értékek is, amelyek 
a történeti élet folyamán megvalósulnak, 
tisztán históriai fejlődés produktumai, 
tehát feltételezettek, változók és relatívek. 
Ennek az egyoldalú H.nak uralma alatt 
merültek el úgyszólván az összes szellemi 
tudományok a saját múltjuk vizsgálatába 
s lett a filozófiából puszta filozófiatörténet, 
a vallásból vallástörténet stb. A H. ezzel 
a relativisztikus értékfelfogásával nemcsak 
a tudományok hierarchikus rendjét bon
totta meg, de az életét is, amire már 
Nietzsche figyelmeztetett. Mindamellett, 
ha a H., a maga túlhajtásaiban bizonyos 
anarchiát eredményezett is és a konstruk
tív  kutatást egy időre meg is bénította,

mégsem volt egészen terméketlen, mert 
éppen a maga egyoldalú szempontjának 
erőteljes hangsúlyozásával sikerült el
érnie, hogy minden tudomány, a maga 
múltjának feltárásával felásta a talajt a 
termékenyebb kutatás számára. A mai 
szellemtörténet, amely a H. módszeres 
elvét az ideológiai felfogással párosítja, 
ez előzmények nélkül nem születhetett 
volna meg.

í r o d .  K. Troeltsch: Der Historismus u. seine Über
windung (1924). E. Rothacker : Einleitung in d. Geistes- 
wiss. (19S0!). ü. a . : Logik u. Systematik d. Geistes
wissenschaften (1927). Th. L itt: Geschichte und Leben 
(1925). Komis : Történetfilozófia (1924). ü. a . : Nevelés
történet és szellemtörténet (1982). Prohászka.

Hisztéria. A régebbi időben a méhhel 
(hysteron) hozták kapcsolatba, innen 
nyerte elnevezését is, ma azonban ez a 
felfogás már nem helytálló, bár kétségtelen, 
hogy az ilyen nőbetegek túlnyomó részénél 
a menses alkalmával fellépő zavarok is sze
repelnek panaszuk tárgyaként. A H. mint 
öröklött lelki megnyilvánulás domináns 
öröklést mutat (1. Átöröklés). Az átörök
lésnél az anya hisztériájának jelentősebb 
szerepe van, de nem hanyagolható el általa 
a gyermekére ható szuggesztív hatás sem 
(példa). A H. okát háromféleképpen ma
gyarázzák.: 1. a neurológiai vagy anatómiai 
alap követői az idegrendszer kóros műkö
désére vezetik vissza a hisztériás zavarok 
keletkezését (Onanoff, Sollie); 2. a pszicho- 
analitikusok (Freud) tábora a lelki trau
máknak (elnyomott ösztön) tulajdonít 
döntő befolyást ; 3. a konstitúciós tan kö
vetői pedig az alkati tulajdonságokkal hoz
zák összefüggésbe (Kretschmer, Kraepelin, 
Hellpach). A H.nál észlelt tünetek alapján 
ú. n. hisztériás jellemről beszélhetünk : 
labilis kedélyhangulat, erős szuggesztibili- 
tás, hazudozó színészkedésre, saját énjük
nek előtérbe helyezésére való hajlam ; 
gyermekeknél még gyakori a szokatlanul 
heves rokon- vagy ellenszenv egyesek irá
nyában, szélsőségekre való törekvés stb. 
A H.ok különféle szervi elváltozásokat 
utánozhatnak : bénulások, járási zavarok, 
némaság stb., az epilepsziásokhoz hason
lóan, rohamokat is produkálhatnak, ame
lyek azonban nem járnak teljes öntudat
vesztéssel, teátrálisak, legtöbbnyire lelki 
izgalmakra lépnek fel, bevizeléssel, sérü
lésekkel nem járnak és sokszor fél- vagy 
egy óráig is eltartanak. A H.ás gyermeknél 
egyformán párosulhat úgy a szellemi ki
válóság, mint a szellemi visszamaradottság, 
a különböző értelmi képességeknek egy
máshoz viszonyítottan aránytalan fejlő
dése, amellyel az egyoldalúság benyomását 
kelthetik. A kezelést illetőleg gyermekeknél 
kedvezőbb a terápia eredménye, mint fel
nőtteknél. A profilaxist Ziehen hét pontba 
foglalja össze, amelyek részben a nevelésre, 
részben a szervezet befolyásolására vonat
koznak. A lelki gyógyítás együttes mun
kája az orvosnak és a gyógypedagógusnak.
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Általában minden helyes pszichoterápia 
az önbizalom erősítésére és az akarat fej
lesztésére törekszik.

í r o d .  Moravcsik: Elmekórtan (1913). Schaf je r : 
Elme- és Idegkórtan (1927). Ranschburg: Az emberi 
elme (1923,1. II.). Nyirő : Über die Hysterie (Psychiatr. 
Neurol. Wochenschr. 1927). Vértes: Hisztériás gyer
mek (1930). Schnell.

Hitelem zéstan vagy hitoktatástan (gör. 
katechetika) a hitoktatásnak, illetőleg a 
vallási nevelésnek és oktatásnak elmélete. 
Mint a gyakorlati teológia egyik ága tár
gyalja a hitoktató kellékeit, a hitoktatás 
anyagát, módszerét és eszközeit. Nevezetes 
kateketikai írók : Szt. Ágoston ( De cate- 
chisandis rudibus), a középkorban: Hra- 
banus Mauras, Gerson ( De parvulis ad 
Christum trahendis), az újkorban : Felbi- 
ger, Overberg, Sailer, Gruber, Hirscher, 
Meyenberg; nálunk Mihályfi Á. (Az 
igehirdetés), Magdics, Török M., Tóth T.

Z.
Hitoktatás : 1. Katechézis.
Hitoktatási felügyelő (kát.) a népiskolai 

hitoktatás ügyének intézésére és ellenőrzé
sére az illető egyházmegyei hatóság részéről 
kinevezett egyházi személy. L . : Püspöki 
biztos. Z.

Hittan : 1. Vallástan.
Hittrich Ödön (1865—) pedagógus és 

író ; tanított Hajdúböszörményben, Sel
mecbányán, 1893— 1928. a bp. ev. gimn. 
tr., 14 éven át ig. A latin nyelv módszeres 
tanításában kiváló eredményeket ért el. 
M. : Több elterjedt latin nyelvtan, olvasó- 
és gyakorlókönyv, szókönyv (1899—1930). 
Görög szókönyv (1925). Magyarázatos ki
adások : C. Sallustius Crispus, Bellum Ju- 
gurthinum (1895). C. Julius Caesar, Com- 
mentarii de bello Gallico (1899). Római 
régiségek (1910, 19286). Görög régiségek
(1912). Palaestra Latina, latin gyakorló
könyv szülők és magántanulók számára
(1918). 1923. a bp. ev. gimn. százéves ju
bileuma alkalmából megírta ez iskola tör
ténetét.

Hittudományi intézetek. A H. a papság 
képzésére szolgáló magasabbrendű iskolák. 
Eleinte az egyházközségek élén álló püspö
kök oldalán nevelődött a papság és szerezte 
meg a szükséges elméleti és gyakorlati teo
lógiai ismereteket. A legelső H. (alexandriai, 
edessai, római, milánói, nolai) tanítóiktól 
megkívántak valamelyes grammatikai mű
veltséget. A középkorban a székesegyházi 
és monostori iskolák H. is, mert pusztán 
csak egyházi hivatás céljait szolgálták és 
már a bevezető stúdiumokat is a papság 
igényeihez szabták. Szt. Ágoston kezdemé
nyezése óta a H. növendékei közös szabá
lyok szerint éltek (vita canonica). A XII. 
sz.tól a mai napig a H. mellett az egyete
mek hittudományi kara is a papképzóst 
szolgálja. Ezek alaposabb és tudósabb fel
készültséggel tanítottak ugyan, de a pap
ság nevelésére nem vállalkoztak. Az egye

temek virágzása a középkori H. elsorvadá
sával járt. A vallás-szakadás után a refor
máló törekvések szaporították meg a H. 
számát. A trienti zsinat (sess. XXIII.) 
elrendeli, hogy minden egyházmegye 
püspöke állítson föl H.t, amelyben fel
ügyelete alatt ismét közös életbe tömörülve 
tanuljon és nevelődjék a fiatal papság. 
Ezek mintájául a római Collegium Germa- 
nicum-Hungaricum szolgált. A protestán
sok főbb iskoláikkal kapcsolatban tartot
tak fönn H.t. A legkiválóbb növendékeket 
azonban ezentúl is mindmáig az egyetemek 
képezték. Ezek számára itthon is, külföl
dön is számos alapítványt tettek. A közép
kori iskola szervezetében a H. a trivium és 
quadrivium fölé épültek. Az egyetemeken 
pedig a skolasztikus bölcselet (facultas 
artium) előzte meg a hittudományokat. 
Lényeges változást a bölcseleti kar ön
állósulása jelentett, mert ezóta a H. maguk 
gondoskodnak (1—3 évig tartó külön) 
bölcseleti előképzésről. A H. tanulmányi 
anyaga három szakcsoportra oszlik. A 
történetibe tartoznak a Szentírástudomá- 
nyok és az egyháztörténet; a rendszeres 
elmélet keretébe a hitigazságok (dogma
tika) és az erkölcsi törvények (morális) 
rendszere ; az egyh. (kánon-) jog és a lelki- 
pásztorkodástan (pasztorális) pedig gya
korlati szakoknak tekinthetők. A H. re
formjainak időpontjai hazai földön Mária 
Terézia (Rautenstrauch braunai bencés 
apát javaslatai alapján 1774), II. József 
uralkodására és a múlt század második 
felére esnek. Hazai kát. H. a püspöki szék
helyeken (Esztergom, Győr, Eger, Kalocsa, 
Veszprém, Pécs, Szombathely, Vác, Sz. Fe
hérvár) és az egyes szerzetes rendek főbb 
állomáshelyein vannak (Pannonhalmán 
bencés, Zircen ciszterci, Bp. kegyesrendi, 
Gödöllőn premontrei, Gyöngyösön, Szom
bathelyen ferencrendi). Református teol. 
akadémiák Pápán, Sárospatakon és Bp. 
vannak. Ez utóbbi helyen izr. rabbiképző 
(1. o.) is. Egyetemeink közül a bp.nek kát., 
a debreceninek reform., a pécsinek evang. 
(Sopron székhellyel) hittudományi kara 
van.

í r o d .  Mihályfi Á . : A papnevelés története és 
elmélete (1896). B. B.

Hivatalos Közlöny : a vk. minisztérium 
hivatalos lapja, amely 1892 óta közli a 
minisztérium rendeletéit, elvi jelentőségű 
határozatait, a kinevezéseket, véglegesí
téseket, nyugdíjazásokat, segélyezéseket, 
kitüntetéseket, pályázatokat, a tanítósze
mélyzet rangsorát stb. Régebben az enge
délyezés végett benyújtott tankönyvek 
hiv. bírálatát is közölte.

Hivatáspszichológia ( Berufspsychologie ) 
az alkalmazott lélektannak az a része, 
amely az egyes életpályákon szüksé
ges pszichológiai alkalmasságokat vizs
gálja s a pályaválasztási tanácsadáshoz 
szükséges mértékben összeállítja. A pálya
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választásra vonatkozó tanácsadáshoz u. i. 
az orvoson, a nemzetgazdászon és a tanítón 
kívül szükség van a pszichológusra is, aki 
az alkalmassági vizsgálatokat (Eignungs
prüfung) van hivatva végezni. A pszicho
lógus feladata, hogy a jelölt szellemi és 
lelki (jellem-) tulajdonságait, egész egyéni
ségét oly képben tárja fel, amely világosan 
megmutatja, alkalmas-e valamely kisze
melt életpálya kellő betöltésére vagy sem.
L. m ég: Pályaválasztás.

í r o d .  diese: Handbuch psychoteehnischer Eig
nungsprüfungen (1925*). Y. H.

Hobbes, Thomas (1588— 1679) angol filo
zófus, az empirizmus egyik legfőbb kép
viselője, de a tapasztalati megismerés mel
lett — Baconnal szemben — a matematikai 
teória módszertani értékét is hangoztatja. 
H. szerint a tudományos gondolkodás szá
mára csak testi szubstanciák vannak (ma
terializmus) ; a filozófia : a testekről és a 
mozgásról szóló tan. A testek részint ter
mészetesek, részint mesterségesek; ennek 
megfelelően tagolódik H. filozófiai rend
szere egyrészt természetfilozófiára (fizika), 
másrészt államfilozófiára, lévén a mester
séges testek között az állam a legtökélete
sebb ; a kettőt összekapcsolja az emberről 
szóló tan (antropológia), mivel az ember 
természetes test is, meg az államtestnek is 
eleme. Mind a három részben H. követke
zetesen érvényesíti a mechanikus okság 
elvét. Antropológiájában ez megnyilat
kozik abban, hogy a testi organizmus mű
ködésének magyarázatában elvüeg mellőz 
minden teleológiai szempontot, továbbá, 
hogy a lelki jellemvonásokat is mint finom 
testmozgásokat fogja föl (materialisztikus 
lélektan). A különböző akarati jelenségeket 
H.az önfenntartás ösztönéből származtatja, 
az altruisztikus hajlamokat is önző indíté
kokra vezeti vissza. Egész erkölcstanát 
mint a vágyak mechanikáját tárgyalja. Az 
akaratszabadság kérdésében a determi
nizmust vallja. Az „egoisztikus” felfogás 
alapján értelmezi H. az állam keletkezését 
is. A természetes állapotban korlátlanul 
érvényesül az egyén önző önfenntartási 
ösztöne ; ez az örökös háború állapota : 
bellum omnium contra omnes. Ebből, 
az egyén élet- és vagyonbiztonságát örö
kösen veszélyeztető állapotból csak úgy 
emelkedhettek ki az emberek, hogy hatal
mukat átruházták az államra, amely ennek 
fejében megvédelmezi őket. Az államhata
lom tehát szerződésen alapul; nem Isten 
kegyelméből való, hanem emberi talál
mány. H. az abszolút monarchia szószólója: 
az állam akkor tölti be legjobban hivatását, 
ha minden hatalom és jog egyetlen személy
ben összpontosul. Az állami mindenhatóság 
kiterjed a vallási életre is : az államakarat 
szentesítette egyház legyen kötelező min
den alattvalóra. M. : Leviathan (1651). 
Elementa philosophiae: I. De corpore 
(1655), II. De homine (1658), III. De cive

(1642). Human nature és De corpore poli
tico (1640) stb.

í r o d .  R. EOnigswald: Hohbes u. d. Staatsphilo
sophie (1924). Férd. Tönnies: Th. Hobbes, leben u. 
lehre (1925). S ze m e re .

Hodcgetika. 1. Teológiai diszciplína, 
amely a három lelkipásztori hatalom közül 
(tanítói, papi, kormányzói hatalom) a kor
mányzói hatalomnak vagyis kibernetiká
nak gyakorlására készít elő. Újabban a pap
ság szociális tevékenysége címén is szokták 
tárgyalni a teol. tankönyvei. A H. foglal
kozik a templomon és az iskolán kívüli 
egyéni (hívek, betegek, szegények látoga
tása stb.) és tömegpasztoráció eszközeivel 
és módozataival (sajtó, színház, mozi, 
rádió, gyűlések, egyesületek stb.). A XVI. 
sz.tól kezdve sok ilyen gyakorlati H. 
munka forgott a papság kezén. A rend
szeres teológiai tanulmányok közé Ra uchen
strauch braunaui bencés apát vette föl 
a H.t, akit Mária Terézia bízott meg a teol. 
oktatás megreformálásával. A X IX . sz.ban 
az összes német hittudományi iskolákon 
elterjedt.

í r o d .  Fruhstorfer: Pastoralanleitungen aus dem 
16. u. 17. Jhdt. Theol. prakt. Quart.schrift (1909—10)» 
Dorfmann: Ausgestaltung der Pastoraltheologie zur 
Universitätdisciplin u. ihre Weiterbildung (1910). 
Mihály fi Á . : Igehirdetés (1927*). Tóth T .:  Az intelli
gencia lelki gondozása (1923*). ß t ß %

2. H.nak nevezik — főleg a herbarti pe
dagógia gondolatkörében — az erkölcsi 
vezetést (óö% Elv — utat mutatni), illetőleg 
a pedagógiának azt az ágát, amely az er
kölcsi vezetés kérdéseit tárgyalja. így  álla
pítja meg K. V. Stoy (Encyklopádie etc. 
der Pädagogik, 1878) a dietetika és adidak- 
tika mellett a H .t a pedagógia harmadik 
fejezeteként és ennek tárgykörébe azokat 
a problémákat utalja, amelyeket Herbart 
a „Zucht” fogalmában foglalt össze. Ké
sőbbi herbartiánusok (pl. Rein) ezzel 
szemben a herbarti „Regierung" feladatait 
is a H. alá foglalják. Ma az elnevezés már 
kevéssé használatos. Magának a ,,vezetés”- 
nek a fogalma is erős vita tárgya (1. Th. 
L itt: „Führen”- oder „Wachsenlassen?” 
1927), amennyiben részben tágabban ér
telmezik a művelődési tevékenység egé
szére kiterjesztve ennek érvényességét, 
részben pedig megszorítják és az erkölcsi 
v. akaratnevelés egyéb formáival (önneve
lés, szociális csoportok hatása stb.) igye
keznek azt egyensúlyba hozni. L. Erkölcsi 
nevelés, Akarat nevelése. (Ugyanitt bővebb 
irodalom.) Prohászka.

Hofer Károly (1827— 1903) pedagógus. 
1872-től haláláig a bp. V. kér. főreál ig., 
amelyet magas színtájra emelt. Mint elöl
járó, tanár és ember tanártársai és a ta
nulóifjúság nagyrabecsülését és szere- 
tetét vívta ki. Kiváló érdemei vannak 
a francia nyelv oktatása körül is, amely
nek sikeréhez tankönyveivel járult 
hozzá.
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Hoffmann, 1. Franz (1814— 82) kedvelt 
német ifjúsági író. Irodalmi munkásságát 
az Ezeregy éj meséinek az ifjúság számára 
való átdolgozásával kezdte meg. 1840 óta 
több mint száz elbeszélés, mese stb. jelent 
meg tőle. Sok munkáját ismételve magyarra 
is lefordították. — 2. Walter (1884—) 
fiatalkorúak bírája; főleg ifj. pszicholó
giával, szociálpedagógiával és a fiatal
korúak büntetőjogával foglalkozik. M. : 
Psychologie d. straffälligen Jugend (1919). 
Die Reifezeit (19262). Die Pathologie u. 
Entwicklung d. Jugendlichen (1923). 
Sexualpädagogische Probleme d. höh. Schu
len (1928).

Hofwyl : 1. Pestalozzi.
Hollandia közoktatásügye. (34.208 km*, 

7,642.000 lak.) Hollandiában hosszú küz
delem folyt az állami (nyilvános, semleges) 
és a magán (felekezeti) oktatás között. 
A mai állapot a következő. Iskolakötele
zettség a 7— 14. életévig. Az áll. népisko
lákat községek alapítják és áll. támoga-

5. oszt.tól kezdve humanisztikus és reál
irányban szétágazik.: Alpha- és Beta- 
osztályok. Mindkét ágazatban egy a mi
nisztérium által kinevezett s egyet, taná
rokból álló bizottság jelenlétében érettségi 
vizsgálatot tartanak, amely külön-külön 
jogosításokkal jár. Vannak városi gimná
ziumok (minden 20.000-nél több lakosságú 
város köteles ilyet állítani) és magángim
náziumok : mindkét csoport áll. felügyelet 
alatt áll. A mi reáliskoláinknak felelnek meg 
a H. B. S. (Hoogeren Burgerschool) nevű 
gyakorlati irányú felső polgári iskolák, 
amelyek állami, községi v. magániskolák, 
3, illetve 5 évfolyamúak. Amazok keres
kedelmi, műszaki és ipari pályákra készí
tenek elő. Érettségijük ugyanazokkal a 
jogosításokkal jár, mint a gimnázium 
Beta-ágazata. Ezeket az iskolákat utóbb 
irodalmi-gazdasági tagozattal egészítették 
ki főleg kereskedelmi ismeretekkel : ennek 
végbizonyítványa a rotterdami keresk. 
főiskola látogatására jogosít. Újabban

A gimnázium legújabb óraterve (1921).

T a n t á r g y i. II. i n . IV.
V. VI. összesen

A c B A B A B

Görög .................................. _ 0 a 5 3 3 _ 5 3 __ 31 31 23
L a tin ...................................... 8 5 5 5 4 3 — 6 3 — 39 39 29
Hollandus .......................... 4 2 2 2 — 2 — — 2 — 14 14 14
Franciá.................................. 4 3 3 2 — 2 — — 2 — 16 16 16
Kémet .................................. — 3 2 2 — 2 — — 2 — 11 11 11
A ngol...................................... — — 3 3 — 2 — — 2 — 10 10 10
Történelem .......................... 3 3 3 3 1 2 — 1 3 — 19 19 17
Földrajz .............................. 2 2 2 2 — 1 — — — — 9 9 9
Mennyiségtan ...................... 5 4 2 2 — 2 3 2 — 5 26 17 23
Fizika .................................. — — 2 2 — 3 — — — 3 10 7 10
Vegytan .............................. — — — 2 1 — 3 — — 4 10 3 9
Természetrajz ...................... 3 2 — — — — 3 — — 2 10 5 10
Testgyakorlás ...................... 2 2 2 2 — 2 — — 2 — 12 12 12
Bajz ...................................... 2 1 1 1 5 5 5

összesen.......... 33 33 33 33

Héber rendk........................... — — — — — 2 — — 2 — — — —

tással tartják fenn. A magán-népiskolák 
is áll. felügyelet alatt állanak. Általánosan 
kötelező népisk. tanterv nincs, mert azt 
az iskolafenntartók a törvényes követel
mények szemmeltartásával maguk álla
pítják meg. 1926. az áll. népiskolákat
450.000, a magániskolákat 551.000 gyer
mek látogatta. A tanítóságot a Kweek- 
schoolen nevű képzőkben nevelik, amelyek
ben az 1920. új szervezet értelmében ide
gen élőnyelveket is tanítanak. Az igazgató
ságra külön vizsgálat ( Hoofdaote) képesít. 
A népiskola 6. osztályén épülnek fel a 
felső népiskolák (U . L. O.), amelyekben 
már élőnyelveket is tanítanak. A közép
iskoláknak több faja van. A 6 osztályú 
gimnázium az egyetem előkészítő iskolája 
és a népiskola 5—6., illetőleg a felső nép
iskola 1—2. osztályához csatlakozik. Áz

líceumokat is állítanak fel, amelyek össze
kapcsolják a gimnázium és a H. B. S.- 
iskolák tantervét: a két alsó közös év 
után ezek egy-egy gimnázium és H. B. S.- 
ágazatra oszlanak. Csakis leányok számára 
rendelt H. B. S. -polgári iskolák mellett 
újabban a felső leányiskoláknak megfelelő, 
általános műveltséget közvetítő ,,Middel- 
bare Meisjesscholn” intézeteket is szer
veztek. Szakiskolák vannak az ipar, ke
reskedelem, mezőgazdaság, tengerészet, 
iparművészet és rajz számára. Főiskolák : 
6 egyetem, amelyek közül 3 (Leyden, 
Utrecht, Groningen) állami, 1 (Amster
dam) városi, 2 (reform. Amsterdam, róm. 
kát. Nymwegen) magánjellegű. Van végre 
kereskedelmi, műszaki, állatorvosi, mező- 
gazdasági, katonai és hittudományi, össze
sen 6 főiskola.
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A felső polgári iskola (hoogen burger- 
scholen) legújabb óraterve (1920) 
Tantárgy Osztály

j . i i . i n . IV. V. össz.
Mennyiségtan ................ 6 6 6 4 4 26
Mechanika ........................ — — — 2 (2) 4 (2)
Fizika ............................ — — 4 3 8 10
Vegytan ............................ — — — 4 4 8
Vegytani gyakorlatok___ — — — — 2 2
Állat- és növénytan ........ 2 2 1 1 2 8
Kozmográfia .................... — — — 1 — 1
Polgári jogok ................ — — 1 1 — 2
Politikai közgazdaságtan — — — — 2 2
F öld rajz ............................ 8 8 2 1 1 10
Történelem .................... 3 2 2 2 2 11
Hollandus nyelv ............ 4 3 3 2 2 14
Francia ,, ............ 5 4 3 2 2 16
Angol ..................... — 4 3 2 2 11
Német ,, ............ 4 3 8 2 2 14
Keresk. ismeretek ........ — — — 1 (2) 3 (1)
Szabadkézi rajz ............ 2 2 2 2 1 9
Mértani ,, ........
Testgyakorlatok ............

— — — 2 (1) 3 (2)
8 8 2 2 2 13

összesen . . 82 32 33 34
(33) (164)
(34) (165)
(36) (167)

í r o d .  A Staatsblad van hét Kominkrijk der Neder- 
landen (Hivatalos Közlöny) megfelelő számai. A német- 
alföldi királyság 1929. Évkönyve (Almanach). Hentzen : 
Die Lösung des Schulproblems in Holland (1928).

Hollo, Juho August (1885—) finn. egy. 
rk. tr. M.: Mielikuvitus ja sen kasvattimen 
(A képzelet és annak fejlesztése), Kasva- 
tuksen maailma (A nevelés világa), Kasva- 
tuksen teória (A nevelés elmélete). W .

Hóman Ottó (1843—-1903) klassz, filo
lógus, Göttingenben szerzett doktori ok
levelet. 1866—69. gimn. tr. Szabadkán, 
1872—85. a kolozsváti egy. a klassz, filo
lógia tr., 1885—97. bp. vidéki tank. főig., 
1897—1907. min. tan. és a középisk. ügy
oszt. vezetője. A filológiai irodalom terén 
kiváló munkásságot fejtett ki. 1871. 
Bartal A.lal megindította a Philologiai 
Közlönyt, majd megalapította az Erdélyi 
Múzeum történet-, nyelv- és széptudományi 
szakosztályát. Bartallal együtt tervezetet 
dolgozott ki a tanárképző intézetek új szer
vezetéről, a vk. minisztériumban nevéhez 
fűződik a középisk. tanterv 1898. évi re
víziója (s ennek keretében a játékdélutánok 
megszervezése). M. : Pindar versezetei 
(Leipzig, 1867). A középisk. tanárok kép
zéséről (1895). Több értekezés az Egyet. 
Philolog. Közlönyben.

Homeros. Nálunk ma is a gimnáziumi 
görög oktatás középpontjában áll: a görög 
oktatás négy esztendejéből tantervűnk 
két egymásután következő félévet szán 
neki. Ézt a centrális helyzetét megokolja 
elsősorban az, hogy küszöbén áll a görög s 
így az európai kultúrának, továbbá az a 
nagy hatása, amelyet a görögségre (Platon 
szerint Hellas nevelője) s ettől kezdve 
végig Európa művelt nemzeteire gyakorolt. 
Nálunk nagy hatása a neoklasszicizmussal 
kezdődik. Eposzai, mint örökértékű alko
tások, üdeségükkel, egyszerűségükkel és 
természetességükkel szinte egyedül álló 
értéket jelentenek az ifjúság számára. 
Bennük egy egész világ, az akkori ember

egész világa nyer költői feldolgozást. A hősi 
kor elevenedik meg erejével, pathoszával 
és tragikumával, de idillikus egyszerűsé
gével és kalandos mesevilágával is. E világ
kép nevelő hatása a hősök alakjaiban van, 
akikben a költő századokra megalkotta 
népének ember- és életeszményét. E költe
mények által a tanuló megtanulja látni a 
természetet a maga színes és mozgalmas 
valóságában, át tudja érezni alakjaik lelki 
életét, megismeri őket legkülönbözőbb 
lelki állapotaikban. így  megérzi az ősi 
kor mély vallásosságát is, amelyet áhítattal 
tölt el minden létező. Ezért a tanításnak 
inkább az az elsőrendű feladata, hogy H.t 
megszerettesse a tanulókkal, s őket a köl
temények eleven, az esztétikai élvezet 
fokáig jutó megértésére vezesse, mint az, 
hogy pl. a nyelvfejlődós jelenségeit állítsa 
előtérbe, vagy kultúrtörténeti adatok kin
csesbányájaként kezelje az époszokat, bár 
e szempontok sem mellőzendők. Evégből 
a tanulónak bele kell mélyednie a cselek- 
vénybe, az alakok lelki életébe, az egész 
H.i világba, a költő hangulatába s fokoza
tosan kell megismernie a költő művészetét 
és művészi eszközeit. Az eposzok olvasta- 
tási sorrendjére vonatkozóan Herbart nyo
mán korán kialakult az a felfogás, hogy az 
Odisszea novellaszerü, kalandos és részben 
mesés jelleménél fogva jobban megfelel 
a serdülő kor kezdetének, míg az Iliász 
mélyebb lelki folyamataival, a benne meg
nyilatkozó tragikus vonások miatt mar 
érettebb ifjúságot kíván. A vázolt tanítási 
célból folyik, hogy a tanulót végig kell ve
zetni az eposzok cselekvényén, m. p. a 
költő tárgyalási rendjében, ami azonban 
nem zárja ki azt, hogy akár egész énekek 
fordítatlan maradjanak és csak a kiemelke
dőbb részek kerüljenek szép műfordításban 
bemutatásra. Olyan tárgyalást, amely a 
költemények egységét az egyes részek ke
letkezésének szempontjai szerint meg
bontja és ezzel erőszakot tesz a költő szán
dékolta összefüggésen, mindenképpen ke
rülni kell.

í r o d .  L. Klasszikus nyelvek általában. Továbbá: 
Homeros, Ilias ford. Kemenes-Kempf J. (1902). 
Odysseia ford. u. a. (1905). 1 lias ford. Csengery I. 
(1928). Csengery 1 .:  Homeros (ism. M. K. 1908).

Jirka.
Homerosi kor novelese. A homerosi kor

ban a nevelést az uralkodó lovagi rend élete 
határozta meg, eszményét az eleven életből 
vonták el. Ez az élet a nyilvánosság előtt 
két területen folyt le : a háborúban és a 
népgyülósben. Ennek megfelelően az ideál 
a harcos és az államférfi (II. IX . 443.); 
amaz istenfélő, bátor, vitéz és igazságsze
rető, emez a bölcs tanács és okos szó mes
tere, aki a tömeg elhatározását irányítani 
tudja. Érdekes, hogy ez a férfieszmény 
nem jelentkezik egy személyben, hanem 
kettéosztva áll előttünk Achilleus és Odys
seus alakjában. Ez eszmény megközelíté
sében a nevelés teljesen az élő példa nevelő
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hatásán alapult. Apáról fiúra hagyományo- 
zódott a lovagi erények ápolása, míg aztán 
a rendi kialakulás csúcspontján megjele
nik a hivatásos nevelő személye, aki a ki
alakult társadalom elveinek megfelelően 
látja el az ifjúság nevelését (Phoinix). A 
leánynevelés eszménye szintén a korabeli 
társadalmi rendből folyt : legyen a leány
ból.jó feleség, szerető anya és derék házi
asszony, legyen a házias erények minta
képe.

í r o d .  Fináczy: I. (1922*). Weinstock H .: Antike 
Bildungsideale (1925). Jirka.

Honecker, Martin (1888— ) neoskolasz- 
tikus irányú pszichológus és pedagógus. 
1924 óta a freiburgi egy. tr. M. : Gegen
standslogik u. Denklogik (19282). Das 
Denken (1925). Logik (1927). Kiadja a 
Vierteljahrsschrift f. wiss. Pädagogik c. 
folyóiratot.

Honismeret: 1. Szülőföld- és honismeret.
Honoris causa, röv. h. c. (lat.) a. m. 

tisztesség okáért. Dr. h. c. .• tiszteletben 
doktor.

Honosítás : 1. Nosztrifikálás.
Honterus-gimnázium ( Hontems-Schule)  

Brassóban 1544. Johannes Hontems ala
pította. Első rektora a humanista Valentin 
Wagner volt. Ez az iskola, amely pompás 
épületben van elhelyezve, a szász közélet 
sok jeles emberét nevelte. Hatalmas könyv
tára különösen kéziratokban gazdag.

Honterus János (1498— 1549) Brassó 
reformátora és iskolaszervezője. A bécsi, 
bázeli és krakói egyetemeken járt, haza
térve, nyomdát alapított és tankönyveket 
írt, majd kiadta a Formula Reformatio- 
nis Ecclesiae Coronensis (1543) és Consti- 
tutio Scholae Coronensis (1544) c. müveket. 
Az első könyv hatása alatt az egész Barna
ság a reformációhoz csatlakozott, iskolai 
rendtartását pedig a szászok iskoláik át
szervezésénél követték. A Honterus-iskola- 
szervezete két tanfolyamot ismer : kisebb 
iskolát, a mai algimnáziumot és nagyobb 
iskolát, amelyben a retorikától kezdve 
felsőbb tárgyakat tanítanak. Jellemző, 
hogy már az alsó osztályokban is a törté
nelem szerepel és hogy a diákság autonóm 
szervezete a sárospataki és debreceni is
kolára emlékeztet. Ifjúsági tisztségek : a 
censor, praefectus, orator, centurio, de- 
curio, economus, historiographus, explo- 
rator stb. H. nemcsak humanista volt, 
hanem szerette a reális szakokat is, ennek 
bizonysága, hogy földrajzot írt Rudimenta 
Cosmographiae címen (1531) és kiadta 
Erdély térképét.

í r o d .  Netoliczka : Joh. H. (Beitr. z. Gesch. d. evang. 
Kirche in Siebenbürgen (1922). U. a. : Beitr. z. Gesch. 
d. Joh. H. u. seiner Schriften (1930). Teutsch : Gesch. 
d. evang. Kirche in Siebenbürgen (1921). ü . a . : Die 
Deformation im siebenb. Sachsenland (192910). — 
K é p é r t .  Molnár Al . :  18. század. Waldapfel J . : 
Honter J . : (M. P . 1898). Szelényi.

Honvédségi Ludovika Akadémia : 1. Lu-
dovika Akadémia.

Horatius. Egyike a legnagyobb hatású 
latin klasszikus íróknak; e tekintetben 
Ciceróval vetekszik. Nagyszámú kéziratok 
és müveiből vett idézetek ezrei tanúskod
nak arról, hogy milyen elevenen élt a kö
zépkorban is. A humanizmus idején min
tája lett a lírikusoknak s a XVI. sz. dere
kától kezdve fordításokban is hatott és 
csakhamar a nemzeti költészetek köz
kincse lett. Nálunk a XVIII. sz. végétől 
kezdve szoros érzelmi kapocs fűzött hozzá 
igen sok magyart, akiket megejtett művei
ben az ősi erényeket dicsőítő hazafisága és 
a falusi élet örömeinek magasztalása. Ter
mészetes, hogy mindvégig olvasott írója 
volt az iskolának is ; csak a keresztény köl
tők nagyobb érvényre jutása idején szo
rult átmenetileg háttérbe a középkorban. 
Horatiusnak az iskolában elfoglalt ural
kodó helyzetét azonban századunk kez
dete óta vitássá igyekeztek tenni. Támadá
sok elsősorban mint lírikust érték : a mo
dem líra szempontjainak érvényesítésével 
iparkodtak róla kimutatni, hogy abszolút 
értéke kevés, nem eredeti, egyáltalában 
nem lírikus költő s maga az ifjúság is ké
telkedve áll már gondosan kiesztergályo- 
zott verssoraival szemben; kifogásolták 
költészetében azt is, hogy életeszméi, ame
lyeket hirdet, nem mélyek. Ennek az át
értékelési folyamatnak az eredményeit a 
legújabb porosz tanterv tette magáévá és 
elsősorban csupán a római szellem meg
nyilvánulását keresi benne. Nálunk H. 
nem veszített eddigi jelentőségéből. A mi 
tantervűnk nem mutat akkora koncentrá
ciót, nem érvényesíti a történeti és műve
lő désismereti szempontokat sem annyira, 
mint a porosz. Nálunk sokkal inkább elő
térben áll az írói egyéniség. Ódái a görög 
reminiszcenciák ellenére is telj esen rómaiak. 
Ha nem is egészen eredeti, az iskola szem
pontjából értéke megmarad, mivel szinte 
egyedüli képviselője az antik lírának, 
amelyet a görög lírára fordítható rövid 
idő miatt mégis csak benne ismerhetünk 
meg. Stílusának éppen finom kidolgozásá
ban van a monumentalitása : kristálytiszta, 
acélos, egészen személytelen, szinte mozdu
latlan ; Vergiliusszal együtt e formaideál 
követésében nagy H. De nem lehetünk há
látlanok sem H.szal szemben, aki egy év
századon keresztül benső barátja volt 
nemzetünk legjobbjainak és költészetün
ket is táplálta. H.nak az iskolában való 
különleges helyzetét azonban legfőképpen 
az igazolja, hogy ő a római írók között a 
legkialakultabb egyéniség, akinek költé
szetében leggazdagabban nyilvánul meg 
az augustusi kor kettős kultúrája. Egyéni
ségének önértéke van : kiegyensúlyozott 
lélek, aki okos és finom megfigyelője ön
magának és az emberi életnek, aki a kül
világ jelenségeit állandó erkölcsi és értelmi 
eszményekhez m éri; hűséges, nem törtető, 
saját értékének tudatában van, mégis
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belsőleg szerény ember, aki mindig érzi 
képességei határait s aki szakadatlanul 
saját nemesítésén munkálkodik. A kétség
kívül fölötte álló görög lírában sem találunk 
olyan költőre, akiben annyi általános em
beri vonás volna, aki olyan meghitten 
szólna hozzánk s az antik embert olyan 
rokoni közelségbe hozná, mint H. A taní
tásnak elsősorban ezt a vonzó egyéniséget 
kell megismertetnie. Ha állandóan átéleti 
az augustusi kor törekvéseit, egész életét, 
akkor meg tudja eleveníteni a hazafit is 
benne, a nemzetéhez szóló vatest, meg 
tudja éreztetni benne a finom társalgót, 
az élet minden rezdülését figyelemmel kí
sérő, az autarkeia magaslatára jutott 
embert. Tárgyalásában a kiválasztás szem
pontjait is ez fogja megszabni. Erre és a 
feldolgozásra a különféle metodikák rész
letes útbaigazításokat adnak.

í r o d .  Klasszikus nyelvek általában. Jirka.
Horn József (1893— ) áll. felső keresk. 

isk. ig. A vk. minisztérium VI. osztályában 
teljesít szolgálatot és résztvesz a felső 
kereskedelmi iskolai tanárjelöltek gyakor
lati kiképzésében. Főként a közgazdaság- 
tan tanításának és népszerűsítésének kér
désével foglalkozik. M. : A közgazdaságtan 
tanításáról (1931). Közgazdasági és jogi 
tankönyvek.

Hornesser, 1. August (1875— ) filozófus 
és pedagógus. M. : Nietzsche als Moralist 
u. Schriftsteller (1906). Das klassische 
Ideal (1906). Der Verfall d. Hochschule 
(1907). Erziehung d. modernen Seele (1908). 
Mensch u. Form (1909). Religiöse Volks
bildung (1920). Philosophiebüchlein (4 köt., 
1922—25). — 2. Emst (1871— ) filozófus 
és pedagógus. M. : Platon gegen Sokrates 
(1904). Das klassische Ideal (1. fent). Vom 
starken Leben (1912). Der Platonismus u. 
die Gegenwart (1920). Die klass. Bildung 
als allgemeine Volksbildung (1925). Der 
Ingenieur als Erzieher (1926). Staats
katechismus (1927).

Hornyánszky Gyula (1869— ) 1913 óta 
a kolozsvári-szegedi, 1926 óta a bp. egyet, 
kl. filológia r. tr., a M. T. Ak. 1. tagja (1909) 
és a Magyar Társadalomtudományi Egyesü
let elnöke (1925). A ki. filológiának nagy 
történeti, filozófiai és szociológiai készült- 
ségü, modem alapokon álló művelője. A 
humanisztikus tanulmányoknak hírlapi 
cikkekben is erélyes szószólója. Számos ér
tekezése jelent meg az Athenaeumban, a 
Bp. Szemlében, az Egyet. Philol. Közlöny
ben, a Magy. Filoz. Társ. Közleményeiben, 
a Magy. Figyelőben, a Minervában és a 
Társadalomtudományban. Önállóan meg
jelent munkái közül kiemelendő : A görög 
felvilágosodás tudománya. Hippokrates 
(1910) és A homerosi beszédek tömeglélek
tani vonatkozásukban (1915). Jirka.

Horváth 1. Cyrill (1804—84) kegyesr. 
tr., 1864-től a pesti egyetemen a bölcselet 
tr. Nagyszámú bölcsészeti munkáin kívül

neveléstani dolgozatai: Neveléstani állás
pontok (1852). Mi a művelés? (1853). Mi a 
tanítás ? (1855). A tanodái műbecslésről
(1856) . A lírai művek tanodái felfogásáról
(1857) . A tanrendszer gyakorlati becsének 
föltételeiről (1858). Nevelésügyi szakaszok 
(1860). — 2. János (1878— ) irodalom- 
történetíró és kritikus. Reálisk., majd 
Eötvös-kollégiumi tr., 1923. a bp. egy. a  
magy. irodalomtört. ny. r. tr.a. Számos 
kisebb-nagyobb tanulmányában irodal
munkat fejlődéstörténeti szempontból vizs
gálja ; különösen az új magy. irodalom 
kialakulásának jelenségeit világítja meg. 
A M. T. Ak. lev., a Kisfaludy-Társaság 
r. tagja. Petőfiről szóló nagyszabású mono
gráfiáját az Akadémia 1923. évi nagydíjá- 
val tüntette ki. M. : Irodalmunk fejlődésé
nek főbb mozzanatai (1908). Ady és a 
legújabb magyar líra (1909). Aranytól 
Adyig (1921). Magyar ritmus, jövevény 
versidom (1922). Petőfi Sándor (19262). 
Herczeg Ferenc (19262). A magyar irodalmi 
nópiesség Faluditól Petőfiig (Akadémia 
1927). — 3. Mihály (1809—78) történet
író, püspök, 1839. a M. T. Ak. lev., 1841. 
r., 1871. igazg., majd tiszt, tagja és a 
2. osztály elnöke. 1844. a bécsi Theresia- 
numban a magy. ny. és irod. tr., 1849 
máj. 2. Szász K. utódaként az új kormány
ban vk. miniszter. A szabadságharc le- 
veretése után az országban bujdosott és 
18 évig száműzetésben élt a külföldön, ahol 
a Magyarországra vonatkozó történelmi 
kútfőket tanulmányozta. Amikor vissza
térhetett, a király történeti tanárul hívta 
meg a trónörökös mellé. A 60as évek 
elején a külföldi iskolázással való össze
hasonlítás alapján főmüvében (A magyarok 
története, 8 köt. 1871—733) lesújtó ítéletet 
mondott a régi magy. középiskoláról, 
amelynek maga is tanulója volt. A bajok 
főforrását abban látta, hogy a gimnáziu
mokban készületlen tanárok tanítanak, 
akik a megszabott tanrendszer szabályai
nak mechanikus kényszere alatt állnak. 
Hibáztatta továbbá az osztályrendszert, 
a kormányzat által kiadott rossz tan
könyveket és a jogászok elszaporodása 
ellen foglalt állást. H. számos értékes 
történeti munkát írt, amelyeket erős haza- 
fiság, a szabadság, alkotmány, haladás és 
liberalizmus jellemez.

í r o d ,  Fraknói V. : Emlékbeszéd H. M. fölött (1879). 
Salamon F. : Emlékbeszéd H. M. fölött (1880, Akad.) 
Márki S . : H. M. (1909). U. a z : H. M. (1917, Magy. 
Tőrt. Életrajzok XXXIII. évi.). Korrá»: Eszmények 
I—II.

Horvátország : 1. Jugoszlávia.
Hospitálás. Az órák látogatása az igaz

gató és a tantestület többi tagja részéről 
igen fontos az iskola munkájára nézve, 
mert elősegíti a tanulók jobb megismerését, 
megkönnyíti a velők való egyöntetű el
bánást ; az igazgató hospitálásai azon
kívül megismertetik vele a testület tagjai
nak munkálkodását. Az elemi iskolákban
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a H.ok inkább az ig.tanító látogatásaira 
szorítkoznak. A polgári és középiskolákban 
minden tanár kötelezve van társai óráinak 
időnkénti látogatására. Az idevonatkozó 
rendelkezések szerint a H. akkor ered
ményes, ha azt a látogató és meglátogatott 
közt eszmecsere követi. Fontosak az isko
lák életében a felsőbb hatóságok (főigaz
gató, tanfelügyelő, stb.) H.ai, amelyek 
módot adnak az iskola működésének meg
ismerésére. E látogatások kiterjednek az 
intézet adminisztratív vezetésére is.Tisztán 
tanulmányi szempontból folynak le a 
szakfelügyelőknek s az Orsz. Közokt. 
Tanács kiküldötteinek H.ai.

S e p e r t  Weber L: Néhány sző a hospitálásról 
(M. P. 1892). Bíró J . : A h. fontossága a tanárok és tanít
ványok szempontjából (M. P. 1911). A h.ról (2 cikk, 
M. K. 1912: 810, 379). Köveskúti J . : Az Iskolai h.ról 
(Pedag. Zsebnaptár 1925—6).

Höffding, Harald (1843— 1931) kopen- 
hágai egyet. tr. H. szerint négy alapvető 
filozófiai kérdés van : a tudat (pszicholó
giai) kérdése, az ismeret érvényének, a 
létnek s az értéknek kérdése. A pszicholó
giában H. voluntarista, azaz az akaratot 
tartja a lelki élet „legfundamentálisabb“ 
formájának. A test és -lélek viszonyának 
kérdésében az azonosságelmélet mellett 
foglal állást, mint munkafeltevés mellett. 
Erkölcstana erősen biológiai és társadalmi 
jellegű: szociális eudaimonizmust tanít, 
azaz a cselekvések végső célját a társa
dalom lehető legnagyobb boldogságában 
és haladásában találja. A vallás lényege : 
hit az értékek örök fennmaradásában. 
Főbb m üvei: Psychologie (ford. Bendixen, 
18932). Religionsphilosophie (1902). Philos. 
Probleme (1903). Ethik (19013). Geschichte 
der neueren Philos. 1894— 1896 (1921*). 
Moderne Philosophen (1905). Sörén Kirke- 
gaard (Fromanns Klassiker der Philos.). 
Der menschliche Gedanke (1911). Humor 
als Lebensgefühl (1918). Der Relations
begriff (1922). Der Begriff der Analogie 
(1924). V. H.

Höfler, Alois (1853— 1922) osztrák pszi
chológus, iskolareformer és ped. író ; 1876. 
gimn. tr., 1903. Willmann utóda Prágában,
1907. a bécsi egyetemen a ped. tr. AMei- 
nong-féle tárgyelmélet irányában dolgo
zott ; a pedagógiában a tudományosan és 
bölcseletileg megalapozott „Wirkíichkeits- 

ädagogik“ híve. A középiskolában a 
umanisztikus tárgyak és reáliák benső 

kapcsolatát és a filozófiai pr ipedeutika 
fontosságát hangoztatta, az érettségi vizs
gálatnak csak írásbeli részét óhajtotta 
megtartani. M. : Logik (1890, 19222).
Psychologie (1897). Grundlehren der Psy
chologie (19074). Drei Vorträge zur Mittel
schulreform (1908). Didaktische Hand
bücher für den realistischen Unterricht an 
höh. Schulen (1910— ). Ugyanebben a 
sorozatban: Das Verhältnis der realist. 
Unterrichtsfächer zu den sog. humanist.

Der Same der Schulreform in Österreich 
(1918).

Höhere Schule: a németországi közép
iskolák elnevezése.

Hönigswald, Richard (1875— ) filozófus 
és pedagógus ; 1904. mtr. Breslauban, 
1919. u. o. ny. r. tr., 1930 óta Münchenben. 
Riehl logikai realizmusának hatása alatt 
a tárgy problémáját a relációk elméletévé 
fejlesztettek)'. Mindaz, ami pszichikai, egy
úttal relációk átélése, ezért a pszichológia 
filozófiai tudomány. Ugyanez áll a peda
gógiára, amelynek problémája felöleli a 
filozófiai fogalmak összességét. M. : Stu
dien zur Theorie pädag. Grundbegriffe
(1913). Die Phüosophie des Altertums 
(19242). Über die Grundlagen der Päda
gogik (19272). Grundlagen der Denkpsy
chologie (19252). Die Philosophie von der 
Renaissance bis Kant (1923).

Hrabanus Maurus Magnentius (784—856) 
a híres fuldai bencés monostor szerzetese, 
iskolájának tanítója, később apátja. Al
kuinnak Toursban kedves tanítványa volt. 
Ped. történeti szerepe és jelentősége, sőt 
munkássága is hasonló Alkuinéhoz. N. Ká
roly művelődési reformjainak ugyanis a 
keleti frankok között ő az apostola: a 
fuldai híres iskolát a toursi mintájára ren
dezte be ; a monostori könyvtárt ő tette 
gazdaggá ; a szerzetesi iskolát ő látta el 
hosszú időre tankönyvekkel. A De insti
tutions clericorum c. mimkája részben a 
szerzetes-papság nevelésének elmélete, 
részben pedig Cassiodorus, Sevillai Isidorus 
stb. müveiből összehordott enciklopédia, 
amely egyben bevezetés is a teológiai ta
nulmányokhoz. Priscianus latin nyelv
tana nyomán szerkesztett grammatikáját, 
úgyszintén Beda, Boethius és Isidorus írá
saiból kompilált, dialógusokban írt (tanító
tanítvány) számtani könyvét (computus) 
sokáig használták a monostori iskolák. A 
Szentíráshoz írt kommentárjaival H. plán
tálta át a szentatyák ismeretét a frank 
birodalom keleti felébe. Ezért H.t tekintik 
a német tudományosság atyjának; az 
iskolázás körül szerzett érdemeiért pedig 
a Praeceptor Germaniae címével tüntették 
ki az utódok. Jelentősége azonban kisebb 
Alkuménál, akár a tudományok, akár az 
iskola történetének szemszögéből tekint
jük is. Kiadta : Migne, 111. kt. De rerum 
naturis. 9—613.; Grammatica, 613—78; 
De compotu, 107. kt. 669.; De institutions 
clericorum lib. III. rec. Alois Knöpfler. 
München 1900 ; verseit kiadta Dümmler :
P. L. 2, 159—258. 1.

í r o d .  Köhler E . : H.  M. und die Schule zu Fűid* 
(Diss. 1914). M anitiut: Gesch. d. latéin, l i t t ,  des MA. 
(I. kt. 1911, 288—302. U.). Fináczy : II1. B. B.

Hugo a Sancto Victore (1097— 1141) 
ágostonrendi kanonok, a Párizs melletti 
szt. Viktorról nevezett monostor iskolájá
nak hírneves tanára. Tankönyveit száza
dokig használták az iskolák. Ezeket komoly

28*
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tudományosság, világos és könnyen át
tekinthető elrendezés, alapos skolasztikus 
okfejtés, de főképpen az jellemzi, hogy 
nemcsak formális, hanem tárgyi ismere
teket is bőven közöltek. Didascalion (De 
eruditions didasoaliea) c. munkájának 
első három könyve az Artes, a másik há
rom pedig a teológia bevezető diszciplínái
nak rövid összefoglalása ; a XII. század 
iskolai viszonyaihoz mért új enciklopédia 
ez a mü, aminőt már előzőleg is szent 
Ágostontól Hrabanus Maurusig (1. o.), a 
szellemi élet minden sorsfordulóján tan
könyvül használtak a teológiára előkészítő 
iskolák. De Sacramentis és Summa sen- 
tentiarum e. műveit H. szorosan vett 
teológiai oktatás számára írta. Ezeket még 
a XVI. sz.ban is használták. H. nemcsak 
a tudományok lelkes híve volt, hanem 
e mellett szemlélődő, misztikus lélek is ; 
ennek bélyegét viselik tankönyvei. Ki
adta : Migne, 176—7. kt.

í r o d .  Schmidt 0 . :  H. de St. V. als Pädagog (1893). 
WiUmann O .: Ein Studienbuch aus dem 12. Jhdt. 
Christi. Päd. Blätter. XXIX. (1909). Übenmg-Eeinze : 
III. kt. 837. és köv. 11. Fináczy IP . ß _  ß .

Humaniórák, A didaktikának egyik kér
dése a tantárgyaknak tartalmuk és lélek
formáló hatásuk szempontjából való osz
tályozása. Különféle didaktikai elmélkedők 
más-más módon próbálták felosztani a 
tantárgyakat, de a pedagógiai köztudat
ban ez osztályozások közül leginkább 
az gyökeresedett meg, amely a tan
tárgyaknak jelentékeny részét a H. és 
a reáhák (1. o.) elnevezés alatt fog
lalja össze. Áz első csoportba tartoznak a 
nyelvek és az irodalmak, valamint a tör
ténelem, a másodikba a mennyiségtan és 
a természettudományok. A két csoportot 
mintegy összekapcsolja a földrajz, bár ezt 
is a reáliák közé szokás számítani. A H. 
és a reáliák megkülönböztetésének eredete 
régi időbe nyúlik vissza. A klasszikus 
ókorra vonatkozó tanulmányokat már a 
renaissance humanistái az általános mű
veltség főkellékének tekintették, mert hu
manizáló hatást tulajdonítottak nekik, 
azt vallván, hogy a nemesebb értelemben 
vett emberré nevelésnek, a lélek finomabb 
kiművelésének legbiztosabb eszközei ezek 
a tanulmányok (studia humaniora). A 
humanisták meggyőződése szerint csak e 
humanisztikus tanulmányokkal lehet a 
tanulók lelkét igazán kipallórozni, minden 
szép, jó és nemes iránt fogékonnyá tenni. 
Hosszú időn keresztül csakugyan a kiasz - 
szikus nyelvi és irodalmi tanulmány volt 
a gimnáziumnak főtantárgya, de az új
korban lassan-lassan bővülni kezdett a H. 
fogalma, mert mind nagyobb mértékben 
ölelte fel a nemzeti nyelv és irodalom, az 
idegen élőnyelvek és irodalmak, nemkü
lönben a hazai és az egyetemes történelem 
tanulmányozását is. Ezenkívül a természet- 
tudományok fejlődésével párhuzamosan

oly tantárgyak is bevonultak az iskolák 
tantervébe, amelyek már nem sorozhatók 
a H. közé. így  már Herbart (1. o.) meg
különbözteti az ismereteknek két nagy 
körét : az emberekkel való érintkezés
ből és a tapasztalásból fakadó ismerete
ket. Az első csoportba tartoznak azok a 
tanulmányok, amelyek a tanulót érint
kezésbe hozzák az élő és a megholt emberek
kel, az emberiség szellemi életének jelené
vel és múltjával, a második csoportot pe
dig azok az ismeretek teszik, amelyeket 
tisztán tárgyi tapasztalás útján szerez a 
tanuló. Az első csoportbeli tanulmányok 
tehát az emberek gondolkodásával, érze
lemvilágával, akarati tevékenységével is
mertetnek meg bennünket (homo : huma
niora); a második csoportbeliek pedig a 
tárgyakkal, a dolgokkal (rés: realia). 
A tantárgyaknak ilyen felosztása a mate
matikát kivéve egybevág azzal, hogy a 
filozófia a tudományok rendszerében a 
valóságtudományoknak két nagy osz
tályát különbözteti meg : a szellemi való
ságokkal (lelki jelenségekkel) és a termé
szeti valóságokkal foglalkozó tudományo
kat (szellemi tudományok, természettudo
mányok) ; továbbá megegyezik azzal a 
nagyon gyakori tapsztalattal, hogy a ta
nulók érdeklődése egyének szerint válta
kozva majd inkább a H. felé, majd inkább 
a reáliák felé irányul. A H. közül a nyel
vekben nem szabad csupán az emberek kö
zötti érintkezés eszközét látni, mert a nyelv 
maga is az emberi szellemnek hosszú tör
téneti fejlődésre visszatekintő alkotása; 
ki van fejezve benne egy-egy nép sajátos 
eszejárása és régi korok müveltségtörté- 
neti emlékeit tartotta fenn az utókor szá
mára, ennélfogva maga is a művelődési 
javak közé tartozik. Továbbá a nyelv a 
gondolkodást is fejleszti, mert képzeteink 
akkor válnak igazán világosakká, amikor 
testet öltenek a nyelvi kifejezés formájá
ban, úgyhogy a nyelv mintegy elősegíti 
a gondolatok megszületését. Az irodalmak 
lélekmüvelő értéke abban áll, hogy az 
egyéni, a nemzeti vagy az általános emberi 
léleknek a nyelv útján való megnyüatko- 
zásait foglalván magukban, nagy írók 
szép gondolataival, mély érzelmeivel, ne
mes törekvéseivel ismertetik meg a tanulót, 
a történelem pedig azokkal a kiváló egyé
niségekkel kapcsolja össze, akik az emberi
ség életében cselekvő szerepet játszottak. 
Mindezek a tárgyak erkölcsi, esztétikai, 
érzelmi műveltséget adnak a tanulónak : 
fennkölt eszményeket állítanak eléje, fino
mítják ízlését, kifejlesztik és megerősítik 
a lelkében szunnyadó érzelmi csírákat és 
akarati készségeket. Azonban az iskola 
nem érheti be a H. nyújtotta műveltség
gel, mert nemcsak az emberi lelket kell 
megismerni, hanem a testi, anyagi vüágot 
is, a bennünket körülvevő természetet, s  
ezt az ismeretet közvetítik a reáliák. A
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humanizmus egykori művelődési eszmé
nyének ellentéteként némely újabb elmél
kedő (pl. Comte, H. Spencer, 1. o.) egyol
dalúan csupa reáliákból akarta összeállítani 
a tantárgyak sorozatát, azonban a jó tan
tervben a H.nak és a reáliáknak egyensúlyt 
kell tartaniok, ami természetesen nem az 
óraszámok egyenlőségében fejeződik ki.

í r o d .  O. Wülmann: Didaktik als Bildungslehre 
(1923s). §§ 42—44. N. J . B.

Humanisztikus gimnázium híveinek egye
sülete. 1913 dec.ben alakult meg Bp. Jan- 
kovich B. akkori vk. min. reformterveinek 
ellensúlyozására. Feladatának a humanisz
tikus nevelés érdekében a tollal és szóval 
való felvilágosítás és védelem munkáját

5  vallotta. Legújabban az újgörög kapcsola- 
f tok ápolását is programmjává tette, Parthe
non nevet vett fel s nem annyira a humanisz

tik u s gimnázium, mint inkább az antik 
művelődés eszméjét kívánja terjeszteni. 

•** löadványa a Magyar Gimnázium, amely
ből 1928-ig négy füzet jelent meg. Az 5. 
füzettől kezdve (1932) Parthenon címen 
lát napvilágot.

R e p e r t .  Fölhívás a h. g. híveihez (M. K. 1914, 
230—32, alakuló közgyűlés 349—52). Jirka.

Humanisztikus műveltség. Foglalata a 
kultúra mindazon javainak, amelyek bir
tokbavételével igyekszik az ember magát 
a humanitás (1. o.) eszménye szerint for
málni ; de jelöli egyben azt az utat-módot 
is, amelyen e kulturális kincsek elsajátítása 
közben egyén és közösség a benne rejlő 
emberi képességeknek tökéletes és harmo
nikus kibontakozását keresi. Történeti 
viszonylatban a renaissance óta beszé
lünk H.ről. Ennek azonban nemcsak 
megindítója, de mintaképe és forrása is az 
antik világ volt. A renaissance, mint a 
humanisztikus nevelő-oktatás is, fordítva 
akarta megjárni a kulturálódás természetes 
ú tjá t: a nyelv és irodalom, az erkölcs és 
jog, a tudomány és a művészet mindig 
az alkotásra megérett emberi lélek objek
tív megnyilvánulása ; a renaissance embere 
az antik világ szellemi hagyatékának ma- 
gábaolvasztásával akarta lelkét oly fi
nommá tenni, mint aminő az alkotó klasz- 
szikusoké volt. A renaissance eredeti fo
galmazásában a H. még egyetemes, mint 
a görög mintaképe is : mimikába vette az 
egyént és a társadalmat, a lelket és a testet, 
érdeklődéssel fordult tudomány, irodalom 
és természet felé egyaránt. A művelődés 
azonban rövidesen mégis, mint az antik 
világé is (innen a H. egyoldalú, a realisz
tikus műveltséggel szembeszögezett jelen
tése), a formai, esztétikai, nyelvi és iro
dalmi oldalra billent, majd végül az antik 
minták utánzásába esett (itt is a kevésbbé 
eredeti latinéra zsugorodott) ; eredeti 
gazdag tartalma a retorikára szegénye
dett és a szó kultuszában akadt végleg 
el. Ennek a H.nek volt a melegágya 
és éltetője a humanisztikus latin iskola

(Sturm, jezsuiták, 1. o.), amely maga 
is már szegénnyé vált és a retorika irá
nyában elsodródott renaissance mozga
lom alkotása volt. Amikor a faji nyelv 
és nemzeti irodalom kinőtt a klassziku
sok utánzásának gyermekcipőiből és a 
reális tudományokkal karöltve megköve
telte eleddig az antik kultúrának osztott 
elsőbbséget (Perrault : Paralleles des an- 
ciens et des modemes, 1688—97. 4 kt.), 
élesen ütköztek ki a hagyományos H . 
hiányai : hiányzott belőle az antik kultúra 
legsajátosabb és legtermészetesebb forrása, 
a faji, nemzeti elem, ezenfelül pedig az 
életközelség érdekeit szolgáló realisztikus 
ismeretek rétege. Az elsőt ideig-óráig pó
tolhatta a román népek körében a latin- 
sággal érzett rokonság gondolata. A XVIII. 
és X IX . századok fordulóján a német neo- 
humanizmus látta el új, mélyebb és kor
szerűbb értelemmel a H. régi fogalmát. A  
neohumanista gimnáziumban a korviszo
nyokhoz mérten helyet kaptak a reáliák 
is, bár ezek nem tudtak harmónikusan 
egybefonódni és összeolvadni a nyelvi és 
irodalmi stúdiumokkal. A H. mai problé
máját az tette súlyossá, hogy a reális isme
retek új nagy tömege követeli polgárjogát, 
a nemzetek közti sűrűbb érintkezés pedig 
a modern nyelvek értékét és szükségét 
fokozta föl. A H. problematikájából tehát 
két nagy kérdés kanyarodik elő. Feltét
lenül szükséges-e az antik réteg tudatos 
ápolása az európai művelődés keretében 
és ha igen, minő formában és mértékben? 
Ez ma az egyik legvitatottabb pedagógiai 
kérdés, amelyben a legmerevebb konzer
vativizmustól kezdve a legradikálisabb 
reformokig minden fölfogás hangos szót 
követelt. Tagadhatatlan — és talán ennyi 
tekinthető a pártos vélemények kikristá
lyosodott értékének — hogy a kérdést nem 
dönthetik el merőben utilista szempontok ; 
mivel pedig az antik világ szellemi kincsein 
nevelődött az egész európai kultúra, a H. 
pedig mindenkor megköveteli a műveltség 
történeti szálainak és gyökereinek ismeretét 
is, a klasszikusok az igazi H.ből teljességgel 
soha ki nem rekeszthetők. További kérdés 
és vita tárgya, hogy mit vállalhatnak ebből 
a munkából a modem nyelvek és a törté
nelem. Kétségkívül tekintélyes részt, de 
sohasem az egészet, mert a forrásokkal 
közvetlen kapcsolatot egyik sem teremt
het, tehát műveltségünk gyökeréig nem 
hatolhatnak. A másik kérdés, hogy minő 
legyen az arány a humaniórák és reáliák 
között a modern műveltség keretén belül? 
Könnyű belátni, hogy e probléma mögött 
két eszmény örök küzdelme rejlik, amelyek 
az emberi kultúra történetének síkján csak 
rövidebb vagy hosszabb időre kötnek 
fegyverszünetet, örök barátságban pedig 
csak a humanitás átfogó nagy eszményé
ben élnek. Itt a földön pedig folytonos 
küzdelmek között hegyeken és szakádé-
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kokon keresztül vezet feléjük az út. Földi 
sorsukat is mindig az fogja eldönteni, hogy 
a művészi és ideális vagy a cselekvő és 
reális embertípus fogant-e meg nagyobb 
számmal az egyes korok méhében.

í r o d .  L. Humanitás, neohumanizmus, gimnázium, 
kultúra stb. A kérdés legújabb és főleg magyar részére; 
Fináczy B . : A klasszikus nyelvek és irodalmak taní
tásának kérdése; Űjabb pedagógiai törekvések. (A 
Pázmány P. Tud. Egyetemen tartott két rektori beszéd 
1927—8). Komig O y.: Iskolarendszerűnk reformja; 
Kultúra és politika; Kultúra és nemzet; A magyar 
művelődés eszményei; Magyarország közoktatásügye a 
világháború ó ta; Nemzeti megújhodás. Klebelsberg K . : 
csaknem minden munkájában, de főleg a Világválságban 
(1930). 0. Kaemel: Der Kampf um das humanistische 
Gymnasium (1901). J. Stiglmayr S. J . : Das hum. Gymn. 
u. sein bleibender Wert (Stimmen aus M. Laach. Ergänz.- 
heft I. Beihe. 4. Heft. 1917). Werner Jaeger : Humanis
mus u. Jugendbildung (1921). E. Syranger: Humanis
mus u. Jugendpsychologie (1922). M. Schneidewin: 
Das hum. Gymn. (1923). Th. L it t: Geschichte u. Leben 
(1925’). Balassa.

Humanitás. A H. az emberi (humánus) 
művelődés örök eszménye. Az ember 
ugyanis az abszolút értékeknek rendjét, 
amelyben az igaz, a jó, a szép és az isteni 
sorakoznak egymás melló, a vallás, a tudo
mány, az erkölcs, a jog és a művészetek 
formáiban valósítja meg. A már realizált 
értékek gyűjtőneve a kultúra. A H.ban 
most mér az ember saját mivoltát szemléli 
tökéletes és harmónikusan kibontakoz
tatott, ideális megvalósultságában, amint 
ez az abszolút értékeket a jelzett formák
ban a lehető legtökéletesebben realizál
hatja. Bár ez ember-eszményt örök és 
változatlan igazságok határozzák meg, 
képe a megismerés fényében és a történeti 
élet kulturális törekvéseiben mégis csak 
fokozatosan fejlik ki. Ezért a H.ról alkotott 
konkrét fogalmunk mindig a bölcselet 
folytonos haladásának és a kultúra állandó 
fejlődésének eredménye. Ebből a szemszög
ből azonban másként alakult a H. történeti 
sorsa a bölcselet világában, amelynek kuta- 
tása könnyen ellendülhet a reális élet 
ugródeszkájáról és keresheti újabb és újabb 
filozófiai rendszerekben a H. megillető 
helyét és szerepét, mint a reális kultúráiét 
mezején álló embernek szemében, mert 
ennek minden újabb sorsfordulásnál számot 
kell vetnie meglévő értékeivel, fennálló 
intézményeivel, mert csak ezekhez, ezek 
köveiből vagy helyébe építheti az újat. 
Az egyéntől a legnagyobb emberi közös
ségekig a H. fogja tehát egybe az emberi
séget, tartja folytonosan az abszolút érté
keket megvalósító kulturális munkában és 
állítja az egész emberiség elé nemcsak az 
örök eszményeket, de kijelöli azokat az 
eszközöket és kirajzolja azokat az utakat 
is, amelyeken a kultúra megteremthető. 
Innen van, hogy a H. egész területe a 
tudomány, az erkölcs és a jog, a művészet 
és a vallás relációiból tekinthető át és hogy 
a H. földi sorsa az emberi kultúra törté
netévé szélesedik ki. Az emberi gondol
kodás történeti terein a szkepszis és a 
dogmatizmus ; a durva materializmus vagy

az ideák világában járó költői platoniz
mus ; a túlvilági életre vetett merő spiri
tualizmus és a nyers naturalizmus ; a 
teizmus és az ateizmus; a primitív, vérségi 
köteléken alapuló közösség és kozmo- 
politizmus a határkövei annak a zegzugos 
útnak, amelyet a H. már eleddig megjárt. 
A fejlődés irányát tekintve, a H .t szolgáló 
intézmények differenciálódása (vallás és 
állam), a törekvések elmélyülése (jog, 
erkölcs, lelkiismeret) és az egyén folytonos 
előretörése jelentik a haladás állomásait. 
Minthogy a H. csak az egyénekben, fajok
ban rejlő erők helyes kibontakoztatásával 
valósíthatja meg a kultúra igazi értékeit, 
nem nélkülözheti ez erők és értékek 
normáját sem, amelyhez mindent mérnie 
kell. Ez a mozzanat vethet világot arra 
a veszedelemre, amely a H. fogalmában 
benne rejlik és amelybe sodródott már 
nem egyszer a bölcselő gondolkodás és a 
kulturális fejlődés. A H. ugyanis az orga
nikus emberi lét megvalósultságát, töké
letességét jelenti, de maga csak annyiban 
lehet norma, amennyiben végső eredmény
ben maga is az abszolút értékek szerint 
igazodik. Ha azonban a H. kerül az érték- 
rendszer élére, nem marad abszolút és 
változatlan értékmérő. Az imigyen iránytű 
és végső értékmérő nélkül maradt H. 
szenvedhetett azután hajótörést a szkep
szis, a relativizmus vagy a maga autonó
miájáról vallott tévedések szírijein. Ezeket 
az eltévelyedéseket mindenkor csak az a 
megfontolás győzhette le, hogy a tökéletes 
H. maga is örök és változatlan eszmény, 
amely nem vonható bele az organikus lét 
és fejlődés folyton hullámzó sodrába. A 
H. tisztázódásának és megvalósulásának 
főbb történeti állomásait a legjelentősebb 
filozófiai rendszerek és a kultúrtörténet 
legfontosabb határkövei jelzik. A primitiv 
ember meglátásában a H. csak a termé
szetes (vérségi, faji) közösségekre korláto
zódik, ezekben is egybeolvad vagy szorosan 
egybekapcsolódik a vallás és a közösség 
szolgálata (faji vallás, teokratikus állam, 
államvallás), ami elsősorban a közösség 
létérdekeit szolgáló erényeket hangsú
lyozza a H. eszményéből (pl. bátorság, 
harciasság). Az antik H. emelkedett tisz- 
tultsága és a későbbi szellemi és kulturális 
élet fejlődésére kifejtett maradandó hatása 
miatt jelentős. Bölcseletét Platon és Aris
toteles örökítették meg (1. o.). Szerintök 
az egyén és a közösség célja az abszolutum 
szolgálata. A közös cél felé való törekvés 
(iQtag) és a hozzá való felemelkedés hántja 
le az egyéniség rendetlen hajtásait, hozza 
egymáshoz mindközelebb az embereket és 
alkot belőlük ideális közösséget (platói 
állam). Aristoteles reálisabb oldalán ra
gadja meg a problémát és a pedagógia 
feladatát a természetben rejlő és tökéletes 
kibontakozásra vágyó entelecheia meg
segítésében látja. Ennek is az abszolútum
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után való vágy a mozgatója. Az antik 
nevelés a xaloxáyaftía programmjával szol
gálta a H.nak e magas bölcseleti eszményét. 
A keresztény H. természetfölötti, vallásos 
világszemlélet hordozója, amelynek súlya 
nem e világra esik. Értékrendjében is az 
Egyház az állam, a kinyilatkoztatás a 
ráció, az erkölcs a világi praktika elé kerül. 
A felebaráti szeretet univerzális tételével 
elsöpri a régi korlátokat; a faji és nemzeti 
keretek fölé tűzött keresztény H. ezenfelül 
az antik világ szellemi hagyatékát is föl
használta. A renaissance-nak a vallásszaka
dással megbolygatott H.a az egyéniség 
korlátáit látta a régi keretekben, ennek 
kívánt szabadabb érvényesülést a hagyo
mányos tekintélyekkel szemben. Értéke
lésében a ráció, a profán ismeret és tudás 
és az e világra szegzett érdeklődés kerülnek 
az élre. Az antik (rövidesen ez mindinkább 
csak a latinitásra korlátozódott) kultúra 
szellemi kincseinek birtokbavételével indult 
meg az egyén fölszabadításának folyamata, 
amely rövidesen a faji értékek (nyelv, 
irodalom) kultuszában folytatódott. A 
német kultúra területén kibontakozott 
neohumanizmus az antik H. legeredetibb, 
görög rétegébe gyökerezett le. Bölcseleti 
alapgondolatát művészlelkek (Herder, 
Schiller) szőtték tovább kifinomult esztéta
életszemléletté. Ennek kereteit a vallás és 
erkölcs oldalán az emberi természet per- 
fekciójáról vallott autonomizmus, a másik 
oldalon pedig a görögös-ízű kozmopolitiz- 
mus adta meg. A romantika H.a az egyéni
ség, a faj, a nemzet értékeit szögezte 
szembe ez előbbi ideállal. A múlt század 
második felétől kezdve mindinkább diadal
masan bontakozott ki és tört előre a 
realizmus, amelynek H.a a régi formai 
(irodalmi, művészi) irányban orientálódó 
ember-eszményt a tárgyi, főleg természet- 
tudományi és gyakorlati ismeretek felé 
sodorta és ezáltal utat nyitott a materializ
mus számára. Az egyéniség kevéssé kor
látozott előretörése ipari és gazdasági téren 
védtelen tömegeket szegődtetett szolgá
latába. Ezek szervezkedése és előretörése 
tartja napirenden a szociális kérdést. A 
ma H.a nem mutat egységes képet. A 
tegnap realizmusa a technikai, gép-kultú
rára vezetett. A szociális probléma a 
forradalom rémével fenyeget. Az alacso
nyabb szintű nagy tömegek materialisz- 
tikus életszemlélete újra egységes keretet 
követel (intemacionale), célkitűzésében 
azonban az anyagi jóléten kívül egyelőre 
kevés magasabb szempont vezérli. V. ö. 
Humanisztikus műveltség, Kultúra (7) és 
az egyes kulturális mozgalmak vezérszavait 
(Antik művelődés. Renaissance, Neohuma
nizmus, stb.).

í r o d .  V. o., továbbá Stahlberg: Die Humanität 
nach ihrem Wesen u. ihrer Entwickelung (1895). A. v. 
Martin : Coluccio Salutati u. das humanistische Lebens
ideal (1916). E. Spranger: W. v. Humboldt u. die 
Humanitätsidee (1909). B. Hagm: Herder (2 kt. 1880 —

85). K. Joel: Wandlungen d. Weltanschauung (1928). 
Verwegen: Der neue Mensch u. seine Ziele (1929).

Balassa.
Humanizmus. Ezzel a névvel a műve

lődéstörténetnek azokat a szakaszait 
jelölik, amelyek legfőbb nevelő céljukat 
a kor elgondolása szerint való töké
letes ember kiformálásában látják. A H. 
fogalmában eszerint egybeolvad a minden
kori emberideál (humanitás, 1. o.), mint 
értékeszmény, az ennek kibontakozására 
alkalmas kultúr javakkal (h. műveltség, 1. 
o.), maga a H. pedig mint törekvés válik 
e kettő összekötő kapcsává. Ezen az alapon 
beszélünk pl. antik (görög és római) vagy 
keresztény H.ról. Egyszerűen csak H.nak 
a renaissance-szal (1. o.) kapcsolatos peda
gógiai irányzatot szokták hívni. E törté
neti H. a renaissance gazdag és teljes 
eszmei tartalmából, sokágú törekvéséből 
csak a tudományos-jellegű vonásoknak 
megjelölésére szolgál. Csírái már a középkori 
szellemi élet bomlásának idején a XIII. és 
a XIV. században, fellelhetők. A tulajdon
képpeni H. három, közel sem mereven 
elhatárolható korszakra tagozódik : a) A 
korai H. nem borította még föl a közép
kori kultúra hagyományos értékrendjét, 
hanem elmélyítette (pl. antik irodalom) és 
kiegészítette (sokoldalúság, egyéniség, faj, 
nyelv kultusza). Nagyra nő és lelkessé válik 
a keresztény tanító missziójának tudata 
(„Idea dell’ottimo precettore“ ), az érdek
lődés középpontjába a régiek kerültek 
(„sapienta veterum“ ; klasszikusok, de az 
egyházatyák is !) és ezek gondolataiból 
szövi össze a kor a maga nevelési programm- 
ját, amely harmonikusan illeszkedik bele 
a keresztény életszemléletbe. A pedagógiai 
kérdések meglátása, a szemszög, amelyből 
e kor elmélkedői a megvilágítást keresik, 
újszerű, pszichológiai és didaktikai szem
pontból nem egyszer meglepően modem 
(1. Petrarca, Boccaccio; Vittorino da Féltre, 
Vergerio, Guarino, Maffeo Vegio, Aeneas 
Sylvius ; Vives, Moms T. ; Agricola, He- 
gius, Murmellius, Langen, Dringenberg, 
Wimpheling, Beatus Rhenanus és főleg a 
részben már a köv. korszakba tartozó 
Erasmus), b) A  második korszak H.nak 
eszményében már kevés az őszinte vallásos, 
keresztény érzület ; egyházellenes, az egyé
niség érvényesülése érdekében nyers kí
méletlenséggel tipor le mindent és bár 
folytonos az erkölcsiség követelményeinek 
hangoztatása, e korszak igen sok kép
viselőjében mégis féktelen nagyravágyás, 
élvezethajhászás, lelketlen vagyongyűjtés 
vágya stb. lakozott ; eszközeik között pedig 
ott szerepel a maró és igaztalan gúny, 
hatalmaskodás, kegyetlen bosszú stb. (1. 
Mutianus, Epist. obsc. virorum, Hutten). 
A világiassá vált érdeklődés az antik 
klasszikusokra korlátozódott és még inkább 
reális tájékozódást keresett, c) Az új 
szintézis korát a reformáció és ellenrefor
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máció ideje jelentette, amely az imigyen 
megbolygatott H.nak megmentett értékeit 
olvasztotta bele ismét a keresztény világ
nézetbe és építette meg számára a huma
nisztikus latin iskolát (1. o. és Melanch- 
thon, Sturm, Jezsuiták). V. ö. Humanitás, 
Humanisztikus műveltség, Renaissance, Neo
humanizmus.

í r o d .  ü . o., továbbá W. Dilthey: Weltanschauung 
u. Analyse des Menschen seit d. Renaiss. u. Reformation 
(Gesamm. Schriften, II., 1914). J. Huizinga: Herbst 
des Mittelalters (1924). G. Manser: Die Geisteskrise 
des 14. Jahrhunderts (1917). F. Paulsen: Gesch. d. 
gelehrten Unterrichts (1919—218). K. Brandi : Mittel
alterliche Weltanschauung, Humanismus und nationale 
Bildung (1925). E. Troeltsch: Die Bedeutung des Pro
testantismus für die Entstehung der modernen Welt 
(19285). J. Stiglmayr: Unterricht u. Erziehung in 
Kirche u. Reformation (1917). 0. Kluge : Der Humanis
mus des 16. Jhs in seinen Beziehungen zur Kirche u. 
Schule, zu den theol. u. Philosoph. Studien (Ztschr. 
für Gesch. der Erziehung u. des Unterrichts 1929, 
17. köt.). Merker-Stammler: Reallexikon der deutschen 
Lit.geschichte (H. alatt. I. köt 525—572. 1.). Fináczy 
E .:  A renaissancekori név. története (1919).

Balassa.
Humboldt, Wilhelm von (1767— 1835) a 

neohumanizmus egyik legjelentékenyebb 
képviselője, nyelvész, filozófus és állam
férfi, aki mint a porosz közoktatásügy 
vezetője is maradandó értékűt alkotott. 
Fejlődése kezdetén még a felvilágosodás 
eszméinek hatása alatt á llo tt; göttingeni 
egyetemi tanulmányai idején azonban 
főleg Heyne, majd utóbb F. A. Wolf 
befolyása alatt mindinkább elmélyedt a 
klasszikus ókor tanulmányozásába és a 
neohumanizmus filheilenizmusát Kant és 
Schiller esztétikai szemléletmódjával egye
sítette. Az utóbbihoz benső barátság fűzte ; 
később Goethével, Fichtevel és a romanti
kusokkal is személyes érintkezésbe lépett 
és e sokoldalú és termékeny ösztönzések 
nyomán alakult ki sajátos műveltség- 
eszménye, a „humanitás“, amelyet — 
amint azt E. Spranger kimutatta — három, 
vonás jellemez : az egyetemesség, az egyé
niség és a teljesség (Universalität, Indi
vidualität, Totalität). H. szerint ugyanis 
a műveltség mindig az egyéniség teljes
ségét jelenti, egy egész „világ“ kialakítását 
az egyéni lét keretén belül (die Erzeugung 
einer Welt in der Individualität). A mű
veltségnek ez a fogalma kétségkívül sokkal 
átfogóbb, mint ahogy azt ma értelmezzük, 
amikor általában inkább szerzeményt, el
sajátított tartalmat és esetleg — mint 
ahogy az a német „Bildung“ szó kétértel
műségében kifejezésre jut — az elsajátítás 
folyamatát jelöljük meg vele. Először, 
mert egyéniség és műveltség itt mindig 
egybeesik, a műveltség lényege, legsajá- 
tabb jelentése éppen az egyéniség, sőt a 
perszonalitás, amennyiben a tárgyi világot 
mint matériát a lehető legteljesebb egység
ben önmagában alakítja ki és ebből az 
egységből, mint centrumból ismét egy
ségesen hat vissza a tárgyi világra. Másod
szor pedig, mert ez a műveltség, ha eseten
ként más és más tartalmat ölel is fel, alap

jában sohasem fejez ki állapotot, recepció 
eredményét, tehát „szerzeményt“ , hanem 
szószoros értelemben teremtő tevékeny
séget. A műveltség H.nál a műalkotás 
jegyeit viseli magán és a humanitás nem
csak visszhangja és előfeltevése a kultúrá
nak — visszhangja az átszármaztatott 
kultúrának és előfeltevése az újnak —, 
de tulajdonképpen konstruktív, együttható 
tényezője és az egyéniség, amikor a mű
veltséget kialakítja önmagában, ezzel máris 
a kultúra objektív rendjét gazdagítja. E  
műveltség kialakításának útja pedig a  
klasszikus tanulmányokon keresztül vezet, 
íg y  forr össze H.nál a művelődési eszmény 
általános ontológiai-esztétikai iránya az 
antik klasszicitás sajátosan esztétikai érték- 
szemléletének szempontjával : az egyéniség, 
akinek a maga teljességében a műalkotás 
harmóniáját kell mutatnia, ezt a harmóniát 
legszebben a klasszikus szellemmel való 
beható foglalkozással érleli ki magában. 
A műveltségeszménynek ezzel a fogalmaz
ványával H. egy egész korszak művelődési 
vágyának adott kifejezést. Hatása nem
csak a kor irodalmában mutatkozik (amely 
ekkor valóban legtöbbször kölcsönhatás), 
amennyiben Schiller, Fichte, Hölderlin és 
némileg Goethe is, hasonlóképpen a sze
mélyiségnek ebben a „szép formájában“ 
pillantották meg az igazi műveltséget, de 
a nevelés tényleges rendjében is, amelyet 
egész szellemében átalakított. Ez a be
folyás a nevelés formáira azonban csak 
akkor indult meg, amikor H. ezt a művelő
dési eszményt a nemzeti eszme szolgálatába 
állította. H. is átélte, mint Fichte és a 
német klasszicizmus és idealizmus legtöbb 
képviselője, a francia megszállást és az 
ennek nyomában járó nemzeti megalázást. 
A nevelésügy terén kifejtett tényleges 
tevékenysége is erre az időre esik s ezalatt 
minden törekvése oda irányult, hogy le
sújtott nemzetét az új művelődési cél
kitűzés szellemében felemelje. Ötnegyed 
évig állt a porosz közoktatásügy élén 
(1808— 10). Az ő nevéhez fűződik a berlini 
egyetem alapítása, s ezzel az egész egye
temi képzés modem tudományos szellemű 
reformjának megindulása. S bár ily módon 
reformtörekvései első sorban a legfelsőbb 
oktatásra irányultak, azért figyelmét a  
középoktatás szükségletei sem kerülték el, 
sőt éppen az egyetemi oktatással szemben 
támasztott fokozott követelmények tették 
szükségessé a gimnáziumi oktatás szintjé
nek növelését, amit H. a neohumanisztikus 
műveltségeszmény szellemében igyekezett 
biztosítani. így  a középiskola tulajdon
képpeni humanisztikus reformjának meg
indítása, amely a klasszikus tanulmányok 
lélekmüvelő hatására épült és amely egész 
a közelmúltig Németországban és nálunk 
is a középoktatásnak uralkodó formája 
volt, szintén elsősorban H. nevéhez fűző
dik. Az alsófokú népoktatás feladatait sem
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hanyagolta el : e téren, mint Fichte, főként 
Pestalozzi eszméire támaszkodott és ezek 
megvalósítása céljából elsősorban alkalmas 
tanítók kiképzéséről gondoskodott. Mind
ezek az ösztönzések, reformok és alkotások 
aránylag rövid miniszterségének is mara
dandó emléket állítottak. Átfogó szelleme, 
amellyel a legparányibb tudományos vagy 
kulturális kérdéshez is a szempontok egye
temességével, az egészből való megértés
nek és az összefoglalásnak erejével köze
ledett, joggal avatják őt a mai modern 
szellemtörténet ősévé.

í r o d .  H. összes műveit a porosz tudom, akadémia 
adta ki (Gesammelte Schriften, 15 köt. 1903—20). 
Vf. v. H's ausgew. philos. Schriften, hrsg. v. Joh. Schubert 
(Philos. Bibi. 1910. Benne: Über d. innere u. äussere 
Organisation d. höheren wissensch. Anstalten in Ber
lin). jR. H aym : Vf. v. H. Lebensbild u. Charakteristik 
(1856). B. Gebhardt: Vf. v. H. als Staatsmann, 2 köt. 
(1896). E. Spranger : Vf. v. H. und die Humanitätsidee 
(1909). U. a . : Vf. v. H. u. die Reform des Bildungs
wesens (1910). H. W eil: Die Entstehung des deutschen 
Bildungsprinzips (1930). Prohászka.

Humboldt-föiskola, berlini népfőiskola, 
1878. mint H.-Akadémia alapíttatott, 
amely 1916. a „Freie Hochschule“ -val 
olvadt össze. Népszerű tanfolyamokat 
rendez a tudomány, művészet és a gya
korlati élet különböző kérdéseinek széles 
körökben való megismertetése céljából. 
Kiadványa a „Humboldt-Blätter“.

í r o d .  K . Hirsch: Die Humboldt-Hochschule u. die 
Volkshochschulfrage (1927). P .

Hume, David (1711— 1776), az angol 
empirizmus legkövetkezetesebb képvise
lője. A gondolkodás legnagyobbjai között 
való helyét főleg a szubstancia és az okság 
fogalmai mélységes kritikájának köszön
heti. H. szerint gondolkodásunk kétféle 
elemből épül föl : impressziókból és ideák
ból. Impressziók : a primárius szemléle
tek ; ideák : ezeknek halványabb másolatai 
(képzetek). Minden ideát kell, hogy a maga 
eredeti impressziójára vonatkoztathassunk, 
s gondolkodásunk minden tévedése abból 
származik, hogy egy ideát a neki meg nem 
felelő impresszióval, vagy egy impressziót 
a neki meg nem felelő ideával hozunk 
kapcsolatba. Ilyen téves vonatkoztatás 
történik annál a két fogalomnál is, amelyek 
világképünk alapjai : a szubstancia és az 
okság fogalmainál. Beszélünk szubstan- 
ciákról (tárgyakról), amelyeknek tulajdon
ságokat, tevékenységeket, állapotokat tu
laj donítunk, pedig benyomásaink csak 
tulajdonságokat, tevékenységeket, állapo
tokat mutatnak, de nem tárgyakat, ame
lyek azokat hordozzák. Honnan van, hogy 
mégis gondolunk tárgyakat ? H. szerint 
onnan, hogy bizonyos tulajdonságokat 
(állapotokat, tevékenységeket) ismételten 
ugyanabban a kombinációban észlelünk ; 
észlelésünknek ez az egyformasága, tehát 
szubjektív tevékenységünk ismétlődése az 
az impresszió, amely alapul szolgál a tárgy 
ideájának. A szubstancia fogalma tehát 
szükségszerű terméke pszichikai mechaniz

musunknak, de ismerettanilag helytelen. 
Ugyanezen mechanizmus hozza létre az 
okság fogalmát is. Okságot époly kevéssé 
tapasztalunk, mint tárgyat. Csak jelen
ségek egymásutánját észleljük, azt, hogy 
a jelenség után mindig 6 következik ; 
mégis azt mondjuk, ha a előidézi, okozza 
6 -t: a post hoc helyébe a propter hoc lép. 
Ennek magyarázatát is abban találja H., 
hogy, mivel állandóan azt tapasztaljuk, 
hogy a után 6 következik, a megszokás 
érzelme támad bennünk, amelynél fogva 
valahányszor fellép o, várjuk 6 felléptét is. 
A megszokásnak ez az érzelme, az im
pressziója az okság ideájának ; a képzet- 
tevékenység szubjektív szükségszerűségét 
megtesszük a jelenségek objektív viszo
nyává. Mivel így az okság fogalmának 
nincs objektív érvényessége, minden ok
magyarázó elmélet lehetetlen : e felfogás
ban van H. szkepticizmusa. Ebből követ
kezik, hogy a valóságra vonatkozó kutatás 
tisztán tényeknek és ezek szabályos egy
másutánjának megállapítására szőritko z- 
hatik (pozitivizmus). Erkölcstanában H. 
szakít azzal a felfogással, amely az egoiz
musban látja az erkölcsiség alapelvét, s 
az erkölcsi jelenségeket az ember lényegé
ben gyökerező és másra vissza nem vezet
hető elvvel, a szimpátiával magyarázza.
M. : Treatise on human nature (1739—40). 
Enquiry concerning human understanding 
(1748), magy. ford. Alexander B.tól a 
Filozófiai írók Tárában : Vizsgálódás az 
emberi értelemről. Natural history of 
Religion (1755) stb.

í r o d .  Fr. Jodi: Leben u. Philosophie D. H ’s (1872). 
Th. Huxley: D. H. (1879). A. Meinong: H.-Studien 
(1877, 1888). W. Knight: D. H. (1886). Hedwall: 
H ’s Erkenntnistheorie (1900). Gizycki: Die Ethik D. 
H ’s (1878). P. Linke: H ’s Lehre vom Wissen (1901). 
Merleker: H ’s Begriff der Realität (1920). Ch. W. 
Hendel: Studies in the philosophy of H. (1925).

Szemere.
Humor az iskolában. A humor (h.) a 

jókedv és vidámság, a derű és tréfa elemei
ből tevődik össze ; tehetség, isteni ado
mány, amely a gyakorlatban alkalmilag 
a kellő pillanatban nyilatkozik meg. 
Schopenhauer szerint tréfa mögé rejtett 
komolyság, Jean Paul szerint, aki 1804. 
elsőnek foglalkozott a h. elméletével, a 
humorista könnyezve mosolyog. Ellentéte a  
kedvetlen, bosszús, mogorva, zsémbes, 
megsavanyodott és kesernyés ember. Már 
ebből a szembeállításból kiderül a h. fontos 
szerepe és jótékony hatása a nevelésben 
és az iskolában, ahol két irányban értéke
síthető. Közvetlenül a nevelő és tanító 
érintkezésében az ifjúsággal és a kellő 
komolyság megóvása mellett a tanításban 
is, mert az ifjú lélek lényegének s szükség
letének megfelel és apróbb félreértések el
oszlatására és ártatlan csínyek megtorlására 
jóval alkalmasabb, mint az örökös feddés 
s oktalan szidalmazás. Amaz megértést, 
bizalmat, szeretetet vált ki, ez utóbbi el
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kedvetlenít, elidegenít s megbénítja a 
munkakedvet. A h. közvetett értékesítése 
olvasmányok és szemléltetés útján törté
nik ; ez utóbbira a tanulók öntevékenysége 
(gyermekrajzok) is felhasználható. A világ- 
irodalom gazdag kiváló humorista írók
ban : Aristophanes, Cervantes, Dickens, 
Shakespeare, Thackeray, Mark Twain, Fritz 
Reuter, M. Busch; Jókai, Mikszáth, 
Arany. L. még : Régi magyar diákélet.

í r o d .  0. Boodstein: Der H. in der Schule (1881). 
Th. Lipps : Komik u. H. (1898). Scharrelmann: Herz
hafter Unterricht (1902). U. a . : Fröhliche Kinder. 
Ratschläge für die geistige Gesundheit unserer Kinder 
(1906). Caspar : Kinderhumor für Auge u. Ohr. Münch : 
Freude ist alles (1928). P. Szymanlc: Bruder Studio 
in Karikatur u. Satire (1829, ism. M. P. 1930). Kracko- 
wizer: Naturgesch. d. österr. Studenten (Reclam 2669. 
sz.). Oyőrffy Iván : Garabonciás diák. Iskolás adomák, 
diákos ötletek, valódi velős és villanyos viccek változatos 
és választékos vegyüléke, s szemenszedett szépszámú 
szellemszikrák szívderítésre szánt szerzeménye. Közel 
ezeregy éle (1878). L. v. Szemenyei: Magyar diákélet és 
diákegyesületek (1900). Idetartoznak az egyes iskolák 
különleges gyűjteményei. Panka K . : A pataki diákvilág 
anekdótakincse (I. köt. 1927, II. köt. 1930). Kálniczky: 
Régi iglói diákélet (1926). Rozsnyay: Diákköri emlékek 
(1926). Földes G. ; Hajdani székely diákélet (1927). 
Krisch: Késmárki diáktalálkozó emlékkönyve (1928). 
Makra-Mohr: Iglói diákalbum (1929). Écsy Ö. J . : 
Csurgói diákalbum (1931). Az ,,Erőkönyvtára” füzetei. 
A marosvásárhelyi ref. kollégium 1913—14. Értesítője. 
Kornis: Eszmények I. 578 (régi diákszokások, Zichy 
Antal).

Hunfalvy 1. János (1820—88) a magy. 
tudományos földrajz megalapítója. Berlin
ben és Tübingenben járt az egyetemre. 
1846. a statisztika és történelem tr. a 
késmárki líceumon, 1866. műegyet., 1870. 
bp. tud. egyet. tr. A M. T. Ak., az O. K. 
Tanács és számos tudós társaság tiszt, 
tagja. M. : Egyetemes történelem (3 köt., 
1850). Magyarország természeti viszonyai
nak leírása (3 köt., 1863— 65). Egyetemes 
földrajz (3 köt., 1881— 89). Számos tan
könyv és röpirat.

í r o d .  Márki S . : H. J. (Földr. Közi. 1889). Keleti 
K . : H. emlékezete (Akad. emékbeszédek, 1890). 
Orbók: Pedag. Plutarch (II., 1—28. 1.), u. o. irod. mű
ködése).

— 2. Pál (1810—91) az újabb magy. 
összehasonlító nyelvészet megalapítója.
1838. ügyvéd, 1842. jogtudományi tr. a 
késmárki kollégiumban, 1841. a M. T. Ak., 
1843. a Kisfaludy-Társ. tagja, később az 
Akadémia főkönyvtámoka, 1856. meg
indította a Magyar Nyelvészet c. folyó
iratot, 1862 óta az Akadémia megbízásából 
szerk. a Nyelvtudományi Közleményeket. 
M. : Aristoteles poétikája (1842). Finn 
olvasmányok (1861). A vogul föld és nép 
(1864, Reguly hagyományai). Magyar- 
ország ethnographiája (1876). A székelyek
ről (1879), Az oláhok története (2 köt.,
1894), stb. Németül : Die Ungern oder 
Magyaren (Teschen 1881). Die Rumänen 
u. ihre Ansprüche (u. o. 1883) stb.

I r o d .  Sim/myi Z s .: H.-Album. Emlékbeszédek; 
Márki S. (1889), P. Thewrewk E. (1914, M. T. Ak.), 
Munkácsi B. (1912), Szily K. (Magyar Nyelv, 6. köt.)

Hunziker, Otto (1841— 1909) svájci tör
ténetíró és pedagógus, zürichi egy. tr. 
Pestalozzinak egyik legalaposabb ismerője 
és magyarázója. M. : Pestalozzi u. Fellen-

berg (1879). Geschichte d. schweizerischen 
Volksschule (3 köt., 1887s). Bilder zur 
neueren Geschichte der Schweiz. Volks
schule (1889). Das schweizerische Schul
wesen (1893, a csikágói világkiáll. alkalmá
ból). H. Pestalozzi, biogr. Skizze (1896). 
Comenius u. Pestalozzi (1904). Szerk. 
Schweizerisches Schularchiv. Pestalozzi- 
Blätter.

Hupay, Joseph Alexandre Victor d’. A 
francia forradalom pedagógusa, Rousseau 
követője, aki követeléseinek merészségében 
még mesterét is felülmúlja. A negatív 
nevelésnek Rousseautól meghatározott 
módját is mesterkéltnek találja és már 
erőszakos beavatkozásnak minősíti azt is, 
ha a nevelő kedvező feltételekről, környe
zetről gondoskodik és egyebekben a gyer
meket ezek önkéntelen hatására bízza. A 
nevelés csak úgy lesz valóban szabad ön
kifejlődés, ha kizárólag játékra, szemlél
tető képekre, tánc- és énekre támaszkodik, 
így  tanulhatja meg a gyermek az erkölcs
tant, a természetes vallást és a polgári 
kötelességeket. Testgyakorlás, kézimunka 
és kertészkedés is fontos szerepet játsza
nak. H. szeme előtt kíváltkép a családi 
nevelés lebegett; csak ott, ahol a család 
nem felelhet meg feladatának, kell az 
államnak iskolákról gondoskodnia. Ettől 
az iskolától azt kívánja, hogy az egyet
értés és az öröm tanyája legyen, hogy így 
boldoggá s egyszersmind erényessé tegye 
a gyermeket. Ezért elsősorban az szük
séges, hogy a természet szabad ölén legyen 
felállítva. M. : Détails de la méthode 
mécanique d’éducation nationale, domes- 
tique et populaire (1807). Effet du regle
ment d’éducation nationale mis á la portée 
des mérés (1792). Génóralif, maison patri
archale et champétre (1790). Reglement 
d’éducation nationale mis sous les auspices 
de M. Bemardin de St. Pierre (1789).

í r o d .  Sallwürk: Geseh. d. E rz. hrsg. v . Schmid,
rv. köt. 1. rész 610—612. 1. P rohászlca .

Husserl, Edmund (1859— ) német böl
cselő, a freiburgi (Breisgau) egy. nyug. 
tr. Kezdetben a matematika filozófiájával 
foglalkozik, majd a logikának minden 
létezéstől, tapasztalástól és elgondolástól 
független érvényességét, tiszta apriori 
apodiktikus jellegét iparkodik megala
pozni. E célból meggyőző erővel mutatja 
ki, hogy a pszichológizmus különböző 
fajai, amelyek a logika törvényeit 
csupán a pszichológiai vagy biológiai 
tapasztalásra alapítják, képtelenségre ve
zetnek. H. megalapítója a fenomenológia 
nevű filozófiai iránynak, amely ideális 
lényegeket iparkodik intuitív lényegszem
lélet útján megismerni és ezáltal a filozó
fiát és a többi tudományokat is a teljes 
exaktság fokára emelni. M. : Philos. der 
Arithmetik (1891). Logische Untersuchun
gen (1900—01). Philos, als strenge Wissen
schaft (Logos, 1910— 11). Ideen zu einer
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reinen Phänomenologie (Jahrbuch f. Phi
los. 1913). V. ö. Somogyi : A fenomenológia 
történeti és kritikai vizsgálata (1926).

Somogyi.
Huszár Károly (1882— ). Tanító volt 

Bajnán, majd Bp. hírlapíró s szerkesztő 
(Néppárt, Alkotmány, Népújság). 1910 
óta több ízben orsz. képviselő. 1919 aug.- 
ban a Friedrich-kormányban vk. miniszter, 
nov.ben miniszterelnök. Az Orsz. Társada
lombiztosító Intézet elnöke. M .: A mi 
királyi családunk (1918). A felnőttek okta
tásának jövő irányelvei (1919). A proletár- 
diktatúra Magyarországon (1926).

Huszti József (1887— ) a szegedi 
egyet, a ki. filológia ny. r. tr. 1923 óta, 
a M. Tud. Ak. 1. tagja (1922). 1915 óta 
áll a magyar tanárképzés szolgálatában. 
Mint az O. K. Tanács tagja tevékeny részt 
vett az új középisk. tanterv munkálataiban. 
M. : Antonius Thebaldeus költeménye 
Mátyás királyhoz (1925, Klebelsberg-Em- 
lékkönyv). Janus Pannonius és Anjou René 
(1929, Minerva-könyvtár). Egyetempoliti
kái kérdések (többekkel 1928, Széphalom- 
könyvtár). Janus Pannonius (1931). Klasz- 
szika-filológiai tárgyú eredményes részlet
kutatások után teljesen a magyarországi 
humanizmus kutatására tért át. Számos 
(pedagógiai és filológiai tárgyú) értekezése 
jelent meg a hazai és külföldi tudományos 
folyóiratokban. Jirka.

Hutcheson, Francia (1694— 1747) angol 
filozófus. Shaftesbury tanítványa, az ú. n. 
skót morálfilozófiai iskola feje. Az erény 
szerinte az érzelemben (moral sense) gyö
kerezik, amellyel a jót közvetlenül, intui
tive ragadjuk meg, akárcsak a szépet. 
Erkölcsi ítéleteink ezért tulajdonképpen 
esztétikai ítéletek. M. : Inquiry into the 
origin of our ideas of beauty and virtue 
(1725). Essay on the nature and conduct 
of the passions and affections (1728). 
Philosophia morális (1745). A system of 
moral philosophy (1756).

í r o d .  Th. Fowler: Shaftesbury and H. (1882). 
W. R. Scott: F. H. (1900). P .

Hutten, Ulrich (1488— 1523). Frank 
lovag-család sarja, akit szülei szerzetesnek 
szántak és ezért a fuldai monostorba adtak. 
Hivatás hiányában már ifjan kilépett az 
egyháziak sorából és élete ettől kezdve 
szakadatlan kóborlás. Mint vándordiák 
fölkereste a német humanizmus legelső 
vezéreit, kétszer megfordult Itáliában is ; 
a humanizmus szenvedélyes harcosa, a 
régi iskolának és a pápaságnak esküdt 
ellensége vált belőle. Nyers és kíméletlen 
szatírákkal és invektivákkal állt ki Reuch- 
lin (1. o.) védelmére (Triumphus Capni- 
onis), támadta meg a maradi kölni teoló
gusokat (Epistolae obscurorum virorum
1. o.). Igaz humanista kalandor volt, aki 
bár örökösen mások kegyéből élt, a hála 
helyett jótevőinek nem egyszer fizetett

maró gúnnyal és gyalázkodásokkal tetézett 
írásokban. Luther mellett a reformáció 
egyik legelszántabb híve. A humanista 
iskola előharcosát látta benne, aki ezen
felül elméleti müveivel is fáradozott az 
ékes latin beszéd terjesztésén. H. kalandor, 
kicsapongó és megbízhatatlan természete 
volt az oka annak, hogy már kortársai 
elfordultak tőle. Kiadta : Booking : Ulrici 
H. Opera. 7 kt. Lipsiae. 1859—70.

í r o d .  D. Fr. Strauss : U. y. H. Neu hrsg. von O. 
Clemen (1914). E. Spran/er: H a Briefe an Luther 
(1903). R. Zoozmann : Gesprächbüchlein (1904). Életrajz
írói : D. Fr. Strauss (1895*), O. J. Wolf (1905). E. F. 
Jordan (1908). P. Kolkoff: U a Vagantenzeit und Unter
gang (1925). B. B.

Hübner 1. János (1668— 1731) nem 
csekély hatással volt a történet és föld
rajz körébe vágó tankönyvirodalomra. 
Neki tulajdonítják a bibliai történeteknek 
a kér. hitoktatás keretébe való bevitelét. 
— 2. Joachim (XVII. sz.), Németországból 
való, 1636. Angolországba ment, Oxfordba 
költözött, innen szinte hetenként levelezett 
Hartlibbel s leveleikben a tudomány és 
nevelés reformjának kérdése jelentős helyet 
foglal el. Barátja megbízásából ő szerzi 
meg az egyetemi kancellárnál a cenzúrái 
engedélyt Comenius Praeludia (1637) c. 
müvének kiadása számára. H. régibb idő 
óta foglalkozott a panszofia gondolatával 
és Comeniusnak mind panszofiai eszméit, 
mind Didactica Magna-ját (amelynek má
solatát ez neki megküldte) bő kommentá
rokkal, illetőleg az utóbbit erős kritikával 
kísérte, amelyben sok helyes észrevétel 
mellett sok túlzással is találkozunk. Mikor 
1642. Londonból való elutazása előtt 
Comeniust Saint-Romain márki Richelieu 
nevében Párizsba hívja, ez sok habozás 
után — a Svédországba szóló útiterve 
miatt — lemond az útról s válaszával 
Hübner megy Párizsba. De ez halálos 
ágyán találja Richelieut s titkárától csak 
annyit sikerül megtudnia, hogy R. egy 
panszofiai iskolát akart alapítani; e terv 
a bíbornok halálával meghiúsult. H. ké
sőbb Franciaországba költözött, de innen 
is érdeklődött Comenius panszofiai tervei 
iránt és felhívta őt azok megvalósítására.

Rácz.
Hülyeség ( idiotizmus) a gyengeelméjűség 

legsúlyosabb foka, ahol az értelmi élet 
vagy teljesen hiányzik, vagy csak igen 
hiányos mértékben van jelen. Az öröklés 
befolyása a H. létrehozásában bebizonyí
tott tény (60—70%), de folyománya lehet 
fertőző betegségeknek, vízfejűségnek, an
golkórnak, a pajzsmirigy vagy vérmirigy 
zavarának, stb. A hülyék testi fejlődése is 
rendszerint elmarad a normális elméjű 
gyermekeké m ögött; nagyon gyakoriak 
továbbá az elfajulásos, vagy degenerációs 
jelek, sőt a bénulások és az epilepszia is. 
Szellemi téren jellemző reájuk a figyelem
nek úgyszólván teljes hiánya, beszédük 
késői fejlődése, szókincsük szegénysége ;



887 Ibsen Idealizmus 888-

értelmi színtájuk a tanköteles korban is 
általában a 3—5 éves gyermekéét nem 
haladja meg. Ösztönéletükre az állatias 
falánkság jellemző, a nemi ösztön egyesek
nél csökkent, másoknál fokozott (mastur- 
báció). Két főtípust különböztetünk meg, 
ú. m. az erotikus és a torpid formát ; 
amaz mozgékony, nyugtalan, olykor heves 
indulatkitörésekre, brutális tettekre hajla
mos, a másik apátiás, közönyös, bamba, 
ügyefogyott, lefokozott mozgási készség

gel. Kezelésük kétirányú: szakorvosi és 
gyógypedagógiai; zárt, gyógypedagógiai 
intézetben való elhelyezésük indokolt.

í r o d .  Ranschburg : A gyermeki elme (1908*). Patho- 
psychologie der Störungen des Lebens, Schreibens u. 
Rechnens im Schulkindesalter (1924). Szondi : Schwach
sinn u. innere Sekretion (1923). A fogyatékos értelem 
(1925). Éltes: A gyengeelméjűek világából (1902). 
Schnell: Gyógypedagógiai és orvosi pszichológia (1928).

Schnell-
Hydrokephalia : 1. Hidrokefália.
Hygienia : 1. Egészségtan.

Ibsen, Henrik (1828— 1906) norvég író, 
a modem dráma egyik fejedelme ; művei
nek erős erkölcsi kihatásainál fogva a nagy 
embernevelők között is helyet foglalhat. 
Szerinte az igazi művészetben nem a forma 
a fő, hanem bizonyos élettartalom, 
amelyért érdemes küzdeni. Drámáinak 
legnagyobb része ezt az elvet testesíti 
meg és rendszerint súlyos életproblémá
kat vet föl. I. általában mint az etikai 
individualizmus prófétája tűnik f e l : nem 
a társadalmi és politikai intézményeket 
akarja megváltoztatni, hanem az embert ; 
de azért nem hirdet egoizmust vagy liber- 
tinizmust, nem tapossa lábbal az erkölcsi 
törvényt, hanem hiszi, hogy az ideálok 
megvalósíthatók. Csakhogy úgy látja, 
hogy a mai társadalom csupa gerinctelen 
félemberből áll ; ezért kell szerinte a mai 
nemzedéket szenvedéssel, fenyegetéssel, 
kipellengérezéssel magára eszméltetni. 
Erre vállalkozott ő legismertebb drámái
ban. Síkra száll a nő jogaiért is, követelni 
kell, hogy ő is felelős egyéniség legyen, de 
ép ezért nevelni kell hitvesi kötelességei
nek megismerésére. Bizonyos azonban, 
hogy I. mégis erősebb volt a kritikában, 
és hogy nem sikerült az individualizmus 
és a kollektivizmus jogos követeléseit 
összeegyeztetnie.

í r o d .  Szelényi ö . : írói arcképek (1909). R u b i n y i  
M . :  Ibsen (1919). Waldapfel: I . (1928). B .  M ü n z :  
I. als Erzieher (1908). Fr. Schnass : H . Ibsen (1925).

Szelényi.
Ickelsamer, Valentin (kb. 1500— 1537) 

az első német nyelvtan (Teutsche Gramma- 
tikal534) szerzője, szülővárosában, Rothen- 
burgban iskolamester volt. Könyveiben 
egyebek közt okos tanácsokat ad az írás és 
olvasás tanítására. Ellenezte az utána még 
századokig követett sillabizáló módszert 
és a betűk megismerése után nyomban az 
összefüggő olvasást gyakoroltatta, mert 
„nem az Abc-ből kell a szókat alkotni, ha
nem a szókból az Abc-t“ .

Idealizmus : jelentése többféle. Eredete 
Platon idea-elméletére vezethető vissza. 
Platon szerint minden létezésnek és meg

ismerésnek alapját az örök, változatlan 
ideák alkotják. Ezek a tapasztalati való
ság változékony, múlandó tárgyaitól el
különülten léteznek, ez utóbbiak csak 
gyarló másolatai, ámyékképei az ideák
nak és csupán azáltal léteznek, hogy az 
ideák valamiképpen megjelennek bennük. 
E platonizmus részben metafizikai, rész
ben ismeretelméleti I. A metafizikai I.on 
az újkor bölcseletében tulajdonképpen a  
spiritualizmust értik, vagyis azt a monisz- 
tikus felfogást, amely a materializmussal 
szemben az egész valóságot csupán lélek- 
szerű létezőkből állónak gondolja, az 
anyagvilágot pedig csupán ezek megjele
nési módjának, jelenségnek tekinti. Az így 
értelmezett metafizikai I. a lélekszerű lé
tezők különböző magyarázata szerint ismét 
lehet panteisztikus (Spinoza), monadolo- 
gikus (Leibniz, Lotze), voluntarisztikus. 
(Schopenhauer) és abszolút (Hegel) I . 
Az ismeretelméleti I. az a felfogás, amely 
szerint a külvilág nem önmagában, reálisan 
létezik, hanem csak képzet, tudattartalom, 
tudatbeli képződmény, amely így szükség
képpen csak valamely tudatban, tudattal 
kapcsolatban állhat fenn. Eszerint a tár
gyak tisztán a tudat létezésétől, funkciói
tól, törvényszerűségeitől függnek. Az I. 
elnevezés itt az idea kifejezésnek az újkor 
bölcseletében (Descartes, Locke, Berkeley) 
kialakult jelentésén alapul, amikor az 
idea képzet, gondolat, tudattartalom ér
telmében vált használatossá. Az ismeret- 
elméleti I. ismét sokféle irányban ágazik 
szét. A szubjektív I. (Berkeley) szerint 
az egész valóság az egyes szubjektumtól 
függ, ennek valóságos és lehetséges tudat- 
tartalmával azonos. Ennek szélsőséges vál
faja a szolipszizmus, amely szerint csak 
saját énem (solus ipse) létezik és az egész 
valóság, minden más én is csupán saját 
énem tudattartalma. E gyakorlatilag nyil
ván tarthatatlan felfogás inkább csak 
mint elméletileg szigorúan nem cáfolható 
feltevés fordul elő egyes bölcselőknél 
(Schubert-Soldem, Keibe]). A kritikai 
(transzcendentális) I. (Kant) szerint a ta-
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pasztalati valóság csupán megjelenési for
mája a megismerhetetlen magánvaló do
lognak (Ding an sich). A jelenségvilág 
a személyfeletti, tiszta tudat ( Bewusstsein 
■überhaupt) formáitól függ. Az újkantiánu- 
sok egy része a magánvaló dolog létezését 
is tagadja. Etikai vagy gyakorlati I. (ideál: 
eszmény szóból) a világnézetnek az a 
formája, amely a reális adottságok helyett 
eszményi célok, ideálok felé törekszik. 
Hasonlóképpen az esztétikai I. a művészi 
értéket nem a reális valóságnak, hanem 
az ezek felett álló eszményeknek ábrázo
lásában találja. V. ö. Eszme. Eszmény.

í r o d .  0. Willmann : Qeach. des I. (1907'). Kronen- 
berg: Gesch. d. deutschen I . (1909). J . Cohn: Der 
deutsche I. (Aus Natur u. Geisteswelt). L. Brunschvieg : 
l ’td. contemporain (1921’). Päd. Mag. 619., 645., 798., 
872., 879., 903., 955., 983., 1023., 1077. sz.

S o m o g y i.
Idegen nyelvtanfolyamok magyarok szá

mára. Ezek főleg a világháború után ala
kultak és rendszerint az illető külképvise
letek védnöksége alatt állnak. Ezidőszerint 
Bp. varrnak német, angol, olasz, francia, 
spanyol, lengyel és japán ingyenes I. Ez 
utóbbit a magy. Nippon-Társaság szer
vezte.

Idegen szavak írása : 1. H elyesírá s.
Ideges gyermekek. Az idegesség már a 

gyermek csecsemőkorában is jelentkez- 
hetik s az élet bármely korára kiterjedhet. 
Általában kétféle minőségét különböztet
jük meg : a) a tulajdonképpeni idegességet 
vagy nervozitást és b) az ideggyengeséget 
vagy neuraszténiát. Bár e két elnevezéssel 
két betegséget jelölünk, a kettő között 
éles határt nem vonhatunk. Különböző
ségük jellemző vonása mégis abban mu
tatkozik, hogy míg a nervozitás világra 
hozott hajlam vagy terheltség alapján ke
letkezett idegbántalom elnevezésére szol
gál, addig a neuraszténia (=  ideg gyenge
sége) szerzett ideggyengeségre, főképpen 
ideges kimerülés tüneteire utal. Altár az 
egyik, akár a másik csoportba tartozzék 
is a gyermek, bizonyos közös tényezőknek 
együtthatása közös tüneteket vált ki 
belőle. Ilyenek: a gyors testi kimerülés 
és az ennek nyomában jelentkező ingerlé
kenység ; az értelmi kifáradás és a kedély- 
állapot érzékenysége, könnyű sebezhető
sége ; az akarat és a képességek között 
gyakran észlelt nagyfokú aránytalanság j 
a figyelem gyengesége minden olyan téren, 
amely a beteget egyénileg nem érdekli; 
a belső és külső hatások eltorzítása, túl
zása, szélsőségek felé való terelése, stb. 
E közös vonásokon kívül azonban a sze
mélyiségekhez kötött tüneteknek legkülön
félébb változatai is jelentkezhetnek végig 
az értelmi, érzelmi, akarati élet egész vo
nalán. A nevelés és oktatás szempontjából 
két típusba sorolhatók az ideges gyerme
kek : a) a tehetségesek csoportjába, akik 
között gyakori a csupán egyoldalúlag 
fejlett tehetség, sőt a csodagyermek is ;

h) a kevésbbé tehetségesek vagy gyengék 
csoportjába, akik azonban nem mérhetők, 
tehát nem is minősíthetők a „gyengetehet
ségű“ gyermekek mértéke szerint, mert a 
gyengetehetségű gyermek intelligencia- 
kora sohasem éri el életkorának számát, 
míg az idegessége miatt gyenge tanulónak 
intelligencia-kora, kellő nevelő hatások és 
oktató eljárások folyományaképpen, majd
nem kivétel nélkül teljesen egyeztethető 
biológiai korával. Mindkét csoport okta
tása, nevelése csupán zárt intézetben, a 
gyógyító-nevelés (gyógypedagógia) elvei 
alapján eszközölhető. Ä gyógyító-nevelői 
munka figyelembe veszi, hogy a nervozi
tás vagy a neuraszténia különböző neur- 
aszténiás reakciók folyománya, amelynek 
minémüségét az egyénenként változó, 
sajátos konstitúció szabja meg. Ezért szi
gorúan ragaszkodik az egyéniség szervezeti 
jellegéhez s miután élő szervezetnek te
kinti a nevelői hatások alá kerülő gyerme
ket, igyekszik az idevágó orvostudományi 
alaptételeket nevelői, illetőleg oktatói vo
natkozásokban is alkalmazni. A nevelő
oktató munka ezen átfogó mozzanatán 
kívül különös figyelemben részesíti a gyógy
pedagógiai tanár a gyermekre ható külön
böző fajtájú ingerek és érzetek viszonyai
nak értékelését, a fájdalommal járó állapo
tok megítélését (szédülés, főfájás, migrén), 
a figyelem, érdeklődés, felfogás, emléke
zet és kifáradás sajátos megnyilvánulásait, 
a jellembeli eltéréseket, a lefokozott vagy 
túlméretezett cselekvési, illetőleg mozgási 
készséget, a beteges ingerlékenységből fa
kadó dühkitöréseket, a kóros félelmi érzé
sek következményeként támadó öngyilkos
ságokat, a kellemetlen dolgokkal szemben 
megnyilvánuló ideges negativizmust, a 
kényszerképzeteket és a velük együtt fel
lépő fóbiákat (félelmeket), beteges pedan
tériát, skrupulózitást és beteges kérdezési 
kényszereket, a szexuális élet terén elő
forduló rendellenességeket és kiváltó okai
kat, az elfojtott szexuális képzetkomplexu- 
mókát (libido) és az Adler meghatározása 
szerinti biztosító és támadó berendezkedé
sek célszerűségi viszonyait. A gyógypeda
gógiai tanár gyógyító-nevelő munkájában 
igen fontosnak minősíti továbbá a gyer
meknek okszerű elszigetelését, észszerű 
pihentetését, az okos, következetes fe
gyelmet, a testi és lelki fejlődés összhang
ját, a derűs világszemléletet, a szellemi 
túlterheléstől való megkímélést, a tanítási 
anyag célszerű elrendezését, a szabadban 
való tanítást, a testi foglalkozások válto
zatos sorozatát és az egyéni képességek és 
készségek fejlesztését.

A súlyosan ideges gyermekek száma, 
akik tehát különleges gyógyító-terápiát 
igényelnének, Vértes O. József megállapí
tása szerint Magyarországon körülbelül 
9600 (az elemi, polgári és középiskolai 
tanulók létszámának 1%-a). Ezek számára
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— egy-egy intézetre 50, ill. 100 tanulót 
véve — 96 intézetre volna szükségünk, 
holott ma kimondottan ideges gyermekek 
részére egyetlen egy intézetünk sincsen. 
Egy állami intézetünk volt, az Ideges 
gyermekek alsó- és középfokú állami inté
zete, ez azonban 1920. megszűnt.

í r o d .  Ranschburg P . : A gyermeki elme (1908*). 
Fr. Kemény : Eine ataatl. Volks- u. Mittelschule für 
nervöse Kinder (1910, Pädag. Magazin 404. sz.). Ransch
burg P .:  Pszichológiai tanulmányok (1913). Moravcsik 
E. : A neuraszténia (Az Egészség Könyvtára, 1913). 
Kollarit8 J . : Jellem és idegesség (1918). Schaffer: Az 
elmebetegségek és a kapcsolatos idegbetegségek kórtana 
1927). Vértes Ö. J . : Az ideges gyermek (1922). ü . a.: 
Hisztériás gyermekek (1930). Szondi L . : A konstitúciÓ3 
tan jelentősége a gyógypedagógiai tanárképzésben 
(Magy. Gyógyped. 1930). Ferenczi S. : Lélekelemzés 
(Bpest, é. n. 3. kiad.). Révész M. : Leányok idegessége 
(A Gyermek 1912). Schreiner F . : Az ideges gyermekek 
gyógypedagógiai védelme (Magy. Gyógyped. 1929). 
Kraepelin E .: Psychiatrie (19158). Jung C.O.: Diagno
stische Assoziations-Studien (1906). Karger S . : Zur 
Psychopathologie des Alltagslebens (19108). Bleuler E. : 
Lehrbuch der Psychiatrie (1918*). Oppenheim H .: 
Lehrbuch der Nervenkrankheiten (1913#). Ziehen Th. : 
Die Geisteskrankheiten des Kindesalters (1917). Adler: 
Über den nervösen Charakter (1922*). Wexberg E . : 
Az ideges gyermek (1930, ford. Takács M.). Päd. Mag. 
Nervosität bei Kindern (404, 422. sz.). Rechner K . : 
Az idegesség az iskolában (M. P. 1903). A gyermekek 
idegességéről (M. P. 1909, 318). Vértes ö. J. : Ideges 
gyermekek tanítása (ism. M. P. 1913). U. a . : Az ideges 
gyermek (ism. M. P. 1923). Schreiner,

Ideges gyermekek á l l .  Intézete s 1. Ideges 
gyermekek.

Idegesség a tanításban. A tanítás és ne
velés munkája a lelkiismeretes tanítóban, 
tanárban hajlamosságot idézhet elő arra, 
hogy a hivatásából vagy a külső életből 
(család, társadalom) származó behatások 
iránt túlzott érzékenységgel reagáljon. 
Ennek folytán bekövetkezhetik az ideges
ségnek vagy neuraszténiának olyan meg
nyilatkozása, amely károsan hat vissza 
a nevelés és tanítás munkájára. Az iskolai 
munkából eredő ilyen mozzanatok rész
ben a tanárból, részben a tanulókból in
dulnak ki. Az első esetben az érzékenység, 
illetőleg ingerlékenység oka lehet : túlzott 
lelkiismeretesség; a tananyag mennyisége 
és a tanítási idő viszonyából támadó aggo
dalmak ; a gyermekanyag gyengesége okoz
ta bizonytalanság a tancél elérése dolgában; 
az elismerés esetleges hiánya ; az elégtelen 
fegyelmező képesség okozta zavarok stb. 
Az is gyakran I. forrása lehet, ha a tanár 
nem ismeri fel a tanulók képességeit, ér
deklődési köreit és szociális életkörülmé
nyeit. Amennyiben a tanár idegességének 
oka a tanulóban gyökerezik, úgy a ténye
zők láncolatában különösen fontosak : a 
figyelmi szétosztottság, szórakozottság, a 
tanuló értelmi és akarati gyengesége 
(összeférhetetlenség, ingerlékenység, fon- 
dorkodás, erkölcsi vétségek stb.). A 
külső életből eredő idegesség okai rész
ben társadalmi, részben családi körül
ményekben gyökerezhetnek. Amazok sorá
ban különösen az anyagi gondok fokoz
zák az idegességet, a tanárt nyugtalanná, 
türelmetlenné tehetik, a családi gondok

miatt a tanár sokszor fárasztó mellék- 
keresetre szorul s ez felemészti azokat az 
erőket is, amelyeknek pihentetéssel, szóra
kozással a következendő nap munkájához 
gyarapodniok kellene. A lemondások soro
zata kezdetben elégedetlenné, később fá- 
sulttá, komorrá teszi a nevelésre hivatottat. 
Amennyiben családi gondok nem terhelik 
a pedagógust, közel áll a veszedelem, hogy 
szüntelen tevékenykedni vágyódó termé
szete olyan területeket keres fel (pl. poli
tikai érvényesülést), ahol tömegével jelent
keznek a nyugtalanító, kimerítő mozzana
tok. Mindezeknek eredménye, hogy soro
zatos láncolatban jelentkeznek a nevelés
nek nem kedvező mozzanatok : a gyermek 
iskolai cselekedeteinek helytelen, túlzott 
és azért igazságtalan elbírálása ; a gyermeki 
képességek és lehetőségek viszonyainak 
helytelen megítélése; az iskolai tanul
mányi követelményeknek mértéktelen 
megszabása ; az iskolai írásbeli feladatok
nak büntetés, nem ritkán bosszúállás jel
legű megnehezítése ; a házi feladatoknak 
túlságos halmozása ; a komoly igyekvéssel 
végzett tanulási vagy írásbeli munkának 
igazságtalan elbírálása ; az osztályozásnak 
néha döbbenetes, a gyermeki lelket mélyen 
érintő szigorúsága ; a gúny ölő erejéhez 
való folyamodás, amelynek sebzése az 
érzékeny gyermeki lélekben kitörölhetet
len nyomokat hagy ; az egész osztálynak 
egymértékü megbüntetése, tekintet nélkül 
bűnösökre és ártatlanokra ; a felügyelet
nélküli bezárás ; végül a testi vagy lelki 
fenyítés vagy szidás, sőt káromlás, amely 
nem ritkán patológikus méreteket ölt. 
Ideges tanár és tanító nem taníthat, mert 
építés helyett rombol, munkakedv helyett 
gyűlöletet szít, iskolaszeretet helyett iskola- 
kerülésre ösztönöz és az idegességnek nyug
talanító légkörében a reábízott gyerme
keket idegessé teszi. Azért már megelőző 
intézkedésekkel is elejét kellene venni a 
pedagógus idő előtt való erőcsökkenésének, 
pusztulásának. Ha pedig munkájának fo
lyamatában megőrlődik lelki épsége, le
romlik idegzete, gondoskodni kellene róla, 
hogy gyógyulást, majd további munka- 
bírási lehetőségeket találjon. Schreiner.

Ideiglenes alkalmazás. Az óraadó- és 
helyettes tanszemélyzet alkalmazása nem 
végleges ; az óraadóké esetről-esetre, a 
hely. tanároké iskolaévekre szól. Régebben 
az állami középiskoláknál a rendes tanári 
kinevezés három éven át ideiglenes jellegű 
volt s háromévi kifogástalan szolgálat 
után, az illető tanár külön kérelmére, kö
vetkezett a véglegesítés. Ez a gyakorlat 
a m. kir. helytartótanácsnak 1826-ban ki
adott 26.652. sz. rendeletében közzétett 
királyi elhatározáson alapult. Az 1883. évi 
XXX. te.ben nem szerepel ez a meg
különböztetés, de a régi gyakorlat még 
jó ideig érvényben maradt. Az I. egy for
mája gyakorlatban maradt az igazgatói
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állások betöltésénél; az ezen állásra ki
szemeltek u. i. egyideig mint megbízott 
igazgatók töltik be tisztöket. Ez az eljárás 
leginkább az állami iskoláknál van gya
korlatban, a felekezetieknél, községieknél 
igen ritkán. Bár a felekezeti középiskolák
nál az igazgatói tisztre való megválasztás, 
kinevezés általában csak bizonyos számú 
esztendőre szól, ez mégsem tekinthető
I.nak a felekezeti iskolák igazgatói tiszt
ségének jellegénél fogva. I.nak tekinthető 
a rendkívüli tárgyakat tanítók alkalmazása 
s ilyen a véglegesen ki nem nevezett hit
tanárok alkalmazása is. Ideiglenesen alkal
maztatnak végül a szolgaszemélyzet egyes 
tagjai (fütőszolga, takarító személyzet, 
kisegítő szolga). Péch.

Idioszinkrázia. A szervezetek sajátságos 
viselkedése bizonyos vegyi hatásokra. Pl. 
egynémely emberi szervezet bizonyos virág
porokra nagy lázzal reagál, avagy egyes 
ételekre kiütésekkel felel, amelyek visz
ketnek és fertőző betegségekre emlékeztet
nek. Vannak emberek, akik málna, rák, 
szamóca, hal stb. élvezete után „csalán- 
kiütést“ kapnak. Mások ugyanígy visel
kednek bizonyos gyógyszerekkel szemben. 
Az I. gyakorlati jelentősége abban áll, 
hogy főleg az iskolában ezek az egyszerű 
tünetek nem tévesztendők össze a fertőző 
betegségekkel. Bárczi.

Idióta : 1. Dementia praecox.
Idomítás : 1. Dresszúra.
Ifjúsági egyesületek. Az elemi iskolák

ban a tanítók kötelessége, hogy a helyi 
viszonyoknak megfelelően I.et alakítsa
nak az iskolából kilépő, 15 évesnél idősebb 
ifjak számára. Az I. célja, hogy mindkét 
nembeli fiatalságot az iskolaköteles kor 
után is a helyes úton lehessen megtartani. 
Újabban ez egyesületek feladatait, legalább 
részben, a cserkészet (1. o.) s a levente
intézmény (1. o.) végzi el. A polgári és 
középiskolákban I. alakulhatnak az igaz
gató vagy valamelyik tanár vezetésével, 
a felsőbbségtől jóváhagyott alapszabályok 
keretén belül. Ilyenek elsősorban az ön
képzőkörök (1. o.), amelyek a középiskolák
ban —- mint a hazafias érzés, a magyar 
irodalmi műveltség ápolói — igen érdemes 
múltra tekinthetnek vissza; továbbá a 
term.-tudományi szakkörök, ének-, zene-, 
segélyző, ifj. sportkörök stb. E körök 
működése az intézetre szorítkozik ; nyil
vánosság elé a felsőbb hatóság engedélye 
nélkül nem léphetnek. Kivételnek tekint
hetők az ifj. sportkörök (1. o.), amelyek 
a K IS O K  égisze alatt nyilvános ver
senyekben szerepelhetnek, anélkül, hogy 
esetenként erre felsőbb hatósági engedélyt 
kellene kérni.

K e p e i t .  (M . P .) Ifj. egyesületek (1902, 267). 
Várnai 8 . : Iskolai egyesületek Amerikában (1909). 
Diákszervezetek az amerikai nagyvárosok középiskolái
ban (1910, 645). Imre L.:  Tervezet az ifj. egyesületek 
kérdésének megoldására (1917). Juba A .: Az ifj. egye

sületek kérdése (1917). Ifj. Repülő-egyesületek a közép
iskolában (1928). Péch.

Ifjúsági folyóiratok : 1. Ifjúsági lapok.
Ifjúsági jóléti intézmények: 1. Diák

jóléti intézmények.
Ifjúsági iratok. (Irodalom.) Az ifj. olvas

mány az egyénre éppen úgy, mint az embe
riség egyetemére nézve, a leghatékonyabb, 
döntő súlyú nevelőtényezők egyike. 
Amennyire a történeti idők sűrű homályán 
át a kutató szem visszatekinteni képes, 
a legrégibb kultúrákban is fellelhető már 
az ifj. olvasmánynak nevelési nézőpontból 
való céltudatos felhasználása. A kínaiakon 
kezdve, végig a hindúkon, a perzsákon és 
az arabokon keresztül, le egészen a görö
gökig és rómaiakig, mindenütt nyomaira 
akadunk az ifj. irodalomnak, amelynek 
első fejlődési stádiuma a kezdetleges korok 
családi körében folytatott szóbeli mesélés. 
A jó I.nak örök mintaképe Fénelon „Télé- 
maque“-ja (1699) és Defoe „Robinson“-ja 
(1719). Utánuk a minőség rovására szer
telen túltermelés kapott lábra. Ez az 
„irodalom“ kritika és mérték nélkül hosszú 
időn keresztül volt az ifjúságra rászaba
dítva. Ma már minden kultúmemzetnél 
a legkiválóbb pedagógusokat foglalkoz
tatja az ifjúsági olvasmányok kérdése. 
Fontosságánál fogva az államhatalom is 
magáévá tette az ügyet és a legkiválóbb 
pedagógusokból olyan fórumokat létesített, 
amely az ifj. irodalom termékeinek gondos 
felülbírálása után állapítja meg, hogy mely 
olvasmányok adhatók az ifjúság kezébe 
és melyek nem. Évtizedek gazdag tapasz
talatai után az ifj. olvasmányok és nevelő 
hatásuk tekintetében a következő elvi kö
vetelmények alakultak k i : az olvasásra 
való tervszerű és céltudatos ránevelés 
igen fontos tényezője a szülő és a tanító 
nevelői munkájának, de gondos mérséklés
sel óvnunk kell a gyermeket, hogy termé
szetes olvasási vágya természetellenes „ol
vasási düh“-vé ne fajuljon ; a jó I. külső 
megjelenése (kötés, nyomás, papiros) is 
legyen összhangban az értékes benső tar
talommal ; a tartalom ne csak szórakoztató 
legyen, de tanulságos is : erkölcsöt neme
sítő, a hazafias és vallásos érzést fejlesztő, 
a szereplő egyének pedig legyenek gondol
kozásukban és cselekedeteikben követésre 
késztető nemes példát adók; az előadás 
legyen választékos, érdekfeszítő, szabatos, 
világos és szemléletes. Az I. különféle 
fajainak kiválasztását illetőleg a gyermek 
egyénisége is döntő, de semmi esetre se 
olvastassunk állandóan csak szórakoztató,
v. csak oktató tartalmú könyveket; az illusz
trált munkákban a képek legyenek beszé
desek, a szöveget támogatók, kifejezés
teljesek, a képzeletet és a szépérzéket fej
lesztők ; a szülők és az iskola kövessék a 
hivatásos és hivatalos bizottságok bírá
lata alapján szerkesztett I. jegyzékét. A 
magyar ifj. irodalom legkiválóbb m űvelői:
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Benedek E., Gaál M., Lőrinczy Gy., Móra 
E., Pósa L. De szépirodalmunk próza- és 
versírói között is akadunk olyanokra, 
akik egy-egy versben, vagy prózai munká
ban áldoztak az ifj. irodalom oltárán. 
L. még : Ifj. könyvtárak. Ifj. Irodalmi 
Tanács.

í r o d .  Pteményi I . : Ifjúsági könyvtárak és ifjúsági 
olvasmányok a nevelés szolgálatában (1902). Jugend- 
schriftenprobleme (Päd. Mag. 1203., 1292. sz.). J. 
Antz : Führung d. Jugend zum Schrifttum (1927). O. 
D ost: Jugend u. Buch (1929). K . Linke : Neue Wege 
der Jugendschriftenbewegung (1929). 0 . Götze: Die 
Erziehung d. Volksschülers zum guten Buch (1930). 
H. L. Köster : Geschichte d. deutsch. Jugendlit. (19271). 

—  R e p e r t .  (M . P .) Szitnyai E . : Mit és hogyan 
olvasson az ifjúság? (1897). Tóth R. : A magy. ifj. 
irodalom és ifj. könyvtáraink (1905). Nagy J . : Mit 
szeretnek a tanulók olvasni? (1910). Iskolai dolgozat 
és ponyvairodalom (1912, 65, Spranger cikke u.). Magy. 
Ifjúsági Irodalmi Társaság alakult, amely éven- 

• ként Almanachot ad ki (M. K. 1920, 45).
Neményi.

Ifjúsági Irodalmi Tanács (Országos). Az 
iskolába járó ifjúság irodalmi nevelésének 
gondozására alakított O. I. I. T.ot a vkm. 
1923. 79.000. III. b. sz. rend.ével állították 
fel az 1918. létesített Ifjúsági Könyv
tárakat Intéző Bizottság helyébe. A Ta
nácsnak feladata az ifj. irodalomnak az 
iskolai nevelés s általában az ifjúság nem
zeti lelkülete szempontjából való állandó 
figyelemmel kísérése, az ifj. és az ifjúság
nak szánt irodalmi termékek megjelente
tésének irányítása, az ifj. könyvtárakba 
felvehető akár hazai, akár külföldi eredetű 
munkák jegyzékének megállapítása és ellen
őrzése annak, hogy az ifj. könyvtárakban 
csak e jegyzékben foglalt müvek fordul
janak elő. A Tanács által elbírált és meg
felelőnek talált könyvek jegyzékei időről- 
időre a Hivatalos Közlönyben jelennek 
meg két csoportban. Az egyik a „be
szerezhető“ művek jegyzéke, amely ellen 
kifogás nem emelhető ; a másik a „be
szerzendő“ müveké, amelyeknek minden 
iskolai ifj. könyvtárban helyet kell foglal - 
niok. E műveken kívül más munkák az 
ifj. könyvtárakban nem helyezhetők el. 
Az ifj. könyvtárakba besorolt könyvek 
beszerzésének és jókarban tartásának költ
ségeit a tanulóktól fizetett vegyes díjak
nak az ifj. könyvtárra eső részéből, továbbá 
a belépődíjas ifj. ünnepélyek s előadások 
tiszta jövedelmének 5%-ából kell fedezni.

Horváth.
Ifjúsági könyvtárak. Amilyen mértékben 

terjedt az ifj. olvasmányok (1. o.) szüksé
gességének tudata a nagyközönségben, 
olyan mértékben indultak meg és kezdtek 
fejlődni az I. Az iskolai I. nem nagy múltra 
tekinthetnek vissza. Eötvös J. báró az 
1868 : XXXVHI. népokt. törvény végre
hajtásának tárgyában kiadott miniszteri 
utasításában már elrendelte, az 1877. ki
bocsátott újabb rendelet pedig már szabá
lyozta is az I. szervezését, úgyhogy e téren 
a kultúmemzetek között a legelsők sorá

ban haladtunk, sőt többet meg is előztünk. 
Ám ezek az I. is olyanok voltak, mint abban 
az időben Európaszerte maga a kezdetle
ges, tapogatódzó, nagyrészt selejtes és 
fogyatkozásokban bővelkedő ifj. irodalom. 
Az I.nak rendszeres szervezése Wlassics br. 
minisztersége idején 1902. indult meg. Az 
ő nevéhez fűződik a Népiskolai Ifjúsági 
Könyvtárakat Intéző Bizottság létesítése, 
amely 1904. már kiadta az első szakszerű 
kritika alapján egybeállított ifjúsági könyv
tári jegyzéket és egy értékes tanulmányt : 
Ifjúsági irodalom és ifjúsági könyvtárak. 
Ennek a bizottságnak nemcsak a hozzá 
benyújtott munkákról szóló véleményadás 
volt a feladata, hanem hatásköre kiterjedt 
az egész magyar ifjúsági irodalom nyilván
tartására és ellenőrzésére. Ezentúl csakis 
e Bizottság által a jegyzékbe felvett és 
ajánlott munkát volt szabad a népiskolai
I.ba bebocsátani. E Bizottságnak 1911. 
kiadott második összefoglaló jegyzékében 
az ajánlott müveknek már röviden vázolt 
tartalma és kritikai méltatása is bennfog
laltatott. A középiskolai I.ra nézve az 1876.,
1890., 1920. és 1926. kiadott Középiskolai 
Rendtartás intézkedik. Bírálati fóruma 
az Ifjúsági Irodalmi Tanács (1. o.), amely 
a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző 
Bizottságéhoz hasonló intézkedéseket lépte
tett életbe. Ma az iskolai I.ra nézve a követ
kező elvi megállapodások alakultak k i : 
az iskolai I.ba csak olyan munka vehető 
fel, amely az iskolai főhatóság által ki
adott jegyzékben bennfoglaltatik ; min
den osztálynak legyen meg a maga külön 
könyvtára, amelynek vezetője az osztály- 
tanító v. osztályfőnök, akinek nemcsak 
az osztálykönyvtárban lévő minden köny
vet kell ismernie, de növendékeinek egyé
niségét, testi, lelki, szellemi hajlamait is ; 
az osztálykönyvtár könyveinek tartalma 
legyen szoros kapcsolatban az osztály tan
anyagával ; a tanító vagy tanár a könyv 
visszaadásakor, v. pedig a tanítási órán 
puhatolódzzék, vájjon a növendék haszon
nal olvasta-e a kölcsönvett könyvet; 
minden könyv minél több példányban 
legyen meg az osztálykönyvtárban; a 
középiskolás kortól kezdve, különösen az 
úgynevezett szórakoztató olvasmányokat 
illetőleg, a fiú- és a leánynövendékek olvas
mányai erősen különválnak. Meg kell még 
emlékeznünk a nyilvános I.ról, amelyek 
nemcsak tanügyi, de szociális intézmények 
is és különösen az északi államokban : 
Dániában, Svéd-, Norvég- és Finnországban 
vannak elterjedve. A munkával elfoglalt 
szülők gyermekeinek használatára hatal
mas nagy termek állnak rendelkezésre, 
ahol az iskolától szabad idejükben, külön- 
külön asztalkáknál, hogy egymást ne za
varják, a mindig jelenlevő pedagógus- 
könyvtáros felügyelete alatt olvashatnak, 
esetleg leckéiket is tanulhatják. Téli és 
őszi délutánokon és estéken nagy jótéte
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mény ez a szegényebb társadalmi osztály 
gyermekeire nézve. L. még : If júsági iratok.

í r o d .  Neményi I . : Ifjúsági könyvtárak és ifj. 
olvasmányok a nevelés szolgálatában (1902). Hasseberg : 
Buch u. Bücherei in der Jugendpflege (1924). Logasa: 
The high school library (192S). — E e p e r t .  (M . P .) 
Képisk. ifj. könyvtárak (1902, 521). T. R. : A népisk. 
Ifj. könyvtárak könyvjegyzéke és a középiskolák (1904). 
Kerékgyártó Ilona : A leánylsk. ifj. könyvtárak (1915). 
(M . É .)  Szemák I . : Ifj. könyvtárjegyzék (ism. 1908 ; 
1892-ben indult meg, 1908-ig 28 szám jelent meg). 
U. a. : Az ifj. könyvtárjegyzék (1909). U. a. : Ifj. könyv
táraink (1910). Jámbor Gy. : Az ifj. könyvtára kezelése 
(1910). Megyesi F . : Az ifj. könyvtárak (1910).

Neményi.
Ifjúsági lapok. Az I. és gyermekújságok 

hasznosságát, előnyeit, értékét, szükséges
ségét és célszerűségét illetőleg, még szak
körökben is, nagyon szétágazók a vélemé
nyek. Az I.ra, mint olvasmányra, nagyban 
és egészében ugyanazok az elvi nézőpontok 
mértékadók, mint az ifjúsági iratokra 
(1. o.), csakhogy az I. kérdése még sokkal 
kényesebb és sokkal több és gondosabb 
körültekintést és óvatosságot igényel, mint 
amazok. Ez utóbbiaknál, ha az új kiadás 
a lelkiismeretes bírálaton átment, annak 
tartalmát illetőleg nyugodtak lehetünk; 
ámde az I. kéthetenként, esetleg hetenként 
jelennek meg, és ha az előző szám tartalom 
és külalak tekintetében mintaszerű volt is, 
a következő szám már rossz lehet. Azért 
csak a legkiválóbb pedagógusoknak volna 
szabad engedélyt adni úgynevezett gyer
mekújság szerkesztésére, mert az olyan 
gyermekújság, amely nem a legválaszté- 
kosabb pedagógiai tapintattal és szakérte
lemmel van szerkesztve, hanem tarka tar
talmával csak szórakoztatni akarja a gyer
meket, ugyanazokat a bajokat idézi fel 
sokszorosan fokozott mértékben a tanuló- 
ifjúságnál, amiket az érdekességet és 
gazdag változatosságot hajhászó napilapok 
a felnőtt olvasóközönségnél: léhaságot, 
felületességet, fontoskodást, szórakozott
ságot, kapkodást és idegességet. A szer
kesztés irányelve legyen : ne mindenáron 
sokat és sokfélét, hanem jót ! A sajtósza
badság elvének elismerése mellett is, az 
egyetlen előzetes sajtócenzúra, amelyet 
arra hivatott bizottság által, még a leg
kiválóbb pedagógustól szerkesztett gyer
mekújsággal szemben is kérlelhetlenül gya
korolni kellene : a gyermekújság cenzúrája. 
Amennyiben azonban ez, bármi oknál 
fogva nem volna megvalósítható, minden 
gyermekújságot időről-időre a megjelenés 
előtt szigorúan fölül kellene bírálni. Ellen
őrzés tekintetében a gyermekújságot 
ugyanannak a gondos bírálatnak kell alá
vetni, mint a többi gyermekolvasmányokat. 
Az I. külső kiállítására és benső tartalmára 
ma már nagy gondot fordítanak. A magyar 
gyermekújságok a magyar ifj. irodalom 
fejlődésével párhuzamosan haladtak és 
elég tisztes múltra tekintenek vissza.

í r o d .  Jeles magy. Lók: Pósa L. Az f.u Újságom, 
Sebők Zs. Jó Pajtás, Benedek E. Cimbora , Angyal
J.né Lőriuczy Erzsébet. Magyar Ifjúsági Vöröskereszt,

a Gárdonyi-Társaság által kiadott Meseország, Jó 
Barát (a kát. középisk. ifjúság lapja, 1925. indult 
meg Kolozsvárt, szerk. Rózsa J.) és a régiek közül 
Ágai Ad. Kis Lap. Neményi.

Ifjúsági mozgalom (német). Az ifjúság 
részéről az idősebb nemzedék és ennek 
hagyományos életformái ellen irányuló 
mozgalom vagy éppenséggel támadás min
dig volt és lesz is mindig ; a nemzedékek 
küzdelme már az emberiség sorsához tar
tozik és minden korban és minden kultúr - 
területen kifejezésre jut. E cikk címszavával 
azonban nem erre az általános jelenségre 
gondolunk, mert ezúttal egy egyszer lefolyt 
történeti eseményről van szó, amely 
Németországban kb. 30 év folyamán 
játszódott le. Az I.nak, ilyen értelemben, 
kezdetei a múlt század utolsó éveibe nyúl
nak vissza, és pedig elsősorban a nagy
városok, Berlin és Hamburg volt az ide
vonatkozó események színhelye. A nagy
városi civilizáció, minden bámulatraméltó 
technikai vívmányával és ugyanakkor a 
maga természettől elidegenítő és lélekölő 
hatásával ebben az időben csúcspontját 
érte el és olyan életfeltételeket teremtett, 
amelyek egy tőrülnőtt, egyeneslelkű fiatal
ember számára teljességgel elviselhetetle
nek voltak. Ennek a körülménynek a fia
talemberek, főleg a jó- és a kispolgári kör
nyezetből való tanulóifjúság egyes körei
ben, mindinkább tudatára ébredtek és 
néhány, némileg idősebb fiatalember veze
tése alatt — akiknek sorából a berlini 
Steglitzben Karl Fischer (1. o.) kiváltkép
pen említésre érdemes — megkezdték a 
küzdelmet egy, az idősebb nemzedék civi
lizációjával ellentétes, a valódi ifjú élet 
külső és belső feltételeinek megfelelő létért. 
Ami itt végbement, az mindenekelőtt me
nekülés volt a civilizációból, sőt többször 
a kultúrától is, bizonyos romantikus, a 
természettel közvetetlenségben élő léthez, 
távol a várostól és ennek vívmányaitól, az 
erdőben, a hegyek ormán és a tengeren. 
A steglitzi „vándormadár“ (Wander
vogel, 1. o.), amely a század fordulóján 
sokat hallatott magáról, s hasonlóképpen 
a hamburgi „vándorszövetség“ (Ham
burger Wanderverein) is, az öntudatosan 
romantikus szellemű ifjaknak ilyen össze
fogását jelentette. Részben önfeledten em
lékezve a középkori skolarisok és vagante- 
sek szokásaira, részben pedig felelevenítve 
a régi német dalkincset, kalandos ruházat
ban és kalandos szokásokkal csatangoltak 
szerte a világban, omladozó romok közt, 
vagy legfeljebb egy parasztszérűben ta
nyáztak s ilyenformán „romantikában“ 
éltek, — szóval mindenben az ellenkezőjét 
tették annak, ami akkor egy jó polgári 
„kiránduláshoz“ vagy „sétához“ tartozott. 
Ez az egészen spontán mozgalom a követ
kező években két oldalról szélesedett ki 
és mélyült el. Az eredetileg, mint említve 
volt, tisztára a fiúk körében keletkezett

M agyar P ed agóg ia i L exikon I. 29
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mozgalom a X X . század kezdetén a leány - 
ifjúságot is magával ragadta, ami kivált
képpen a régi német néptánc újraéledését 
és továbbfejlesztését vonta maga után, 
majd pedig egy új erkölcsi ideológia ki
bontakozását is, amely a szexuális élet 
minden feszültségét tiszta, keresetlen, ter
mészetes pajtáskodással akarta pótolni és 
nagy mértékben pótolta is. S úgyszólván 
ezzel egyidejűleg bekövetkezett a fordulat 
a szellemi felé is ; itt főképpen Nietzsche 
és Lagarde gondolatvilága lett alapjává 
az ifjúsági mozgalom sajátos filozófiájának, 
amely sem többet, sem kevesebbet nem 
tűzött ki célul, mint az egész kulturális 
életnek az ifjúság szelleméből való újra
teremtését. Mindezek a kezdeményezések 
a nagy nyilvánosság előtt legelőször a 
Hoher Meissner-en (Kassel közelében) 1913. 
tartott ünnepély alkalmából váltak ismere
tesekké, amikor az egész „szabad-német 
ifjúság“ (Freideutsche Jugend), ahogy 
magát nevezte, az eddigi régi világnak 
úgyszólván harcot üzent és a maga alap- 
elvét akként formulázta, hogy „szabad 
önelhatározásból, saját felelősségre és belső 
igazságossággal akarja a maga életét ala
kítani“ . A rövidesen az ünnepély után ki
törő világháború itt is számtalan fakadást 
állított meg és a továbbfejlődésnek más 
irányt adott. A háború után, a forradalmi 
idők viharaiban következett be a szabad- 
német ifjúsági mozgalomnak belső és rész
ben szervezeti alapon is végbemenő egyesü
lése két másik tényezővel : egyfelől a fiatal 
proletariátus mozgalmával, amely az ön
tudatos osztály harc alapján állók egészen 
más motívumaiból keletkezett és másfelől 
az állami, egyházi stb. ifjúsággondozás 
(Jugendpflege) nagy szervezeteivel, ame
lyek az iskolából kilépett fiatalkorúaknak 
felnőttek által való gondozását tűzték ki 
célul. Az egyesülés, ill. a vitábalópés 
ezzel a két világgal, a tulajdonképpeni 
ifjúsági mozgalomban lassanként alapvető 
változást idézett elő. A természethez való 
romantikus menekülésből és a civilizáció 
elleni harcikedvtöl duzzadó támadásból 
kötelesség- és munkatudatos aktivizmus 
lett ; a Meissneren formulázott individua- 
lisztikus személyiségeszményből kinőtt a 
törekvés a társadalomba való beletago- 
lásra, híven az újraéledt szociális lelki
ismeret indítékaihoz. Ebben a fejlődésben 
az ifjúsági mozgalom és az ifjúsággondozás 
közt fennálló, eredetileg egészen éles ha
tárok mindinkább elmosódtak ; ma vala
mennyi nagy ifjúsági szövetség szeme előtt 
célként az ifjúság vezetésének elve (Jugend
führung) lebeg, amely az ifjúsági mozga
lomnak számos vívmányát tudatosan fel
használja ugyan, másfelől azonban nem 
akar lemondani az ifjúnak érett felnőttek 
által való szilárd vezetéséről sem. Az ú. n. 
„védelmi szövetségek“ (Wehrbünde) ifjú
sági szervezeteiben a dolgoknak ez a vál

tozása, az ifjúságnak ez a beilleszkedés és 
alárendelés iránt újraébredt vágya a leg
világosabban kifejezésre jut. Az ifjúsági 
mozgalom, a maga tulajdonképpeni értel
mében, az 1920 és 1930 közötti években 
véget ért ; ennek ellenére is, az ifjúsági 
mozgalom maradandót hozott létre, ami 
az egyesületi ifjúságvezetésben és ezen 
keresztül az egész nevelésben, sőt az egész 
nép életében érezteti hatását. A vándorlás 
módja : egyszerű, praktikus életmód, le
mondva minden civilizatórikus kényelem
ről ; az újszerű, alkalmas, ifjúsághoz illő 
ruházkodás, amely a fiatalkorú embert 
a gyermektől és a felnőttől egyaránt meg
különbözteti ; a népdal és a néptánc, a régi 
polifónikus muzsika és a régi népies szín
játékok ápolása ; bizonyos ártatlan, magá
tól értetődő vonás a különböző nemű ifjú
ság érintkezésében ünnepi alkalmakkor és 
összejöveteleken, utazásnál és a falusi ott
honokban, — mindezek olyan tények, 
amelyek a mai pedagógiai életet iskolában 
és iskolánkívül a legerősebben befolyásol
ják és mint az ifjúsági mozgalom mara
dandó eredményei könyvelhetők el. És 
mindezeken felül az a világosan tudatossá 
vélt felismerés, hogy az ifjúkor a gyermek
ség és a felnőttkor közt sajátos fejlődési 
fokozatot alkot, amelynek megvan a maga 
sajátos jelentése, megvannak a maga 
sajátos élettörvényei és életformái és a 
maga külön szükségletei és feladatai, — ez 
a felfogás is egészen közvetlenül az ifjúsági 
mozgalomból nőtt ki, úgyhogy az újonnan 
felvirágzott és ma széliében elterjedt 
tudományt, az ifjúságismeretet (Jugend
kunde) és az ifjúkor pszichológiáját éppen
séggel az ifjúsági mozgalom gyermekének 
lehet nevezni. Ha a romantikus és forra
dalmi kezdetek elvileg túlhaladottak is, 
az utánakövetkező, újonnan felnövekvő 
nemzedékek élményében mégis mindig új
ból elevenekké válnak és ilymódon a meg
változott világ rendjébe és a megváltozott 
ifjúi létbe ösztönző és termékenyítő hatás
sal szövődnek bele. A jelenleg szövetségekbe 
tömörült ifjúság, amely ezáltal az egykori 
ifjúsági mozgalommal bizonyos vonatko
zásban áll, általában öt csoportra tagozó
dik. Ezek : az osztály- és hivatási mozgal
maknak szolgáló szövetségek, amelyekhez 
kivált a proletárifjúság többsége tartozik ; 
továbbá a vallásos és egyházi jellegű szö
vetségek, a tornát és a sport minden nemét 
űző szervezetek, a politikailag orientált 
ifjúsági egyesületek, főleg a már említett 
védelmi szövetségek (Wehrbünde) formá
jában és végül a szűkebb értelemben ú. n. 
„szövetkezett“ ifjúság (hündische Jugend). 
Ez utóbbiban él még a tulajdonképpen, 
ifjúsági mozgalom legerősebben további 
Itt semmikép sem akarnak az ifjúságba 
kívülről belevitt céloknak szolgálni, hanem 
tisztán az igazi, valódi ifjú életet töreksze
nek a maga saját törvényszerűségei szerint
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és sajátos célmeghatározottságával felépí
teni, mindama formák felhasználásával, 
melyek az ifjúsági mozgalomban fokonként 
kifejlődtek. Ennek az öt főcsoportnak ha
tárai egymásba folynak és az egyes szövet
ségek választóvonalai nem áthághatatla- 
nok. A mozgalomnak azokban a csoport
jaiban, amelyek az ének és az ifjúsági 
muzsika ápolását űzik, a néptáncos-körök
ben és a játókrajokban, főleg pedig azok
ban a kísérletekben, amelyek az egész ifjú 
nemzedéknek természetes korosztályok sze
rint „rendek“-ben való organikus felépíté
sére irányulnak, ezekben a csoportokban 
a határoknak leküzdése jut kifejezésre és 
egyben olyan ifjúsági szellemnek meg
nyilatkozása tárul fel, amely Hölderlin 
értelmében hisz az ifjúság örökkévalóságá
ban és neki, bár kormeghatározta, mégis 
a kor keretén túlvezető formát iparkodik 
adni. Bár ilymódon az ifjúsági mozgalom 
már a múlté, mégis jelentős tényező a jelen 
és jövő számára egyaránt.

í r o d .  Th. Herr lg : Die deutsche Jugendbewegung In 
Ihren wirtschaftlichen u. gesellschaftlichen Zusammen
hängen (1924s). O. Stählin : Die deutsche Jugendbe
wegung (1929s). Else Frobenius: „Mit uns zieht die 
neue Zeit“ (1927). H. Schlemmer : Der Geist der deut
schen Jugendbewegung (1923). U.  a . . Höh. Schule u. 
Jugendbewegung in ihrer beiderseitigen Erisis (Bei
hefte zur Monatschr. f. höh. Schulen 2. sz„ u. o. írod. 
1930). Charlotte IMtkens: Die deutsche Jugendbewegung 
(1925). L. Cordier : Evangelische Jugendkunde (1925). 
l i .  Quardini: Neue Jugend u. katholischer Geist (1927*).
K . Korn : Die Arbeiter-Jugendbewegung (1920). W. 
Stählin : Schicksal u. Sinn der deutschen Jugend (1927*). 
A  többi országok ifj. mozgalmait 1. Agathon: Les 
jeunes gens d’aujourd hui (ism. M. P. 1914). Lindsey- 
Wainmight: Die Revolution d. modernen Jugend 
(ism. M. P. 1928). H. Hartmann: Die junge Generation 
In Europa (1930). Magy. vonatkozású Farkas Gy.: 
A  „Fiatal Magyarország“ kora (Magy. Szemle Könyvei 
V. 1932, külön fejezet az ifj. önképzőkörök szerepéről).

H. Schlemmer (Berlin).
Ifjúsági tanácsadó : 1. Tanácsadó intéz

mények,.
Ifjúgági tornaversenyek : 1. Testnevelés.
Ifjúsági versenyek : 1. Középiskolai ta

nulmányi versenyek.
Ifjúsági Vöröskereszt (Magyar). Az. I. V. 

ma már a világ legnagyobb ifjúsági moz
galma, amelyhez csak a cserkészet hasonlít
ható. Eddig 46 államban működik s tag
jainak száma meghaladja a 11 milliót. 
Minden államban egészen nemzeti alapon 
fejlődik és teljes autonómiával rendelke
zik. A Magyar I. V. mint a Magyar V. K. 
Egylet egyik osztálya 1921 febr.ban ala
kult a vk. minisztérium által 83/1921. ein. 
ez. a. megállapított szervezeti szabályzat 
alapján. Mint több más ifjúsági mozgalom, 
ez is a külföldről jött ugyan hozzánk, de 
„pár esztendő alatt úgy megerősödött és 
virágba borult a magyar talajon, a mi isko
láink szellemi éghajlata alatt, mintha nem 
is Amerikában, hanem gyökerestől itt 
született volna“ (Komis). Az első évben 
tíz iskola alakított I. V. csoportot, de 1927. 
már 520 csoport működött ugyanannyi 
tanárelnök vezetése mellett, 1930. pedig 
711 csoport 100.000-nél több gyermekkel.

A Magyar I. V. célja: helyes szociális 
érzés felébresztésével, erős gyakorlati su- 
galmazással a gyermekekben olyan társas 
felelősségérzetet kelteni, amely készségessé 
teszi őket a nemzet minden pusztuló ér
tékének megmentésére. Tömegmozgalom 
ez, amely erős nemzeti alapon áll, a magy. 
társadalom gyermekeit különbség nélkül 
egyesíti és a nevelés minden ágára kiterjed. 
Testileg erős gyakorlati irányával gátat 
vet a nemzetet pusztító népbetegségeknek 
és a közegészségügyet nemzetmentésnek 
tekinti. Értelmileg az egészségügyi ismere
tek terjesztése mellett munkára és a nép
művészet megbecsülésére vezet s felkarolja 
a nemzetközi levelezést. Erkölcsi tekintet
ben cselekvő jótékonyságra szoktat, kol
lektív felelősségérzést ébreszt s ezzel mag
vetője lesz az áldozatkész hazaszeretetnek. 
Mindezeket a nevelési eszményeket egész
séges, természetes eszközökkel igyekszik 
elérni. A M. I. V. 1927 dec. 4 —6. tartotta
I. Országos pedag. kongresszusát.

í r o d .  Sebestyén Erzsébet: Á M. I. V. első őrs*, 
pedag. kongresszusának naplőja (1928). „Magyar Ifj. 
Vöröskereszt“ folyóirat (1922 óta). Nógrády L. és B. 
Czeke V. (szerk.): A gyermekszeretet iskolája 1930, 
67., 73—8., 284—85. 11.). Benkő A. : Az I. V. K. cso
portok munkakönyvé (1931). Le röle pédagogique de 
la Croix-Rouge de la jeunesse (Paris, 1926). La Croix- 
Rouge de la jeunesse et le rapprochement des peuples 
(Eecueil Pédagogique 1931, 70—79. 1.).

Igazgatás : 1. Középiskolai, népiskolai
igazgatás.

Igazgató (ig. tanitó). Minden iskola 
élén egy I. áll, aki vezeti az intézetet, fel
ügyel az iskola szellemi és tanulmányi 
ügyeire, végső fokon felelős az intézet mun
kájáért s a munka eredményéért. A polgári 
és középiskolákban I.nak csak rendes taná
rok alkalmazhatók ; az állami elemi isko
lákban az I. a rendes tanítók sorából kerül 
ki ; a felekezetieknél azonban ettől eltérnek. 
Az I. fegyelmi és anyagi felelősség mellett 
intézi az iskola összes ügyeit. Joga van a 
hatáskörébe vágó okiratok hitelesítésére, 
ő  a törvények, rendeletek, szabályzatok 
végrehajtója ; felelős az intézet állapotáért, 
ennélfogva vezető jog illeti meg a testület 
tagjaival szemben. Elnököl az értekez
leteken ; aláírja az értesítőket és bizo
nyítványokat. Képviselője az intézetnek 
a hatóságokkal, közönséggel szemben. 
Kijelöli a tárgyak tanítását, az órarendet ; 
ellenőrzi a tanítás menetét hospitálással, 
a név- és osztálykönyvek és a gyakorlatok 
időnkénti átvizsgálásával, ő  írja be a tanuló
kat. Elsősorban az I. hivatott a tansze
mélyzet minősítésére. Az I. esetleges he
lyettesítésére a testület egyik tagja kap 
megbízást. A felekezeti iskolákban, külö
nösen az autonómokban, az igazgatói ha
táskör némileg kisebb, mint az államiak
ban ; a különbség a két állás jellegéből 
folyik. Az állami iskolákban az I. fölöttese, 
főnöke a tanszemélyzetnek; az autonóm 
felekezetiekben az állást a „primus inter 
pares“ jelzővel szokták jellemezni. Az

29*
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állami középiskolák I.it a vk. min. javas
latára az államfő nevezi ki ; a polgári és 
elemi iskolai igazgatókat a vk. miniszter. 
A kéttanítós elemi iskolákban az igazgatói 
teendők ellátására a kir. tanfelügyelő adja 
a megbízást; az egytanítósban természete
sen a tanító egyszersmind elvégzi mind
azokat az adminisztratív teendőket is, 
amelyek az I.ra háramolnak.

E e p e r t .  Kovács S. J . : Az igazgató egyénisége 
(M. K. 1911). Péch.

Igazgatói értekezeletek : 1. Értekezletek.
Igazgató-tanító : 1. Igazgató.
Igazságérzés, magasabb fokon igazság

szeretet : ezek az erények összefüggnek 
az őszinteséggel, hűséggel, következetes
séggel és megbízhatósággal. Igazságszerető, 
őszinte az, akinek külső viselkedése, szavai 
és tettei összhangban állanak gondolatai
val és érzéseivel (Wahrhaftigkeit). A neve
lésben az I. és őszinteség azért fontos, mert 
ez teszi az embert megbízhatóvá s a meg
bízhatóság a társadalom fennállásának 
egyik nélkülözhetetlen alapja. A nevelést 
is ez teszi lehetségessé ; azért szükséges, 
hogy a nevelő és a növendék egymással 
szemben őszinték és megbízhatók legyenek. 
Fontos az I. azért is, mert a jellemnek s így 
a jellemnevelésnek (1. o.) nélkülözhetetlen 
kelléke. Az I.re való nevelés az egész ne
velőoktatás területére kiterjedő pedagógiai 
feladat. Eszközei : a nevelő példaadása, 
amely a megismert igazság feltétlen kul
tuszával s minden csalfa külső eredmény 
csillogtatásának kerülésével, a hazugság 
(1. o.) és csalárdság megbélyegzésével a 
legnagyobb hatású lehet a növendék fej
lődő egyéniségére ; eszköze továbbá min
den oly tanítás, amely az igazságok meg
ismerésére és értékelésére vezeti rá a ta
nulót ; a felügyelet, amely minden csalást 
eleve kilátástalanná tesz ; a hazugságra és 
álnokságra hajlamos növendékekkel szem
ben a nevelő oly fellépése, mintha őt is 
(vagy őt különösen) eleve feltétlenül meg
bízhatónak tartaná ; a túlságos szigorúság
nak, az igazságtalan és túlzó büntetések
nek és a bizalmatlanságnak kerülése, mert 
ezek könnyen félénkké s így hazuggá tehe
tik a növendéket ; a jóakarat s bizalom 
viszont bizalmat s nyíltságot kelt a tanuló
ban. A morálpedagógia különösen fontos
nak tartja az I. erényét : ,,Az I. : bátorság 
és hűség jobbik énünkkel szemben” (F. W. 
Foerster). L. még : Hazugság.

í r o d .  F. W. Foerster: Jugendlehre (1912, 319—327. 
1. f.). Schule und Charakter (19101*, 183, 1. f.). L ,  
Habrich: Päd. Psychol. II. (1921s 121—127. 1. f.>. 
Fr. G. M e tz le r :  Erziehen zur Wahrhaftigkeit (1924), 
B. v. Hagen: Platon als ethischer Erzieher (Päd. Mag. 
1070). K é p é r t .  (M . P . )  Héber B : Igazságszolgálta
tás az iskolában (1909). Az igazságérzet fejlődése 
1910, 51). V. H.

Igazságosság (iustitia) Aquinói szt. Tamás 
szerint „a lélek becsületessége“ (rectitudo 
animi), Leibniz szerint „a bölcs szeretete“ 
(Liebe des Weisen), sarkalatos erény,

amely mindenkinek megadja a magáét 
(suum cuique tribuere) s amely az emberi 
érintkezésben, a jutalmak és büntetések 
osztásában s a törvénykezésben nyilatko
zik meg. Az I. az erkölcsi nevelés egyik 
célja, épúgy, mint más erények. A gyermek- 
és ifjúkornak tekintete nagyon élesen 
észreveszi a nevelő és tanító minden fogyat
kozását, különösen azt, amelyet az iskolai 
nyelv (iskolai) I.nak nevez. A nevelő ne
mes egyéniségében ennélfogva megkíván
ható az I. különösen abban a magasabb 
értelemben, amely azt a bölcseség egyik 
megnyilvánulásának mondja.

í r o d .  G erechtigkeit: Päd. Mag. 186., 360., 506., 
1029., 1088. sz. H éber B . : Igazságszolgáltatás az iskolá
ban (progr. értekezés). V. H.

Ignác, Szt., Loyolai (1491— 1556).Spanyol 
lovag, majd a Jézus Társaság megalapítója. 
A vallás-szakadás korszakának egyik legjel
legzetesebb alakja és legelszántabb harcosa, 
aki rendjének élén az újkori katolikus 
életszemlélet és vallásosság kialakítása és 
meggyökereztetése érdekében a leghatha- 
tósabban fáradozott. Eszerint tágabb ér
telemben vett pedagógus. Lelkigyakorlatos 
könyve (Exercitia spiritualia) oly úton 
vezet a vallásos lélek gyökeres átalakulá
sára és elmélyülésére, amelynél céltudato
sabbat a modern pszichológia és pedagógia 
sem jelölhet ki. Rendjének szabályzata, 
mint egykor szt. Benedeké is, elsősorban 
csak a rendtagok alapos képzéséről és neve
léséről gondoskodott, de módot adott 
mégis a szegénysorsú világi tanulók neve
lésére és oktatására is. Ebből a szerény 
kezdetből nőtt ki pár évtized után a je
zsuiták (1. o.) hatalmas iskolaszervezete és 
páratlan nevelői munkássága.

í r o d .  K o lb -H a th e y e r  : Das Leben des hl. I. v. L. 
(1930). Exercitia spiritualia (ed. Roothan, 1920). 
L in d w o r s k y  : Das Geheimnis der Ignat. Exerzitien 
(Willensschule, 1927*). Die charakterolog. Bedeutung 
der Exerz. d. hl. I. v. L. (Jbuch d. Charakterologie, 
Bd. I.). Exerz. u. Charakterbildung (u. o. III. kt.). 
D u h r  B . : Gesch. der Jesuiten in den Ländern deutscher 
Zunge (4 kt. 1907—28). B .  S to e c k iu s  : I. v. L.s Ge
danken über Aufnahme u. Bildung von Novizen (Päd. 
Mag. 808). H ü b n e r  : L. szt. I. élete (1927). J a b lo n k a y  G . :
L. szt. I . élete (2 kt. 1917). J .  M i s s e n : Les idées 
pédagogiques de St. Ignace de Loyola (1932).

Balassa.
Ihász Gábor (1805— 80) cisztercita tr. 

és író. Székesfehérvárott, Pécsett és Eger
ben tanároskodott. Írt magyar mondat
tant (1852) és magyar nyelvtanokat, 
amelyek középiskoláinkban rendkívül el
terjedtek. Programmértekezések, nyelvé
szeti cikkek.

Ijesztés. Főképpen kisebb gyermekekkel 
szemben alkalmazzák, hogy a sírás abba
hagyására, engedelmességre, igazmondásra, 
makacsság vagy rossz szokás elhagyására 
bírják és veszélyes cselekvés elkövetésétől 
visszatartsák. Veszedelmes eszköz ; meg
rázó hatással lehet az idegzetre, bátorta
lanná, félénkké és ijedőssé teheti a gyerme
ket, éppen ezért nem szabad vele élni.

K . E.
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Illemtan. Erasmus (1. o.) a Gyermekek 
művelt magaviseletéről (De civilitate mo- 
rum puerilium) c. értekezésében megírja, 
hogyan kell a gyermekeknek viselkedniök 
müveit társaságban. Arról van itt szó, 
hogy a gyermek tanulja meg a müveit, 
humánus, emberi méltóságának megfelelő 
társas modort, olyan összefüggő olvas
mányból, amely egyúttal e modor legfino
mabb árnyalatainak nyelvileg leghelyesebb 
és legszabatosabb megjelölésére is meg
tanít. Ezt a rendkívül elterjedt könyvecs
két hazánkban is többször kinyomatták : 
Csáktornyái J. : Civilitas morum (versbe 
szedve, Debrecen és Kolozsvár 1591 ; la
tinul és magyarul Szebenben 1596 és 1598). 
A lőcsei ág. h. ev. iskola III. osztálya az 
1589. évi tanulmányi rend szerint olvasta 
a Civilitas morumot. Az illemtan mint 
tantárgy (stúdium decentiae, Anstands
lehre) az újkorban főleg a nemesség fiai 
számára szervezett intézetekben (lovag
akadémiákban) tűnik fel. Leánynevelő
intézetekben is találkozunk vele. A belga 
közép- és keresk. iskolákban az I.t az 
I—III. oszt.ban évenként 8— 8 órában 
tanítják. Általában azonban ma már más
kép gondoskodik a nevelés arról, hogy a 
növendékek a társas érintkezésben illen
dően viselkedjenek, az illem szertartásos 
formái pedig divatjukat múlták. V. ö. 
Fináczy III. (194—97. 1. szemelvénnyel).

í r o d .  F. Mohaupt: Anstandslehre, mit Bausteinen 
z. Charakterbildung (1919). Idetartozik a Lebenskunde  is.

Illetmények : 1. Állami alkalmazottak 
illetményei.

Ilosvay Lajos (1851—) természettud., 
író és politikus. 1883 óta müegyet. r. tr. 
1891. a M. T. Ak. lev., 1905. rend., 1916. 
ig. tagja. 1925. másodelnöke. 1914 jan. 2. 
vk. min. államtitkár. A Szabad Lyceum, 
a Természettudományi Társulat elnöke 
stb. Szaktudományi munkásságán kívül 
az utolsó ötven esztendőnek legtöbb köz
művelődési mozgalmában tevékeny részt 
vett. M. : A kémia alapelvei (term. tud. 
könyvkiadó váll. XXX). A tudományos 
kémia állapota külföldön s hazánkban 
(Term. tud. Közi.). Bevezetés a szerves 
kémiába (1905). A természettudományok 
fejlődésének főbb mozzanatai az utolsó 
25 év alatt (Term. tud. Közi.). L’avance- 
ment des sciences naturelles et la guerre 
(1917). Akadémiai emlékbeszédek, stb. 
Szerk. 1897 óta : Magyar Chemiai Folyó
irat.

Ima, imádság általában minden hódolat
nyilvánítás Istennel szemben, szorosan 
véve a léleknek Istenhez való emelkedése, 
hogy szent felségét dicsőítse, neki hálát 
adjon vagy tőle valamit kérjen. E szerint 
van dicsőítő, hálaadó és könyörgő vagy 
kérő I. ; ez utóbbihoz tartozik a bűn- 
bocsánatért esdő I . : kérlelő vagy engesztelő 
ima. Módjára nézve lehet merőben elme
beli, elmélkedő és szóbeli. A kát. Egyház a

Szentírás alapján tanítja, hogy minden 
meglett embernek kötelessége imádkozni. 
Hogy mikor és hányszor, arra nézve nincs 
határozott parancs, ősrégi szokás a reggeli 
és esteli harangszóra való imádkozás. A 
jó szándék által minden cselekedet I. 
számba mehet. Z.

Imitáció. Eredeti (lat.) jelentése utánzás. 
A középkori és humanista iskola didaktiká
jában az a foglalkozás, amely részben a 
mai begyakorlásnak, részben pedig az 
alkalmazásnak felel meg. A tanulónak 
ugyanis az olvasmányaival rokon tárgyak
ról úgy kellett írásbeli dolgozatot készí
tenie, hogy abban fölhasználja a klasszikus 
íróktól eltanult szavakat és kifejezéseket, 
utánozza azoknak egyéni, írói sajátosságait, 
mint pl. a szófűzést, mondatszerkesztést. 
Az I. súlya tehát a nyelvi, formai oldalra 
esett, a késői humanista latin iskola pl. 
Cicero imitálásában élte ki magát. Tagad
hatatlan azonban, hogy az európai kultúr- 
nemzetekben a latintanítás I.ja fejlesztette 
ki a stílus finom érzékét és a fogalmazás 
szabatosságát. Amikor azonban az I. 
lelketlen másolássá fajult, kiölt minden 
eredetiséget (Ciceronianizmus).

í r o d .  P au lsen  F r . : Gesch. d. gelehrten Unter
richte (2 kt. 1919—21). Balassa  B . : A latintanítás 
története (1930). F in á czy  III. (1919). B. B.

Imre 1. Lajos (1888— ) teológiai tr. és 
pedagógiai író. 1921 óta tr. a kolozsvári ref. 
teológián. M. : A gyermek vallása (1912). 
A falu művelődése (1922). Vezérfonál az 
ifjúság gondozására (1920). Vasárnapi 
iskolai tanítások (3 köt. 1925, Fankhauser 
u. átdolg. Makkai S., I. L. és Pilder M.). 
Az erkölcsi nevelés viszonya a vallásos
hoz (1913). Szerk. Az Út és Ifjú Erdély. —
2. Sándor id. (1820— 1900) irodalomtörté- 
netíró és nyelvész, egyet. tr. A M. T. Ak. 
lev. (1858), majd r. tagja (1879), a Kis
faludy-Társaság tagja (1878). 1840—43. 
tanító Mezőkeresztesen, azután 1847-ig 
tr. Hódmezővásárhelyt, 1849. u. o. gimn. 
ig., 1860. a debreceni kollégium klassz, 
filológia tr., 1862. u. o. az akadémia magy. 
ny. és Írod. tr., 1872. a kolozsvári egyet. tr. 
M. : nagy terjedelmű és változatos Írod. 
munkásságot fejtett ki : régi nyelvemlékek, 
nyelvújítás, népnyelv, népköltészet. Dol
gozatainak javarésze összegyűjtve a Kis- 
faludy-Társaság kiadásában jelent meg 
(2 köt. 1897). Folyóiratokban megjelent 
pedag. dolgozatait 1. Förster A urél: A M. 
T. Ak. és a klassz, ókor (1927, 36. 1.). ♦—
3. Sándor (1877— ). Egy. tr., pedagógus és 
művelődéspolitikus. A kolozsvári, heidel- 
bergi és lipcsei egyetemeknek volt hall
gatója. Alvinczi Péter kassai magyar pap 
élete (1898) c. dokt. értekezése után túl
nyomóan neveléstudományi és művelődés
politikai munkásságot fejt ki. Első ily
nemű nagyobb m űve: Gr. Széchenyi Ist
ván nézetei a nevelésről (1904). Ebben Sz. 
elszórt nevelési gondolatait elsőnek fog
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lalja egységbe s megállapítja, hogy a 
nevelés Sz. értelmében az egyéni és a közös
ségi követelményeket kielégítő nemzet- 
nevelés. A cél a nemzet haladása ; ennek 
föltétele a nemzet tagjainak lehető töké
letesedése, személyiségekké, azaz teljesen 
kifejlett, határozott, tudatos és nemes 
egyéniségekké válása, amit az egyéni és 
nemzeti önismeret segít elő. I. e könyvében, 
amelyhez még számos később keletkező 
Széchenyi-tanulmánya és cikke csatlako
zik, indul el a magyar nemzeti nevelés 
kikutatása és meghatározása felé s br. 
Wesselényi Miklós, Apáczai Cs. János, 
br. Eötvös József, gr. Teleki Sámuel, 
Bessenyei György és más kiválóbb magy. 
gondolkodók munkáinak pedagógiai és mű
velődéspolitikai szempontból való áttanul
mányozása, a szocialisták nevelési nézetei
nek átvizsgálása, a német Natorp és Ker- 
schensteiner müveibe való elmélyedés után 
1912. „Nemzetnevelés. Jegyzetek a magyar 
művelődési politikához“ címen részletesen 
tárgyalja a nemzetnevelés fogalmát (1. m ég: 
Mi a nemzetnevelés? 1919), levonja an
nak elméleti következményeit, megjelöli a 
nemzetnevelés szervezésének föltételeit és 
irányvonalait s olyan tanítástervet ad, 
amely a nemzetnevelés gondolatát érvé
nyesíti. A nevelés sorsa és a szocializmus
(1909) c. korábbi müvében kifejti, hogy 
a rendszeres nevelés csak úgy valósulhat 
meg, ha általánossá válik a nevelői gon
dolkodás, azaz annak a tudata, hogy min
den cselekvésünknek nevelő hatása van, 
amelyért felelősek vagyunk. Az egyoldalú, 
nem tárgyias gondolkodás akadálya a 
nevelői gondolkodás elterjedésének. A 
szélsőséges (szocialista és felekezeti) irá
nyok közt a nemzet szempontjának kell 
érvényesülnie. A helyesen értett nevelés 
célja I. szerint a haladás útjának szabaddá 
tétele, módja a lehetően tökéletes tárgyias- 
ság, amely mindent a maga értéke szerint 
becsül s a különböző áramlatok között 
minden színezet nélkül érvényesíti az 
igazságot. Ne valamely irányzat vezetői 
foglalják le maguk számára a serdülő lel
két, hanem a felszabadító nevelés követ
keztében önszántából válasszon irányt 
mindenki, akár egyet a meglevők közül, 
akár újabbat amazoknál. I. 1905. m.tanári 
képesítést szerez a kolozsvári (1912. a 
bpesti) egyetemen a magyar neveléstörté
netből. 1908. tr.a, 1916. ig.ja lesz a bp. áll. 
polg. isk. tan. képzőnek. 1913— 1919. 
szerkeszti a Magyar Pedagógiát és belső 
munkatársa a Néptanítók Lapjának, ahol 
kisebb cikkeinek egész tömege lát nap
világot. 1917. megindítja és szerkeszti a 
Magy. Ped. Társaság Könyvtárát, amely
nek A világháború. Vezérfonal iskolai 
tanításokhoz és tájékoztatás a nagyközön
ség számára c. 1. kötetében az előszón 
kívül több értekezés tőle származik. 1918 
nov. 9— 1919 márc. 28. a vk. min.ban

h. államtitkár, 1919 aug.ban ügyvivő mi
niszter, majd 1924-ig adminisztratív állam
titkár. 1920-ban 12 régebbi kisebb művét 
adja ki „A magyar nevelés körvonalai“ o. 
1922—-1926. elnöke a Magy. Gyógypeda
gógiai Társaságnak, 1923-tól a Kisded
nevelők Orsz. Egyesületének. 1925. meg
hívják a szegedi (volt kolozsvári) egyetem 
pedagógiai tanszékére, amelyet előtte leg
nagyobb hatású tanára, Schneller István 
töltött be. Ugyanebben az évben meg
alapítja a Szülők Könyvtárát s mint szer
kesztő A családi nevelés főkérdései o. 
megírja a nevelési kiadványsorozat első 
kötetét. Igen nagyszámú kisebb dolgo
zataiban (amelyek különböző folyóira
tokban, évkönyvekben, értesítőkben, gyűj
teményes müvekben, napilapokban jelen
tek meg), sokféle tárggyal foglalkozik 
nevelési, művelődéspolitikai, erkölcsi éa 
egyéb szempontból. Számos alkalommal 
szól a tanárképzésről (A középiskolai 
tanárok előkészítése a gyakorlatra. A kér
dés múltja és mai állása. M. P. 1904. A 
polg. isk. tanárjelöltek pedagógiai tanul
mányai. Polg. isk. Közlöny, 1910. stb.), 
egyetemi kérdésekről (Az isk. és az egye
tem, M. P. 1900. A tudományos kutatás 
szabadsága, M. P. 1903. Az egyetemi auto
nómia, Széphalom, 1928. Egyetemi neve
lés, Bp. Szemle, 1930, stb.), iskolai refor
mokról (A középiskolai oktatás reformja. 
M. P. 1903. Az újító törekvésekről, Család 
és Iskola 1906. Az iskolai reformtörekvések 
történetéből: Mozgalmak a Ratio Educa- 
tionis előtt. Prot. Szemle, 1908. A közép
iskola gyökeres reformjának előkészítése,
0 . K. T. K. 1912/13. Az iskolai reformok 
és a nyilvánosság, M. P. 1916. stb.), a köz- 
igazgatás nevelési vonatkozásairól (Köz- 
igazgatás és köznevelés, Magy. Közigaz
gatás, 1924. A közélet erkölcsi követel
ményei, Orsz. Ref. Jogakad. Évkönyve 
1924/25, stb.), a nőnevelésről (A nőnevelés 
szervezése, Kisdednevelés, 1925) stb. Régi 
témáját boncolgatja A személyiség kérdése 
(1926) c. értekezésében és éles szemmel 
látja meg A közös munka lelki akadá
lyaid; (1927) a forradalmak utáni Magyar- 
ország közéletében. 1928. kerül ki sajtó 
alól legnagyobb terjedelmű, gazdag tar
talmú könyve : Neveléstan. Bevezetés 
az iskolai nevelés munkájába. Említést 
érdemel még A neveléstudomány magyar 
föladatai-ról (Kisdednevelés, 1920) és 
A lelkészi hivatás nevelési szempontjai
ról (Prot. Szemle, 1930) írott dolgozata.
1. müveit a világosságra és egyszerűségre
törekvés, az élet figyelembevétele és a 
gyakorlatiasság, a nemzet szempontjának 
állandó alkalmazása, a mélyreható és ere
deti gondolkozás, az emelkedett és szigorú 
erkölcsi felfogás jellemzi. Kenyeres.

Inasiskola: 1. Iparoktatás (Tanonciskola) .
Inczédy Dénes (1843—-1900) cisztercita 

tr., 1865. a pécsi ciszt. gimn. tr., 1889. ig.,
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az O. K. T. tagja, kitűnő gyakorlati tanító. 
Didaktikai és pedagógiai alapelve : A ta
nár tudja tárgyát és szeresse az ifjúságot 
és A jó tanár minden. M. : A mennyiség- 
tan módszeres kezelése a gymnasiumban 
(1885). A lánctörtekről (1877/8. értés.). 
A pécsi gymnasium története (1896). A 
csillagászat elemei (1888). V. ö. Békefi R. :
1. D. emlékezete (M. P. 1901, 65—86. L).

Indali Péter (1824— 85) a kolozsvári
tanítóképzőintézet tr., előbb számos főúri 
családnál tanított. M. : Egészen új szerke
zetű ABC (A hangoztató és írva olvastató 
módszert szem előtt tartva, 1852, 1884**). 
ABC-8 olvasókönyv prot. isk. számára 
(1854, 1871*). Fali olvasótáblák (1863*). 
Magyar olvasókönyv prot. algimn. sz. 
(3 köt. 1856—-59, 1876*). Képes verses
könyv (1858, 1871*).

Indeterminizmus : 1. Akarat.
Individualitás: 1. Egyéniség.
Individuálpszichológia. 1. I. jelenti a 

régibb szerzőknél a pszichológiának (1. o.) 
azt az ágát, amely az egyes ember lélektani 
vizsgálatával foglalkozik, szemben a töme
gek vagy csoportok lélektanával (v. ö. 
pl. Titchener : Text-book of Psychol. 
1910, 43. 1. f.). Wundt e meghatározáshoz 
még hozzáteszi, hogy az I. a normális 
egyén tipikus lelki törvényeit, jelenségeit 
atb. kutatja s ezzel az I. lélektant generali
záló tudománynak minősíti (Logik III.*).
2. Sokan az I.t azonos értelemben művelik 
a  differenciás pszichológiával (1. o.) vagy 
a  karakterológiával (1. o.). 3. Legújabban 
az I. nevét A. Adler (1. o.) foglalta le a 
maga irányának jelzésére. Adler a Freud- 
féle pszichoanalízisből (1. o.) indult ki, de 
a lelki élet végső rúgóját nem a nemi ösz
tönben találja, hanem az érvényesülési 
törekvésben, amely életünk történeti vo
nalát megszabja s minden lelki jelenségün
ket a kitűzött életcél szolgálatába állítja. 
E felfogás síkján különös jelentőséget 
nyernek : az öntudatlan lelki jelenségek, az 
életcél gátlásai s ennek következtében be
álló kisebbértékűség-tudat, ennek kompen
zálása (és a túlkompenzálás) az egyén éle
tében ; végül az ú. n. „ideges“ jellem.

I r o i i .  A d le r : Ob. den nervösen Charakter (1922*). 
V . a . : Grundzüge einer vergl. Individualpsyhologie 
(1919*). Sa u p e  : Einf. in die neuere Psychol. (1927, 
364. 1. f., irodalommal). M esser : Einf. ln die Psychol. 
(1927, 123.1. f.). B inet—H e n r i : La psychol. individuelle 
(Annáé psychologique II. köt.). L . D eutsch : Individual
psychologie im Musikunterricht u. in der Musikerziehung 
(1931). W . J .  R u t tm a n n : Die Individualpsychologie 
(Päd. Mag. 1344. sz.). IndividutU pädagogik : 1. Päd. Mag. 
616, 1023. K ulcsár I . : Bevezetés az individuálpszicho- 
lógiába (1932). V. H.

Indivlduálpszlchológíai Egyesület (M a
gyar). Alakult Bp. 1927. Alapszabályszerű 
célja : „hogy az individuálpsziehológiát, 
mind a tiszta pszichológia terén, mind az 

4  orvosi és egyéb szellemi tudományokra 
v a ló  alkalmazásaiban művelje, és fiók- 
egyesületekkel, valamint a külföldi ha- 

' sonló vonatkozású tudományos egyesüle
ti

tekkel összeköttetést tartson fenn“. Az 
egyesület a nehezen nevelhető gyermekek 
helyes nevelésének módszerét főképpen a 
Nevelési Tanácsadók (1. o.) útján terjeszti. 
Közleményei A Jövő Útjain c. folyóirat
ban jelennek meg. Máday.

Indulat (ajjectus). Az I.ok pszichológiai 
leírásában és értelmezésében három moz
zanat jő figyelembe -.a) az I.ok tudattar
talma (az I. mint élmény) ; b) az Lókkal 
kapcsolatos fiziológiai elváltozások ; c) az
I.ok ösztön-(törekvés-)alapja. A pszicho
lógusok közül némelyek csak az első moz
zanatot vizsgálják, mások pedig a kapcso
latos fiziológiai elváltozásokban keresik 
az I. kimerítő lényegét (James-Lange-féle 
periferiás-elmélet). A helyes pszichológiai 
álláspont az, amely az I.ot a törekvési 
elemből igyekszik megérteni (idetartoznak 
az angol és amerikai pszichológusok, pl. 
Mc Dougall) és amely a kísérő testi jelen
ségeket nem esetleges és másodrangú moz
zanatoknak tekinti az I. egészében, hanem 
a szervezetnek az ösztöntörekvésekhez 
alkalmazkodó jelenségeit látja bennük.
I.nak tehát oly hirtelen fellépő, élénkebb, 
hevesebb és nyilvánvaló testi változások
kal járó érzelmeket mondunk, amelyek 
az egyén nyugodt egyensúlyát megbont
ják, képzeteinek menetét megzavarják 
és ösztöntörekvéseit előmozdítják vagy 
gátolják. Ily I.ok a nagy öröm, a harag, 
a félelem stb. Minthogy az I.ok az alanynak 
önmagára vonatkozó legnagyobb erejű 
megnyilvánulásai, a tudatot s az egyént 
egészen lefoglalják ; ezért az I.okat a leg- 
kevésbbé lehet racionalizálni, gondolatok
ban feloldani, az ész uralma alá helyezni. 
Ezért oly nehéz az önuralom (1. o.), gondo
latoknak az indulatokkal való szembe- 
helyezése. „Éppen az I. viharaiban mutatja 
meg az ember, milyen az ő eredeti, meg- 
hamisítatlan lelki természete“ (Komis). 
Az I.ok fellépésének sorrendje a cse
csemő- és gyermekkorban a következő : 
félelem (már az első héten ; de a gyermeki 
félelem más indítóokokból ered, mint a 
felnőtteké, 1. Giese, Kinderpsychologie 
[Kafka : Handb. der vergl. Psychol. 1/3.] 
362. 1. f .), az öröm, a szomorúság, a bánat 
(4 hónapos korban), a harag (6 hónapos 
korban). Később fejlődnek ki az összetet
tebb jellegű I.ok : a szánalom, irigység, 
féltékenység, félénkség, esztétikai, erkölcsi, 
vallási jellegű I.ok. Az erkölcsi nevelés 
egyik célja az I.on való uralom, vagyis az 
önuralom.

í r o d .  K o m is  : A lelki élet III. (1919, 207. 1. f.). 
Ranschburg : A z  emberi elme II. (1923, 1.1. f.). Fröbes : 
Lehrb. d. experim. Psychol. II. (1929*, 269. 1. f.). J . 
R ehm ke : Gemüt u. Gemütsbildung (Pád. M ag. 974). 
H . A pfelbach : Affektdynamik (1927). V . H .

Industrial school (ang.): Ipariskola.
Infant school (ang.) : Óvoda.
Infekció : 1. Fertőző betegségek.
Inger (stimulus) pszichológiai értelemben 

a szervezet belsejéből vagy azon kívül eső
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forrásból eredő folyamat* amely érzékeinkre 
hat és tudatosan vagy a „tudat alatt“ 
pszichikai egészünkbe szövődik. Az I.ek 
lehetnek fizikai, kémiai vagy fiziológiai 
folyamatok. Az I. korrelativ fogalma a 
pszichológiában az érzet, a pszichológiai 
„felelet“ az I.re. Az I.nek felső határa az 
a legerősebb inger, amelynél erősebb az 
illető érzetterületen már nem okoz normális 
újabb, erősebb érzetet ; az I.nek alsó ha
tára (ingerküszöb) pedig az a leggyengébb 
érzet, amelyen alul az I.ek nem váltanak 
ki érzetet. Az I.érzékenység fordítva ará
nyos az I.küszöbhöz. I.nek nevezzük az
I.komplexeket és I.konstellációkat is, mi
nők pl. egy helyzetben vannak adva. A 
nevelés terén az Leknek különösen a taní
tás módjában van szerepük. Fontos pl., 
hogy a tanulót érő ingerek középerősségüek 
legyenek (a hangos beszéddel történő elő
adásban). Az alakpszichológia (1. o.) hívei 
elvetik a régebbi kísérleti lélektan azon 
tételét, hogy az érzetek változhatatlan egy
formasággal vannak az ingerekhez kötve, 
úgyhogy ugyanazon I.nek minden körül
mények között ugyanaz az érzet felel meg. 
Szerintük az alany „beállítottságának“ 
megváltozásával megváltozik az I.re felelő 
érzet is. V. H.

Ingerlékenység jelenti 1. az idegeknek 
azt a sajátságát, diszpozícióját, amelynél 
fogva nyugalmi állapotukból őket egy 
inger (1. o.) kitérítheti. Az idegszál ingerü
leti állapota izommunkát, kiválasztást stb. 
okoz. Az I. lehet nagyobb és kisebb fokú : 
az első esetben könnyen és gyorsan, az 
utóbbi esetben nehézkesen és lassan rea
gálnak az idegek az ingerekre. 2. Jelenti 
az I. a kedélynek vagy vérmérsékletnek 
könnyű és gyors válaszadását is az inger- 
hatásra. Az I.gel szemben áll a lehangolt- 
ságra, depresszióra való hajlandóság. V. H.

Ingyenes népoktatás : 1. Népoktatás.
Ingyenes tankönyvek. A községi elemi 

népiskolákba beírt szegény tanulónak I.kel 
való ellátását az 1868 : XXXVIII. te. 
31. § biztosította. A nyilvános elemi nép
iskolákban az 1921 : X X X . te. alapján 
kirótt és behajtott bírságok, pénzbünte
tések és rendbírságok részben szintén I. 
beszerzésére használandók fel. A bírságok 
teljes egészükben csak ama község szegény 
tanulóinak javára (tankönyvek, taneszkö
zök, ruházat stb.) fordíthatók, amely köz
ségből azok erednek. A helyi iskolai hatóság 
a befolyt összegek felhasználásáról minden 
tanév végén a közigazgatási bizottságnak 
elszámolni tartozik. Az 1930 : VII. tc.kel 
egy pengőre felemelt behatási díjak fele- 
részéből könyvtári alapot kell létesíteni, 
amelyből a szegénységüket igazoló tanulók 
kölcsönkönyveket kapnak. A könyvkiadók 
által ilyen célra biztosított 10%-os kedvez
mény is megkönnyíti a szegény tanulóknak
I.kel való ellátását. Ez a kedvezmény

azonban a kiadóktól csak a tényleg meg
szerzett új könyvek után kérhető.

Petróczi.
Inspecteur d’académie: 1. Franciaország.
Inspecteur general: A francia közokt. 

min. szakfelügyelői.
Inspecteur primaire: 1. Franciaország.
Institut international de Coopération 

Intellectuelle: 1. Coopération internationale.
Institut Pédagogique International (nem

zetközi pedagógiai intézet) Kemény F. 
indítványa, amelyet egy Bemben 1905- 
megjelent füzetben tett közzé.

Institute of International Education (2 
West 45th Street, New York City, N. Y. 
USA). Alapította a Carnegie Corporation 
1919. Igazgatója : Stephen Pierce Duggan. 
Célja, hogy a nevelésügy eszközeivel a 
nemzetek közötti kölcsönös megértést elő
mozdítsa, továbbá nevelésügyi kérdések
ben mint összekötő kapocs működjék az 
Amerikai Egyesült Államok és a világ többi 
államai között. Teendői : 1. Ösztöndíjakat 
szerez külföldi diákoknak az amerikai fő
iskolákon és az amerikai diákoknak a kül
földi főiskolákon. 2. Külföldi tudósoknak 
amerikai fölolvasó körútját szervezi meg 
abból a célból, hogy az amerikai közvéle
mény a külföldi előadók által képviselt 
nemzetek kultúráját közvetlenül megismer
hesse. Ugyanebből a célból előkészíti 
amerikai egyetemi tanároknak külföldi 
felolvasó körútját. 3. Együttműködik az 
amerikai bevándorlási hivatallal és az 
amerikai főiskolákkal, hogy a külföldi 
diákoknak amerikai partra szállását és az 
amerikai főiskolákra való felvételét lehe
tővé tegye. 4. A nemzetközi tanárcsere 
ügyét minden rendelkezésére álló eszközzel 
előmozdítja. 5. Havi folyóiratot (News 
Bulletin) és egyéb ismertetéseket ad ki, 
amelyek a nemzetközi tanár- és diákcsere 
ügyével foglalkoznak. 6. Külön spanyol 
intézetet szervezett (Instituto de las Espa- 
nas) a spanyol kultúra iránti érdeklődés
nek az Amerikai Egyesült Államokban 
való felkeltésére. Az I.t Duggan ig. 1927. 
abból a célból szervezte újjá, hogy az 
intézetnek a nemzetközi tanár- és diák
cserére vonatkozó reprezentatív jellegét az 
Amerikai Egyesült Államok összes felső- 
oktatási intézetei és tudományos intéz
ményei által is elismertesse. Ez a fárado
zása sikerrel is járt, aminek folytán a  
Carnegie Corporation támogatásán kívül 
a következő 10 évre a Laura Spelmaii 
Rockefeller Memorial anyagi támogatását 
is sikerült megszereznie. Jelenleg évi költ
ségvetése 100.000 dollár körül mozog, 
amely kizárólag az intézet adminisztratív 
szükségleteinek fedezésére szolgál.

Jánossy.
Instruction morale et civique (fr.) :

Polgári jogok és kötelességek tana.
Intellektualizmus az a filozófiai irányzat, 

amely szerint az értelem (intellektus) egy
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részt elválaszthatatlan a vele szemben álló 
realitástól, a dolgok világától (ismerettani
I.) és a tudatjelenségektől (pszichológiai
I.), másrészt egyedül az értelem alkalmas 
a dolgok igazi megismerésére, más lelki 
erő vagy működés (pl. intuíció, beleolvadás 
a tárgyakba, szimpátia, akarás) erre nem 
alkalmas. A lelki tevékenységek között az 
első és legértékesebb az értelem („Ön
magában és lényeg szerint az értelem 
magasabbrendű és értékesebb az akarat
nál“, Aqu. Sz. Tamás, Summa Theol. I  q 
82 a 3). Az I.sal szemben áll a voluntariz- 
mus és pragmatizmus (1. o.). Intellektua- 
lista bölcselők : Spinoza, Hegel, Herbart. 
Ez utóbbi a maga lélektanában az érzelme
ket és akarást nem ismeri el primér lelki te
vékenységeknek, hanem a képzetek járulé
kainak tekinti őket. L. még: Intellektus.

I r o d. H. Rickert: Kant als Philosoph der modernen 
Kultur (1924). J. Geyser: Erkenntnistheorie (19223, 
275. 1. f.). Intellekt oder Gemüt (19212). 0 . Eamelin : 
Essai sur les éléments principaux de la représentation 
(1925*). Päd. Mag. 821., 872., 1001., 1039., 1085. sz.

V. H.
Intellektus ( értelem) Aristotelesnél és a 

skolasztikus bölcselőknél részben mint 
„befogadó“, „szenvedő“ értelem fordul elő 
( =  potenciális, lehetőségben levő gondolat, 
jelentések, képzetek a lélekben), részben 
mint „tevékeny” értelem (=  szellemi meg
valósító erő, működés, amely a lehetséges 
gondolatokat a meglevő képzetekből ki
emeli, elvonja). Az előbbi mintegy „anya
ga“ , az utóbbi pedig „alakja” a gondolat
nak. Mai felfogásunk szerint megkülönböz
tetjük az I.t, értelmet az intelligenciától, 
értelmességtől. (V. ö. Ranschburg, Az 
emberi elme I., 1923, 247. 1.). Az értelem 
„a gondolkodást szolgáló elmejelenségek 
összessége“ , amelyből természetesen nem j 
hiányzanak az érzelmi mozzanatok sem. i 
Viszont értelmességről akkor beszélünk, 
„ha az értelmet szolgáló erők“ (feladat
tudat, vezérképzet, tudattalan ötlet, ítélés, 
következtetés, evidencia- és vonatkoztatási 
élmények stb.) „lappangási állapotukból az 
érvényesülés állapotába jutnak.“ A peda
gógiában és a lélektanban Binet óta 
különösen az értelmességi vizsgálatok jut
nak nagy jelentőségre (1. Intelligencia). 
Ugyancsak Binet és a würzburgi iskola 
(Külpe) vizsgálták magát az értelmet is, 
újszerű kérdésfeltevésük az I. működésé
nek „szótlan“ és „képzetnélküli“ voltára 
irányult s megalapították a „gondolkodás
lélektant“ (Denkpsychologie), amelyet 
Wundt Vilmos még nagy kételkedéssel 
fogadott. Intellektualizmus általában az a 
tan, amely szerint a lét minden mozzanata 
elvben felfogható vagy visszavezethető az 
értelem elemeire ; vagy : az a lélektani 
elmélet, amely az ember értelmi mű
ködését magasabbrangúnak, vagy dön
tőbbnek tartja az érzelmi-akarati műkö
désnél.

írod. Komit: A elki élet III. (1919, 74. 1. 1.).

Fröbes : Lehrb. d. experim. Psychol. II. (1929”, 163. 
1. f., irodalom). V. H.

Intelligencia (értelem). 1. A filozófiában 
és a régebbi pszichológiában az I. jelenti 
a gondolkodást s a hozzá tartozó összes 
folyamatokat (fogalomalkotás, ítélés, kö
vetkeztetés, elvonás, appercepció, kombi
náció, kritika stb.) szemben az érzelmi és 
törekvő lelki élettel ; továbbá az ide tar
tozó folyamatok közös pszichológiai alapját 
(„tehetségét“). 2. A mai pszichológiai és 
pedagógiai irodalomban az I. fogalma nem 
azonos a régivel. Újabb fogalmának meg
alkotásában a következő szempontok ját
szottak közre : a) A  köznyelvben az értel
met (vagyis az I.nak eredeti jelentését) 
elválasztjuk az értelmességtől s I.án az 
értelmességnek rendszerint a közepesnél 
jobb fokozatát értjük („intelligens em
ber“ ), vagyis oly egyént nevezünk így, aki 
gyorsan és jól ért meg, hamarosan tájé
kozódik, szeret nehezebb kérdésekkel fog
lalkozni stb. Ezzel szemben a tudományos 
álláspont az, hogy az értelem és értelmesség 
különféle pszichológiai erők gyűjtőfogalmát 
jelenti s azt az egyedekben a minimumtól 
(pl. együgyüség, ostobaság, korlátoltság) 
a maximumig (talentum, zseni) terjedő 
készségnek tekintjük (Ranschburg). b) E 
gyűjtőfogalomba némelyek csak a szorosan 
vett logikai funkciókat helyezik el, pl. 
Ebbinghaus szerint az I. nem más, mint 
a helyes gondolkodás és kombináció képes
sége ; Meumann szerint pedig a gondolko
dás és ítélés önállósága, eredetisége és ter
mékeny volta, c) E tulajdonságokat rész
letezve, Lipmann oda következtet, hogy 
az I. oly gondolkodásban áll, amely a  
puszta asszociációtól egy főképzet uralmá
ban különbözik, továbbá gazdag tapasz
talatokra és ismeretekre támaszkodik, s jó 
megfigyelő és emlékező tehetséget, a pro
blémák helyes megértését és rendszerbe 
való beillesztését épúgy magába foglalja, 
mint a kritikát, d) Inkább a biológiai és 
állatpszichológiai irányzat hatását mutat
ják az I. ama meghatározásai, amelyek az 
adaptáció általános jelenségéből indulnak 
ki és az I.ban az alkalmazkodást pillantják 
meg, amelyet új helyzetekkel és feladatok
kal szemben valamely szervezet tanúsít ; 
közelebbről pedig az emberi I.án az új fel
adatok megoldási képességét értik, m. p. 
a magasabb pszichikai műveletek által 
(Claparéde, Piéron). e) Kérdés, vájjon az
I. egy közös erő, egy közös „korrelatív- 
központi-tényező“-e, mint Spearman és 
Ranschburg gondolják, vagy pedig : „nincs 
egyetlen általános I., hanem csak I.ák“ 
vannak (Lipmann). E közös általános I.t 
jelzik az irodalomban a O (generális faktor) 
betűvel („két tényező elmélete“). Ha van 
ily általános I., akkor az egyes I.fajok, 
nevezetesen : a gnosztikus vagy elméleti, 
a praktikus és technikai I. ennek meg
nyilvánulásai a különböző feladatok terű-
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létéin. 3. I.vizsgálatoknak és méréseknek 
nevezzük azokat a módszeres eljárásokat 
és teszteket, amelyekkel a kísérleti szemé
lyek I.nak fokát, faját és korát vizsgáljuk. 
Ily vizsgálatokat először Binet és Simon 
végeztek, utánuk Ebbinghaus, Meumann, 
W. Stern, Royce, Termán és mások. A 
Binet-Simon-féle vizsgálatok (1. o.) külö
nösen a valóságos életkor és szellemi kor 
(vagy nívó) egymáshoz való viszonyára 
vonatkoznak. E tudósok alapgondolata az, 
hogy minden fizikai életkornak megfelel 
valamely I.szint ; az ettől való hátra
maradás vagy ennek felülmúlása az illető 
egyént (gyermeket) sok esetben jobban 
jellemzi, mint az iskolai bizonyítvány. 
Külön probléma itt az iskolai és az élet- 
I.nak egymáshoz való viszonya. W. Stem  
gondolata az értelmi hányados, az I. Q. 
(I.quotiens), amely a szellemi kornak és 
a valóságos életkornak viszonya : I. Q.
=  - ö 1 i Í E r 4-Az I-vizsgálatok pedagó- 
giai fontossága részint az iskolai és a 
pszichológiai (élet-) I.nak egymáshoz való 
viszonyában, illetve e viszonynak felderí
tésében és hasznosításában van, részint
pedig az iskolai növendékek pályaválasz
tásának az I.án alapuló irányításában. 
L. még : Intelligencia-vizsgálatok.

í r o d .  Ranschburg : Az emberi elme I. (1923, 247. 
1 . f . ) .  Ebbinghaus :  Über eine neue Methode zur Prüfung 
geistiger Fähigkeiten (1897). W. Stern: Die Intelligenz 
der Kinder und Jugendlichen (1920*). Meumann: Vor
lesungen zur Einf. in die experim. Pädag. (1920/22*). 
Spearmann : The nature of intelligence stb. (1923). 
B inet: L’étude expérimentale de 1'intelligence (1903). 
Ruttmann : Die Methoden der päd. Psychologie (1930, 
221. 1. f.). Lipmann : Psychol, für Lehrer (1928*, 111. 
1. f.). Claparéde : Comment diagnostiquer les aptitudes 
des écoliers (1925). Piéron : Le développement mental 
et l'intelligence (1929). Stern-Wiegmann: Methoden- 
aammlung zur Intelligenzprüfung (1926*). Decroly—• 
Buyse : La pratique des tests mentaux (1928). Päd. 
Mag. 826., 1084. sz. Praktische Intelligenz 1195. sz.

Intelligenciayizsgálat. Intelligencia (I.), 
az az általános képesség, amelynek segít
ségével az életben elénk kerülő új felada
tokat megoldjuk, azokhoz alkalmazko
dunk. Az I.nak egyik jellemző sajátossága, 
hogy a gyermek növekvő életkorával 
együtt fokozatosan — de azért egyénen
ként eltérő méretben — fejlődik. Akinél 
pedig az I. fejlődése korlátozva van, az a 
felnőtt korban is gyermek vagy kisded 
módjára gondolkodik (pl. a gyengeelmé- 
jűek, hülyék stb.). Újabban a tanár, tanító 
mind gyakrabban jut abba a helyzetbe, 
hogy a szokásos iskolai osztályozáson 
felül, feleljen arra a kérdésre : intelligens-e 
a gyermek vagy sem? E felelet nagyfon- 
tosságú, mert sokszor ettől függ a gyermek 
további iskoláztatása, életpályája, jövője, 
de nagy jelentősége van az I. fejlettsége 
kiderítésének igazságügyi szempontból is. 
Az I.vizsgáló módszerek sokaságából ki
válik a Binet-Simon-féle, amely a gyermek 
életkorához mért feladatok (próbák, tesz
tek) segítségével állapítja meg értelmi fej

lettségét, I.áját. Ezt a módszert ma már 
szól tóben alkalmazzák. Magyar nyelvre 
átdolgozván, azt láttuk, hogy az eredeti 
francia szöveget a magyar nyelv saját
ságainak és a magyar viszonyoknak meg
felelően némileg módosítani, azonkívül 
egy-két próbát magasabb, másokat ala
csonyabb évfolyamnak kellett beosztani, 
így  alakult ki a magyar próbasorozat, 
amely a következő :

a * Orrát, szemét stb.t megmutatja......................
•'S b 3* Hat szótagú mondatot ismétel ..................

h S c ^  Két számot ismétel ......................................
d m Kép részeit felsorolja......................................
e Megmondja a nevét ......................................
a  ̂ Megjelöli a nemét ..........................................

,u  b ^  Ismert tárgyakat m egnevez..........................
>  " c ^  Négy számot ism étel......................................

£  d m Két vonalat összehasonlít..............................
__ e ___ Négy fillért megszámlál..................................

a ^ Két súlyt összehasonlít..................................
b ^  Tizennégy szótagot ismétel ...........................

► • c g  Esztétikai összehasonlítás ..............................
d m Hármas parancsot elvégez ..........................
e Délelőtt-délutánt megkülönbözteti ..............
a Négyzet-lemásolás ..........................................

. ’S b ^  Meghatározások a cél megjelölésével..........
k! 3 c í  Jobb- és baloldal megkülönböztetése..............

í  d í  Tizenhárom fillért megszámlál......................
e Hiányos rajzok ..............................................
a Türelem játék .........................

H-^  b ^  Képleírás ................................
£  g c -Q Dülény lerajzolása ................

d ?  Négy ércpénz felismerése . . .  
e Négy szín megkülönböztetése
a Kilenc fillér megszámlálása . 

t-< « b ^  Két tárgy összehasonlítása
K £ c .g Könnyű kérdések ................
>  ̂  d 'S ö t  számot ismétel ................

e 20—1-ig számlál .....................
a a Dátum ....................................

• « b 5  Egy pengőből visszaad
c ű  Hónapok neveinek elsorolása

M £  d 'S ö t  súly elrendezése .......... .
e ^  Olvasmányból hat esemény
a Meghatározások ..............................................

. « b Rajz emlékezetből ..........................................
2 c £  Képtelen mondatok ......................................
^  d 'S Nehéz kérdések ..............................................

e ^  Három szó két mondatban ..........................
a a összekevert szók elrendezése ......................

• b ^  Három szó egy mondatban ..........................
h § c ä  Hatvan szó három perc alatt ......................

d *2 Elvont fogalmak..............................................
e A Hiányos szöveg kiegészítése ...........................
a Hét szám ismétlése ......................................

• © b ^  Kép megmagyarázása ..................................
j> £ c & Huszonhat szótagú mondat elmondása . . . .

d 'S Szuggerálás ......................................................
e ^  Egy perc alatt három rím ...... ...................
a Kibontás ..........................................................

kJ © b 3; Megfordított háromszög..................................
j*j 3 c & Elvont fogalmak megkülönböztetése ..........

d 'S Hervieu próbája ..............................................
e a  Elnök-kérdés ..................................................

Az I.vizsgálat lényege az, hogy a gyermek 
életkorához hozzámórjük, hozzáfogjuk as 
I.korát, amit viszont a fenti próbák segít
ségével, a 3-tól a 20 éves korig 1/s (=  0-2) 
évnyi pontossággal ki tudunk számítani. 
Az I.vizsgálat befejeztével aztán egybe
vetjük a gyermek életkorát annak intelli
genciakorával s ha az tűnt ki, hogy intól-
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ligenciakora egybeesik életkorával : akkor 
normális, vagy más szóval közepes tehet
ségű gyermekkel van dolgunk ; ha intelli- 
genciakora magasabb az életkoránál : akkor 
jobb tehetségű gyermekkel állunk szem
ben ; ha pedig intelligenciakora alacso
nyabb életkoránál : akkor értelmi fejlődé
sében korlátolt (gyengeelméjű, stb.) a 
gyermek. Ha a gyermek I. korát elosztjuk 
életkorával, megtudjuk I.jának arány- 
számát, az I.quotienst (I.Q.-t Stem), amely 
normális gyermekeknél egy egészet, job
baknál egynél nagyobb vegyes számot, 
gyengéknél tizedes törtet mutat. Felette 
elterjedt számítási mód, de vigyázni kell 
vele, mert csak a gyermekkorban levőknél 
ad megbízható mértéket, azontúl a növekvő 
életkor egyre jobban leszállítja az I. arány
számát. Ha a vizsgálatok útján használ
ható és egyöntetű eredményeket akarunk 
elérni, tartsuk magunkat szigorúan a mód
szer törvényeihez. Binet I.vizsgáló mód
szerének három nagy előnye van a többiek 
felett. 1. Próbasorozatot ad, amely az I.át 
különböző részleteiben működteti. 2. Pró
bái biztos értékeket eredményeznek, tár
gyilagosan megmérhetők és könnyen kezel
hetők. 3. Az eredmények a megvizsgált 
egyén I.ról hű képet adnak, miközben az 
egyes próbák eredményei kiegészítik egy
mást. Normális magyar gyermekeken vég
zett vizsgálatok eredménye az, hogy a 
gyermekek nagy többségének intelligencia
beli fejlettsége egybeesik élete korával (342 
közül 203-nál, 59%) ; továbbá, hogy 47 
gyermeknél (14%) egy, 19-nél (6%) két 
évnél több elmaradás mutatkozott. De az 
átlagnál jobb, a kiválóbb intelligenciájú 
gyermekeket is elkülöníti a vizsgálat, 
amely szerint egyévi előnyben voltak a 
megvizsgáltak között 69-en (17%), leg
alább kétévi előnyben voltak 14-en (4%). 
Azt a régi tapasztalati szabályt, amely 
szerint a gyermekek nagyobb tömegében 
minden életkorban vannak jók, közepesek 
és elmaradók, a Bmeí-módszer pontosab
ban állapította meg. Azt mondja : a gyer
mekek nagy többségének intelligenciája élet
koruk színvonalán áll : e nagy átlag mellett 
vannak jobbak és gyöngébbek is, de az el
maradók ( szubnormálisak) és az előrehala
dottak ( szupernormálisak) között bizonyos 
egyensúly mutatkozik. Ez az egyensúly kül
földön és nálunk végzett vizsgálatok sze
rint, nagyjában a következő képet adja :

jobbak közepesek elmaradók 
-f* = *  —

abszolút sz.okban 73 203 66
% „ 21 59 20
Ez az egyensúly a módszer helyességének 
a fokmérője. Ezek a nemzetközinek mond
ható, egyöntetű eredmények bizonyítják, 
hogy a próbamódszer alapgondolata helyes 
és hogy általa valóban a tiszta I.t vizsgál
juk. Megjegyzendő, hogy az itt említett

átlagos eredmény és egyensúly csak a vég
összegekben áll elő. Ha az egyes életkorokat 
kiilön-külön vesszük, sok tekintetben el
téréseket találunk. Az I.fejlődésükben 
elmaradt (abnormis) gyermekekre kiter
jesztve, ezeknél a Binei-módszer a követ
kező eredményt mutatta : Míg az elemi 
iskolában a normálisok, a közepesek arány
száma 59%-ot mutat, addig itt, a kisegítő
iskola növendékei között, a normálisnak 
mutatkozók csak 11%-ban szerepelnek ; 
a normálisnál jobbak az elemi iskolások 
között 21%-kal, itt egyáltalán nem talál
hatók. A normálisnál gyöngébbek ott 
20%-ot, a kisegítő-iskolában 89%-ot tesz
nek ki. Feltűnő azonban, hogy 18 (11%) 
kisegítő-iskolái tanuló I.kora egybeesik 
az életkorral, 25 (15%) csak egy évvel 
maradt el. Ezeket tehát Binet adatai 
szerint nem kellett volna kisegítő-isko
lába küldeni. Ezzel szemben áll a tanítók 
véleménye, hogy t. i. ez valamennyi gyenge 
tanuló, akinek a kisegítő-iskolában a helye. 
Ezekre a látszólagos ellenmondásokra meg 
kell jegyezni a következőket. Az I.vizsgálat 
az intelligenciát, mint értelmi képességet 
és nem az egyén szellemi szerzeményét, 
tudását, tanultságát vizsgálja; továbbá, 
hogy a szorosabb értelemben vett I.t el 
lehet, de sokszor el is kell választani a 
„tanulni tudás“-tói, vagyis attól a képes
ségtől, amivel a gyermek tanítás útján 
valamit elsajátít, illetve az iskola követel
ményeinek megfelelni képes ( Aptitude 
scolaire, Schulfähigkeit). Az utóbbi inkább 
az akarattól függő, jellembeli tulajdonság, 
amit az I.val kapcsolatban sokszor meg
találunk, de amit nem egyszer el kell 
választani a tulajdonképpeni értelemben 
vett I.tól. így  magyarázható meg, hogy 
valaki jó I.val az iskola tanulmányaiban 
elmarad, a másik, gyöngébb I.val boldogul. 
Utóbbinál az akarat pótolja a képesség 
hiányát. A gyermek I.beli foka tehát nem 
egyezik mindig az iskolában elért ered
mények színvonalával. Ez az oka, hogy 
az abnormisak sem mutatnak mindig oly 
alacsony színvonalat, amilyent gyenge 
osztályzatuk alapján tőlük vártunk volna. 
I. és tanulnitudás nem azonos fogalmak. 
Rá kell itt mutatni arra is, hogy amikor 
a törvény elrendeli, hogy a 6 éves gyermek 
iskolába járjon és amikor a tanterv meg
kívánja, hogy a gyermek 6—7—8 stb. éves 
korában bizonyos meghatározott mennyi
ségű tananyagot fogadjon magába : csak 
a betöltött naptári évekre van tekintettel, 
de nem veszi figyelembe azt a fontos körül
ményt, hogy a gyermek életkorával nem 
halad mindig párhuzamosan annak testi és 
lelki fejlődése is. Igaz ugyan, hogy a gyer
mekek nagy átlaga eléri a korának meg
felelő értelmi fejlettséget, de igen jelen
tékeny azok száma is, akik ettől az átlagtól, 
különböző, öröklött vagy szerzett okok 
miatt elmaradnak ; viszont vannak nem
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kis számban olyanok is, akiknél ez a fej
lettség megelőzi az életkort. Ezeket ama
zokkal egyenlő elbírálásban részesíteni, tő
lük egyenlő feladatokat és teljesítményeket 
várni nem lehet. Az I.vizsgálat bizony
sága szerint a gyermekeknek kb. 25%-ától 
olyasmit követelünk, aminek megfelelni 
nem tudnak ; viszont csaknem 25% 
előtt, akik a többiekkel szemben, a sors 
különös kedvezéséből, előnyben vannak, 
elzárjuk a boldogulhatás útját, mert ők 
az átlagosnál többre lennének hivatva. 
Az I.vizsgálatok eredményekép könyvel- 
hetők el a külföldön alapított „tehetségesek 
iskolái“ , a nálunk is meghonosodott „pá
lyaválasztási tanácsadók“ s a „pszicho
technika“. A Binet-íé]e I.vizsgálatok fej
lesztése körül nagy érdemeket szerzett 
Bobertag német és Termán amerikai pszi
chológus. Az orosz Rossolimo egyes lelki 
képességek (emlékezet, figyelem, fantázia, 
számolóképesség, kézi ügyesség stb.) vizs
gálatára veti a súlyt s ezek alapján fel
rajzolt ú.n. „pszichológiai profiljával“ tette 
nevét ismertté. Rossolimo eljárása igen 
hosszú és bonyodalmas. Rövidített mód
szerei inkább használhatók, de gyakorlati 
tekintetben a Bineí-módszer mellett el
maradnak. Nálunk Nagy László olyan 
próbasorozatot akart felállítani, amelynek 
segítségével az intelligencián kívül főkép 
a jellem megismeréséhez jutunk el. Bine- 
tariurrmak nevezik az intelligencia-vizsgá
latok elvégzésénél szükséges eszközök és 
útmutatások gyűjteményét (1930).

I r o d. A magyar Irodalom felsorolását lásd Éltes M. 
alatt. A rendkívül nagyméretű külföldi szakirodalom 
legjobb összefoglalását megtaláljuk W. Stern: Die 
Intelligenz der Kinder und Jugendlichen und die Me
thoden ihrer Untersuchung (1928*) c., továbbá Stern- 
Wiegmann : Methodensammlung zur Intelligenzprüfung 
(1920®) és E. H ylla: Testprüfungen der Intelligenz 
(1927) c. müveiben. Claparéde : Comment diagnostiquer 
les aptitudes chez les écoliers (1930). Päd. Mag. 846., 
1084., 1116., 1195. sz. — K. e p e r t. (M. P .) Éltes M .: 
A gyermeki intelligencia vizsgálata (ism. 1914). U. a. : 
A gy. i.vizsgálatának részletes eredményei (1916). 
Intelligencia-vizsgálatok megkönnyítése (1928). Bara
nyai E.: Az amerikai tesztekről (1930) Éltes.

International Institute of Teachers Col
lege (U . S- A .). A  newyorki Columbia- 
egyetemen belül működő Teachers College 
(1. o.) egyik önálló intézete, amely 1923. 
alakult. Tanácsadói hatáskörébe tartoznak 
mindazok a hallgatók, akik idegen orszá
gokban kívánnak tanítói pályákon el
helyezkedni. Ezeknek alkalmat ad, hogy 
amerikai iskolákat látogassanak, előadá
sokat tart az amerikai nevelésügyről és az 
összehasonlító neveléstanból. Tudományos 
munkássága kiterjed a világ minden orszá
gának nevelés- és oktatásügyére, amelyet 
tagjainak külföldi utazásaival és tanul
mányútjaival, más országok nevelésügyi 
irodalmának, tankönyveinek és taneszkö
zeinek gyűjtésével tanulmányoz. Évenként 
mintegy húsz külföldi pedagógust vagy 
adminisztrátort is meghív egy évre tanul
mányok folytatására és költségeiket is

fedezi. Hazánknak eddig három ilyen 
alapítványi hely jutott. Az intézet Educa
tional Yearbook címen évkönyvet ad ki, 
amelyben a tanártagok külföldi tanulmány
útjainak eredményeit és a hallgatók össze
hasonlító neveléstani tanulmányait közlik. 
Továbbá számos önálló munkát ad ki, 
főleg a külföld oktatásügyéről. Az intézet 
jelenlegi igazgatója Paul Monroe (1. o.), 
aki főleg a Távol-Kelet oktatásügyét tanul
mányozza ; tagjai George Counts, aki évek 
óta Szovjetoroszországban végez megfigye
léseket, Isaac Candel, aki Anglia és Fran
ciaország oktatásügyének kitűnő ismerője 
és egyben az Educ. Yearb. szerkesztője, 
Thomas Alexander a német oktatásüggyel 
foglalkozik különösen és Lester Wilson a 
külföldi tanítóképzés specialistája.

Loczka.
Internacionalizmus : 1. Nemzetközi ped. 

intézmények.
Internátus, internátusi nevelés. 1. Lé

nyege, 2. történelme, 3. külföld, 4. statisz
tika, 5. irodalom. 1. Lényege. Az I. a kül
világtól elkülönített hely, ahol megállapí
tott intézeti rend mellett ellátásban, 
nevelésben, oktatásban részesülnek fiú- és 
leánytanulók. Az internistával szemben 
van az externista, aki csak a tanításban 
vesz részt. Az intézeti nevelés csak helyet
tesítője lehet az igazi, a családi nevelés
nek. A jó családi nevelést nem pótolhatja 
a legjobb internátusi nevelés sem. Éz 
utóbbi csak abban az esetben ajánlatos, 
ha : a) az iskola vagy nehezen, vagy egy
általában nem közelíthető meg a szülői 
háztól; ha a szülők elfoglaltságuk miatt 
nem érnek rá gyermekeik nevelésével 
törődni ; c) ha a szülők jobb nevelésben 
akarják gyermekeiket részesíteni, mint 
amilyent ők adhatnak ; d) ha a szülők az 
apa foglalkozása folytán gyakran kényte
lenek lakóhelyet változtatni (katonai, kül
ügyi szolgálat stb.) ; végül ej ha valamely 
különös hivatás (papi, katonai stb.) köve
teli. Az internátusi nevelésnek előnyei : 
rendre, pontosságra, időbeosztásra, együtt
érzésre stb. nevel. Helyes vezetés mellett 
a társas erények is jobban fejlődhetnek ki 
az I.ban. Viszont az I. lehet szellemi, testi 
fertőző hely is. 2. Történelme. A  legrégibb 
népeknél (Egyiptom, Babilónia, stb.) is 
megtaláljuk már az I. intézményét. Ké
sőbb az egyházi, papi pályára lépők, 
továbbá a nemes ifjak (konviktus, 1. o.) 
nevelése történik ilyen Lókban, majd a 
katonaiskolák mintái az intézeti nevelés
nek. A XVI. sz.ban már általánosan meg
találjuk, főleg külföldön, az I.t (konvik- 
tust), ahol a tanulók lakást, élelmezést 
kaptak és szoros felügyelet alatt éltek. 
Utóbb hazánkban is elterjedtek, katolikus 
és protestáns iskolák mellett egyaránt, 
azzal a célzattal, hogy az ilyen intézmény 
jobban óvja meg az ifjúságot a káros be
hatások elől. Ma az egyház és az állam
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tart fenn internátusokat egyes középfokú 
iskolák és főiskolák mellett (konviktus, 
intemátus, kollégium néven). 3. Külföld. 
Az I. intézményével különösen a nagy 
nyugati művelt államokban találkozunk, 
legáltalánosabban Franciaországban, ahol 
a legtöbb középiskola intemátussal van 
kapcsolatban. A tanulók túlnyomó része 
ezekben az intézetekben internista vagy 
fél-internista, illetőleg ú. n. surveillé, aki 
iskolai felügyelet alatt tanulja meg leckéit, 
és csak egy kis része externista. Leghíre
sebbek az angol Public schoolok, amelyek 
mind intemátusokkal egybekötött közép
iskolák. Az elsőt 1382. alapította William 
of Wykeham winchesteri püspök. Ezeket 
az iskolákat a tanulók elég fejlett önkor
mányzata jellemzi s legfőbb céljuk a 
jellemnevelés. Az ú. n. Day-schoolok (be
járók számára való középiskolák) csak 
1902, de különösen a világháború óta ter
jedtek el. Eléggé ismeretesek Olaszország
ban is az iskoláktól különálló állami inter - 
nátusok (convitto nazionale). Németország
ban túlnyomó az extemátus ; újabban a 
családi életet követő ú. n. Schülerheim-ek 
honosodtak meg, főleg a vüágháború óta : 
18—20 különböző korú tanuló különálló 
házakban családos tanárnál nyer elhelye
zést. 4. Statisztika. Hazaiak : Főisk. hall
gatók részére az Árpád, a Szt. Gellért és 
Szt. Imre kollégiumok, a középisk. tanulók 
számára a négy reálisk. nevelőintézeten 
kívül van kb. 36 fiú középisk. intemátu- 
sunk, 7 állami, 11 katolikus és 18 protes
táns. Utóbbiaknál beleértve az alumneu- 
mokat is. A leánytanulók számára 4 állami, 
11 kát., 6 prot. és 3 magánjellegű interná- 
tusunk van.

í r o d .  Hirling A .:  Európai internátusok (1901). 
Kornis : Angol középiskolák (1929). Feuchtinger : Schule 
und Internat (1926). Fr. Winkler : Das Problem der 
Internats-Erziehung in Vergangenheit und Gegenwart. 
(1925). Paschen : Handbuch für Anstalterzieher (1927). 
Die österr. Bundeserziehungs-Anstalten (1926). W. 
Günther: Schülerheime (1926). Ed. Demolins : A quoi 
tient la supériorité des Anglo-Saxons (é. n.). Regola- 
mento per i convitti nazionali (1925). —• K é p é r t .  
(M . P .)  Fináczy : Francia középiskolák (1890). Az 
internátusok Franciaországban (1909, 376). Barczán E .: 
Az i. állami felügyeletének terve (1914). Bihari F .: 
Az i. állami felügyelete (1914). Mársits R. : Az inter- 
nátusokról (1918). (M. K .) Bihari F. : Az intemátusi 
nevelés problémája (1914). Fallenbüchl: Az internátusi 
Studium (1914). Tower V. : Levelek egy szülőhöz arról, 
hogyan kapcsolódjék a szülő az intézeti nevelésbe 
(Szombathely 1925, ism. M. K. 1927). Jámbor.

Intézeti nevelés : 1. Internátus.
Intuíció. A megismerésnek az a módja, 

amelynek fő jellemző sajátsága, hogy az 
értelemmel (lélekkel) közvetlen szemlélő 
összeköttetésbe hozza a tárgyat. A „köz
vetlenség“ különféle értelmezése választja 
el egymástól az I. különböző értelmezéseit. 
A közvetlenség (vagyis a logikai diszkurzió 
hiánya) mellett jellemzik még az I.t nagy 
értéke, vagy : némely iskola (újkanti) sze
rinti értéktelensége, gazdagsága, érzelmi 
ösztönszerű aláfestettsége, a művészkedés
ben s a gyakorlati eljárásokban való nagy

szerepe. Amit „pedagógiai tapintatnak“, 
„adománynak“ stb. neveznek, azt sokszor 
az I. nevével látjuk megjelölve. Van ér
telmi, filozófiai, művészi, etikai intuicio- 
nizmus.

í r o d .  Horváth S. : Intuíció és átélés (1926). J. 
König: Der Begriff der Intuition (1926). Bergson: 
Bevezetés a metafizikába. Ford. Fogarasi J. (1910). 
P ia t: Insuffisance des philosophies de l’intuition. E. v. 
Sallwürk: Die Wege der Erkenntnis (Päd. Mag. 1001. sz.).

V. H.
Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács

(Országos). 1892. aug. alakult az Országos 
Iparoktatási Tanács, amely 1900. Orsz. 
Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanáccsá 
szervezte tett át. Feladata, hogy szakszerű 
elbírálást kívánó ipari és keresk. oktatási 
kérdésekben a keresk. és a vk. miniszter
nek véleményt adjon és javaslatokat te
gyen. Az I. iskolalátogatók kiküldése útján 
résztvesz a felügyeletben. Mind a keresk., 
mind a vk. miniszter véleményezés végett 
a Tanácshoz utalja az ipari és keresk. 
oktatásra vonatkozó törvényjavaslatokat, 
szabályzatokat stb. A Tanácsnak külön 
ipari és külön keresk. oktatási szakosztálya 
van. Mindkettő az elnökségen és 4 előadón 
kívül 30—30 tagból áll, akiket mindegyik 
szakosztályban felerészben a keresk., fele
részben a vk. miniszter nevez ki 6 év 
tartamára. Közreműködésre külső szak
értők is bevonhatók. Víg.

Ipari szakiskolák : 1. Iparoktatás.
Ipari továbbképző tanfolyamok : 1. Ipar

oktatás.
Iparművészeti Iskola (Orsz.m agy.kir.). 

Magyarországnak e nemben egyetlen szak
iskolája, amely rendszeres elméleti és gya
korlati oktatás útján az iparművészet 
különféle ágai számára képzett erőket, 
illetőleg a műízlés legmagasabb követel
ményeinek megfelelő s önálló, alkotni képes 
parművészeket nevel ; az iparoktatás 
számára pedig rajztanítókat és iparművé
szeti szaktanítókat képez ki. Alapítása 
Trefort Á. nevéhez fűződik (1880). Egy 
műfaragászati tanműhellyel indul meg az 
iskola élete s 50 év alatt az ötvös-vésnöki, 
fametsző, díszítő festő és szobrász, réz
metsző, kisplasztikái, zománcozó, grafikai, 
textil, bútortervező, építő iparművészeti, 
kerámikai szakosztályok megnyitásával 
fokozatosan kifejleszti az iparművészeti 
oktatás valamennyi ágazatát. Életrevaló
ságának első jelét a bp. orsz. kiállításon 
(1885) adta. A párizsi világkiállításon
(1900) már aranyérmet ítélnek részére s a 
külföldi legelőkelőbb iparművészeti isko
lákkal egyenrangúnak minősítik. A torinói 
(1902), milánói (1906) és londoni (1908) 
nemzetközi kiállításokon is teljes sikert 
aratott. Legkimagaslóbb esemény a drezdai 
rajz- és művészeti oktatási kongresszussal 
kapcsolatos kiállításon kivívott győzelem 
(1912), amelynek nyomán az egész művelt 
világ előtt egyszerre ismertté, becsültté és 
mintaszerűvé lett a magyar iparművészeti
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iskola oktatási rendszere. Az újabb idők 
eredményeit a S. Franciscóban, Stockholm
ban, Bemben, Bázelben, St. Gallenban, 
Genfben, Londonban, Monzában, Barce
lonában, Észak-Amerikában és Japánban 
kiállított gyűjteményekkel kiérdemelt ki
tüntetések igazolják. Legutóbb (1930 
őszén) jubiláris nagy kiállítással számolt be 
a hazai és külföldi szakkörök, a nagyközön
ség és a műbarátok előtt arról, hogy ke
gyelettel ápolja a múlt tradícióit, bölcsen 
értékeli a jelent s megérti a jövő terveit 
és vágyait. Otthona közös az Iparművé
szeti Múzeummal. Növendéklétszáma átlag 
300 körül mozog évente. A rendes szak
szerű iparművészeti kiképzés mellett módot 
ad az iparban már elhelyezkedett, de mű
vészi ízlésre törekvő ifjúságnak rajz- és 
tervezökészség elsajátítására is esti tan
folyamok keretében. Györgyi.

Iparművészeti oktatás. Rendszeres és 
szakszerű iparművészeti kiképzést ezidő- 
szerint Magyarországon az Orsz. Magy. 
Kir. Iparművészeti Iskola (1. o.) nyújt. 
Az iskola rendes (nappali) tanfolyama 6 
évig tart, m. p. a) egyéves általános elő
készítő osztály ; b)  hároméves iparművé
szeti szaktanfolyam, c) kétéves művész
képző szaktanfolyam. Az iparművészeti 
szaktanfolyamot sikerrel végzett rendes 
tanuló a IV. év befejeztével végbizonyít
ványt kap, amely a katonai szolgálatban 
jogot ad karpaszomány viselésére ; az 
ipari életben pedig munkakönyv váltására 
és hathavi műhelygyakorlat igazolása után 
a tanult szakmával rokon iparágnak önálló 
űzésére, iparigazolvány váltására ; továbbá 
iparos tanonciskolákban és tanonctan- 
folyamokon a megfelelő szakon ipari szak
rajz és szaktárgyak tanítására. A művész
képző tanfolyamra az alsó négy évfolyamot 
sikerrel végzett tanulók vétetnek fel, akik 
a 6. év végén iparostanonciskolai rajz
tanítói pályára képesítő szakoklevelet 
nyernek. Az oktatás gyakorlati és elméleti 
irányú s fő alapeszméje, hogy a növendék, 
miután rátermettségének egy szigorú fel
vételi vizsgán már tanúj elét adta, műhely- 
szerű kiképzéssel megtanulja választott 
szakmájának előbb ipari részét, azután 
pedig tervezővé nevelődjék ki. A művészi 
főtantárgyak (alakrajz, ékítményes rajz 
és tervezés, állattanulmányok, emberi 
alakkal való tervezés stílusokban) tanítá
sával párhuzamosan halad a szakoktatás. 
A szakok munkáját a kisegítő melléktár
gyak (természet utáni rajz, geometriai 
stúdiumok, ember- és állatbonctan, régi 
stílusok, egyházművészet stb.) oktatása 
támogatja. Ezidőszerint a következő szak
osztályok működnek : a) építő ipar- 
művészeti szakosztály, ennek alsó foka 
a bútortervező szakosztály (középítéstan, 
belső kiképzések, lakástervezés, magyar 
otthon- és kertművészet, történelmi stüus- 
tanulmányok) ; b) díszítő festészet (fes

tészeti technikák, művészeti tervezések, 
szcenikai gyakorlatok) ; c) díszítő szobrá
szat, gipsz-, kő- és fafaragás, műkőömlés, 
épületszobrászat, sokszorosítási technikák 
és művészi tervezések, plakett- és érem- 
művészet, kisplasztika); d) grafika (díszítési 
módszerek, sokszorosítási eljárások, művé
szeti tervezések, műhelygyakorlatok); e) 
kerámika (mintázás, agyagipari techno
lógia, művészi tervezések) ; f) ötvös-, ék
szerész- és zománcművessóg (technológia, 
művészi tervezés, gyakorlati eljárások); 
g) textilművesség (technológia, kolorista
kémia, mühelyoktatás, tervezések).

Györgyi.
Iparoktatás. A közművelődés fejlődése 

a gyakorlati életpályák feladataival gyara
pította a nevelésügy körét. Az újkorban 
rohamosan szaporodó ismereteknek minél 
alaposabb megszerzési lehetősége mind
inkább életszükséggé vált a gyakorlat 
emberére nézve. A gazdasági élet és a 
művelődés kölcsönösen feltételezik egy
mást, az egyik nem állhat meg s nem 
haladhat a másik nélkül. A korszelleme sze
rint alakuló ipari gyakorlat befolyása alatt 
új szükségletek s kielégítésükre új intéz
mények keletkeztek. Az ó- és középkorban 
minden ipari munka egyéni tapasztalato
kon alapult. Bizonyos ügyességmennyisé
get a mester hagyománykép adott át 
tanítványának. Az ismeretkincseknek ilyen 
nemzedékről nemzedékre való növelése 
csak rendkívül lassan történhetett. Külö
nösen károsan hatott az ó-kori népeknek 
az a nézete, hogy a kézimunka csak rab
szolgához illő foglalkozás. A középkor a  
nagy kulturális visszaesés ellenére, meg
nemesítette az ipart ; a kereszténység a 
rabszolgaságot megszüntette és a munkát 
visszaállította természetes méltóságába. 
A középkori közszüksóglet és korszellem 
még nem kívánta, hogy az egyébként is 
hiányos iskolázást gyakorlati ismeretekre 
is kiterjesszék. A céhszervezet iparos- 
nevelése igen komoly munka volt. Az új
kor beköszöntésével a természettudomá
nyok vívmányai, a hasznos találmányok, 
a gazdasági viszonyok változása átalakít
ják a felfogásokat. A XVI. és XVII. sz.ban 
mindinkább felismerik a reális tudomá
nyoknak jelentőségét. A rajzolásnak és a 
kézügyességi oktatásnak már az alsóbb- 
fokú iskolákban kívánnak helyet juttatni 
(Th. Elyot) ; a kézimunkának erkölcsi 
nevelőerőt tulajdonítanak, az ipari munká
soknak szakszerű képzését ajánlják (Morus, 
Campanella, Descartes). Nálunk Apáczai 
Csere János (1. o.) az első, aki a szakoktatás 
és továbbképzés fontosságát felismeri s az 
elméleti szabályok helyett a szemléltetést 
és az ismereteknek gyakorlati alkalmazását 
sürgeti. A Mohácsot követő három száza
dot, amely a nemzet művelődési életének 
struktúrájából csaknem teljesen elveszett, 
a XVIII. sz.tól kezdve a népek legnagyobb
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versenye korában kellett a nemzetnek 
utónpótolnia, hogy létét a már követelőbb 
korigények között fenntarthassa. Az 1777-i 
Ratio EducaticnÍ8 (1. o.) tört utat a 
rajzoktatás művelésére, amit br. Prónay 
Gábor fejlesztett tovább. Az ő nevéhez 
fűződik a vasárnapi iskolák szabályozása 
(1786). Ebben a korban a kegyesrendiek 
iskolái válnak ki gyakorlati irányukkal; 
különösen a rajzot és az építészetet tanít
ják előszeretettel (Révai M., Simái K.). 
Ebben az időben létesítette Thessedik S. 
(1. o.) a szarvasi gazdasági és ipari tan
intézetet, amely az első ily irányú kísérlet 
volt hazánkban. Az 1836. országgyűlés 
gr. Széchenyi I. indítványára „műegyetemi 
intézet“ felállítását sürgette. A műegyetem 
helyett br. Mednyénszky A. tervezete 
alapján a József-ipartanoda létesült (1846). 
Az abszolutizmus iparrendje (1859) az ipar 
szabályozását állami ügynek nyilvání
totta ; a céhrendszer helyébe az engedélye
zés rendje lépett : az ipar gyakorlására a 
hatóság adhatott engedélyt. Hazánkban 
az ipar gyakorlását törvényhozási úton 
első ízben az iparszabadság elvén alapuló 
1872 : VII. te. szabályozza. Ez azonban 
nem ment át az életbe. A népiskolai köz
oktatásról szóló 1868 : XVIII. te. készí
tette elő a talajt az 1884 : XVII. tc.ben 
foglalt ipartörvénynek arra az intézkedé
sére, amely a tanoncok kötelező iskoláz
tatásának törvénybe iktatáséval szilárd 
alapot rakott le az iparosnevelés számára. 
Ezzel a korszakos intézkedéssel Matleko- 
vits S. az iparoktatás ápolásának az alap- 
feltételét kívánta biztosítani. Az alkot
mány visszaállítása után a nemzet leg- 
kiválóbbjai az általánosan művelő iskolák 
mellett a szakoktatást is méltatni kívánták. 
Br. Eötvös J. nevéhez fűződik a József- 
ipartanodának egyetemi rangra emelése, 
a kir. József-műegyetem (1871) és az orsz. 
magy. mintarajziskola és rajztanárképző 
(1871) megalkotása. Ennek a két főiskolá
nak neveltjeiből kerülnek ki az ipariskolák 
tanárai. Eötvös vetette meg alapjait a 
kassai felső ipariskolának is. Trefort Á. 
alkotásai: a bp. felső ipariskola (1880), az 
orsz. magy. iparművészeti iskola (1880), 
a technológiai iparmúzeum (1883) és az 
iparművészeti múzeum (1886). Az 1892—
1914. években alakult ki a magy. ipar
oktatás országos hálózata és létesült egész 
sora a különböző intézeteknek, amelyek 
az ipari gyakorlat számára korszerűen 
képzett szakembereket vannak hivatva 
nevelni.

Statisztikai adatok. Trianon előtt (1917—1918) v o lt : 
a) 4 felső iparisk. (Bp. 2, KasBa és Szeged); b) 26 ipari 
szakisk. ; c) 6 kézmfrvesisk.; d) 9 nőiparisk. ; e) 3 
technoi, ipannúzeum (Bp., Kolozsvár és Marosvásár
hely) ; összesen 48 gyakorlati irányú iparoktatási intézet 
és 746 tanoneißk. Trianon után 30 gyakorlati iparokta- 
táBi intézet éB 400-at meghaladó tanonc.isk. idegen 
lmpérium alá került. A millennium évében a magy. 
birodalomban 2150 tanító 72.676 tanoncot oktatott; 
a háború kitörését közvetlen megelőző 1913/14. utolsó

normális tanévben 746 tanonciBkolánk volt 137.317 
tanú lóval és 6009 tanítóval. A gyakorlati iparoktatás 
intézeteket (kézművesisk., ipari szakiak., felső iparisk., 
nőiparisk., ipari tanfolyamok) az 1893/94. tanévben 
2.549, az 1913/14. legutolsó normális tanévben 23.914 
(emelkedés 939%) tanuló látogatta. Az 1892-től 1918-ig 
eltelt 26 év alatt ezeket az intézeteket a rendes szak
osztályokban 65.838, a tanfolyamokon 186.785. együtt
véve 252.623 tanuló látogatta. Az 1929/30. tanévben 
az iparoktatási intézetek népessége összesen 72.459 
tanuló volt. Ebből a létszámból a tanonciskolákra 
65.057 esik, a gyakorlati iparoktatást intézetekre 7402 
tanuló.

A magyar iparoktatási intézetek céljuk 
és tanulmányi rendjük szerint három 
főcsoportba sorozhatok : I. Az ipartör
vény (1884 : XVII. törvénycikk, illetve 
1922 : XII. törvénycikk alapján műhelyek
ben szerződtetett tanoncoknak heti 9 órai 
tanítására szervezett tanonciskolák. II. Mű
helyi (laboratóriumi) gyakorlatokra is ki
terjeszkedő egésznapi tanításra szánt gya
korlati irányú ipariskolák. III. A gyakorlat
ban dolgozó segédek és mesterek szak
irányú képzésével foglalkozó ipari tovább
képző tanfolyamok. Különleges rendeltetésű 
iparosképző intézetek : a szfőv. iparraj z- 
iskola (1. o.), az iparművészeti iskola (1. o.) 
és az iparmúzeumok. Központi igaz
gatás tekintetében a tanoncoktatás a vk. 
miniszter, a gyakorlati irányú iparoktatás 
a keresk. miniszter főhatósága alá tar
tozik. Az irányítás egységének biztosítá
séra hivatott az 1892. létesített Országos 
Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács. 
I. Iparostanonciskolák. A t. 1922 : XII. te. 
szerint a munkaadó a tanoncot mindaddig, 
amíg tanulói ideje tart, iskolába járatni, 
s minden község, amelyben a tanoncok 
száma eléri a 40-et, tanonciskolát, ha pedig 
a 40-et el nem éri, de a 25-öt meghaladja, 
külön tanonctanfolyamot köteles felállí
tani és fenntartani. Ha valamely községben 
a tanonciskola látogatására köteles tanon
cok száma a 25-öt meg nem haladja, a 
tanoncok a népokt. intézményekkel kap
csolatos továbbképző (ismétlő) iskolában 
tartoznak eleget tenni iskolalátogatási 
kötelezettségüknek. A tanév 10 hónapig 
tart, a tanítás ideje heti 9 óra, ebből 
hetenként egy óra a hit- és erkölcstanra 
esik. Tanítani csak köznapokon lehet ; a 
tanítás esti hat óra után nem terjedhet. 
Az iskola látogatására szükséges időt a 
gyermek- és fiatalkorú tanoncok munka
idejébe be kell számítani. A tanonciskolák
ban sem beiratási, sem tandíjat szedni 
nem lehet. A tanszerekről a munkaadó 
köteles gondoskodni. A helyi felügyeletet 
a tanoncisk. felügyelőbizottság látja el. 
Az iskolák rendszerint három osztályból 
állnak, a tantárgyak két csoportra oszlanak: 
a) általános műveltség (közismereti) tan
tárgyak ; b) ipari hivatásra előkészítő 
szaktantárgyak. A tanonctanfolyamok 
heti 4 órai látogatási kötelezettséggel szer- 
vezendők, míg a hit- és erkölcstant, vala
mint közismereti tárgyakat az 1921 : XXX. 
te. szerinti továbbképző iskolákban köte
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lesek tajiulni. Ha a községben a női tanon- 
cok száma külön meghaladja a 40-et, 
illetőleg 25-öt, ezek részére a község köteles 
külön női tanonciskolát, illetőleg tan
folyamot felállítani és fenntartani. A test
nevelésről szóló 1921 : L ili .  te. kiterjed 
a tanoncokra is, akiknek a levente-egye
sületek keretében való testi nevelésében a 
tanonciskolák is közreműködnek. A tanonc- 
nevelés szolgálatában állnak még a ta- 
noncotthonok. II. Gyakorlati irányú ipar
iskolák a következők : 1. felső iparisk. ; 
2. ipari szakisk. ; 3. kézművesisk. ; 4. nő- 
iparisk. Ezek mindegyikének megvan a 
maga önálló célja, amely megfelel az ipari 
gyakorlat érdekeinek. Közös vonásuk, 
hogy a tanulók szakmájukban mind elmé
leti, mind gyakorlati képzésüket magában 
az iskolában kapják és megfelelő ipari 
képesítéssel léphessenek át a gyakorlatba. 
Felső ipariskolák : a magy. iparoktatás 
.szervezetében az iparoktatási intézetek 
felső tagozatát képviselik. Céljuk a hazai 
ipari és műszaki pályák számára olyan 
gyakorlati szakemberek képzése, akik kellő 
gyakorlat után iparukat önállóan űzni és 
szakbavágó műszaki munkák kivitelét 
ellátni és vezetni tudják. A műhelyi és 
laboratóriumi gyakorlatok a kiképzés lé
nyeges elemei. A tanulmányi idő 3 évre 
terjed. A heti szorgalmi idő átlag 44 óra. 
A felvétel feltételei: a betöltött 15 éves 
életkor, valamely középiskola 4 alsó osz
tályának sikeres elvégzése, előzőleg egy évi 
szakbavágó ipari gyakorlat, végül sikeres 
felvételi vizsgálat. Az 1883 : 1. tc.ben 
meghatározott köztisztviselői minősítés 
szempontjából a felső ipariskolák a közép
iskolákkal egyenlő rangú tanintézetek. 
Állandó jellegű szakosztályaikon kívül 
tanfolyamokat is rendeznek az ipari gya
korlatban dolgozó munkaerők képzésére, 
valamint a felső ipariskolát végzetteknek 
továbbképzése céljából. Felsőipariskola ez- 
időszerint 3 van Magyarországon : áll. 
felső iparisk. Bp. és Szeged, áll. felső épí
tő iparisk. Bp. — Ipari szakiskolák. Céljuk 
mühelyi gyakorlatok s szakszerű elméleti, 
valamint rajzoktatás útján olyan iparosok 
képzése, akik mesterségüket korszerűen 
gyakorolni és fejleszteni tudják. A kiképzés 
tartama 3 tanév. A heti szorgalmi idő 46 
éra ; ennek átlag egyharmada elméleti és 
rajzoktatás, kétharmada pedig műhelyi 
munka az intézet műhelyében. A felvétel 
feltételei : betöltött 14. életév, ép, egész
séges testi fejlettség s valamely középisk. 
4 alsó osztályának sikeres elvégzése. A 3. 
év végén a tanulók záróvizsgálatot tesznek. 
Az ipari szakiskolák fontos feladata még a 
gyakorlatban dolgozó iparosok továbbkép
zése külön tanfolyamokban. Az 1931/2. tan
évben ebbe a csoportba 15 állami intézet 
tartozott. Kézmüvesiskolák. Háziipari jelle
gű intézetek. Céljuk valamely vidéken már 
meglevő háziipamak nemesítése és fejlesz

tése, vagy ahol a feltételek arra megvannak, 
a nép körében valamely háziipamak meg
honosítása. A kiképzés teljesen gyakorlati, 
tartama 3 év. Felvehetők : elemi iskolát 
végzett 12 életévet betöltött gyermekes. 
Nőipariskolák. Céljuk a növendékeket a 
női kézimunkák különböző ágaiban ki
képezni s fejleszteni azokat az ipari fog
lalkozásokat, amelyeket túlnyomó részben 
nők űznek. Méreteit tekintve legnagyobb 
a bp. áll. nőiparisk., amelynek 6 szak
osztálya van. A tanulmányi idő tartama 
1—2 évre terjed. Az intézetbe, a tovább
képző osztály kivételével, felvehető az, aki 
a középisk. vagy polgári isk. 4 osztályát 
sikerrel elvégezte és 14. életévét betöltötte. 
III. Ipari továbbképző tanfolyamok. Céljuk 
különböző szakmabeli iparosoknak alkal
mat adni, hogy ismereteiket kiegészíthes
sék. Különleges rendeltetésűek: az egy évre 
terjedő mesterképző s az újabb munkael
járásokkal foglalkozó vándortanfolyamok.

í r o d .  Szterényi J. : Az iparoktatás Magyarországon 
(1896). U. a . : Iparoktatási évkönyv (1897 és 1898). 
U. a . : Az iparoktatás Magyarországon és külföldön 
(1904). A keresk. miniszt. kiadványai: Az iparoktatás : 
a) 1900—1901, b) 1902—1905, c) 1906—1908, 
d) 1909—1911 és e) 1912—1914. Az Orsz. Ipari és 
Keresk. Okt. Tanács jegyzőkönyvei és kiadványai. 
Magy. Iparoktatás c. szakfolyóirat (1897—1918). 
Ipari pályamutató (ism. M. U. 1912). Ipari műhelyek 
az iskola szolgálatában (M. P. 1918, 237). Czike 0 . : 
Ipari szakiskolák (M. U. 1922). Klimburg: Die Ent
wicklung d. gewerblichen Unterrichtswesens in Öster
reich (1900). F. Dabiet: L’apprentissage et l ’Enseigne- 
ment technique (1910). M. Leclere: L'Education des 
classes moyennes et dirigeantes en Angleterre (1908).
H. Waentig : Wirtschaft u. Kunst (1909). Schulreform
u. Industrie (Schriften d. Zentralverbandes d. Industriel
len Österreichs, 1908). Vlg.

Iparos tanonciskolák : 1. Iparoktatás.
Iparrajziskola (Bp.  szföv.). Eredete az 

1777. Ratioig nyúlik vissza. Kezdetben 
Budán volt, később átkerült Pestre. 1879. 
a főváros az iparostanoncok oktatására 
berendezett kerületi rajziskolákat alsófokú 
rajziskolákká szervezte át, föléjük pedig 
a belvárosi intézetet, mint továbbképző, 
felső iparrajziskolát állította. Fellendülése 
1893. kezdődik. 1906-tól kezdve műhelyek
kel bővült ki és hármas tagoz ású lett :
I. előkészítő rajzoktatás ; 2. műhelyokta
tás ; 3. továbbképző oktatás. 1902 óta az 
I. rendezi a fővárosi tanonciskolák tanítói 
részére az általános rajz- és szakrajz-tan- 
folyamokat. Újabban a képzőműv. főisk. 
növendékei végeznek gyakorlati tanulmá
nyokat az I. műhelyeiben. Az I.nak tago
zatai : 1. az előkészítő rajzoktatás és 2. a 
továbbképző oktatás. Utóbbinak külön 
tagozata: az építőipari téli tanfolyam. Vig.

írás tanítása. A kultúra kezdetén em
berek, állatok, növények, használati tár
gyak képeit vésték kőbe az emberek s 
ezekkel közölték gondolataikat és érzel
meiket. Ez a képírás (hieroglifa) különösen 
az egyiptomiaknál volt kifejlődve. A 
képírás mind egyszerűbb és tökélete
sebb lett, míg lassú fejlődéssel eljutott 
a mai hangiráshoz, amely minden hangot
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különböző betűvel jelöl. Az iskolába az 
írás tanítása sokkal később került be, 
mint az olvasásé. S amikor bekerült, akkor 
sem tanították egyszerre az írást az olva
sással, hanem az írás tanítását csak akkor 
kezdték, amikor már olvasni tudtak a ta
nulók. Az írás tanítása kezdetben teljesen 
gépiesen történt. A tanító előírt egy sort 
s a tanulók ezt másolták mindaddig, amíg 
a tanító írását tűrhetően meg nem köze
lítették. Az utasítás legfeljebb annyiból 
állt, hogy a tanító megfogta az ügyetlenebb 
tanuló kezét és vezette. Ezt követte a 
másoló tanítási mód, amikor a tanító irón- 
nal előírta a betűket és a szavakat, a ta
nulók pedig ugyanazon a vonalakon végig
festették a betűk alakját. Ezután a vonalas 
módszer következett : segítő-vonalakkal 
és pontokkal igyekeztek a vonalak irányá
nak és a betűk alakjának leírását meg
könnyíteni. A mai írástanításnak Pesta
lozzi és követői voltak első útmutatói, ők  
előbb az írott betűk vonalelemeinek le
írását kívánták gyakoroltatni s ezekből 
a könnyebb, majd a nehezebb betűalakokat 
összeállítani (genetikus módszer). Később 
Castairs (1817) is ezen a nyomon járt, de 
ő minden vonalozást mellőzni kívánt s a 
kar és a kézfej ügyesítésében látta az írás
tanítás lényegét. Ezt követte az ütemező 
módszer, amelynek alkalmazásakor né
melyek számneveket, mások irányjelzést 
használtak. Az írásnak és olvasásnak 
(írva-olvasás) egyszerre való tanítását 
Simon Antal (1. Abécés-könyvek) hangoz
tatta először s az ő gondolata alapján fej
lődött ki az írástanításnak alább vázolt 
módja is. Ma az írás és olvasás tanítása 
egyszerre kezdődik. A tulajdonképpeni 
írástanítást azonban az írási előgyakorlatok 
előzik meg, amelyek a gyermek játékos 
rajzaiból indulnak ki. A játékos rajzokat 
úgy állítja össze a tanító, hogy azok egyben 
a betűket alkotó vonalelemeket is maguk
ban foglalják. Pl. létrát rajzol a gyermek, 
miközben álló és fekvő vonalakat h ú z; 
amikor halászó horgot rajzol, horogvona
lakat is alakít ; amikor kígyót rajzol, hul
lámvonalakat ír ; stb. Ezekből a játékos 
rajzokból kiemeli a tanító azokat a vonal
elemeket, amelyek a betűk leírásához szük
ségesek s írásukat részint a kis-, részint 
pedig a kis-és nagyvonalpárban addig gya
koroltatja, amíg a gyermekek szépen, sza
bályosan és könnyedén nem írják azokat. 
Az írási előgyakorlatok keretében a követ
kező vonalak írását gyakorolják be a gyer
mekek : jobbradülő-vonal alulról felfelé és 
felülről lefelé húzva ; alsó horogvonal 
előbb önállóan, majd összekötve ; felső 
horogvonal előbb önállóan, azután össze
kötve ; jobb és bal kishorogvonal, meg 
hurokvonal. Amikor a gyermekek ezeket a 
vonalakat már megfelelő készséggel írják, 
áttérnek az írott kisbetűk ismertetésére és 
íratására. Ebben a mozzanatban az írott

és nyomtatott kisbetűk közötti alaki ha
sonlatosságot úgy értékesíti a tanító, 
hogy megfelelő vonalak hozzáírásával és 
letörlésével, az írott kisbetűt a nyomtatott 
kisbetűből alakítja. Ezután a betű írását 
a nagytáblán szemlélteti, majd a betű tü
körképét balkeze mutatóujjával a levegőbe 
írja, amit a gyermekek jobbkezük mutató
ujjával szintén a levegőben követnek. 
Hogy a gyermekek izomérzete minél inten
zívebb legyen, a betűt csukott szemmel 
is leírják a levegőbe. Hogy a betű írásának 
módját tapintási érzetekkel is megfigyel
tessék, sokan a betűt ujjheggyel a padra 
is leiratják. Ezt követi a palatáblán vagy 
füzetben való gyakorlás. Az egyes betűk 
leírását a szavakban való elhelyezés követi. 
A tanításnak ennél a mozzanatánál a le
írandó szót kezdetben előbb hangokra 
bontják a gyermekek, miközben megálla
pítják a hangoknak, ill. betűknek egymás
utánját s csak ezután írják le a szót. Ez 
az előző hangokrabontás addig tart, amíg 
ebben is megfelelő készségre nem tesznek 
szert. A nagybetűk írásánál a tanító a 
nyomtatott és írott nagybetűk alaki ha
sonlatosságát veszi figyelembe. Ez úgy 
történik, hogy az írott nagybetűt az előző
leg ismertetett nyomtatott nagybetűből 
származtatja s csak azután szemlélteti és 
gyakoroltatja annak helyes leírását. Az 
írási készség fejlesztésének a tanítás min
den fokán szolgálatában áll a másolás, a 
tollbamondás és a fogalmazás, amelyekkel 
a helyesírás tanítása (1. o.) is állandó kap
csolatban van.

í r o d .  Kiinda : Az olvasás és írás vezérkönyve (1903). 
Kovács: A szépírás tanítása (1926). Nagy-Urhegyi: 
Vezérkönyv az új Abc használatához (1912). Quint— 
Drozdy: Vezérkönyv az olvasás és írástanításához (1927). 
— E e p e r t. Peres S .: Űjabb mozgalmak az írás és 
olvasás tanításában (M. P. 1907). Lux Q y .: Szemel
vények az új irányú írástanítás területéről (N. L. 1930, 
9—10. sz.). Drozdy.

Irigység : a mások sikere vagy szeren
cséje és a saját sikertelenségünk és hátra
maradásunk miatt érzett fájdalom, egy
úttal ellenszenv a szerencsés ember iránt. 
Az I. közös csoportba tartozik a haraggal, 
kárörömmel, féltékenységgel („önérzel
mek“) s különösen feltűnően jelentkezik 
a kis gyermek lelki világában, meg a pri
mitív embernél. „Az egész nevelés éppen 
ezeknek az érzelmeknek visszafejlesztését 
célozza“ (Komis). E visszafejlesztés mód
szeres eszközei az önnevelésben : nem adni 
külső kifejezést a bennünk felmerülő érze
lemnek ; ellenkező érzelmek (rokonszenv, 
öröm) külső kifejezésével elnyomni az I.et 
(és a többi káros érzelmet) ; egy angol 
orvos „nevetőkúrát“ ajánl a depressziós 
érzelem eseteiben, amelyek közé tartozik 
az I. is.

í r o d .  Kornis : A lelki élet III. (1919, 287. 1. f.) 
Habrich: Pädag. Psychologie III. (1922!, 265/6. 1.).

V.  H.
Irodalomtörténet tanítása áltálában. Nap

jainkban a költészettel való túlzott fog-
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lalkozás (amint ez régebbi évtizedekben 
kétségtelenül mutatkozott) meghaladott
nak tekinthető. Az újabb nemzedékek ér
deklődése erősebben fordul a technikai vív
mányok és más rokon tárgykörök felé, 
ami szükségessé teszi, hogy az irodalom- 
történet tanításában fokozott óvatossággal 
járjunk el, hogy a benne rejlő nevelő és 
művelő erők kiaknázatlanok ne maradja
nak. Mind az anyanyelvi, mind az idegen
nyelvi oktatásban szereplő irodalom (de 
főként az utóbbi) mindinkább a legjelleg- 
zetesebb művekre, irányokra, szellerntbr-- 
féhefileg fontos fejjődésmenetekru kezd 
szörftküZni Kulloldónís. Minden fölösleges 
adatot, nevet, címet, évszámot, mellékes, 
kevésbbé jellemző részletbe való behato
lást kerülni kell. .^tudnivaló az olvasmá
nyokhoz tapadjon, /követelik új utasítá
saink és pl. a poroszokéi is. Ezek szerint : 
,-,A Telsőfokonla, "ahoi-a -tanítás a  német 
irodalom csúcs- és gócpontjait a többi kul- 
túrtudományos szakoldsal, különösen a tör
ténelmi és vallásoktatással, szoros össze
függésben tárgyalja, elvileg a mű marad a 
kiindulópont. Az egyes műből kiindulva, 
mások bevonásával, amelyeket a tanulók 
munkamegosztással és egyesítéssel nyitnak 
meg új forrásokként az egész osztály szá
mára, az oktatás arra törekszik, hogy az 
ifjúság előtt fokozatosan képet tárjon fel 
a költő élményeiről és jelentőségéről; 
megkísérli velük megértetni helyét a szel
lemtörténetben, az általános szellemi áram
latoktól való függését, a német szellem fej
lesztésében kivett részét, az egész néphez 
való viszonyát.“ Ugyanilyen értelemben 
írják elő a magyar utasítások, hogy egy- 
egy  művet, írót, korszakot mindig a nem
zeti élet, a művelődési viszonyok, egyéb 
irodalmak hatásának egész szövedékében 
kell bemutatni. „Az irodalmi mű nem
csak magyar irodalmi előzményeivel van 
genetikus összefüggésben, hanem kora köz
életével, szellemével, hitével, társadalmi, 
gazdasági, művészeti kultúrájával, szük
ségleteivel és törekvéseivel, s egyszersmind 
az egyetemes irodalommal“. Inkább jellem
zés és méltatás kell, semmint értékelés. 
Ne modern szemmel nézzük a jelenségeket, 
hanem neveljünk történeti érzékre. Ne 
lépjünk fel kész ítélettel, hanem vezessük 
rá a tanulókat a szépségek önálló megtalá
lására. Ne csak az egyes írókat állíttassuk 
be a megfelelő fejlődési sorba, hanem mű
fajok fejlődésmenetét is vétessük tekin
tetbe. Nagy fontosságot kell tulajdoníta
nunk az ú. n. magánolvasmány tervszerű 
irányításának is.

í r o d .  Idevágó kérdésekké Jkülönösen a Z. f. Deutsch" 
künde (régi nevén Z. f. d. deutsch. Unterricht) c. folyó
irat foglalkozik. — k é p é r t .  (M. P .) Hannos S .: 
Hogyan tanítsuk az Irodalomtörténetet? (1908). Paiágyi 
L .: U. a. (1908). Miklós E. : Az irodtört. tanítása a 
középiskolában (1908). Kardeván K. : Az újabb Írod. 
és az iskola (1908). Király Gy . : A modem Írod. tanítása 
a középiskolában (1917). (M . K .) Zoltvány I. : Az 
irodtört. tanításának módszere I—II (1909). Bródy

M .: Irodalmi nevelés (ism. 1912). Kovács D . : A közép- 
Isk. irodalmi nevelés és a legújabb magy. irodalom (1912). 
Brlsits F r .: Irodalomfilozófia (1928). Koszó.

Irodalomtörténettudomány. Az I. problé
mája ma erős vita tárgya, főként Német
országban, ahol a X X . sz.ban hadat üzen
tek a régebbi ú. n. pozitivista iránynak és 
a szellemtörténetit vezették be. Emellett 
több más irány is föllépett : a forma-eszté
tikai (O. W alzel: Gehalt und Gestalt im 
dichterischen Kunstwerk ; Wechselseitige 
Erhellung der K ünste; Wortkunstwerk 
stb.) vagy stílustörténeti; a táj történeti 
irány (Sauer és Nadler ; az utóbbi nagy7 
munkája : Gesch. d. deutschen Literatur 
nach Stämmen u. Landschaften) stb. Ezek
nek hatása az irodalomtörténet, sőt a mo
dem nyelvek tanításán általában is meg
érzik, mert szorosan összefügg az ú. n. 
külföldismeret (Auslandskunde) és főként 
a kultúrismeret ( Kulturkunde, 1. o.) új 
irányaival. Nálunk Thienemann T. Mi
nerva folyóirata áll elsősorban az új elvek 
szolgálatában. Mellette az ifjabb germa
nista generáció (Koszó J., Pukánszky B.), 
romanistáink (Eckhardt S., Zolnai B.) és 
a magyar irodalomtörténet művelői közül 
leginkább Horváth János követik az új 
irányt.

í r o d .  Horváth J., Thienemann T. és Zolnai B. 
cikkei a Minervában, Koszó J. az E. Ph. K. (1924-es 
évf.) és a Napkelet hasábjain. W. Mahrholz : Literar- 
gesch. u. Literarwissensch. (1923). E. Ermatinyer : Das 
dicht. Kunstwerk (1921). Philosophie der Literatur
wissenschaft. Szerk. E. Ermatinger (1930). H. Cysarz : 
Literaturgesch. als Gelstesw. (1926). R. Unger: Ge
sammelte Studien (1929). O. Benda: Der gegenwärt. 
Stand der dt. Literaturw. (1928). Koszó.

Irógörcs. Hivatásos megbetegedés olyan 
foglalkozású egyéneknél, akik sokat és 
állandóan írnak, főleg tintaceruzával. Te
hát nem tiszta neurózis, hanem a ceruzának 
állandó és egyforma erős szorítása, bizo
nyos izomcsoportoknak a teljes kifáradá
sából származó merev görcsös állapota. 
Ezért kell ügyet vetni arra, hogy a gyerme
kek idejekorán szokjanak hozzá a tollszár 
és ceruza helyes tartásához. Az I. kivédé
sére szerkesztettek bizonyos tollszárakat, 
legjobb ellenszere azonban az írógép.

Bárczi.
Irónia (gör. eironeia), látszatos jóhisze

műség a beszédben, midőn mintha tudat
lanok volnánk a kérdésben, valakinek né
zetét, álláspontját helyeseljük, de úgy, 
hogy ezzel az annál furcsábbnak tűnjék 
fel. A közbeszédben is lépten-nyomon ta
lálkozunk I.-val, amikor látszólag éppen 
ellenkezőjét mondjuk annak, amit értünk 
és értetni akarunk. („No hiszen szép !“, 
„Ez derék, dicső művészet“, „Jó madár“ 
„Te gyönyörűséges !“ ) Az I. az ellentét 
erejével hat s a látszatos beleegyezés volta- 
kép kigúnyolása az ellenfél gondolkodásá
nak. Az I. azonban a gúnynak finomabb 
nemei közé tartozik. Nagy szerepe van a 
költészetben, a szépirodalomban és a re
torikában. A komikus és a humoros író
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igen gyakran I.-val dolgozik. Az I.-ban 
mintegy utánozzuk annak a gondolkodása 
módját, akit gúnyolunk. De nyilatkozik 
I. a tragikumban is, mikor a bukó hős 
belátja, hogy éppen az ő törekvései idéz
ték elő a katasztrófát. Ilyenkor mintegy 
a végzet űzi gúnyját a hőssel, mintha 
mondaná: ime, ezt akartad, elérted. A 
túlságba vitt (és keserű) I. a szarkazmus.

Irótoll, leginkább középkeménységű 0 2  
—024 mm. vastag acéllemezből készítik. 
A további munkába csak akkor fognak, 
ha a mérőeszközön az acéllemez egynemű 
vastagságáról meggyőződtek. Vizsgálat 
után az acéllemezt oly széles szalagokra 
vagdalják, hogy abból két sor, heggyel 
egymás felé fordított s a toll síkba ki
terített alakjának —-— megfelelő idomo
kat rajzolhatnak ki. Ekkor az anyagvesz
teség mintegy 25%-ra rúg. A kisajtolt 
lapocskákat ismét sajtóba fogják, mely a 
hegyes végét kilyukasztja és két oldalát 
bemetszi. Ezután a lapokat tokos kemen
cében, lágyítás céljából, vörös izzásig fel
melegítik és felszínébe díszítményeket, a 
gyár jegyét vagy más effélét sajtolnak. 
Ezt a műveletet követi a meghajlítás, 
mely után a tollakat a tokos kemencé
ben újból a vörös izzásig hevítik fel és 
olajfürdőben megedzik. A toliakra tapadt 
olajat fűrészporral itatják fel, mely után 
forgódobokban homokkal való tisztítás és 
ezután a toll hegyének kiköszörülése kö
vetkezik. Az utolsó művelet a kemény 
acéltollaknak kilágyítása (kékre, sárgára, 
violaszínűre stb.), a toll hegyének bemet
szése és az egész toll befirniszelése v. lak
kozása.

Irving (ejtsd : örving), 1. Edward, az 
irvingiánusok (1. o.) alapítója, született 
Annanban (Skócia) 1792 aug. 4., megh. 
Glasgowban 1834 dec. 7. Tanulmányai vé
geztével, 1819. Glasgowban lett segéd
lelkész. 1822-ben Londonba hívták meg 
s 1825 végén az Ur Jézus második szemé
lyes eljöveteléről való nézeteit kezdte ter- 
jesztgetni, melynek közeli voltában erő
sen hitt. E tan terjesztése céljából egy 
spanyol művet fordított le angolra. I.-nek 
e műhöz írt előszava irodalmi alkotásai
nak egyik legkiválóbbika. 1828-ban jelent 
meg Homilies on the Sacraments c. műve. 
Most már elkezdte kidomborítani a Krisz
tus inkarnációjárói való nézeteit, erősen 
hangsúlyozván azt a tant, hogy ő egy 
mivelünk az emberiség minden tulajdon
ságaira nézve. Ebből aztán az eretnekség 
vádját emelték ellene, mint aki Krisztus 
természetében bűnösséget is feltételez s 
mint eretneket hosszas tárgyalások után 
1833. megfosztották lelkészi állásétól. De, 
mert gyülekezetének többsége ragaszko
dott hozzá, lassankint egy új egyháztest 
keletkezett körülötte, mely irvingizmus 
nevet vett fel, jóllehet ő valóban keveset 
tett annak fejlesztésére. Életrajzát leg

részletesebben megírta Oliphant asszony: 
Life of Edward I. (London, 1862, 3. ki
adás 1865). V. ö. Carlyle, Reminiscences ; 
Kolde, Edward I. (Leipzig, 1901).

Irvingiánusok v. irvingiták, tagjai a 
Szent katolikus apostoli egyháznak (Holy 
Catholic Apostolic Church). Az I. nevet 
Irving EdUard (1. o.) lelkésztől kapta. 
Tanaik : az apostoli korszak csodái és 
misztériumai nem esetlegesek, hanem lé
nyegileg hozzá tartoznak az Isten által 
istenileg alkotott egyházhoz, melynek fő
feladata abban áll, hogy előkészítse a népet 
Krisztus második eljövetelére. Ez eljöve
tel elmaradása azután szakadásra veze
tett : Geyer (Berlin, 1862) alapította az 
„Általános kér. apostoli misszió“-t, 1878. 
pedig Braunschweigban „Újapostoli köz
ség“ (Új-I.) alakult. Az I. Ángolország- 
ban, Skóciában és Ir-, Porosz-, Francia-, 
Oroszországban, Svájcban, Belgiumban, 
Svédországban és Dániában, Kanadában, 
az északamerikai Egyesült Államokban 
Jávában, Ausztráliában alakítottak egy
házközségeket. Számuk jelenleg 50 ezerre 
tehető, de mindinkább fogyóban vannak. 
Az irvingianizmus történetét legrészlete
sebben Miller Edward írta meg : The His
tory and Doctrine of Irvingism (2 köt., 
London, 1878) c. alatt. V. ö. Richthofen, 
Die apostolischen Gemeinden etc. (Augs
burg, 1884). L. még az Irving Edward 
cikk végén felsorolt irodalmi műveket is.

Iselin, Isaak (1728—82) svájci pedagó
gus, aki hazája iskolaügyének újjászerve
zése és a filantropinista pedagógiának 
Svájcban való terjesztése és meghonosítása 
érdekében kiváló érdemeket szerzett. Tá
mogatta a dessaui Philantropinumot, de 
Basedow meghívását, hogy ott mint „társ- 
nevelő“ működjék, nem fogadta el. Noha 
nem mindenben osztotta Pestalozzi fel
fogását, ezt még a súlyos napokban is tá
mogatta és kiadót szerzett „Lienhard und 
Gertrud“ számára. M. : Über die Gelehr
samkeit (1760) és Über die Erziehung 
(1768) c. műveiben Gesner, Über die Er
ziehungsanstalten c. tanulmányában pedig 
Basedow befolyása érezhető. Geschichte 
der Menschheit (2 köt., 1764). Träume 
eines Menschenfreundes (2 rész, 1776). 
Sammlung dem Nutzen u. dem Vergnügen 
der Jugend gewidmet (17732). Versuch 
eines Bürgers über die Verbesserung der 
öff. Erziehung in einer republikanischen 
Handelsstadt (1781), amely Rousseau be
folyását mutatja. Összes pedag. munkáit 
levelezésével együtt kiadta Göring, majd 
Fr. Mann (Pädag. Klassiker).

Isidorus Hispalensis (570—636) Carta- 
genából Sevillába száműzött jómódú család 
sarja, aki 600-ban Sevilla püspöke lett. 
A világirodalom egyik legjelesebb kompi- 
látora ; irodalmi munkásságának kitűzött 
célja az, hogy a keresztény ember és az 
egyházi művelődés számára enciklopédikus

30*



935 Iskoiaadő Iskoladráma 936

formába foglalja egybe az összes emberi 
ismereteket, hogy az antik világ szellemi 
hagyatékát a keresztény világnézet rostá
jára vesse és értékesnek talált kincseit 
hozzáférhetővé tegye. „Etymologiae“ e. 
műve ilyen reálenciklopédia, amelyet a 
középkori iskola ismeretei egyik legfon
tosabb forrásának tekintett (kiadta Migne, 
PL. 81. kt. 358., Lindsay, Oxford, 1910). 
Egyéb művei : De rerum natura (kiadta 
Becker, 1857., Migne, PL. : 83. kt.), De 
numeris, De viris illustribus, Históriáé, 
Chronica maiora (kiadták Mommsen: 
Chron. min. II. 243., 424. ; Hertzberg : 
Die Hist. u. Chroniken d. I. v. S.). A Libri 
differentiarum (szinonimák szótára) és az 
Etymologiából kiszakított Ars Grammatica 
iskolai tankönyvek voltak.

í r o d .  Manitius: öesch. d. latéin. Litt, des MA. 
1911,1. kt. 52—70.11.). SchmecJcel: I . v . S., sein System 
u. seine Quellen (1914). Fináczy : II. (1925). Balassa 
B.: A latintanítás története (1930). ß t ß %

Iskola: esetleg Iskolai alatt keresendő.
Iskoiaadő a lakosok, hívek megterhelése 

a népiskolák fenntartásával járó költségek 
előteremtésére. A községi elemi iskolák 
szükségleteinek biztosítására az 1868. évi 
XXXVIII. te. 35. §. az állami adók 5%-áig 
terjedhető iskolaadó kivetését engedé
lyezte. Az 1924 :177.200. sz. belügyminisz
teri rendelet azonban az 1924. júl. 1-től 
kezdve eltörölte a községi iskolai adót s 
elrendelte, hogy a politikai községek azon
túl ugyanúgy biztosítsák a népiskolai, 
mint egyéb háztartási szükségleteiket, 
tehát a községi vagyon és jogok jövedel
mének elégtelensége esetén a községi pót
adó kivetésével. Ugyanez a helyzet azoknál 
a hitfelekezeti népiskoláknál, amelyek 
fenntartási költségeiről az 1868: XXXVIII. 
te. 25. §. értelmében a politikai községek 
kötelesek gondoskodni. A hitfelekezeti nép
iskolák fenntartásával járó költségeket az 
egyes hitközségek hitfelekezeti iskolai adó 
alakjában jogosultak az idézett törvény
cikk 11. §. alapján híveikre, a saját kép
viseletük által meghatározott módon és 
arányban kivetni. Ezzel az adóval meg- 
róhatók a helyben lakó hitközségi tagok 
(állami tisztviselők, nyugdíjasok, katonai 
személyek is) jövedelmeik és helybeli 
birtokaik után, valamint a másutt lakó 
azonos vallásúak, az illető községben levő 
birtokaik u tán; ellenben nem kötelesek 
hitfelekezeti iskolai adót fizetni a más 
vallásúak, a jogi személyek (részvénytársa
ságok, nem azonos iskolai célú alapítvá
nyok, állam) és az egyházi tisztviselők. 
Amennyiben másvallású szülő veszi igénybe 
a hitfelekezeti népiskolát, ennek fenntar
tási költségeihez ugyanazon módon és 
arányban köteles járulni, mint azon hit- 
felekezet tagjai, amely az iskolát fenn
tartja. (1868 : XXXVIII. te. 45. §.)
Izraelita felekezeti iskolaadó. Az 1887. évi 
12.191. sz. vk. min. rendelet úgy intéz

kedik, hogy ott, ahol a status quo izr. hit
község fenntart iskolát, az ortodox hit
község pedig nem, ennek tagjai is kötelesek 
hozzájárulni az iskolafenntartás költsé
geihez. Ugyanez áll megfordítva is. Az 
érdekeltségi iskolák fenntartásának költ
ségei az 1926 : VII. te. 7. §. alapján érde
keltségi iskolai adó alakjában vettetnek ki. 
Ezt az adót az illető külterületi birtokosok 
kötelesek a körzet területéről származó 
jövedelmük arányában fizetni, azt a köz
ségi elöljáróság veti ki és hajtja be. A hit- 
felekezeti iskolai adó kivetése és összeg
szerű megállapítása ellen irányuló felleb
bezések dolgában az egyházi főhatóság 
jogosult végérvényesen határozni. A más
vallású növendékek után fizetendő iskola- 
fenntartási járulék kivetése ellen benyúj
tott fellebbezések első fokon a törvényható
ság közigazgatási bizottsága, másodfokon a 
közigazgatási bíróság elé tartoznak. Az 
érdekeltségi iskolai adó mértékét a tör
vényhatóság közigazgatási bizottsága álla
pítja meg, ennek határozata ellen a vk. 
miniszterhez intézett fellebbezésnek van 
helye. Mind a hitfelekezeti, mind az érde
keltségi iskolai adót a szükséghez képest 
közigazgatási úton hajtják be. Amennyi
ben hitfelekezeti iskolai adó behajtásáról 
van szó és az adózó az egyházi főhatóság
nak az adó ügyében hozott határozatát 
a törvényhatóság közigazgatási bizottsága 
előtt fellebbezéssel támadja meg, a bizott
ság a közigazgatási jogsegély megadása 
előtt köteles megvizsgálni azt a körül
ményt, hogy az adó az érvényes jogszabá
lyok követésével állapíttatott-e meg. A 
közigazgatási bizottságnak eme határozata 
ellen a vk. miniszterhez intézett fellebbe
zésnek van helye. Petróczi.

Iskolaállam : 1. Tanulók önkormány
zata.

Iskoladráma. A magy. I. első nyomait 
a református és unitárius magyarság köré
ben találjuk. A ref. és unit. diákok papjaik 
és tanítóik drámai kísérleteit mutatták be 
népesebb gyülekezetek előtt. Ennek az 
I.nak továbbfejlődését azonban az 1562. 
évi Debreceni Hitvallás akadályozta meg. 
A reformáció korának legérdekesebb I.ja 
Bornemitsza Péter Tragédia magyar nyel
ven c.műve, Sophokles Elektrájának iskola
drámává való átdolgozása (1558). A XVII. 
sz. vallási küzdelmei közt megkezdődött a 
jezsuita I. A jezsuiták igen sok latinnyelvű 
I.t írtak, hogy ezzel a latin nyelvet gyako
roltassák, a vallásos érzelmeket erősítsék 
és a tanulók előadóképességét növeljék. 
Bibliai és legendás tárgyakon kívül, az 
ókori történet, továbbá a középkor és 
újkor nevezetesebb eseményeit is feldolgoz
ták. Farsangi időben társadalmi vígjáté
kokat is játszottak és kivételesen magyar- 
nyelvű darabokat is ; így 1633. a nagyszom
bati jezsuiták magyar színdarabbal mulat
tatták közönségüket. A protestánsok isko-
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Iáiban is divatozott a latinnyelvű I. A 
magyamyelvűek közül fennmaradt Eszéki 
I. Jézus Messiás c. ötfelvonásos verses 
darabja (1667). Egyéb emlékek ebből a 
századból Miskolczi Zs. Cyrus komédiája 
(1698) és Pápai Páriz F. Izsák házassága 
c. bibliai színmű (1703). A XVIII. század 
folyamán éri el a magy. I. virágzását. A 
jezsuiták iskoláiban helyet kaptak a 
magyarnyelvű színdarabok is. A jezsuiták 
között legjelentékenyebb drámaíró Illei J. 
(1725— 1794) volt. Művei Ptolomaeus, Sala
mon király Szent László foglya, Titus (1767). 
Nagyobb érdemeket mint bohózatíró 
Tornyos Péter c. darabjával szerzett (1789). 
Az első magyarnyelvű jezsuita I.t Kunits 
F. adta ki : Szedeciás 1753 ; ezt követte 
Faludi F. két fordítása: Constantinus Por- 
phyrogenitus(1786)és Caesar Aegyptusföl
dén Alexandriában (ezt Gálos R. adta ki 
1931). A jezsuiták érdeme, hogy Moliéret 
megismertették a magyar közönséggel 1769. 
(Le Bourgeois Gentilhomme szabad át
dolgozása). A jezsuiták az olasz Metastasiót 
is nagyon kedvelték. Színművei vallás
erkölcsi szempontból alkalmasaknak lát
szottak az ifjúság nevelésére. Ugyancsak 
a XVIII. század folyamán művelik a 
pálosrendiek az I.t. Négy magyarnyelvű 
darab maradt fenn : Pál (szomorújáték), 
József (bibliai történet), Bakhus (farsangi 
játék) és Kocsonya Mihály házassága. 
Igen fontos szerepet játszanak e korban a 
piaristák I.i is. Eleinte latinnyelvű darabo
kat adattak elő tanítványaikkal, de a 
XVIII. sz. közepétől kezdve ők is a magyar- 
nyelvű drámát művelik. A magyar nyelven 
író piaristák közül kiválóak : Pállya I., 
Simái K., Dugonics A., Endrődy J., Benyák 
B., Perczel I., Hajós G., Bolla M., Egerváry 
I . és Hagymási I. A piaristák dráma
irodalmi hatás tekintetében felülmúlták 
mind a jezsuitákat, mind a pálosokat. Az 
I. az ő munkásságukkal jutott legközvet
lenebb kapcsolatba a magy. világi drámá
val és színészettel. Az 1790. alakult első 
magyar világi színtársulatot is ők támo
gatták lelkesen. Az erdélyi minoriták 
szintén lelkes művelői voltak az I.nak. 
A kantai minoriták inkább a latinnyelvű 
drámát művelték, magyartárgyú darabjuk 
csak egy volt. A csíksomlyóiak nemcsak az 
I.t, de a misztérium játékot is művelték. 
A prot. I.k csak az 1770-es évek után 
akadnak nagyobb számmal és különösen 
a népies bohózat terén támad néhány 
figyelemreméltó darab. A prot. I.k sorá
ban az ókori klasszikusok elbeszéléseinek 
párbeszédes földolgozásai hétköznapos tör
ténetekkel váltakoznak. A zamatos magyar 
nyelven kívül érdemük a népies humor. 
Az I.k írói és előadói jó szolgálatot tettek 
a magy. dráma ügyének és a magy. színé
szet jövendőjének.

í r o d .  Ifagv S. : Hazai tanoda! drámák (1884). 
Bayer F . : A nlagjar drámaíród. tört. I. k. (1897).

Fináczy E. : Mária Terézia. 2 k. (1899—1902). Alszeyhy 
Z s .: Magyar drámai emlékek Bessenyeiig (1914). Bér- 
náth L .:  Prot. isk. drámák (1899). IAzár B . : Tanul
mányok a jezsuita drámák köréből (1891—92). Altzeghy 
Zs. : Illei F. élete és írói működése (1908). .11 öcs Sz. : 
Kézirati pálos iskoladrámák (1891). Takács S . : Benyák 
B. és a magyar oktatásügy (1891). U. a. : A bp. piarista 
kollégium tört. (1895). U. a . : Pállya I. élete (1894). 
Prónai A. .* A piaristák szlnjátéka Pesten a XVIII. 
sz.ban (1907). Prónai A.—Császár E . : A kegyesrendiek 
magyarországi iskoláiban 1670—1778 előadott drámák 
jegyzéke (1915). Kovács B. : Kézirati isk. drámák a 
XVIII. sz.ból (1906). Szlávik F . : Kézirati isk. drámák 
(1907). JabUmkay O .: Iskoladrámák a jezsuiták iskolái
ban (kalocsai jezs. gimn. 1927—8. értesítője, 17. 1.). 
Pintér J . : A magyar irod.tört. kézikönyve I. k. (1921). 
ü . a . : Magy. irod.tört. II. és III. k. (1930—31).

Perényi.
Iskolaév. Az I. úgy a közép- és polg., 

mint az elemi iskolákban — tekintet nélkül 
jellegükre és fenntartójukra — a törvények 
szerint szept. hó 1. kezdődik és jún. hó 
30. végződik. A szorgalmi idő tehát 10 
hónap. Az elemi iskolákra nézve a vk. min. 
1922. kiadott 130.700. sz. rendelete meg
engedi, hogy oly helyeken, ahol hosszabb 
tartamú gazdasági munkák elvégzéséhez 
a 10 évnél idősebb tanulókra okvetlenül 
szükség van, vagy a szülők többsége e 
munkák idején községbeli lakásukból ta
nyákra, telepekre költözik ki, a szorgalmi 
idő a 10 évesnél idősebb, esetleg a 10 évnél 
fiatalabb tanulókra nézve is — legfeljebb 
kéthavi tartammal —- megrövidíttessék. 
Az engedélyt az érdekelt szülők kezde
ményezésére az iskola helyi hatósága k éri; 
a kérvényt a kir. tanfelügyelő meghallga
tása után a közigazgatási bizottság véle
ményezi s ennek alapján dönt a vk. min. 
Az 540—05/128—1931. sz. vk. m. rendelet 
1. §. szerint az I. szeptember 9. kezdődik 
és a következő év június 20. tart. Péch.

Iskolafelügyelet: 1. Tanfelügyelet.
Iskolafenntartási jog : 1. Iskolafenntartó.
Iskolafenntartási kötelesség (iskolateher): 

1. Iskolafenntartó.
Iskolafenntartó. Mária Terézia „Ratio 

Educationis“-a az egész tanügyet fejedelmi 
hatáskörbe tartozónak nyilvánította. Ettől 
kezdve a tanügy nemcsak az egyházak 
külön ügye, hanem mindinkább országos 
üggyé, „állami érdekűvé“ válik. Törvény- 
hozásunk azonban ebből nem vonta le azt 
a következtetést, hogy a tanítás és iskola- 
fenntartás joga állami monopólium, hanem 
a tanszabadság elvének az állami érdek 
korlátain belül való érvényesülését bizto
sítva, megengedi, hogy az állam felügyeleti 
jogának épségben tartása mellett mind a 
törvényhatóságok, községek, egyházak, 
egyházközségek, mind magánosok szaba
don állíthassanak fel és tarthassanak fenn 
a törvényes követelményeknek megfelelő 
alsó, középső és felső iskolákat. (L. Állam 
és iskola.) Az iskolafenntartás joga ennek 
következtében megilleti az egyházakat, 
illetőleg hitfelekezeteket, — amelyek a nem 
állami iskolafenntartó tényezők sorában 
ma is az első helyet foglalják el — a  köz
ségeket, de magánosokat ég tá r su la to k a t
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is. Az általuk létesített iskolák nyilvános 
jellegének elismerését a miniszter csak a 
törvény követelte kellékek hiányában 
tagadhatja meg, a szükséges és megfelelő 
tanintézetek fenntartását pedig állam
segéllyel mozdíthatja elő. Az iskolafenn
tartás joga mellett ismeri a magyar jog az 
iskolafenntartás kötelességéi is (iskolateher). 
Az 1868 : XXXVIII. te. szerint oly 
községekben, ahol a hitfelekezetek nem 
tartanak fenn a törvény rendelkezéseinek 
megfelelő népiskolát, a község köteles ilyet 
felállítani (23. §). Ismétlő tanfolyamok 
fenntartása egyéb iskolafenntartó tényező 
hiányában ugyancsak a községek köteles
sége. Nagyobb községek kötelesek polgári 
iskolákat fenntartani (1. o.). Az ipartörvény 
értelmében egyéb iskolafenntartó tényező 
hiányában ugyancsak a község köteles az 
iparos-(kereskedő-)tanoncok oktatásáról 
külön tanfolyam rendezése által gondos
kodni (1884 : XVII. te. 80. §). A kisded
óvásról szóló 1891 : XV. te. óvodák fel
állításának a terhét rója ugyancsak a 
községekre. Általában mindig újra ki
domborodik jogrendszerünknek az az alap
elve, hogy az iskolafenntartást mint köte
lezettséget (az iskolaterhet) a népoktatási 
fokozatban kiváltképpen a községre há
rítja. Középiskolák és főiskolák fenntartá
sának kötelességét törvényeink az iskola- 
fenntartó tényezők egyik kategóriájára 
nézve sem mondják ki. (L. még : Egyház 
és iskola Magyarországon). Moór.

Iskolafürdők. A modem iskola mind
inkább átveszi a család szerepét. A szülő 
egésznapi elfoglaltsága vagy anyagi gondjai 
az iskolára hárítják többek között a fürdést 
is. Ezt azonban kötelezővé tenni nem lehet, 
de kívánatos, hogy erre alkalmat adjunk, 
így  könnyen és játszva lehet a gyermeket 
ránevelni a fürdés egészséges és hasznos 
voltára. I.nek legcélszerűbbek a zuhany
fürdők és a hőlégszárítók. Ezek aránylag 
olcsó berendezések és teljesen megfelelnek 
a célnak. Bárczi.

Iskolaj og. Iskolai törvényhozás : az isko
lák ügyére vonatkozó jogszabályok összes
sége.

Iskolakertek. Ilyeneket régen csak egyes 
nagyobb városokban szerveztek, ahol a 
tanulókat nem lehetett bármikor kivinni 
a szabadba. Szinte botanikus kert jellegük 
volt. Mindenben a tudományos szempontok 
és követelmények érvényesültek, a fősúlyt 
a rendszertanra vetették. A biológia tér
hódításával háttérbe szorult a rendszertan, 
a pedagógusok a növények életét akarták 
szemléltetni tanulóik előtt, bepillantást 
engedtek a növényi élet titkaiba : milyen 
talajon él meg a növény, milyen vegyi 
alkotórészekre van szüksége életének fenn
tartásához, mint történik a táplálék szállí
tása, feldolgozása; hogyan lélekzik a 
növény, mint alkalmazkodik környezeté
hez : a száraz, esötlen vagy a nedves,

vizes talajhoz, a szélhez, a rovarokhoz ; 
hogyan történik a szaporodás stb. Ezekre 
a kérdésekre a régi tisztán rendszertani 
elvek szerint berendezett kertek nem ad
hattak feleletet. Nem adhattak az ú. n. 
központi I. sem, ahonnét növényeket szál
lítottak szemléltető bemutatáshoz, mert 
rendesen levágott virágokat küldtek. A 
munkaiskola elve olyan kerteket hozott 
létre, amelyekben a tanulók maguk dolgoz
nak, ásnak, kapálnak, gyomlálnak, sőt a 
termést értékesítik is. Ezer és ezer alkalom 
adódik itt a megfigyelésre, amint azt bő
séges külföldi tapasztalatok mutatják, 
csak megfelelő vezető kell, aki a tanulók 
munkásságát irányítani tudja. Ameriká
ban, Angliában, Németországban, Svájc
ban ma már minden jobb iskolának van 
I.je. Nemcsak növények vannak ott, de 
ott a játszótér, ott tartják a történelmi, 
vallástani, földrajzi órákat is (biblikus 
háttér, várrészletek, csatahelyek a törté
nelemhez). Már nálunk is szépen kialakult 
ez a mozgalom, főleg a leányiskolák köré
ben. Paszlavszky J. volt az úttörő hazánk
ban (reáliskola Budán), azután a székes
főváros állított I.et a Zuglóban (Angol-u.). 
Vidéken Pozsonyban Krammer J. polg. 
leányisk. ig. csinált iskolakertet ; Kiskun
félegyházán Pinkert Zs. tan. képzőint. tr. 
(mindketten írtak róla).

írod. A külföldi irodalmat majdnem teljesen fel- 
sorolja M. Herbey : Der Schulgarten c. alapos műve. 
(1930). A Népművelés 1911. évf.ban Horváth K . ismer
tette az I.et külföldi tanulmány útjának alapján. U. a. : 
Az I.ek a tanítás szolgálatában (O. K. T. K. 1931, 
218—25, 229). Horváth K .

Iskolakerülés. Az I. a tanulónak nemcsak 
tanulmányi előmenetelét hátráltatja, ha
nem súlyos erkölcsi veszedelmekkel is jár ; 
alakoskodásra, hazudozásra, sőt merőben 
erkölcstelen cselekedetekre vezethet. Az I.- 
nek több oka van : a gyermekben rejlő sza
badságösztön, amely szembehelyezkedik az 
iskolának szigorúan szabályozott rendjé
vel, gyakran patologikus formában s főleg 
a serdülő korban tör ki ; a hiányos készült
ség (házi feladatok) miatt félelem az 
osztályozástól, vagy intő vagy rossz bizo
nyítvány esetében a házi fenyítéstől; a 
kalandos ponyvairodalom, amely a csavar
gásra való hajlamot csak fokozza stb. Az 
I.t csakis az iskola és a szülői ház együtt
működése képes elhárítani, vagy legalább 
is csökkenteni. Súlyosabb esetekben a 
rendőrségnek is szerep jut. Az iskolai 
Rendtartások gondoskodnak a mulasztások 
szigorú ellenőrzéséről és az igazolatlan órák 
megtorlásáról. Tartós és feltűnő távol- 
maradás esetében idejekorán kell a szülők
kel érintkezésbe lépni. Megrögzött iskola- 
kerülők és csavargók javító intézetekbe 
utalandók. Az I.sel kapcsolatos törvények 
és rendeletek : A tankötelezettségről szóló 
alaptörvény az 1868 : XXXVIII. te. ; 
ezt kiegészíti és az iskoláztatási köte
lezettség fokozottabb teljesítését biztosítja
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az 1921 : XXX. te. E törvények végre
hajtására vonatkozó és kapcsolatos vk.
m. rendeletek : 130.700/1922. sz., 51.851.
1924. sz., 114.983/1924. sz. és a 87.727.
1925. sz. Az iskolaköteles gyermekek gaz
dasági munkára alkalmazásának korláto
zása iránt az 1927 : II. te. és a vele 
kapcsolatos 30.200/1928. sz. F. M. rendelet 
intézkedik. Muzsnai.

Iskolakor, iskolakötelezettség: 1. K ul
túrpolitika (4 C).

Iskolakönyvek : 1. Tankönyvek.
Iskolalátogatás (mint hivatalos tényke

dés). Célja az iskola szellemi és anyagi 
állapotának megfigyelése, az oktatósze
mélyzet munkájának ellenőrzése. A közép
iskolákban az I.ra elsősorban a tank. kir. 
főigazgató, ill. felekezeti intézetekben a 
miniszter megbízottja és a felekezet részé
ről kijelölt tanférfiú, továbbá a miniszter 
rendelkezése és vezetése alatt álló közép
iskolákban az egyes szakok tanítását külön 
megfigyelő szakfelügyelők hivatottak; 
újabban a polg. iskolák hivatalos meg
látogatását is külön főigazgatók végzik, 
aminek következtében ezen iskolák kikerül
tek a kir. tanfelügyelőség látogatói hatás
köre alól. Az elemi iskolákban a hivatalos 
I. a kir. tanfelügyelő ; felekezeti iskoláknál 
a pap s az egyházi tanfelügyelő (a kat.nál), 
az esperes s az ú. n. körtanító (a prot.nál). 
Külön iskolalátogatókat szokott küldeni a 
vk. min. az Orsz. Közokt. Tanács tagjai 
közül, akik egyes iskolákban meghatáro
zott tárgyak tanítását kísérik figyelemmel. 
A középiskolai szakfelügyelői rendszer 
eddigelé csak a bp. tankerületben van 
megvalósítva. Péch.

Iskolamester. Az iskola oktató-nevelő 
munkáját végző egyén régi neve, amely a 
középkori latin elnevezésből ( magister 
scholae) került át az európai modem 
nyelvekbe (pl. maUre d’école, schoolmaster, 
Schulmeister). Később az iskolaszervezet 
differenciálódásával (1. magister, profesz- 
szor) az I. a kis, elemi iskolák tanítóinak 
megjelölésére szolgált. Az I.ek tudományos 
képzettsége jóidéig nem is igen terjedt 
többre, mint amennyit az iskolákban 
tanítaniok kellett. Ez az állapot csak a 
tanítóképzés szervezésével és tökéletesbí- 
tésével javult meg. A múlt századokban az 
I.ek alkalmazása legtöbbször igen szerény 
javadalmazással egybekötve csak bizonyos 
időre (rendszerint egy évre) szólt. A XIX. 
századig sokszor nem is tekintették a 
kisebb iskolák I.ei végleges élethivatásuk
nak a tanítást, mert amint alkalmuk 
nyílott, kedvezőbb munkakörre tértek át 
{Írnok, jegyző, városi hivatalok, a prot.nál 
pap). Nagyon sok esetben az iskolamester 
egyúttal a helység jegyzője is volt. Társa
dalmi helyzetük is nem egyszer megalázó 
és mostoha volt, innen érthetők százados 
és folytonos panaszaik. B. B.

Iskolaközség : 1. Közösségi iskolák.
Iskolamonopólium: 1. Kultúrpolitika

(4 C).
Iskolanéne : népiskolában alkalmazott 

ápolónő, aki naponta vagy meghatározott 
időpontban az erre a célra berendezett 
helyiségben a tanulók testi állapotára 
ügyel. Feladatai : a) A  gyermekeket meg
tanítja a testápolás gyakorlatára, b) Fej
lődésüket és egészségi állapotukat ellen
őrzi s ha rendellenességet talál, érintke
zésbe lép a szülői házzal, illetőleg az 
iskolaorvossal s a szükséges intézkedések 
végrehajtását szorgalmazza, c) Első segélyt 
nyújt. I. alkalmazása hazánkban még nem 
szokásos s a nyugati kultúrállamokban is 
csak szórványosan fordul elő. Nemesné.

Iskolanővérek. Az I. intézménye gyer
mekvédelmi szervezet, amelynek célja, 
hogy a gyermekek testi-lelki bajainak kút- 
forrását felderítse s azokon segítsen. Mi
után a népiskolákban minden gyermek 
megfordul, a gyermekanyagot elsősorban 
onnan kapja. Szorosan együttműködik az 
osztálytanítóval, aki felhívja az I. figyel
mét az arra rászoruló (ápolatlan, beteges, 
erkölcsileg kifogásolható stb.) gyermekekre. 
A családot az I. a gyermek érdekében 
tanáccsal támogatják, esetleg anyagiak
kal is. A gyermek szükségleteinek kielégí
tésére a társadalmi intézményekkel köz
vetítik a kapcsolatot s a gyermek érdekeit 
kömyezettanulmányi naplója alapján érvé
nyesítik. Hazánk egyetlen iskolanővéri 
intézménye a székesfővárosi, amely három 
gyermekotthonnal 1926. kezdte meg mű
ködését. E gyermekotthonok elfoglalt 
anyák 2—6 éves gyermekeinek napközi 
otthonai s számuk állandóan növekszik. 
Az I. intézménye Angliában keletkezett a
XX. század elején és a világháború le
zajlása után rohamosan terjedt. Ma már 
minden kultúrállamban fontos hivatást 
tölt be. Ezt a fontos szociális munkát végző 
intézményt a gyermekvédelem sarokkövé
nek tekintik, nélkülözhetetlen nevelő és 
elosztó szervnek s igyekeznek, nagy terület- 
egységeket (ország, város) kis körzetekre 
osztva, az I.től gyakorolt családvédelmet 
a legmesszebbmenő megelőzés alapjává 
fejleszteni. A székesfővárosi iskolanővéri 
intézmény Prohászka O.-utca 4/6 sz. a. van.

Nemesné.
Iskolanyaralók, a világháború folyamán 

keletkeztek először Németországban a 
középisk. tanulóifjúság egészségi viszonyai
nak javítására. Az első I.t (Schulland
heim) a majna-frankfurti Viktória-leány- 
iskola tanulói és tanárai szervezték meg 
a szülők segítségével, Eppstein mellett. 
Számuk ma már 200-ra tehető. Egyedül 
Hamburg iskoláinak 40 nyaralóotthon áll 
rendelkezésére. Berlin központi elosztó
nyaralót állított fel. A világháború nagy
arányú katonai táboraiból a majnai Frank
furt (Wegscheide) és Paderborn mellett
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(Staumühle) egész gyermekvárosok alakul
tak. Az előbbi 5000—6000 tanulót képes 
tanáraival együtt befogadni és kényelme
sen ellátni, az utóbbi 1500 tanulónak nyújt 
egyszerre csekély költségért 4—4 heti 
szabadban való tartózkodást a rendszeres 
tanítás megszakítása nélkül.

Í r o d .  Das Schullandheim (Langensalza, 1926).
Gyulai Aladár.

Iskolaorvos : 1. Egészségtantanár.
Iskolapolitika : 1. Kultúrpolitika (4 C).
Iskolastatisztika : 1. Kultúr statisztika.
Iskolapszichológus. 1. Az I. feladata a 

hatáskörébe tartozó iskolásgyermekek ér
telmi, érzelmi, ösztön- és akaratbeli tulaj
donságainak évről-évre történő rendszeres 
megvizsgálása, hogy ezek a szellemi tulaj
donságok, a fizikai szervezet tulajdonságai
hoz hasonlóan, minden külső befolyástól 
mentesen, a legtárgyilagosabban ellenőriz
hetők legyenek. E rendszeres, ú. n. pszicho
lógiai-profil vizsgálatoknak egyrészt az a 
kitűzött gyakorlati céljuk, hogy azt minden 
egyes növendéken megismételve, a válto
zásokra érzékenyebb kísérleti módszerek 
útján is ellenőrizhető és figyelemmel 
kísérhető legyen a szellemi fejlődés menete 
úgy egészében, mint külön-külön egyes 
résztényezőit illetően is, továbbá, hogy az 
elég gyakran mutatkozó szellemi vissza
esések eseteiben kellő időben legyenek 
foganatosíthatók a szükséges pedagógiai, 
gyógypedagógiai, esetleg szakorvosi intéz
kedések ; végül pedig az I. feladata, hogy 
a tudományos kutató intézetek számára 
adatokat szolgáltasson. Az I. intézmény 
hazánkban csak a gyógypedagógiai inté
zetekkel kapcsolatosan van többé-kevésbbé 
megvalósítva. 2. Hogy a neveléstudomány 
egyik alaptudománya az általános lélek
tan, azt már Herbart hangoztatta. A mai 
felfogás az általános lélektan körén belül 
a gyermek- és ifjúkor lélektanának külön 
tanulmányát is követeli még a nevelőktől, 
azonfelül (különösen Binet óta) szükséges
nek tartja a növendékek egyéni (differen- 
ciás-lélektani) tanulmányozását is. A nagy 
háború óta főleg Németországban, Auszt
riában, Belgiumban stb. s már régebb idő 
óta Amerikában az iskolaorvos mellett 
helyet foglal az I. is, az iskolai neveléssel 
szorosabb vagy lazább kapcsolatban. Fő- 
feladata : a növendék „szellemi korá
nak“ (ágé mental) és képességeinek, vala
mint szellemi fejlődésének s pszicho- 
grammjának megállapítása. Ha a pálya- 
választás irányítását is az iskola feladatai 
közé sorozzuk, akkor az I.nak különösen 
jelentős szerep jut.

í r o d .  Claparéde: Comment diagnostlquer les aptitudes 
chez les écoliers? (1925). I) ott min : L’éducation nouvelle 
en Autriche. Fontégne : L'orientation professionnelle et 
la déterm. des aptitudes. Binet: Les idées modernes 
lux les enlants. Magy.: Az Iskolásgyermekek lélektana. 
Ford.: Dienes V. (1909). Lammermann: Von der Tätigkeit 
d. Schulpsychologen (Jenaer Beiträge 8. Heft, 1929).

1. Schnell, 2. Várkonyi.

Iskolaszék. 1. A községi és felekezeti 
iskolák helyi felügyeletét és gondozását 
az iskolaszékek látják el. Az állami iskolák 
az állami iskolai gondnokságok helyi ható
sága alatt állnak. Községi I.et köteles 
alakítani minden olyan polgári község, 
amely községi népiskolát tart fenn. Az I. 
szervezetét és ügyrendjét az 1876: XXVIII. 
te. 9. és 13. §-a állapítja meg. Az I. tagjait 
a községbeli lakosok közül a községi kép
viselőtestület, ill. a városi törvényhatósági 
bizottság közgyűlése háromévi időtar
tamra választja. Az I.nek a választott 
tagokon kívül tanácskozási és szavazási 
joggal felruházott tagjai még : I. A tanító, 
nagyobb iskolánál az igazgató-tanító és a 
tanítótestület által megválasztott egy vagy 
több tanítótestületi képviselő. 2. A vallás
felekezetek lelkészei. 3. A községi vagy 
járási orvos. Az I. az első ülésen a tagok 
eskütétele után saját kebeléből szótöbb
séggel elnököt, alelnököt, jegyzőt és gond
nokot választ. Az I. határozatait általános 
szótöbbséggel hozza meg. Titkos szavazás
sal csak a tanítók személyi ügyeiben 
határoz. Érvényes határozathozatalhoz 
választások eseteiben az 1876 : XXVIII. 
te. 12. §-a értelmében a választott tagok 
kétharmadának, más esetekben azok álta
lános többségének jelenléte szükséges. 
Átmeneti és folyóügyek, utólagos bejelen
tés mellett, elnökileg intézhetők. Az I- 
olyan határozatait, amelyek az iskolai 
alapvagyon jövedelmének hovafordítására 
és az iskolai számadások megvizsgálására 
vonatkoznak, az egyetemes és az egyéni 
felelősség megállapíthatása céljából név
szerinti szavazással kell meghozni. Az I. 
ülésein hozott határozatokat magában 
foglaló hitelesített jegyzőkönyveket, az 
esetleges ellenvéleményekkel vagy felleb
bezésekkel együtt az ülés napjától számí
tott 8 nap alatt a kir. tanfelügyelőhöz 
kell felterjeszteni. Ez a beküldött jegyző
könyvet átvizsgálja és amennyiben a 
határozatok végrehajtása ellen kifogása 
nincs, visszaküldi. A határozatok addig, 
amíg a jegyzőkönyv a kir. tanfelügyelőtől 
vissza nem érkezett, nem hajthatók 
végre. Körösi.

2. Felekezeti iskolaszékek. Az 1876 : 
XXVIII. te. 9. §. értelmében a hitfele
kezeti iskolaszékeket a hitközség tagjaiból 
választják. Elnökük a lelkész ; helyet fog
lalnak bennük a tanító, illetőleg a tanító- 
testület képviselője, valamint az iskola- 
igazgató. A törvény értelmében az iskola
szék hatáskörébe tartozik : a tanítói állá
sokra a pályázat kiírása és a tanítóállások
nak választás útján való betöltése, továbbá 
az állások szervezése és javadalmazása 
ügyében az illetékes helyi hitközségi szer
vezet elé való javaslattétel. Hatáskörébe 
tartozik még : az iskolaépület és az iskola
termek karbantartásáról, tisztogatásáról én 
felszereléséről, a tanítók illetményeinek
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kiszolgáltatásáról való gondoskodás; az 
iskolai rend védelme. Felügyel az iskola
szék arra, hogy csak az egyházi főható
ságok vagy a kultuszminiszter által jóvá
hagyott iskolakönyveket és tanítási esz
közöket használjanak az iskolában, hogy 
a tanítók az egyházi főhatóság által jóvá
hagyott tantervet és utasításokat végre
hajtsák és annak szellemében tanítsák és 
neveljék az ifjúságot. Az iskolaszék társas 
hatóság lévén, az ügyeket általában ülése
ken intézi el, a felügyeleti munkát tagjai 
közt elosztja, akik tapasztalataikról az 
üléseken jelentést tesznek. Az iskolaszék 
bizonyos tanulmányi felügyeletet is gya
korol általános keretekben, de intézkedési 
joga nincs. Az iskolaszéknek közvetlen 
fölötte áll bizonyos kérdésekben a helyi 
hitközségi szervezet (hitközségi képviselő- 
testület, presbiterum stb.) és a kerületi 
egyházi tanfelügyelők, esperesek. A külön
böző hitfelekezeti iskolaszékek ügyrendjét 
az illetékes egyházi főhatóságok állapítják 
meg. így  vannak a kát. püspöki karnak 
(1925 okt. 14. kelt), a protestáns egyház- 
megyei hatóságoknak, eonventnek, zsinat
nak az iskolaszékek ügyrendjét megálla
pító szabályzataik. Az államsegélyes hit
felekezeti iskolák iskolaszékei az állami 
segélyezéssel kapcsolatos állami beavat
kozási jog gyakorolhatasa végett bizonyos 
kapcsolatban vannak az állami iskolai 
hatóságokkal, elsősorban a kir. tanfel
ügyelőkkel. E beavatkozási jog, az állami 
segélyezés mértékéhez képest, különféle 
kívánalmakat szab meg egyfelől a tanítók 
alkalmazása, fegyelmezése és elbocsátása, 
másfelől az iskolák felszerelése, karban
tartása, sőt a tantervekre nézve is.

Mosdóssy.
Iskolaszervezet: 1. Kultúrpolitika (4 C).
Iskolaszolga (altiszt). Alkalmazása első

sorban az épület tisztántartására és rend- 
bentartására szolgáló munkák elvégzésére, 
a téli időszakban a fűtésre szól. Az I. köte
lessége továbbá az egyes iskolai szertárak
ban a szaktanár által neki kiadott munká
kat elvégezni, küldöncszolgálatot teljesí
teni. Szemmel tartja az épületben előfor
duló károkat s azokat azonnal bejelenti 
az igazgatónak ; ő őrzi a rábízott épületi 
kulcsokat. Az I. köteles az igazgatótól s a 
tanároktól kapott rendelkezéseket végre
hajtani. Az áll. középiskoláknál altisz
teket, kisegítőszolgákat a vk. min.től 
kapott felhatalmazás alapján a tank. fő
igazgató nevez ki, ill. alkalmaz. (Vkm. 
39.000/1927. sz. r.). Az elemi iskolánál a 
szolgát az igazgató fogadja fel. A községi 
és felekezeti intézeteknél az I. állása nincs 
egyöntetűen szabályozva. A bp. tankerület 
áll. középiskoláinál a kir. főigazgatóság 
által kiadott „Szabályzat az altisztek és 
szolgák kötelességeiről és munkájáról“ 
rendelkezései érvényesek. Péch.

Iskolatársak szövetségei. Egy-egy iskola 
v,olt tanulóiból alakult egyesületek. Az 
iskolában végzett nevelői munka egyik 
szép eredménye, hogy az a lelki közösség, 
amely éveken át kifejlődik az iskola, ennek 
szelleme, hagyományai, a benne ápolt esz
mények és a tanulók között, a tanulmá
nyok végeztével sem szakad meg. Ez a 
bensőséges, egyéni kapcsolat hozta létre 
az I.nek intézményes szervezetét. Minél 
inkább él valamely iskola egyéni életet s 
minél inkább jut érvényre munkájában 
a nevelői célkitűzés, annál előbb alakult 
meg valamilyen formában vele kapcsolat
ban a volt tanítványok egyesülete. Ezt 
mutatják a felekezeti iskolák, a szerzetes 
iskolák, az angol public school-ok. A sze
gény diákok segélyezésének gondolata is 
indíték volt I.nek szervezésére. Ez a cél
kitűzés bővült azzal, hogy segélyezték a 
főiskolákra került volt tanítványokat is. 
Ilyen értelemben elsőnek alakult meg ná
lunk a bp. Bolyai reáliskola volt tanulói
nak egyesülete 1891. (1. Beke M. cikkeit az 
intézet 1890/91. s köv. értesítőiben). A 
világháborúban abajtársias érzés mélyítette 
a gondolatot s a hadbavonult iskolatársak 
itthonmaradt családjának segélyezését is 
egyesületi feladatnak tekintették. A világ
háború után az I.nek gondolata az elemi 
iskolánál magasabb mindenfajta nevelő- 
és szakiskola volt tanulói között lelkes 
megértésre ta lá lt; megindult széles körben 
a szervezkedés s ma már igen nagy ezeknek 
az egyesületeknek a száma. Célkitűzésük : 
az iskola eszményeinek a társadalomban 
való terjesztése, az összetartozás érzésének 
ápolása, az iskolába járó s onnan a főisko
lákra került tanulóifjúságnak erkölcsi és 
anyagi támogatása. Ennek a célnak el
érésére gyűléseket, felolvasásokat, előadá
sokat rendeznek, alapítványokat, ösztön
díjakat, diákjóléti intézményeket létesí
tenek. Némely egyesület értékes évkönyvet 
ad ki, pl. a Bp. Piarista Diákszövetség, 
amelynek szervezetét sok egyesület vette 
példának. A felső keresk. iskolák közül a 
legrégibb I. a bp. és a pozsonyi keresk. 
akadémián van. Kisparti.

Iskolai: esetleg Iskola alatt kere
sendő.

Iskolai alapítványok. Alapítvány általá
ban oly vagyon, amelynek csak kamatai 
használhatók fel valamely meghatáro
zott célra. Az olyan I.t, amelynek ka
matait a tanuló folytatólag megkapja 
tanulmányai befejezéséig, ösztöndíj-alapít
ványnak, azt pedig, amelynek kamatait 
évről-évre adományozzák, jutalomdij- 
(segély-)alapítványnak nevezik. Az I.ok 
ügyei nincsenek törvényszerűen rendezve ; 
de vannak reájuk alkalmazható érvényes 
jogszabályok. Általában az I.t, mint minden 
alapítványt, szerződésjellegűnek tekintik, 
amelyet az alapító s az illetékes iskolai
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hatóság köt egymással. Az 1883 : XXX. 
te. az állami főfelügyeletnél fogva jogot 
ad a vk. min.nek, hogy felügyeljen az I.k 
elhelyezésére, felhasználására. Az I. lénye
ges kelléke az alapítólevél, amely az ala
pító akaratának kifejezője, továbbá az, 
hogy ezt az illetékes hatóság elfogadja. Az 
alapítólevél kellékeire nézve a vk. min. 
10.271/1924. X. sz. rendeletében tájékoz
tató útmutatást adott. Eszerint magában 
kell foglalnia az alapítvány címét, célját, 
nagyságát, kezelésének s adományozásá
nak módját, az adományozásra jogosított 
személy vagy testület megnevezését, a 
kezelőre nézve a vagyoni felelősség elválla
lását ; az elszámolás módját, megállapo
dást az esetleges peres ügyekre s annak 
megnevezését, hogy az alapítólevél 
hány példányban van kiállítva s azokat 
hol őrzik. Annak meghatározása is kívá
natos, hogy az iskola esetleges megszűné
sével mire fordíttassék az I. (L. még : a 
▼k. min.nek 1912. kiadott Utasítását az 
alapítványok kezeléséről). Péch.

Iskolai bizonyítvány: 1. Bizonyítványok.
Iskolai betegségek. A kanyaró, vörheny- 

bárányhimlő, difteritisz, rubeola, szamár, 
hurut fertőző (ragályos) betegségek, ame
lyeket fenti névvel azért szoktak meg
jelölni, mert leginkább ott terjednek el 
rohamosan, ahol sok gyermek van együtt. 
Erre pedig legalkalmasabb hely az iskola, 
amely ha nem áll hivatása magaslatán, 
tényleg fészkévé válhatik a felsorolt be
tegségek rohamos elterjedésének. A mai 
modern iskola azonban megfelelő védelem
mel látja el a reábízott gyermekek testi 
és szellemi épségét és éppen ezért mind
inkább kiszorulnak a fenti bajok az iskola 
épületéből. L. Fertőző betegségek. Bárczi.

Iskolai dolgozatok : 1. Extemporale.
Iskolai értesítő : 1. Értesítő.
Iskolai fegyelem. Az iskola sikeres ta

nító-nevelő munkájának egyik feltétele 
a megfelelő fegyelem. Az I. fenntartása 
végső fokon az igazgató egyik felelősséggel 
teljes feladata. A tanulóknak fegyelme
zettségre való ránevelése a tanítók, taná
rok, elsősorban az osztályfőnökök feladata. 
A mai pedagógia ellenzi a régebbi idők 
merev fegyelmi rendszerét, amely a ta
nítót s tanítványt ridegen elválasztotta 
egymástól s a növendékből pusztán az 
alárendeltség érzését váltotta ki. Ma az 
iskolában arra törekednek, hogy bizonyos 
családias légkört hozzanak létre. Ám azért 
fegyelmezettségre is nevelni kell a gyerme
ket, mert csak ily módon sajátíthatja el 
az önuralmat, amelyre az élet minden 
viszonylatában szüksége van. A leckeórá
ban a legjobb fegyelmező eszköz maga a 
tantárgy és a vele való elbánás módja. 
A tanítószemélyzet fegyelmezettségének 
fenntartása az iskolaigazgató feladata, aki 
szintén nem a merev szabályok alkalmazá- 
•ával ér el eredményt, hanem a tanítókat,

tanárokat megértő, őket támogató maga
tartásával. A tanítószemélyzet fegyelmi 
ügyeiben való eljárást az egyes iskola
fajokra érvényes rendeletek szabályozzák.

Péch.
Iskolai fogklinikák : 1. Fogápolás az isko

lában.
Iskolai hatóságok. Hatóság olyan állami 

(önkormányzati) szerv, amely közhatal
mat (impériumot) gyakorol. A tanítás nem 
közhatalomgyakorlás, az iskolának elvileg 
semmi köze az impériumhoz. Azonban az 
oktatásügynek is van közigazgatása és itt 
van hatalomgyakorlás is. Az ezen köz
hatalmat gyakorló szervek az oktatásügyi 
hatóságok, amelyek közé az I. is tartoz
nak. Tanítószemélyzet és I. tehát elvileg 
különböznek. I.on érthetjük : 1. az iskola 
(intézet) kormányzatát és közigazgatását 
közhatalommal intéző (vezető, intézkedő, 
fegyelmező) szervet (pl. igazgatóság, fő
iskoláknál az autonómia szervei); 2. a vk. 
minisztériumot és alárendelt szervezeteit, 
amelyekkel az iskolák felett az állami fel
ügyeletet gyakorolja ; 3. a községi közigaz
gatásnak a tankötelesség végrehajtását 
biztosító szerveit. Moór.

Iskolai helyesírás : 1. Helyesírás.
Iskolai istentisztelet egy-egy iskola ta 

nulóinak külön, testületi közös vallás
gyakorlata különösen vasár- és ünnep
napon vagy az egyházközség templomá
ban, vagy az intézetnek saját házi kápol
nájában. Indokolttá teszik valláspeda
gógiai szempontok ; a kát. iskolákra nézve 
előírják régebbi királyi rendeletek, a Ratio 
Educationis-ok is, nevezetesen megkíván
ják, hogy minden iskolának külön kötelező 
vasár- és ünnepnapi szentmiséje és exhor- 
tációja legyen, amelyre nézve az ellenőrzés 
elsősorban a hittanárt illeti. A nem kát. 
iskolák istentiszteleti rendjéről az illető 
egyházi szervek gondoskodnak. Z.

Iskolai jóléti intézmények. Az I. a sze
génysorsú gyermekek iskoláztatásának 
gondjait vannak hivatva megkönnyíteni. 
Ezt a célt szolgálják eredetileg az iskolai 
alapítványok, ösztöndíjak ; idesorolhatók 
a polg. és a középiskolákban a tandíjked
vezmények is. Újabban a társadalom áldo
zatkészségének igénybevételével mindig 
több és több iskola gondoskodik szegény- 
sorsú, j óravaló és támogatásra érdemes 
tanulóinak szükségleteiről. Az elemi is
kolában a tanulók mulasztásai révén be
gyűlt büntetéspénzeket kell jóléti intéz
mények céljaira fordítani. Az iskolán belül 
e téren működnek a segítőegyesületek, ame
lyek a tanulók által fizetett díjakból, ill. 
önkéntes adományokból részben tandíj- 
segélyben részesítenek egyes szegénysorsú 
tanulókat, részben ingyen iskolakönyvek
kel látják el őket. Az isk. segítőegyesületek 
az intézet egyik tanárának vezetése alatt 
működnek. Péch.

Iskolai kiállítások : 1. K iá llí tá so k .
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Iskolai kirándulások. Az iskola nevelő
munkája két irányban érvényesül: a szo
rosan vett tanítási órákon belül és rajtuk 
kívül. A tanítási órákon azonban, még a 
legszerencsésebb esetben is, az iskola csak 
egy részét oldhatja meg a maga nevelő 
feladatának, a nagyobbik rész az életre 
hárul. Aminek legmaradandóbb hatása 
van a gyermeki lélekre : az eleven törté
nés, az élő példa, a közvetlen megismerés, 
az egyéni tapasztalás. Mindezt pedig túl
nyomóan az iskolán kívül kaphatja meg 
a gyermek, sőt a leckeórákon elérhető ered
mény is csak ezen az úton biztosítható. 
Az iskola külső életében sokféleképpen 
megnyilvánulható nevelőmunkának leg
értékesebb része a rendszeres I. keretében 
végezhető el. Ezek három csoportba soroz- 
hatók : osztálykirándulások, hazai v. kül
földi tanulmányi utazások és rendszeres 
kirándulások. Az osztálykirándulásoknak 
kifejezetten szemléltetően ismeretgyara
pító célzatuk van, amiért is csak akkor 
van létjogosultságuk, amikor szorosan 
bekapcsolódhatnak egy-egy osztály tanul
mányi menetébe. A hazai vagy külföldi 
tanulmányi utazásokról, amelyek szintén 
csak alkalomszerűek és a nevelői munka 
szempontjából feltételes értékűek, köze
lebbről másutt van szó (1. Utazások). Igazi 
és érdemleges nevelői munka csak a rend
szeres iskolai kirándulások keretében vé
gezhető. Ezeken az egész tanévben nagyobb 
megszakítások nélkül tervszerűen és rend
szeresen ismétlődő, legalább egy napra 
terjedő kirándulások értendők, amelyeken 
az ifjúság mind a nyolc osztályból szaba
don résztvehet. Alapos ok nélkül egy ta
nuló sem utasítható vissza és viszont senki 
sem kényszeríthető a csatlakozásra. E ki
rándulások keretében a nevelői munkának 
igen nagy lehetősége nyílik, ha a vezető
tanár lelkületében és rátermettségében 
megvannak a nevelői munkához nélkülöz
hetetlen alapfeltételek. Azoknak, akik ve
zetésre vállalkoznak, már előzőleg számot 
kell vetniök sok mindennel, hogy mind 
magukat, mind a tanulókat megkímél
hessék a sikertelenséggel járó csalódások
tól. A vállalkozás a vezető részéről első
sorban feltétlenül önkéntes legyen. Tisz
tában kell lennie azzal is, hogy a hivatalos 
heti óraszámnál időben és fizikailag is 
egyaránt nagyobb munkáról és önfeláldo
zásról van szó. A vezetőre nehezülő súlyo
sabb feladatok mellett szinte fel sem sorol
ható az a sok apró-cseprő dolog (az éber
ség, a lélek, az elme minden szálát állan
dóan feszültségben tartó és folytonos tevé
kenységet igénylő erők), amelyek soha sem 
engednek neki pihenést. És a vezetőnek 
mindezeken felül önmagát is szüntelenül 
figyelnie k e ll: minden szavát, megmozdu
lását, fordulását, lépését számon kell tar
tania ; járásában és pihenésében, parancso
lásában és játékában, hallgatásában és

társalgásában, komoly ítéletmondásában 
és tréfálkozásában egy pillanatig sem sza
bad magáról megfeledkeznie. Természetes 
és határozott, egész és igaz emberként kell 
helytállnia, mert a köréje sereglett gyer
mekhadnak ő az ideálja, akit valamennyien 
önfeledten utánozni fognak. Ha a vezető 
nem tud nevelői hivatásának magaslatára 
emelkedni, ha lélekben nem tud átformá
lódni, akkor többet árt, mint amennyit 
használ, mert a gyermekek ösztönösen 
hozzá hasonló megalkuvókká, színlelőkké 
alakulnak át. A rendszeres kirándulások
nál az első elindulás, amennyiben ez a dolog 
az iskola tanulói előtt még újszerű, több
nyire kedvezőtlen képet mutat. A tanulók 
ösztönszerűen félnek, hogy a kiránduláso
kon is a tanítási órák miliőjébe kerülnek. 
Ez teljesen érthető, hiszen eddigeló még 
sohasem látták „tanár urukat“ feltűrt 
ingujjban, verejtékében fürdő arccal, 
agyonázva, sárosán ; még sohasem látták 
futni, labdát ütni, a fűben leheveredni, 
velük együtt sütni-főzni, falatozni, dokto- 
roskodni, pásztortűz mellett mesélni, az ő 
hangjukon kacagni, trófázni, velük együtt 
szalmában aludni, virradatkor velük együtt 
a patak hideg vizében mosakodni. Ám e 
sok csodának hamarosan híre kél ; a kirán
dulók száma hétről-hétre szaporodik. És 
rövidesen elkövetkezik az idő, amikor a 
tanulók tanár uruk minden tevését-vevését 
már egészen természetesnek találják és 
gyönyörűséggel eltelve, egymással verse
nyezve utánozzák. Senki sem tudja, de 
nem is keresi az okát, hogy mi történt : 
a gyermekek milyen csodálatos átalakulá
son mentek át. A vezető-tanár az iskola 
nyüzsgő életének középpontjába került. 
Ingujjban is nagyobb a tekintélye, mint 
azelőtt ünnepi köntösben a katedrán. Ez 
a tekintély azonban már nem a szokásos, 
kikénvszerített megfélemedésen, hanem az 
iskolában addigelé valami egészen ismeret
len érzésen : a szívből fakadó szereteten 
alapszik. A vezető-tanárt melegségtől su
gárzó szemek kísérik a folyosókon és a tan
termekben egyaránt ; a fiúk minden kis 
dolgukban családias közvetlenséggel for
dulnak hozzá ; vele szemben a kipróbált 
gyermekhuncutságokat nem alkalmazzák, 
mert nem is lehet, hiszen ez a tanár minden 
megmozdulásukat ismeri és lelkűk legtit
kosabb zugában is olvas; tudják, hogy 
mindenkinek ismeri az igazi értékét ; tud
ják és érzik, hogy ő mindenkinek, szelíd
nek és csintalan természetűnek, a tanulás
ban erősnek és nehezebben boldogulónak 
nemcsak akarja a javát, hanem meg is 
teszi azt, ami kell. A tanulók lelkében 
végbemenő nagy átalakulást csak a ki
rándulásokkal kapcsolatos apró kis törté
nések egész rajának sorbaállításával le
hetne valamiképpen megvilágítani. A z  
egészből csak egyetlen egy olyan lélektani 
mozzanat ragadható ki, amely mindé«
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esetben, a legelképzelhetetlenebb körülmé
nyek között is mindig egyformán jelent
kezik : ó it kint a szabadban senki sem 
tudja — sem a vezető-tanár, sem a tanulók 
— sokáig eltitkolni a maga igazi énjét. 
Ez a meglátás emeli a vezetőtanárt a kis 
sereg fölé, ez adja kezébe a helyzet kul
csát ; ebből fakad a dolgoknak az a nagy- 
nagy megértése, amely a vezetőt a szere
tetnek azzal a mindent átfogó hatalmával 
ruházza fel, amely előtt aztán önként, 
szabad akaratból meghajol a természet 
rendje szerint egyébként szilaj gyermek
sereg. Amikor a vezető a gyermeksereget 
ilyképpen már kezében tartja, tervszerűen, 
tudatos munkával haladhat azon az úton, 
amelyet a rendszeres kirándulások peda
gógiai, ismeretszerzési és testnevelési cél
kitűzése szab meg. A zsenge és fogékony 
lelkekben észre nem vehető irányításával 
életre kelti, fejleszti és erősíti az együvé- 
tartozás érzését és a baráti szellemet, egy
mással szemben a tíirelmességet és a meg
értést, a pontosságot, a megbízhatóságot 
és a rendszeretetet, az önbizalmat és az ön
mérséklést, az életrevalóságot és a szol
gálatkészséget, a szerénységet és a meg- 
figyelöképességet, a fegyelmezett viselke
dést és a fogékonyságot a kölcsönös segí
tésre, amelyek egyenként és együttesen is 
a jellemképzés legnemesebb tényezői. És 
mennyi más jóra ösztönző lelki készség van 
még, amelyek mind életre kelhetnek ott 
kint a szabadban, amikor tanár és tanít
ványok együttesen gyönyörködnek annak 
a földnek szépségeiben, ahol születtünk, 
élünk és halunk, amelyért mindannyiunk
nak dolgoznunk kell, amelynek dicsőséges 
felemelkedése vagy szomorúságos hanyat
lása mindannyiunk közös öröme vagy 
közös bánata. Ezer alkalom kínálkozik 
rajzolásra, festésre, fényképezésre, napló
vezetésre és útleírásra, továbbá a tájéko
zódási, térképolvasási, történelmi, néprajzi, 
gazdasági, természetrajzi és geológiai isme
retek elhintegetésére vagy a már meglevő 
ismeretek erősítésére, felfrissítésére és 
szemléltetésére. A testnevelés szempontjá
ból is felbecsülhetetlen értéke van a rend
szeres kirándulásoknak. Menetelés síkon és 
hegyen, erdőben és kopár sziklák hátán, 
esőben és hóban, forró napsütésben és 
fagyos hidegben ; megengedhető mértékig 
a fáradság, az éhség és a szomjúság vise
lése, akadályok legyőzése, a megszokott 
kényelem nélkülözése nappal és éjjel, 
versenyek, ének, különféle játékok stb. 
kitűnően szolgálják a testi erő és edzettség 
gyarapodását. A nevelői munkának ilyen 
gazdag lehetőségeivel szemben a vezető 
hamarosan rá fog jönni, hogy neki állan
dóan tanulnia kell. A gyermekek ugyanis, 
amikor már a szívükbe zárták vezetőjüket, 
szüntelenül ezerféle kérdéssel ostromolják. 
Füvet, virágot, falevelet, csigát, bogarat, 
lepkét, követ, földet, ásványt hordanak
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vezetőjük elé ; minden tüneménynek, jelen
ségnek, minden rájuk nézve újszerű érzé
kelésnek, meglátásnak okát és magyará
zatát szomjúhozzák. Szóba kerülnek az 
időjárás, a meleg, a hideg, az eső, a hó, 
a jég, az égboltozat csodái, a természet 
titokzatos megnyilvánulásai, az erdő sej
telmes hangjai, a mult, a jelen, a jövő, a 
tudományok, művészetek, az irodalom, az 
olvasás, a tanulás, sőt maga a félelmetes 
iskola is, amely azonban ott kint a szabad
ban barátságos és kedves színezetet nyer. 
És bizony sokszor elhangzik az ilyenféle 
felelet is : „Ezt nem tudom, fiúk, de majd 
utánanézek“ . És ez az őszinteség nem árt 
a vezető tekintélyének, sőt inkább növeli 
a beléje helyezett bizalmat. Ott kint a 
szabadban tehát nemcsak a nevelői munka 
fog különbözni a leckeórákon megszokott 
munkától, hanem az ismeretközlés formái 
és módjai is. A vezető még a látszatát is 
kerüli annak, mintha tanítani akarna, 
mégis mindig módjában áll, hogy észre
vétlenül az általa tervszerűen választott 
irányba terelje a szertecsapongó érdeklő
dést. A kirándulás hirdetését követi a ki
rándulás lefolyásáról szóló jelentés, amely
ből a teljesítmény a kiránduláson résztvevő 
tanulók után névszerint belekerül az 
osztálykimutatásokba, az osztálykimuta
tások havi eredményei pedig az egész 
intézetet felölelő összkimutatásba. Ha a 
táblázatos kimutatásokat összevetjük az 
osztálynaplókkal, a főnévkönyvvel és az 
intézet tornatanárának a tanulók súly- 
gyarapodásáról és növekedéséről szóló fel
jegyzéseivel, akkor a tanulóknak különféle 
szempontból mérlegelhető fizikai teljesít
ményein felül az is megállapítható, hogy 
a kirándulásokon rendesen résztvevő ta
nulók a többiekkel szemben a tanulmányi 
előmenetelt, az egészségi állapotot, a 
növekedést, a súlygyarapodást és a test
gyakorlatokban való készséget illetőleg 
tetemes előnyben vannak. Minderről a 
vezető igen tanulságos jelentést közölhet 
az iskola értesítőjében. Továbbá a ki
ránduló fiúknak a szabadban készült 
rajzaiból, festményeiből, fényképfelvételei
ből, útinaplóiból és útleírásaiból kis ki
állításfélét is rendezhet. Ilyképpen a gyer
mekeiket puhaságban nevelő szülők is 
mérlegelés tárgyává teszik a kirándulá
sok jelentőségét. Az egynapos kirándulások 
csak csekély kiadásokkal járnak, tehát a 
szegény tanulók számára is hozzáférhetők. 
A többnapos kirándulás költségvetését 
pedig úgy állítsa össze a vezető, hogy a 
szegény tanulókat az erre szolgáló pénz
alap terhére megfelelő kedvezményben 
részesíthesse. A rendszeres isk. kirándulá
soknak tulajdonképpen nincs irodalma, 
sem nálunk, sem külföldön. Hasznos 
ismeretekkel szolgálnak a hazai és a kül
földi túrista- és cserkész-kiadványok. Az 
iskola egész életével foglalkozó pedagógiai
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munkák, (tantervek, utasítások, rend
tartások stb.) csak nagy általánosságban 
emelik ki a kirándulások nevelői, j ellem- 
képzői, ismeretgyarapítói ós testedzési 
jelentőségét és mert nem tapasztala
tokból, gyakorlatokból szűrődtek le, 
csekély értékűek. Jó vezető és a tanulók 
fokozatos ránevelése nélkül a kirándulá
sok ezerféle testi-lelki veszélyt magában 
hordó csatangolássá fajul, amint azt szo
morú tapasztalatok igazolják. A leg
többször ebből a forrásból táplálkozik a 
szülők idegenkedése a kirándulásokkal 
szemben.
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Schulwanderungen (1927). F r. W a ch sn er: Theorie u. 
Praxis d. Schülerwanderungen (1926). — R e p o r t .  
(M . P .)  Waldapfel J.: Az isk. kirándulások (1896). 
Albert J. : Még egyszer a tanulmányi kirándulásokról 
(1902). A kirándulások módszertana (1911). Nagy I.: 
A tanulmányi kirándulások (1911). (M .  K .)  Kerék
gyártó Ä. : Tanulmányi kirándulások (1912, 222). U. a .: 
Gyűjtés és megfigyelés a kirándulásokon (1912). U. a. : 
A tanúim, kirándulások (1913). Kirándulási útmutatók 
(1913, 599). Kárpátoktól Adriáig. Kiránd. útmutatók 
(ism. 1914, 300). Gombos.

Iskolai könyvtárak. A középiskolákban 
kétféle könyvtár van : tanári és ifjúsági 
könyvtár ; az előbbi tudományos irányú, 
a tanárok tudományos munkájának elő
segítésére, az utóbbi pedagógiai szem
pontok szerint válogatott erkölcsnemesítő, 
klasszikus és közművelődési anyagot tar
talmaz. Az összeválogatás megkönnyítésére 
az utolsó évtizedekben számos mintacím
jegyzék jelent meg, így Szemák I.tól 
(1891— 1918, 27 évfolyam) és Bereczky 
S.tól (1915). Hivatalos tanári könyvtár
jegyzéket adott ki a vk. minisztérium 1929. 
A világháború előtt a népiskolák számára 
is több ilyen mintacímjegyzéket adtak ki, 
amelyek a vk. miniszter támogatásával a 
népiskolai ifjúsági könyvtárakat intéző 
bizottság ajánlatára jelentek meg (Tóth 
Rezsőé 1904, 1912, Gyulai Ág. magyará
zatos jegyzéke 1917, Zsengeri S.é izr. isk. 
számára 1906). A Népművelés című folyó
irat 1906 óta külön rovatot szentelt az 
I.nak és az ifjúsági irodalomnak. E moz
galom élén Neményi I. állt, aki a kérdés 
elveit alapvető — Ifjúsági könyvtárak és 
ifjúsági olvasmányok a nevelés szolgála
tában (1902) c. — könyvében összefoglalta. 
Az I. 1930—31. évi állapotáról és állomá
nyáról a Magyar Minerva VI. kötete (1932) 
nyújt intézetenként részletes és megbízható 
tájékoztatást. Fitz.

Iskolai mulasztások. A tanítás és nevelés 
sikere érdekében szükséges, hogy a tanulók

az iskola látogatásában minél kevesebbet 
mulasszanak. Ez elengedhetetlenné teszi 
az I. komoly ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy amely esetben az iskola visszaélést 
vesz észre, annak megszüntetéséről — 
esetleg kellő megtorló intézkedések alkal
mazásával — gondoskodjék. A tanulónak 
minden I.t szülői, vagy orvosi bizonyít
vánnyal kell igazolni és az iskolának joga 
van reá, hogy a mulasztás okáról szükség 
szerint közvetlen meggyőződést szerezzen. 
Minden előreláthatólag hosszabb mulasz
tást a szülő köteles az iskolának bejelen
teni. A Középisk. Rendtartás 33. §-a 
szerint, ha valamelyik tanuló a tanév 
folyamán összesen annyi órát mulaszt 
igazolatlanul, mint amennyi osztályában a 
rendes tárgyak heti óraszáma, minden 
fegyelmi eljárás mellőzésével a tanulók 
sorából törlendő. A Polg. isk. Rendtartás 
73. §ának intézkedései ettől abban külön
böznek, hogy ily esetben a tanuló „a 
tanári testület határozata alapján az isko
lából kilépettnek tekinthető s újabb fe
gyelmi eljárás mellőzésével a tanulók 
sorából törölhető“ . Ez a határozat a kir. 
tanfelügyelőség jóváhagyása után lép 
életbe. Áz elemi iskolában a Gondnoksági 
Utasítás 44. §-a szerint a tanulókról
havonként mulasztási kimutatást kell ké
szíteni s ennek alapján a gondnokság vagy 
maga meginti a tanuló szülőjét, ill. gon
dozóját, vagy az ismételten igazolatla
nul mulasztó tanuló szülőjét, ill. gondo
zóját átadja a közs. elöljáróságnak, amely 
őt — fogságra átváltoztatható — meg
felelő pénzbírsággal sújtja. A bírságpénzt 
iskolai jótékonysági célokra kell fordítani.

Péch.
Iskolai rendtartás : 1. Rendtartás.
Iskolai sport (egyesületele). A magyar 

sportnak a múlt század utolsó negyedében 
elkövetkezett nagy fellendülése éreztette 
hatását ifjúságunkra is, amely szorgalma
san eljárt a torna- és atlétikai versenyekre. 
Az egyesületek vezetői érezték, hogy ver
senyzőik számát legkönnyebben a közép
iskolás ifjúság soraiból gyarapíthatják, 
hiszen az 1883. évi X X X . te. kötelezővé 
tette a testgyakorlatot a középiskolákban. 
A Magy. Athl. Club 1883. megtette az 
elhatározó lépést : 1885-ben megnyerte a 
miniszter engedélyét arra, hogy a tanuló- 
ifjúság — szülői beleegyezéssel — indul
hasson viadalain. A tornászok közbelépé
sére a székesfőváros tanácsa „egészségi, 
pedagógiai és nevelési tekintetből“ eltil
totta ugyan a tanulókat a MAC versenyein 
való részvételtől, de a vk. miniszter nem 
vonta vissza az általános érvénnyel ki
adott engedélyt. A kilencvenes évekkel 
megindult uszóélet, majd az atlétika előre
törése, a futbalnak hazai talajba való át
ültetése még jobban növelte az ifjúságban 
a sportlázat, amit az olimpiai játékok
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felújítása rnég fokozott. Az egyesületekben 
egyre több a középiskolás ifjú, akik telje
sítményeikkel kitűnnek. A csillogó érmek, 
tiszteletdíjak, a nagyokkal való barátkozás 
és mulatozás lehetősége, a titokban tett 
ígéretek stb. azonban rombolóan hatnak 
a diákság lelkére s a tanügyi körök egyre 
fokozódó panaszainak hatása alatt a vk. 
miniszter 1898. szigorú rendeletet ad ki, 
amelyben nemcsak az egyesületi versenye
ken való indulástól, de még a gyakorlato
kon (tréningeken) való részvételtől is el
tiltja a tanulóifjúságot. Ám a rendelet 
csak papíron volt meg ! Amikor a Slavia, 
a híres cseh futbalcsapat 1900 ápr. elsején 
játszott elsőízben fővárosunkban a BTC 
ellen, a magyar kaput Other nevű, ál- 
szakállbati játszó ifjú védte, de mindenki, 
még tanárai is tudták, hogy e név mögött 
a Ferenc József-intézet egyik tanulója 
rejtőzik. A tanügyi hatóságok hallgatólag 
tűrik, hogy az ifjúság a felnőttek egyesüle
teiben sportol, de a bajok egyre szembe
tűnőbbek lesznek úgyannyira, hogy a 
Magyarországi Tomatanítók Egyesületé
nek 1902. évi közgyűlése is kénytelen fog
lalkozni a kóros állapottal. Itt Kemény F. 
ig. megállapítja, hogy a tanulóifjúságot a 
sportmérkőzéseken való részvétel tanul
mányi szempontból elvonja az iskolai 
kötelességektől, erkölcsi tekintetben káro
san hat a tanulókra a felnőttek társasága 
és testnevelési szempontból az idő előtt 
megkezdett és egyoldalú testi túlfejlesztés 
komoly szervi bajok csiráit hinti el. Indít
ványát magáévá tette az Orsz. Középisk. 
Tanáregyesület is, amely figyelmeztette 
az igazgatókat az érvényben levő miniszteri 
tilalomra. Egyébként maradt minden a 
régiben, az ifjúság legtöbbször álnéven 
indult az egyesületek versenyein. A helyzet 
odáig fajult, hogy nem egyszer hamis 
orvosi bizonyítványt adtak az ifjúnak, 
hogy azzal igazolja, ha egylete érdekében
2—3 napig vidéken vagy külföldön ver
senyzett. A vk. minisztérium 1913 jan. 3. 
újabb szigorú rendeletet tesz közzé, amely
ben megtiltja, hogy a tanuló sportegyesü
letben bármilyen címen, néven szerepeljen, 
továbbá elrendeli, hogy minden közép
iskolában testgyakorló kört szervezzenek. 
Nemsokára kitört a háború és a pedagógiai 
kérdések háttérbe szorultak. A háború és 
a forradalmak lezajlása után az egyesületek 
és a tanügyi körök az ifjúság sportolásának 
kérdésében még mindig farkasszemet néz
tek. Ez egészségtelen állapot enyhítésére 
egyelőre a fővárosban lévő középiskolák 
ifjúsága részére külön sportegyesületet 
létesítettek és a tanulók csak ennek köte
lékében hódolhattak kedvenc sportuknak. 
így  jött létre 1920 dec. 20. a Budapesti 
Középiskolai Atlétikai Club (BKAC). Bu
dapest minden középiskolájában megala
kítják az intézeti sportkört, amelyeket 
három kerületbe (budai, pesti I—II.)

osztanak be. Versenyeket rendszeresítenek 
a sportkörök a kerületek között, a leg
tehetségesebb ifjakból alkotják meg a 
BKAC központi csapatát s ezeket — mód
jával — a társadalmi egyesületek verse
nyein is elindítják. 1924 őszén kibővül az 
eddigi keret : az Orsz. Testn. Tanács (1. o.) 
javaslatára a vk. min. elrendeli, hogy az 
ország minden közép- és középfokú iskolá
jában meg kell alapítani a sportkört és 
ez isktolák tanulóinak haladéktalanul ki 
kell lépni a társadalmi egyesületekből. 
Nagy felzúdulás követte ezt az intéz
kedést. Szinte egyértelműen hirdették, 
hogy nemcsak a társadalmi egyletek léte 
forog ezáltal kockán, de végveszedelem 
fenyegeti az egész magyar sportot is, mert 
az ifjúság sportszerű előkészítésére a test
nevelő tanári kar nem alkalmas. A feszült
ség valamennyire engedett, amikor köz
tudomásúvá vált, hogy a nyári szünidőben 
megengedik, hogy a tanulóifjúságnak az 
a része, amely ellen sem tanulmányi, sem 
erkölcsi szempontból nincs kifogás, a fel
nőttek egyesületeiben gyakorolhasson, ver
senyezhessen. Az amszterdami olympia 
után e keret még bővült. A nagy világ- 
versenyben egyik-másik sportág gyöngén 
szerepelt, aminek okát a KISOK-kal hoz
ták összefüggésbe, illetőleg a kellő után
pótlás hiányával magyarázták. Ennek 
eredményeképpen a vk. miniszter elren
delte, hogy a tanév folyamán is adja ki 
a KISOK a sport terén kiváló ifjakat a 
társadalmi egyleteknek. Ettől kezdve ver
senyezhetnek színeikben is, de egyletük 
neve mellett a KISOK-ét is fel kell tüntetni. 
A diákság sportolásának pedagógusok által 
való, központi irányítása kétségtelenül 
helyes gondolat volt. Uj, eddig soha nem 
látott tömegek lettek a sport katonái, 
mind az egyéni teljesítmények, mind az 
átlagok meglepően javultak, de a régi 
bajok nem szűntek meg : az ifjúság egy 
része ma is a felnőttek között tölti szabad 
idejét, s bizony nem mindig nekivaló tár
saságban ; a társadalmi egyletek csak a 
kiváló if jakkal foglalkoznak, az ifjúság 
nagyobb része pedig — diákuszodák, 
pályák hiányában — nem kaphatja meg 
a kívánatos kiképzést. Hazánkban az 
1929—30. tanévben 427 iskolai sportkör 
működött, amelyek az egyes iskolafajok 
között így oszlottak meg: fiú-középiskolák
ban 114, leánygimnáziumokban (líceumok
ban) 25, fiú-felsőkeresk. iskolákban 32, 
leánykereskedelmiben 11, felsőmezőgazda
sági intézetekben 5, felső ipariskolában 1, 
tanítóképzőkben 29, tanítónőképzőkben 9, 
fiú polgári iskolában 110, leányoknál 100.

í r o d .  K em ény F .—Kovács R . : A testi nevelés 
állapota (1899). Oebhardt F .: A hazai testi nevelés 
és testi gyakorlás ügyeiről (1907). A ndor T . : A magyar
országi tornatanítók egylete 25 éves fennállásának tör
ténete (1906). M ezey-N eiienbach : KISOSZ évkönyve 
(1927). A Tomaügy, Nemzeti Sport, Sportvilág év
folyamai. Mező.
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Iskolai szünidő és szünnapok : 1. S z ü n 
idő.

Iskolai takarékpénztárak. Cél a takaré
kosság (1. o.) iránti érzék felkeltése és 
ápolása. Evégből a tanító hetenként v. 
naponként átveszi a gyermekektől a be
téteket, amelyeket egy összegben kamato
zásra elhelyez valamely takarékpénztár
ban. Az első I.t állítólag Wakefield asszony 
alapította 1798. Angliában. Újabban (1866) 
Laurent genti jogtanár buzgólkodott siker
rel e téren. Nálunk Weisz B. F. főv. kép
viselő 1875. előterjesztett indítványa alap
ján a főváros ajánlotta az intézményt. 
Deák Ferenc 1877. egy küldöttség előtt így 
nyilatkozott : „Én is foglalkoztam ezen 
dologgal; ez évek óta táplált egyik óhajo
mat képezi“ . Nálunk e mozgalom egy min. 
rendelet kapcsán 1881 óta erősen fel
lendült : míg 1876ban csak 13 helyen 15 
iskolában 2621 tanuló 13.337 frtot gyűj
tött, addig 1884ben 541 iskolában 200.000 
frtot gyűjtöttek és a buzgólkodó tanítók 
között évenként jutalmakat osztottak ki. 
Ma e mozgalom nálunk teljesen megszűnt, 
de Olaszországban és Belgiumban törvény 
szabályozza, Francia-, Német- és Angol
országban külön egyesületek foglalkoznak 
vele. Franciaországban 23 év előtt Cavé 
törvényszéki bíró alapította a róla elneve
zett Petites Cavé c. I.at, amelyek 55 éves 
korukban élet járadékot biztosítanak a 
résztvevő gyermekeknek. Bajorországban 
nagyon virágzik : ott az I. száma 1925ben 
108 volt, 1930ban 2398 ; a takarékbetétek 
ez idő alatt 8982 márkáról 1,091.745 
márkára emelkedtek. Az I.nak a takarékos
ságot és a kölcsönös segélyezés eszméjét 
előmozdító előnye mellett pedagógiai szem
pontból az a hátránya, hogy egyrészt a 
szülők különböző vagyoni helyzete folytán 
erkölcsileg kedvezőtlen hatással van, más
részt a tanulókat könnyen csábíthatja 
visszaélésekre s meg nem engedett pénz
szerzésre. L. még : Takarékossági nap.

í r o d .  Kenessey : Az i. t. (1875). L a u r e n t: Az i.
t. ról (franciából fordítva, 1875). L e m n  J . : Az i. t. és 
a pedagógia (1876). Lauren t F . :  Az i. t.ról (1876’). 
W eisz B .  F .  ."Az i. t. Magyarországon (évenként statiszt. 
kimutatások). Verédy :Paed.Encycl.(461—ü l ) . Schröter: 
Die Schulsparkassen vom Standpunkt der Pädagogik
u. Nationalökonomie (1877). Cs. P a p  J ó z s . : Des petites 
Cavé isk. takarékpénztárakról (M. P. 1904, 611—14). 
Kerekes M .: Iskolai takarékpénztár (1907). J a n o v r a is : 
Les arbres de la mutualité et leurs aneétres (1906). 
P etit db Rochelle : La commune et la mutualité scolaire 
(1909). K rebs : Das neue Idealbetriebssystem für Schul
sparkassen. Mit ausführlichem Bericht über Wert u. 
Geschichte dieser Institution u. einer Statistik über den 
Erfolg der bisherigen Systeme (1910).

Iskolai testgyakorlő körök: 1. Iskolai 
sportegyesületek.

Iskolai utazások : 1. Utazások.
Iskolai ünnepek és emléknapok. A Cseh

szlovák köztársaságban ünnepély kereté
ben méltatják a napnak jelentőségét okt. 
28-án, államunk születésének évforduló
ján, valamint a felszabadító elnöknek, 
Masaryk G. Tamásnak születésnapján,

márc. 7-én. Ezeknek az ünnepélyeknek az 
a feladatuk, hogy az ifjúságban az állam
eszme értelmét és hazájuk szeretetét meg
gyökereztessék, ápolják és elmélyítsék. 
Programjuk az iskolai felügyeleti hatóság
nak mindenkor bejelentendő. A program
ból nem hiányozhat az államhimnusz el- 
éneklése és a nap jelentőségének mélta
tása a tanítói karnak egyik tagja által. 
Szavalatok, ének- és zeneszámok a tanuló- 
ifjúság részéről egészítik ki teljessé az ün
nepély programját, melynek nem szabad 
túlhosszúra nyúlnia. Október 28-án az 
ünnepi szónoknak egy külön rendelkezés 
értelmében meg kell emlékeznie a tur- 
csanszky szváty martini deklarációról, 
mint a szlovák nép olyan nyilatkozatá
ról, mely önként fejezi ki a szlovákság
nak csatlakozását a Csehszlovák föld fel
szabadításának és az állam megteremté
sének nagy művéhez. A deklaráció 1918 
okt. 30-án kelt. Március 7-én Masaryk 
elnöknek élete munkáját, eszméit kell nép
szerű formában bemutatni. Mind a két 
állami ünnepen az ünnepély betetőzése
ként az ifjúság hódolatát mutatja be az 
állami zászlónak, zárt sorokban való el
vonulással és tisztelgő fejvetéssel adja meg 
a tiszteletet az állam szimbólumának. Szü
nettel összekötött ünnep szt. Václavnak, 
a kereszténységéért vértanuságot szenve
dett cseh fejedelemnek napja szept. 28-án, 
mikor azonban ünnepély tartása nem kö
telező. Szünetel a tanítás május 1-én is, 
mint a munkának ünnepén. Emléknapok, 
melyeken egy-egy tanítási óra keretében 
emlékezik meg a napnak jelentőségéről a 
tanítói karnak valamelyik tagja, illetve a 
történelem szaktanára : március 28-a, mi
kor Komenszkyről, a nagy tanítómester
ről és rendületlen békeakaratáról, ironikus 
szelleméről, valamint napjaink béketörek
véseiről kell képet adni az ifjúságnak; 
május 4-e Stefánik tábornok emlékének 
szentelendő, tudományos pályafutása, dip
lomáciai és katonai érdemei a köztársaság 
megteremtése körül példaképként állítan- 
dók az ifjúság elé, ez alkalommal a hon
védelem fontosságát is kívánatos kiemelni 
és kirándulás tehető Stefánik síremléké
hez a Fehér-Kárpátok kimagasló csúcsára 
a Bradlóra ; június 28-án Húsz emléké
nek lehet áldozni, de magyar iskolákban 
ez nem kötelező ; május 10-én köztársa
ságunk szövetségesének, Romániának, vi
szonyait kell ismertetni, valamint dec. 1-én 
a másik szövetségesnek, Jugoszláviának, 
ismertetése a tanítói karnak feladata. Az 
ifjúságnak érthetővé kell tenni a szövet
ségnek jelentőségét a középeurópai béke 
fenntartása érdekében és a szövetségesek 
gazdasági, politikai és katonai erejének 
bemutatásával, a mi erőinkkel való össze
vetésével rámutatni az államérdekekre, 
melyek ezt a szövetséget tartóssá és nél
külözhetetlenné teszik. Polgári iskolákban
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az elbocsájtó, illetve végbizonyítványok 
kiadása alkalmával is rendezhető ünne
pély, valamint a tanulók munkáiból ki
állítás. A középiskolákban is ünnepélye
sen osztandók ki a bizonyítványok és az 
év berekesztéseként az ifjúság hódolatát 
mutatja be az állami zászlónak.

í r o d . :  Masaryk—Sas: A modem em
ber és a vallás. Masaryk—Szalatnai: Er
kölcsi problémák. Masaryk—Dorner: Poli
tikai gondolatok. Masaryk—Szerényi: A 
nemzetiségi kérdés. Capek—Sas: Beszél
getések Masarykkal. Szerényi: Komenszky 
breviárium. Szerényi: Masaryk breviárium.

Iskolánkívüli népművelés. ( Felnőttek ok
tatása, népművelés, szabadoktatás, szabad- 
tanítás.) Korunk demokratikus törekvései
vel kapcsolatos mozgalom. Célja a társa
dalom széles rétegeinek hasznos szellemi 
javakban való részesítése, műveltségi szín
vonalának emelése és ezzel a társadalmi 
osztályok műveltségbeli különbségeinek 
kiegyenlítése. Tágabb értelemben ide
tartoznak az iskolát elvégzett emberek 
továbbképzésére szolgáló művelődési al
kalmak is. Egyre határozottabbá válik az 
a törekvés, hogy az I.t az állam közműve
lődési szervezetébe szervesen be kell kap
csolni. A mozgalom Franciaországból in
dult ki, ahol 1866. alakul a Ligue Fran- 
gaise de VEnseignement (az oktatás francia 
ligája), amely állami támogatással a fel
nőttek részére tanfolyamokat szervez, 
elsősorban az elemi iskolai oktatás hiányai
nak pótlására. A munkásosztály szellemi 
és erkölcsi színvonalának emelésére való 
törekvésből fakad az angoloknak Univer
sity Extension (az egyetemi oktatás ki- 
terjesztése) néven ismert mozgalma, amely 
egyrészt a tudományos műveltség terjesz
tését tekinti feladatának, másrészt az 
egyetemi tanulmányokba való bevezetést 
kívánja szolgálni. E mozgalom 1873. indul 
meg Cambridgeben, csakhamar elterjed 
egész Közép-Európában s az Északameri
kai Egyesült Államokban. A világháborúig 
a népművelésnek ez egyik főiránya. Észa
kon, a skandináv népek (dánok, svédek, 
norvégek) népfőiskolái mozgalma a nép
művelésnek másik főiránya, amely főkép 
a parasztosztály műveltségi színvonalának 
emelésére s nemzeti és gyakorlati irányú 
nevelésére törekszik. Ennek a mozgalom
nak, amely a világháború után világszerte 
egyre nagyobb mértékben kezd terjedni, 
atyja és apostola a dán Grundtvig (1. o.). 
A munkásosztály különböző tömörülései
nek népművelési mozgalmai politikai és 
világnézeti tekintetben erősen irányzato- 
sak; ezek a maguk körében egészen külön 
munkásoktatást fejlesztettek.

A magyar népművelés, a) Történeti 
adatok. Az újabbkori magy. nópműv. 
törekvések kezdete 1876-ig nyúlik vissza, 
amikor júl. 9. Eötvös József br. vk. mi

niszter körrendeletét adott ki népművelési 
egyletek alakítása érdekében. Türr István 
tábornok 1868. fölhívást intézett a magy. 
művelt társadalomhoz, hogy a „Ligue 
Frangaise de l’Enseignement“ mintájára az 
iskolázatlan tömegek nevelése céljából 
alakítson népnevelési szövetséget, közsé
genként fióknépoktatási körökkel. Eötvös 
József br., aki a felnőttek oktatását maga 
is társadalmi föladatnak tekintette, föl
karolta ezt a mozgalmat és Tiirrt fölkérte, 
hogy az ügyet országosan megszervezze, 
így alakult meg a „Központi Népoktatási 
Kör“ és a vidéken is megindult a népokta
tási körök szervezése. Türr törekvéseit 
lelkesen fölkarolta Irányi Dániel orsz. 
képv. is, aki azonban a felnőttek oktatását 
állami föladatnak tekintette és e tárgyban 
ismételten törvényjavaslatot terjesztett az 
országgyűlés elé. Pauler Tivadar akkori 
vk. miniszter Irányi gondolatát magáévá 
tette s a kormány részéről törvényjavasla
tot terjesztett az országgyűlés elé, amelyet 
azonban utóda elejtett. A közben szépen 
folyó társadalmi munka, kellő anyagi tá
mogatás hiányában, a falvakban nemsokára 
megakad. A városokban azonban a munka, 
habár csökkent arányokban, tovább fo
lyik. A vidéki városokban főleg az irodalmi 
társaságok tekintik e munka folytatását 
föladatuknak, ami a munka jellegét lassan 
odamódosítja, hogy a városi népművelés, 
mint szervezett szabadtanítás, a széles 
néprétegek művelődési szükségleteinek ki
elégítése helyett tisztán a középosztály 
szellemi igényeit tartja szem előtt. A falusi 
népre újból csak a XIX. század 80as 
éveiben kezdenek gondot fordítani a „Köz- 
művelődési egyesületek“ . Ezeknek szövet
ségéből alakul az „Országos Közművelő
dési Tanács“ , amely analfabéta tanfolya
mok szervezésével és a „Vasárnapi Könyv“ 
c. népies ismeretterjesztő heti folyóirat 
(1. o.) kiadásával a felnőttek tanításának 
ügyét hathatósan szolgálja. Ebben az 
időben alakította meg a kereskedelemügyi 
miniszter az ipari munkások művelésére 
a „Vasárnapi Munkásképző Országos Bi
zottság“-ot, amely a világháború kitöré
séig működött. Áz Orsz. Közművelődési 
Tanáccsal s a Vasárnapi Munkásképző 
Orsz. Bizottsággal párhuzamosan saját 
területükön figyelemreméltó népművelési 
tevékenységet fejtettek ki még a róm. kát. 
és a prot. szervezetek. Az ipari munkások 
műveléséről gondoskodnak továbbá a mun
kásszervezetek (szociáldemokrata és ke
resztényszocialista) is. 1893. alakul meg 
a „Szabad Lyceum“ nevű, tudományt és 
ismeretet terjesztő társaság, amely határo
zottabb irányt ad a magyar népművelési 
törekvéseknek. Népszerű tudományos tan
folyamait 1920. „Szabadegyetem“-mó fej
leszti, amely hármas : humanisztikus, ter
mészettudományi és közgazdasági irány
ban ad alkalmat a magasabb színvonalú
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továbbképzésre. A Szabad Lyceumon kívül 
az Erzsébet Népakadómia népművelési 
egyesület is jelentékeny tevékenységet fejt 
ki népkönyvtárak létesítése, gyakorlati 
irányú tanfolyamok, tudományos estélyek, 
néphangversenyek és tanulmányi kirán
dulások rendezése révén. A bp. és a volt 
kolozsvári tudományegyetemmel kapcso
latban a vk. minisztérium 1902. megszer
vezte a magyar University Extension-t, 
a Népszerű Főiskolai Tanfolyamot, amely
nek feladata az egyetemek székhelyén és a 
vidéki városokban népszerű főiskolai elő
adások rendezése. A magyar szabadokta
tásnak hathatós tényezője volt az 1897. 
keletkezett Uránia Magyar Tudományos 
Egyesület és a vele kapcsolatos Uránia 
Tudományos Színház, amely elsősorban 
diapozitív képsorozatokat kikölcsönző in
tézményével vitt bele nagyon fontos elemet 
népművelési szervezetünkbe. Kiadta az 
Uránia folyóiratot és szervezte a Mun
kásgimnáziumi Tanfolyamokat. A világ
háború előtt a keresk. minisztérium szak- 
tanfolyamaival, a földműv. minisztérium 
pedig mezőgazdasági előadásaival végzett 
értékes munkát a népműveltség színvona
lának emelése érdekében, bár csupán a 
szaktudás mélyítése végett. A falusi nép 
művelődésére a társadalom és a kormány
zat csak a XX. század elején kezd nagyobb 
gondot fordítani. Társadalmi téren a Ma
gyar Gazdaszövetség veszi kezébe a falu 
művelődésének ügyét. Népművelő tevé
kenységét az Országos Széchenyi Szövet
ség s ennek vidéki szervezetei révén 
végzi országszerte. A Magyar Gazdaszövet
ség karolja föl a Skandináv Népfőiskola 
gondolatát is (a népfőiskolái tanfolyamok). 
Serkentőleg hat a magy. szabadoktatás 
fejlődésére az 1906. Pécsett tartott Orsz. 
szabadoktatási kongresszus is. A vk. mi
nisztérium már 1911. megalakítja az Or
szágos Szabadoktatási Tanácsot. Ez a 
lendület a világháború alatt természet
szerűen megtorpant. A proletárdiktatúra 
után azonban a munka újult erővel indult 
meg. Minden törvényhatóság területén 
külön Szabadoktatási Bizottság szer- 
veztetett, amely az Országos Szabadokta
tási Tanács irányítása mellett gondosko
dott a törvényhatóság területén folyó 
népművelési munkáról. A vk. miniszté
rium 1922. végén az Orsz. Szabadoktatási 
Tanácsot megszüntette s helyébe a nép
művelés ügyeinek intézésére a minisztérium 
kebelében Iskolánkívüli Népművelési 
Központ-ot létesített, amely később ön
álló miniszteriális ügyosztállyá szervezhe
tett á t ; a törvényhatósági szabadoktatási 
bizottságok pedig Iskolánkívüli Nép
művelési Bizottság-okká alakíttattak át. 
A proletárdiktatúra bukása után (1920— 
1921) a falusi népművelés előmozdításába 
még egy új tényező kapcsolódott bele: 
a Falu Országos Szövetség, amelynek

célja a falu erkölcsi s anyagi művelődési 
jólétének gondozása és fejlesztése s a fa
lusi tűzhelyeknek vonzóvá tétele. A magyar 
népművelés ügyének törvény útján való 
megszervezése érdekében a vk. miniszter 
1924. törvénytervezetet dolgozott ki, amely 
azonban ezideig nem került az országgyűlés 
elé.

b) A mai szervezet. A háborús iskolázás 
hiányai és a népléleknek az a kedvezőtlen 
átalakulása, amely a háború és a forradal
mak hatásaként egyes vidékeken mutat
kozott, égető nemzeti s korszükséglettó 
tette az I.t. Erre kettős föladat várt: egy
felől szorosabb megkötöttség nélkül, de 
azért tervszerűen, szervezett formában 
pótolni az iskolázás után maradt hiányo
kat, másfelől pedig azoknak, akik az egyes 
iskolafajokat elvégezték, továbbművelósét 
szolgálni a legmagasabb fokig. Az újjászer
vezés eredményeképpen a magyar I. mai 
szervezete a következőképpen alakult ki. 
A vk. minisztériumban 1922. az I. körébe 
tartozó különféle ügyeket, amelyek addig 
a vk. minisztérium egyes ügyosztályaiban 
vagy a különféle külső szervek körében 
szétszórva voltak, az I. egysége és terv- 
szerűsége érdekében egyesítették és az új 
ügykör gondozására külön népművelési 
ügyosztályt szerveztek, különös figyelem
mel arra, hogy ez az I. eredeti társadalmi 
jellegét ne érintse. Az állam csak előmozdí
tani, rendszeressé és tervszerűvé óhajtja 
tenni az I. terén folyó társadalmi munkát 
a társadalommal való szoros együttműkö
désben szükségesnek mutatkozó irányí
tással, vezetéssel, támogatással. E mellett 
legfelsőbb felügyeleti jogánál fogva a szük
séges ellenőrzést is gyakorolja. A vk. 
minisztérium vidéki hivatalos népművelési 
szervei a már említett törvényhatóságon
ként alakított Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottságok. Ezeknek feladatuk, hogy a 
társadalom körében az I. iránt érdeklődést 
keltsenek, ebbe a munkába bevonják az 
erre alkalmas társadalmi intézményeket, 
szervezeteket, egyéneket s közöttük köz
vetetten kapcsolatot teremtve, tevékeny
ségük tervszerűségét és összhangját biz
tosítsák. A bizottság elnöke a törvényható
ság első tisztviselője (alispán, polgármes
ter), ügyvezető elnöke a vármegyei kir. tan- 
felügyelő, a bizottság előadója, jegyzője és 
ügyvitelének intézője a népművelési titkár, 
akit a vk. minisztérium alkalmaz. A bizott
ság tagjai : a) a bizottság működési terüle
tén népműveléssel foglalkozó vagy e mun
kába bevonható társadalmi szervezetek
nek, intézményeknek két-két kiküldöttje ; 
b) a népművelés ügykörében érdekelt helyi 
közigazgatási hatóságok, állami intézmé
nyek képviselői ; c) a népművelés terén 
irodalmilag és gyakorlatilag kiváló ered
ménnyel működő egyének, akiket a vk. 
miniszter 5—5 évre kinevez. Számuk bi
zottságonként legfeljebb 5 lehet; d) az I.

M agyar P edag ó g ia i L ex ikon  I. 31



963 IskoMnkívüli népművelés 964

iránt érdeklődő s ezt erkölcsileg vagy anya
gilag támogató egyének, akiket a bizottság 
tagokul megválaszt. A bizottság szerve
zeti szabályzatát a törvényhatóság maga 
állapítja meg. Benne szerencsés módon 
egyesítve érvényesül az állami és társa
dalmi szempont. A legtöbb vármegyében a 
szervezet további kiépítése is megtörtént 
olyképpen, hogy az egyes községekben 
megalakultak a Helyi Népművelési Bi
zottság-ok.

Népművelési tájékoztató. A vk. minisz
térium 1925. a népművelési tevékenység 
belső, tartalmi egységének kialakítása és 
biztosítása végett kiadott „Népművelési 
Tájékoztató“-ban (szabad tanterv) meg
jelölte a népművelési tevékenység tárgy
köreit és a népművelés körében folyó isme
retterjesztés anyagát. Ehhez mérten a 
népművelő tevékenység különböző tárgy
körökből merítheti anyagát, de mindig 
figyelemmel kell lennie a helyi viszonyokra 
és a helyi művelődési igényekre. A nép
művelő tevékenység élőszóbeli formái a 
következők : a) ismeretterjesztő előadások 
(előadássorozatok), b) népművelési tanfolya
mok. Az ismeretterjesztő előadások célja 
elsősorban a szellemi érdeklődés és a mű
velődési vágy felkeltése. Egy-egy előadás 
fél óráig, de legfeljebb egy óráig tartson. 
Az ismeretterjesztő előadásokat ének-, 
zeneszámok, szavalatok, magán- és pár
beszédek, egyfelvonásos műkedvelői elő
adások élénkíthetik, amelyek a kedély
nevelés céljait szolgálják. A népművelési 
tanfolyam lehet : a) analfabéta, b) alap
ismeretterjesztő, c) általános ismeretter
jesztő tanfolyam. Az analfabéta tanfolyam 
célja : vagy csupán az írásnak és olvasás
nak, vagy ezenfelül a négy számtani alap
műveletnek megtanítása is. A tanítási 
órák száma csak írás-olvasás tanítása ese
tén 60 óránál, írás-olvasás és számolás 
tanítása esetén pedig 80 óránál kevesebb 
nem lehet. Egy-egy alkalommal a tanítási 
idő legföljebb 2% óráig tarthat. Egy 
analfabéta tanfolyamra 30-nál több tanuló 
nem vehető föl. A vk. minisztérium gon
doskodott arról is, hogy a felnőtt analfa
béták számára külön ABC- és külön olvasó
könyv szerkesztessék és adassák ki. Az 
alap-ismeretterjesztő tanfolyamok célja : 
az alapvető (elemi) ismereteknek a fel
nőttek gondolkodásához mért módon való 
megújítása, az esetleges hiányok pótlása 
és kiegészítése. Az általános ismeretter
jesztő tanfolyamok tárgyait a különböző 
helyi életviszonyok (erkölcsi, társadalmi, 
gazdasági, egészségi, települési viszonyok) 
figyelembevételével úgy kell összeválo
gatni, hogy a szerzett ismeretek a hall
gatóság mindennapi életébe bekapcsolód
janak és az iskola által nyújtott művelt
ség kiegészítésére, illetőleg továbbfejlesz
tésére s általában a lelki élet művelésére 
alkalmasak legyenek. Az alap-ismeret

terjesztő és általános ismeretterjesztő tan
folyamoknál az oktatási órák összes száma 
egy-egy tanfolyamon 60-nál kevesebb nem 
lehet s egy-egy alkalommal (hetenként 
egyszer, kétszer vagy háromszor) a tanítás 
2 y2 óránál tovább nem tarthat. A nép
művelési tanfolyamok hallgatásával az 
általános tankötelezettségnek eleget tenni 
nem lehet s ezért a tanfolyamokra csak 
azok az egyének iratkozhatnak be, akik 
a tanköteles koron túl vannak. Az előbb 
említett ismeretterjesztő tanfolyamokon 
kívül szervezhetők még népművelési jel
legű nyelvi, kézimunka, háziipari, ének-, 
zenetanfolyamok, közös elnevezéssel : Szé- 
chenyi-iskolák is. Azok a tanfolyamok 
azonban, amelyeknek kizárólagos célja, 
hogy valamely élethivatásra szakképzett
séget nyújtsanak s ezért kizárólag valamely 
meghatározott foglalkozási ág szakismere
teit közlik, mint szaktanfolyamok, a nép
művelési szervek hatáskörén kívül esnek. 
Az előadás formája rendszerint szabad elő
adás. Az előadásokat legtöbbször meg
beszélés is követi.

Statisztika. Az I. körében folyó ismeret" 
terjesztő tevékenység eredményeit 1925/26" 
tói 1930/31-ig a következő adatok mu
tatják :

Tartottak: 1925—26. 1930—31.
ismeretterjesztő előadást.......... 31.492 92.894
analfabéta tanfolyamot .......... 224 299
elemi ismeretterjesztő tanf. . . 180 446
á ltalános ismeretterjesztő tanf. 242 609

A tevékenység 1925/26-tól 1929/30-ig 
állandóan emelkedik.

Az összes népmŰY. összes tanf. 
órák száma száma

1925— 26................ 86.266 646
1926— 27...............  132.940 1.077
1927— 28................ 175.819 1.578
1928— 29................ 207.068 1.775
1929— 30...............  215.447 1.624
1930— 31...............  190.073 1.354

Előadók képzése. A  népművelési előadók 
kiképzésére eleinte csupán a vk. miniszté
rium rendezett nyári tanfolyamokat, újab
ban azonban már néhány iskolánkívüli 
népművelési bizottság is rendez ilyeneket, 
elsősorban tanítók, tanítónők, tanárok, 
tanárnők, legújabban pedig jegyzők, lel
készek, orvosok és közigazgatási szervek 
(szolgabírák) számára is. A népművelési 
előadók egységes és állandó irányítása 
érdekében a minisztérium tervbe vette 
az ú. n. népművelési szaktanácskozmá- 
nyoknak országszerte való rendszeresítését 
is. A tanító- és tanítónőképzőkben tanterv- 
szerűen ismertetik az I. ügyét s több tanító
képzőben gyakorlatilag is igyekeznek a 
leendő tanítókat népművelői feladataikra 
előkészíteni. A jegyzők képzésére szolgáló
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közigazgatási tamolyamok tanulmányi 
rendjébe is szervesen be van illesztve az I. 
ismertetése. A vk. minisztérium arra is 
törekszik, hogy az I. kérdéseit a különböző 
hitfelekezetek saját papjelöltjeik képzésé
ben megfelelő módon ismertessék. A nép
művelési előadók számára az előadásokhoz 
szükséges vezérfonalul és anyagforrásul 
A Magyar Népművelés Könyvei c. a vk. 
minisztérium könyvsorozatot szerkeszt, 
amelyben eddig 11 mű 14 kötetben jelent 
meg (3 új kötet sajtó alatt). Az előadók 
számára indultak meg továbbá a követ
kező, jelentősebb népművelési folyóiratok : 
Iskolánkívüli Népművelés, Pestvármegyei 
Népművelés s az Ifjúsági Vezető. Újabban 
a Néptanítók Lapja „Néptanítók Lapja 
és Népművelési Tájékoztató“ címmel jele
nik meg. A falu művelődési, gazdasági és 
szociális gondozásának szolgálatában áll 
a Falu című folyóirat, amely szintén nép
művelési jellegű.

Diapozitívek. Az élőszóbeli előadások 
szemléltetésére s élénkítésére diapozitív 
képek és filmek szolgálnak. A szükséges 
vetítőgépeket vagy a vk. minisztérium, 
vagy az iskolánkívüli népművelési bizott
ságok adják kölcsön a községeknek, vagy 
maguk a községek vásárolnak vetítőgépe
ket. Szükség esetén az állami és községi 
iskolák vetítőgépei is igénybevehetők nép
művelési célokra. A vk. minisztérium és 
az iskolánkívüli népművelési bizottságok 
a községeknek népművelési célokra hasz
nálandó vetítőgép beszerzésére mérsékelt 
segélyt is adnak. A vk. minisztérium 
kebelében Diapozitívkölcsönző Központ 
áll fönn. E gyüjteményközpontnak ma 
500 diapozitív képsorozata (körülbelül 
80.000 db diapozitív képpel), 33 mozgó
filmje (népművelési célú) és 128 db vetítő
gépe van. Innen népművelési célokra dia
pozitív képsorozatokat — sorozatonként 20 
fillérért — lehet kikölcsönözni. Ezenkívül 
ma már a legtöbb iskolánkívüli népműve
lési bizottság is rendelkezik saját vetítő
gépekkel és kisebb-nagyobb diapozitív 
gyűjteménnyel a saját területén lévő köz
ségek részére.

Népkönyvtárak. A  népművelési előadá
sokon szerzett ismeretek kiegészítésére 
és megrögzítésére s a további önművelés 
céljaira szolgál a könyv és folyóirat a köz
ségi közkönyvtárakban. A háború, a forra
dalmak és az ezeket követő zavarok 
folytán jóformán teljesen megsemmisült 
a világháború előtt szépen kifejlesz
tett könyvtárügyünk. Népkönyvtáraink 
felvirágoztatása végett 1927-től össze
sen 1555 új községi közkönyvtárt szer
veztek, még pedig a helyi műveltségi viszo
nyok kielégítésére négy típusban: I. nagy 
könyvtár (városi típus): 143 (250 kötettel); 
II. középkönyvtár (nagyobb községek szá
mára): 175 (170 kötettel); III. kis könyv

tár (kisebb községeknek): 930 (140
kötettel) ; és végül IV. tanyai könyvtár : 
307 (130 kötettel). E könyvtárak anyagát 
úgy válogatják össze ismeretterjesztő, szép
irodalmi és szakkönyvekből, hogy a könyv- 
állomány tartalmilag művelődési egységet 
alkosson. A könyvtárakat a vk. minisz
térium évenként egyenként kb. 10 kötettel 
gyarapítja. A vk. minisztérium Vándor
könyvtárakat is osztott ki a törvényható
sági iskolánkívüli népművelési bizottságok 
között a kisebb községekben való kikölcsön
zés végett. A népkönyvtárakba alkalmas 
művek jegyzékét a minisztérium által e 
célra alakított népkönyvtári bizottság állí
totta össze s egészíti ki évről-évre. Községi 
közkönyvtárakba csupán olyan könyvek 
szerezhetők be, amelyek e hivatalos jegy
zékbe fel vannak véve. — Népnaptárak. 
A nép számára való naptárak szellemi szín
vonalának emelése és a naptáraknak nép
művelési célokra való fölhasználása végett 
a vk. minisztérium népművelési ügyosz
tálya külön naptári bizottság által össze
állított közleményanyagot (ismeretter
jesztő és szépirodalmi anyagot) ingyen bo
csát minden évben a naptárkiadók rendel
kezésére. E közleményanyag ment minden 
politikai, társadalmi és felekezeti irányza- 
tosságtóí ; költségeit a vk. minisztérium 
népművelési ügyosztálya fedezi.

Rádió Szabadegyetem. A  helyszínen folyó 
népművelési tevékenység kiegészítésére 
szolgál a „Rádió Szabadegyetem“ néven 
működő intézmény keretében a központ
ból történő népművelés, amely az ismeret- 
terjesztésen kívül a nép zenei szórakozta
tását is ellátja. Hetenként egy órás nép
művelési rádióelőadás van. Mind az isme
retterjesztő, mind a zenei előadások első 
sorban a falusi és tanyai népnek szól
nak. A zene kizárólag csak magyar zenei 
termékek (főkép népi zenei termékek) elő
adására szorítkozik. Újabban a magyar 
szépirodalomból a nép számára alkalmas 
irodalmi termékek bemutatását is közve
títi a Rádió Szabadegyetem. Közrádiók 
beszerzésére a vk. minisztérium és az isko
lánkívüli népművelési bizottságok is adnak 
segélyt a községeknek. Néhány bizottság 
területén már a rádióelőadások pedagógiai 
feldolgozásával is kísérleteznek. Helyi nép
művelési előadó megfelelő beszélgetés ke
retében a hallgatóságot előkészíti a Rádió 
Szabadegyetem előadására, az előadás meg
történte után pedig közös megbeszélés ke
retében megvitatják a rádión közvetített 
előadások anyagát s a helyi viszonyokra 
alkalmazzék a tanulságokat. — Műked
velői előadások. A  népiélek ápoláséban igen 
fontos szerepet töltenek be nálunk a mű
kedvelői előadások, amelyeket vidéken 
igen nagy számban szerveznek. A Magyar 
Népművelési Titkárok Nemzeti Szövet
sége a vk. minisztérium népművelési ügy
osztályának kezdeményezéséből é3 irányí

31*
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tásával összeállíttatta a műkedvelői elő
adások céljaira alkalmas és ajánlható szín
művek jegyzékét, amely — az egyszerűbb 
szcenikai tájékoztatás mellett — a szín
művek rövid tartalmi ismertetését is közli. 
A műkedvelői előadások ügyét a belügy
miniszter a vk. miniszterrel egyetértve az 
1932. évi 109.000. számú rendelettel vég
legesen rendezte.

Kultúrházak, népházak. A népművelési 
tevékenység igazi otthonai a kultúrházak 
(népházak). Számuk a kultúrtermekkel 
együtt kb. 550, de a legutóbbi évek folya
mán sok új népház keletkezett. A kultúr- 
házakat (népházakat) a községek rend
szerint a maguk erejéből építik. Az utóbbi 
években egyre általánosabbá válik, hogy a 
hősi halottak emlékére a községek nem 
szoboremléket, hanem kultúrházakat emel
nek s ennek falán örökítik meg hőseik 
emlékét. — Zenekultúra. Az egyre jobban 
terjedő zenei idegenszerűségekkel szemben 
a magyar népzenének (magyar dalnak) a 
nép körében való megvédése és megőrzése 
érdekében a vk. miniszter az iskolánkívüli 
népművelés keretében a magyar népdalkincs 
egy részét grammofonlemezekre vétette 
föl, hogy a helyszínen grammofon útján 
szórakoztatás címén a magyar népdalkincs 
legszebb termékeit a nép között újból meg
elevenítse, illetőleg elterjessze. Ennek a 
mozgalomnak céljaira első sorozatként 34 
lemez készült kb. 100 zenedarab fölvételé
vel. A 2. sorozat 6 lemezből áll kb. 20 zene
darabbal. A vk. miniszter 100 grammofon- 
készüléket osztott ki az iskolánkívüli nép
művelési bizottságok közt e kezdeményezés 
céljaira. Végül megjegyezzük, hogy iskolán
kívüli népművelésünk magyar tehetségek 
védelmének szolgálatában is áll, amennyi
ben ilyen irányú kiállítások és hangverse
nyek rendezésével módot és alkalmat ad 
tehetséges ifjainknak és leányainknak arra, 
hogy tehetségük bontakozásáról az illetékes 
tényezők és a nagyközönség is tudomást 
szerezhessenek.

í r o d .  Déri Qy.: A m a g y a r U n iv e rs ity  E x ten s io n  
É v k ö n y v e i 1899— 1908. A  N épm űvelő  T á rsa sá g  a la p 
szab á ly a i (1908, 10 1.). A  pécsi s z a b a d o k ta tá s i k o n 
gresszus (1907) n a p ló ja , szerk . Pályi S. és Vörösváry F.
(1908) . Jancsó B. : A  s z a b a d o k ta tá s  o rszágos szervezete
(1909) . Boróczy K . : A falusi s z a b a d ta n ítá s  (1907, ism . 
M . P .  1918). Gulyái P . : A  n é p k ö n y v tá ra k  szervezése, 
fe n n ta r tá s a  és kezelése (1909). U. a . : N ép k ö n y v tá r i 
c ím jegyzék  I — I I I .  (1910, 1912, 1916). D. a. : N ép 
k ö n y v tá r i  p rob lém ák . Czettler J .:  M agyar m ezőgazda- 
sági szo c iá lp o litik a  c. m űvének  m ezőgazdaság i k u l tú r 
p o lit ik a  c. része  (1914). Molnár O. : Szociális pedagógiai 
in tézm ények  (1915). Katona B . : A  n épm űvelés  ú j 
rendszere  (1917). Gaal J .:  A fa lu  gondozása. T hessed ik  
S. é le te , a lk o tá sa i és m ű v e i (ism . M . P .  1918). Szent- 
irányi K . : F a lu s i  p rog ram m ok  (1920). Bene L . : A nép  
gondozása  (1921). Imre L .:  A fa lu  m űvelődése (1922). 
N épm üvelődési tá jé k o z ta tó ,  a  v k . m in . 1925/17.000. sz. 
rende le te  (1926, 18 1.). Az isk o lá n k ív u li népm űvelés 
ü g y v ite lé rő l szóló 882— 4/1600— 1930 V I I I .  f. szám ú 
k ö rren d e le t (1. N é p t. L . 1931, 3 . sz.). Bene L . : A z ism e
re tte r je s z tő  előadások  lé le k tan a , m ódszerei és eszközei 
(1926). Fekete J . : A m a g y a r népm űvelés kö rvona la i
(1930) . Bolton Fr. E. : A dolescens e d u ca tio n  (N ew  Y ork
(1931) . A  N ép t. L a p ja , M. P ., N épm űvelés, B p. Szem le, 
T á rsad a lo m tu d o m án y , Isk o lá n k ív ü li N épm űvelés, P es t-

várm egyei N épm űvelés, If jú ság i V eze tő , A  F a lu , M agyar 
Szemle c. fo ly ó ira to k  idevágó  c ik k e i. —  k é p é r t .  
(M. P.) P á ly i S. : E lső  v id é k i n é p ak a d é m iá n k  (1906, 
49). D ékány  J .  : A nevelés isk o lán k ív ü li tén y ező i (1912). 
K áro ly i S. : Az isko lánk ívü li n é p o k ta tá s  és a  n é p jó lé t 
(ism . 1917). H egedűs J . : A s z a b a d o k ta tá s  lényege és 
m ódszere (1915). U. a. : A szab . o k t. ú j k o rsz ak a  (1921). 
R a d á k  O . : Ű jab b  tö rek v ések  a  szab . o k t.  te ré n  (1922). 
U . a . : Ú ja b b  tö rek v ések  az  isko lánk ívü li n é p m ű 
velés te ré n  (1924). Gorzó D . : A  S zabad  L y ceu m  
30 éves m űködése  (1929). A rád ió  az isko la  és a  köz- 
m űvelődés szo lg á la táb an  (1927). N épm űvelő  sze m in á 
riu m  (N . L . 1929, 31— 32. sz.). M it ta n u lh a tu n k  a  
népm űvelési ta n m e n e te k tő l (N . L . 1931, 5. sz.). Tom - 
csány i J . : D em okrácia  és k u ltú ra  (N . L . 1931, 13. sz . 
W o le rt L . lengyel ped . Író  ilyen  c. m u n k á já n a k  ism er
te tése ). A  cseh  isk o lán k ív ü li népm űvelés  (N . L . 1931, 
1 6 . sz.). Nevetős.

Island (1927 : 103.317 lak.). Volt 54 ál
landó -f- 157 vándoriskola = 2 1 1  elemi 
népiskola ; 3312 fiú- +  3173 leány- =  6485 
tanulóval; 220 tanítóval +  98 tanítónő
vel =  318 tanerővel és 693 osztállyal. .V ö. 
Danmarks Statistisk Aarborg 1929.

Ismeret (és ismeretszerzés). A  nevelés- 
tudomány egyik legfőbb kérdése ez : mit 
tanítsunk, mily I.eket közöljünk a növen
dékkel? Az iskolai I.ek kiválasztásának 
nehéz kérdését a tanítástervnek kell megol
dania, amelynek megszerkesztésében arra 
kell törekedni, hogy a tanuló önmagukban 
értékes ismeretekre tegyen szert, amelyek 
egyúttal a lelki életet is minden irány
ban kiművelik (anyagi és alaki képzés). 
Amennyire e szempont valamelyike túlteng, 
előáll a didaktikai materializmus, ill. for
malizmus, mint helytelen és egyoldalú 
irányzat : az első azt a törekvést jelenti, 
hogy minél több értékes tudásanyagot 
halmozzunk fel a növendék lelkében, az 
utóbbi elv viszont fontosabbnak tartja a 
növendék lelki erőinek (értelem, emléke
zés, figyelem stb.) gyakorlását, kiműve
lését, mint azt az I.anyagot, amelyen ez 
történik. Idetartozik továbbá a didaktikai 
utilitarizmus és idealizmus elvi ellentéte 
is : az előbbi irány a (különböző értelem
ben vett) hasznos, az utóbbi az önzetlenül 
is értékes I.ek iskolai tanítását tűzi ki 
célul. A választás a két nézet között a mű
veltség eszméjének alapján, vagyis a neve
lés célkitűzésén, végső elemzésben a világ
nézeten fordul meg. További pedagógiai 
kérdés : hogyan közöljük a kiszemelt isme
retanyagot? A mai pedagógiai írók nagy 
része szemére veti a régebbi nevelésnek, 
hogy ismeretközlési módszereivel a nö
vendéket szellemi passzivitásra kárhoz
tatta, verbalizmust honosított meg és 
nem törődött azokkal a típusos egyedi 
eltérésekkel, amelyek a felnőttek I.szerzési 
módja és a fejlődő növendéké között fenn- 
állanak s általában előnyben részesítette a 
közlendő I.ek logikai rendszereit (kompen
diumok) az ismeretszerzés gyermek- és 
ifjúkori pszichológiájával szemben. A nö
vendék szellemi tevékenységének hang- 
súlyozása vezetett el a jelen pedagógiai 
törekvések körében a „tanuló-iskola“ és a 
„tett-iskola“ szembeállításához (Lay), to-
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vábbá az „école active“ (Ferriére) és a 
„munkaiskola“ (Kerschensteiner) gondo
latához, amelyek mind a tevékeny ismeret- 
szerzéssel kívánják helyettesíteni a puszta 
ismeretközlést. Az ismeretszerzés formális 
fokozatait az amerikai pszichológusok nem 
találják azonosnak a valóságos, konkrét 
ismeretszerzés folyamatával, a tapasztalás 
által gazdagodó tudásalakulással. „Her- 
bart módszere a gondolkozást úgy tekinti, 
mint egy véletlen incidenst az ismeretszer
zésben, pedig megfordítva, egy ismeret 
megszerzését kellene véletlen incidensnek 
tekinteni a gondolkozás kifejlődésében“ 
(Dewey).

í r o d .  Clajmréde : P sy ch o l, d e  P E n fa n t  (192611, 181. 
1. f.). W. A. L ay: E x p e rim . D id a k tik  (1920*)-

V. H.
Ismétlés (osztály, l.még Éretts. v.). A tör

vényes rendelkezések szerint a középisko
lában az a tanuló, akinek a tanév végén a 
rendes tárgyak közül — ide nem számítva 
a testgyakorlást — kettőnél több elég
telen érdemjegye van, továbbá azok, 
akiknek egy vagy két tárgyból enge
délyezett javító vizsgálata nem sikerült, 
osztályismétlésre utasíttatnak. A polg. 
iskolában — a testgyakorlást, szépírást és 
az ének techn. részét nem tekintve — kettő
nél több elégtelen jegy következménye 
az osztályismétlés. A Polg. isk. Rendt. 
177. §-a szerint a szépírás csak akkor 
nem esik beszámítás alá, ha első ízben 
kap belőle a tanuló elégtelen jegyet. 
A magaviseletből kapott négyes érdemjegy 
bukásnak nem számít. Az elemi iskolában 
a tanév végén a tanítótestület állapítja 
meg az osztályismétlés esetleges szükséges
ségét. L. még : Javítóvizsgálat.

E  é p é r t .  A z „ ism é tlő “  d iá k  (M . P .  1912; 300). 
K o v á ts  A l . : A  nép isko la i o sz tá ly ism é tlé s  (M . P .  1916). 
ö n k é n te s  is m é tlő k  (M. K . 1927, 140). Pcch.

Ismétlőiskolák : 1. Továbbképző iskolák.
Isokratcs (Kr. e. 436—338). Sokrates- 

nek, másrészről a sophistáknak tanít
ványa, aki először állította össze a jól ne
velt és művelt ember kellékeit, ő  tette 
a retorika tanulmányát általános enciklikus 
művelőeszközzé, amikor az ékesszólást 
összekapcsolva az erkölcsi törekvéssel, azt 
a felfogást vallotta, hogy aki helyesen be
szél, az helyesen gondolkodik. Tanítási 
gyakorlatában az ékesszólás gyakorlását 
többre tartotta, mint az elméletet, s a 
sophistákkal szemben a tehetség fontos
ságát is elismerte. Szerinte az ékesszólás 
nevelőértók tekintetében fölötte áll a köl
tészetnek is, mert a valóságra vonatkozik 
s a gondolatok világosságával és szabatos
ságával formálja az értelmet és a lelket. 
Az iskolába a humanizmussal jutott be 
a középúton járó stílusa miatt s a filoló
giának abban a korában olvastatták külö
nös szeretettel, amelyben még nem tettek 
különbséget eredeti és utánzat között, és 
főként az újabban tőle elvitatott Demo-

nikoshoz intézett levelet olvastatták az 
erkölcsi nevelésre vonatkozó fejtegetései 
miatt. Magyarországon is olvasott író volt 
az iskolákban, különösen a protestánsoké
ban (Besztercebánya, Tiszántúl). A mai 
felfogás kiszorította a kötelező iskolai 
olvasmányok közül, miként általában a gö
rög szónoki próza képviselőit, azon meg
gondolás alapján, hogy bármennyire is 
nagy a retorika jelentősége az ókorban s így 
a görög életben, mégis engednie kell más 
centrális jelentőségű olvasmányoknak; ez 
megtörténhetik az antik világ képének ká
rosodása nélkül, mert a latin tanításban 
Cicero beszédei amúgy is helyet foglalnak 
s az antik ékesszólást formai tekintetben 
világosabban állítják a tanulók elé, mint a 
görögök. Jirka.

Istenes Károly (1880—) gyógypedagó
gus, a siketnémák bp. áll. intézetének ig. 
és a gyógyped. tanárképző tr. M .: A dado
gás és pöszebeszéd gyógyítása (1914). A  
siketnémák élet-, lélek- és neveléstana 
(1923). A beszédhibák javítására szolgáló 
áll. tanfolyam 25 éves története (1925). 
Statiszt. adatok a siketnémákról orvosi 
vélemények alapján (1925).

István, Szent, nevéhez fűződnek a hazai 
nevelésügy történetébe tartozó legelső 
adataink. Egyik életrajzában, az ú. n. 
kis legendában olvassuk, hogy gyermek
korában teljes jártasságot szerzett a „gram
matikai művészet“ tudományában. E ki
fejezésnél a középkor hét szabad művésze
tére, legalább is a trivium tárgyaira kell 
gondolnunk. Alig fogadhatjuk el a nagyobb 
Gellért-legendának azt az adatát, hogy 
Szent Adalbert volt István nevelője. A 
prágai püspök megfordult ugyan Géza 
fejedelem esztergomi udvarában, egyéni
ségének és még inkább hazánkban megtele
pedett rokonszellemű társainak hatása 
kétségkívül részes volt Szt. I. gondolkodá
sának és jellemének kialakulásában, azon
ban hosszabb időt Szent Adalbert nem töl
tött nálunk. Biztosra vehetjük azonban, 
hogy Szt. István atyjának már nyugati min
tákhoz simuló udvarában a korszokásnak 
megfelelő gondos fejedelmi nevelésben 
részesült. Első hadjáratának kezdetén, a 
Koppány elleni harcra való elinduláskor a 
krónika szerint hű bajor lovagjai a Garam 
vize mellett karddal övezték az ifjú ural
kodót, ami a középkor lovagi nevelésének 
szokásaira emlékeztet. Maga Szt. I. is szí
vén viselte fiának és remélt utódának, 
Imre hercegnek helyesirányú fejlődését. 
Nevelőjének a nagyobb Gellórt-legendá- 
ban fenntartott hagyomány szerint Szent 
Gellértet tette meg. Még ha e későbbkori 
értesítés hitelét kétségbe akarnánk is 
vonni, arra gondolhatunk, hogy a hagyo
mány mind Szt. I.nak, mind fiának alak
jában egy-egy kiváló személyiségnek azt a 
közvetlen, egyéni hatását kereste mintegy 
lélektani magyarázatul, amelynek, mint
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általában rendkívül fontos tényezőnek, a 
középkorból is oly sok fényes példáját 
ismerjük. Imre herceg személyével kap
csolatos hazai irodalmunk legelső pedagógiai 
célú terméke a „De institutions morum ad 
Emericum ducem“ c. paraenetikus mű, 
amelyben a királyi atya útmutatásokat ad 
fiának, hogy milyen kötelességeket és tu 
lajdonságokat kell szeme előtt tartania, 
ha Istennek tetsző, országa javát és alatt
valóinak üdvét előmozdító uralkodóvá 
akar lenni. Ilyen célú, a fejedelemnevelés 
körébe tartozó műveket a külföld irodalma 
is ismer. A mű bevezetése az isteni világ
rendből indul ki, erre vezet vissza minden 
földi hatalmat és méltóságot, aminők a ki
rályságok, hercegségek, főpapi és más 
hivatalok. Viselőiknek az a hivatásuk, hogy 
az isteni és az ezeknek megfelelő polgári 
törvények, valamint bölcs megfontolás 
alapján parancsokkal, rendelkezésekkel és 
tanácsokkal vezessék az alájuk rendeltek 
életét. Ugyanilyen hivatású fellebbvalója 
az atya is gyermekének, aki viszont a szülői 
parancsokkal és tanácsokkal szemben en
gedelmességgel tartozik : az engedetlen
séget szigorú büntetéssel sújtja az Úr a 
szentírási példák tanúsága szerint. „Hogy 
ilyesmi ne történjék veled, — fordul köz
vetlen hangon Szt. I. fiához — engedel
meskedjél nekem, fiam ! Gyermek vagy, 
aki gazdagsághoz, puha párnákhoz szok
tál, mindenféle gyönyörűségben neveltettél 
és még nem ismered azokat a fáradalmakat, 
amelyekben én immár majdnem egész 
életemet eltöltöttem. Már itt van az ideje, 
hogy ne csupán a vánkosok kényelmében 
legyen részed, ami tunyává és kényessé 
tenne s az erények pusztulására, a hibák 
megnövekedésére és a parancsok megveté
sére vezet, hanem idestova keményebb bá
násmódra van szükséged, amely hajla
mossá tegye értelmedet arra, amiket pa
rancsolok.“ Az egész bevezetésben, de főleg 
idézett részeiben határozott nevelői szem
pontok és elvek mellett Szt. I. szülői sze
retőiének egyéni színezetű vonásai is ki
domborodnak. Általános alapgondolatul 
szolgált a mű számára a nevelés és irányí
tás kötelességének és jogának tekintélyi 
elvre helyezése és erkölcsi forrásra, az isteni 
rendelkezésre való visszavezetése. Mint a 
nevelői eljárás részletes elve áll előttünk 
az a felfogás, hogy bizonyos korig indokolt 
az enyhébb és kényeztető bánásmód, de 
serdültebb koron túl alkalmazva, káros 
következményekkel jár. Megfelelő időben 
helyénvaló és szükséges a szigorúbb neve
lés, amely a fáradalmaknak és önmagunk
nak legyőzésére s ennek útján a másoknak 
való engedelmeskedésre szoktat. Végül 
mintegy a kora ifjúságától sok viszontag
ságon és veszedelmen keresztülment apá
nak az az ösztönszerű törekvése is meg
csendül itt, amely fiának legalább kicsiny ] 
korában szeretne derültebb életet bizto- |

sítani, anélkül azonban, hogy elfogult túl
zással a kényeztetés veszedelmét és a kellő 
korban való edzésnek nagy nevelői fon
tosságát fel ne ismerné. Nem véletlen, 
hogy az Imre hercegnek szóló erkölcsi 
oktatás szövegét törvényeink régi gyűjte
ményei tartották fenn. A középkor törvé
nyeinek sorában szorosan jogi természetű 
szabványok mellett nem egyszer találko
zunk intelmekkel és általános hangú irá
nyításokkal is. Ilyenek pl. Szt. I.nak azok 
a törvénycikkelyei, amelyekben a keresz
tény hit tiszteletét, a papok munkájának 
megbecsülését vagy a társadalmi béke fon
tosságát köti alattvalói lelkére. Ezekben 
a törvényekben Szt. I. mint nemzetnevelő 
jelenik meg előttünk. Uralkodása alatt 
történt hazánkban az első iskolák (kápta
lani és kolostori) felállítása (ezekről 1. o.).

Madzsar.
Itarcl, Jean (1775— 1838) a párizsi siket- 

némaintézet orvosa, aki hírnevét az avey- 
roni erdőben (1801.) talált, elvadult álla
potban élő gyengeelméjű fiún végzett 
nevelési gyakorlataival alapította meg. 
Ma is értékesek I.nak a gyengeelméjűkön 
végzett tervszerű nevelői kísérletei, külö
nösen pedig érzékszervi gyakorlatai, ö  írta 
le elsőnek az értelmi képességek megsérü
léséből eredő (halló) némaságot is. Éltes.

ítélőképesség. Az I. a gondolkodásnak 
egyik legfőbb diszpozíciója, amely az 
ítélőfunkcióban nyilvánul. Az ítélésben 
vonatkozásokat létesítünk a szemléleti és 
képzettartalmak között s e vonatkozások 
értékétől függ gondolkodásunk értéke is. 
A pedagógusok közül sokan (először a po
rosz Rochow) az I. fontosságának meg
felelően külön gondolkodási gyakorlatokat 
vezettek be az oktatásba, amelyek nálunk 
mint „beszéd- és értelemgyakorlatok“ 
foglaltak helyet a tanítástervekben. Való
ságban azonban ilyen külön értelemgyakor
latokra nincs szükség, mert minden iskolai 
tárgy, még a szótlan ügyességek is, elegendő 
indítást foglalnak magukban a gondolko
zás és az I. gyakorlására. Gondolkodni 
a gondolkodás által tanul meg a növendék ; 
különösen nagy segítségére van azonban 
a gondolkozás hibátlanságának, szabály- 
szerűségének és rendszerességének öntuda
tos kialakításában a logika és a filozófia, 
amely utóbbi a rendszeralkotásnak ifjú
kori erős ösztönzéseit helyes mederbe t e 
reli, anélkül, hogy a gondolkozás önállósá
gát veszélyeztetné. Azonkívül az oktatás 
módszerei (1. o.), különösen azok, amelyek 
a növendékkel találtatják meg a követ
keztetés eredményeit, továbbá a „gene
tikus“ módszer (1. o.) különösen alkalma
sak az I. fejlesztésére. Az erkölcsi I. vizs
gálatára szolgálnak az ú. n. jellempróbák 
(karakter-tesztek), amelyek az erkölcsi 
ítélés helyességét, az értékelés finomságát 
stb. vannak hivatva megállapítani, 

í r o d .  Habrich : P ä d . P sy ch o l. I .  (1921*), 255. 1. f.
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Barth : E lem e n te  d e r E rz . u . T Jn te rrich tsleh re  (19231“, 
390 .1. f.). U rte il ,  U rte ilsb ild u n g  : Päd. Mag. 102., 167. 
204., 456., 870. sz. y .

Izraelita oktatásügy, a) Óvodát csak két 
izr. hitközség tart fönn : a pesti és az 
óbudai, b) Elemi iskola. Az első nyilv. zsidó 
elemi iskolák hazánkban II. József császár 
uralkodása alatt létesültek. A türelmi ren
delettel kapcsolatban a hitközségeknek kö
telességévé tétetett, hogy nyilvános isko
lákat állítsanak. Az első ilyen iskolák 
Óbudán, Pozsonyban, Aradon, Makón, 
Pápán, Nagykanizsán jöttek létre. II. Jó- 
esef után hanyatlás állt be e téren. Külö
nösen a napóleoni háborúk alatt, a deval
váció és az általános elszegényedés követ
keztében az iskolák legnagyobb része be
zárul. A reformkorszakban (1825—48) 
ismét lendületet vesz a zsidó népiskolaügy. 
A hitközségek egymásután á'lítanak isko
lákat és hajlékokat építenek nekik. A taní
tás nyelve akkor még általában a német ; 
a magyar nyelvet sokszor bejáró keresztény 
tanítók tanítják. E hitközségi iskolák ren
desen 2—3 osztályúak, de minden osztály 
többnyire két évfolyamú, úgyhogy a ta
nuló 4—6 évet töltött az elemi iskolában. 
A főtárgy a vallástan volt ; nagy gonddal 
tanították még a németnyelvű fogalmazást 
és a szépírást. Az abszolutizmus korában 
több száz zsidó elemi iskola volt hazánk
ban, de 1865-ig csak 29 volt teljesjogú ; 
ennyinek adatott meg a jog magántanulók 
megvizsgálására és államérvényes bizonyít
ványok kiadására. A háború előtt Nagy- 
Magyarországon 416 zsidó elemi isk. volt 
852 tanítóval ; 356 iskola részesült állam
segélyben. Közvetlenül a háború után 
Csonka-Magyarországon 197 zsidó elemi 
isk. volt. Ama miniszteri intézkedés követ
keztében, amely a 30-nál kisebb tanuló-lét
számú iskolától megvonja az államsegélyt, 
több iskola bezárult. 1931-ben 140 zsidó 
elemi isk. van 185 férfi és 99 női tanerővel. 
Közülük kongresszusi 53, ortodox 79, 
status quo 8 iskola, c) Polgári iskola. Van 
4 fiú- és 6 leányiskola. Fiúiskolák : Bp.en 
a  Pesti izr. hitközségé és az Aut. őrt. 
hitközségé, Miskolcon és Pápán. Leány
iskolák : Baján, Bp.en a Pesti izr. hitköz
ségé és az Aut. őrt. hitk.é, Debrecenben, 
Miskolcon és Vácott, d) Reálgimnázium 
van 2: az egyik a Pesti izr. hitk. alapítványi 
reálgimnáziuma, amely a Freystádtler, 
Wahrmann és Taub egyesített alapítvá
nyokból létesült. Az iskola tantervét még 
1909. Kármán M. dolgozta ki, de csak 
1919. nyílt meg az iskola 2 párhuzamos első 
osztállyal. A másik a debreceni zsidó reál- 
gimnázium. Alapítója és fenntartója a 
debreceni status quo hitközség. Első osz
tálya az 1921/22. tanévben nyílt meg s az 
1928/29. tanévben lett teljes nyolcosztályú.
e) Humanisztikus gimnázium a Rabbiképző 
Intézet alsó tagozata (1. alább k alatt).
f) Leánygimnázium : 1 v a n : a Pesti

izr. hitk. alapítványi leánygimnáziuma. 
1919. létesült és 1924. tartotta első érett
ségijét. g) Reáliskoláia a hazai zsidóságnak 
nincs (volt 1 Vágújhelyen). h) Felsőkeres
kedelmi iskola van 1 : Nagykanizsán, 
i) Országos izraelita tanítóképző-intézet. A vk. 
minisztérium vezetése és rendelkezése alatt 
álló e tanintézet 1857. létesült az Izr. Iskola
alap vagyonából. Ez az iskolaalap a magyar 
szabadságharc leveretése után jött létre. 
Ugyanis Haynau a magyar zsidóságot 
2,300.000 forint hadisarccal sújtotta a 
szabadságharcban való részvételéért ; ezt 
az összeget I. Ferenc József 1850. leszállí
totta egymillió forintra és kötelezte a 
magyar zsidóságot, hogy abból egy zsidó 
kultusz- és iskola-alap létesíttessék. Ebből 
az alapból állították föl az Orsz. Rabbi
képző Intézetet (1. k alatt), valamint az 
elemi mintafőtanodát, amelyből az izr. 
tanítóképző alakult. Az intézet eleinte 
3, majd 4, 1924 óta 5 évfolyamú. A képe
sítővizsgálatot tett növendékek államérvé
nyes oklevelet kapnak. A világi tantár
gyakra nézve minden tekintetben az állami 
tanterv irányadó ; a vallástani oktatás na
gyon intenzív, úgyhogy a végzett növen
dékek középfokú iskolában is taníthatnak 
vallástant. Gyakorlati kiképzésüket a nö
vendékek az intézettel kapcsolatos hatosz
tályú, két tanerős, koedukációs elemi isko
lában nyerik. Az intézetnek kántortan
folyama, valamint leventeoktatókat képző 
tanfolyama is van. A kb. 50 bennlakóra 
kontemplált intemátus még kiépítésre vár. 
Az intézet állapotára és működésére fel
ügyel s gazdasági ügyeit intézi az igazgató- 
tanács. Ennek elnöke a tanítóképző-intéze
tek kir. főig.ja, tagja a vk. minisztertől ki
nevezett izr. felekezetű 5 igazgatótanácsos 
és az intézet igazgatója. Az állami felügye
letet a vk. miniszter az 1929 júliusában az 
állami tanítóképzők számára kiadott új 
Rendt. Szabályzat értelmében a tanító
képzőintézetek kir. főigazgatósága útján 
gyakorolja, j) Izr. tanltónőícépző-intézet az 
1929/30. tanévben nyílt meg az első osz
tállyal Miskolcon. Fenntartója az izr. hitk. 
k) Rabbiképzö-Intézet. 1877. létesült az 
Izr. Iskola-alap vagyonából (1. Orsz. Izr. 
Tanítóképző-Intézet). IV. Károly király 
engedélyével 1917. felvette a „Ferenc 
József“ nevet, így teljes neve : Ferenc Jó
zsef Orsz. R. I. Két tagozatból áll : az öt 
évfolyamú alsó tagozatból, amely megfelel 
a humanisztikus gimnázium felső négy 
osztályának s az ugyancsak öt évfolyamú 
felső tagozatból, amelynek növendékei a 
bp. egyetem bölcsészeti karának is hall
gatói. A Rabbiképző Intézet a vk. minisz
térium felügyelete alatt áll, amely jogát 
az alsó tagozatot illetően a bp. tanker, 
főigazgatóság, a felső tagozatot illetően a 
24 tagból, rabbikból és világiakból álló, 
miniszterileg kinevezett vezérlőbizottság 
útján gyakorolja.
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Izraelita hitoktatás és felügyelete. Az izr. 
hitoktatás nem egységes tanterv szerint 
történik, mert maga a felekezet sem egy
séges szervezetű. A legtöbb izr. elemi és 
középfokú iskolára a Pesti izr. hitk. iskolái 
számára az 1904. megállapított tanterv 
irányadó, amelyet Munkácsi B., a Pesti izr. 
hitk. tanügyi felügyelője készített. E tan- 
terv szerint, amelyet most akarnak vala
mennyi kongresszusi elemi és középfokú 
iskolára kötelezőleg kiterjeszteni, az izr. 
hitoktatás célja a zsidó vallás alaptanainak 
és intézményeinek lehetőleg az ősi szent
könyvek alapján való tanítása, a zsina
gógái istentiszteletnek, úgyszintén a zsidó 
vallás és nép történetének ismertetése. 
Az izr. hitoktatás felügyeletét a vk. min. 
57.121/1906. sz. körrendeletével az izr. 
iskolaszékekre hízta valamennyi iskolában. 
A vk. min. 92.075/1909. sz. rendelete értel
mében az iskolaszék kizárólag csak az 
elemi népiskolában jogosult a hitoktatásra 
felügyelni. A középfokú iskolákban a fel
ügyeletet egyrészt az izr. hitközség tanügyi 
felügyelője, másrészt a hitközség által 
kinevezett szakfelügyelők végzik, akik
nek hatásköre az elemi iskolákra is ki
terjed.

Izr. Siketnémák Orsz. Intézete. Ennek 
az intézetnek alapját Fochs A. vetette 
meg 1874. végrendeletileg hagyományo
zott 485.000 forinttal. Az alapító az I. ke
zelésével a Pesti izr. hitközséget bízta meg. 
A növendékek képzése teljesen az állami 
intézetek számára érvényes tanterv alap
ján történik, m. p. 8 évfolyam keretében ; 
ezt 1929 óta egy előkészítő évfolyam előzi 
meg. Az intézetnek alapítása óta ezernél

több növendéke volt. Az 1931/32. tanév 
elején a növendékek száma 49.

Izr. Szünidei Gyermektelep-Egyesület. 
1909. létesítette a Pesti izr. hitközség, hogy
7—13 éves szegény iskolásgyermekek nya- 
raltatását tegye lehetővé. Két nyaraló
telepe van : Balatonbogláron és Diósjenőn. 
A szükséges költségeket részint a Pesti izr. 
hitközség és más felekezeti intézmények 
fedezik, részint társadalmi úton gyűjtik 
össze. 1931-ben 710 gyermek nyaralt a két 
helyen 4—4 hétig.

Izraelita Vakok Intézete (Wechselmann 
Vakok Tanintézete). Lovag Wechselmann I. 
és neje Neuschloss Zsófia alapították ezt az. 
intézetet 1891. végrendeletileg hagyomá
nyozott 1,400.000 koronás alapítvánnyal 
Az intézet 1908. nyílt meg a Pesti izr. hit
község kezelésében. A növendékek mind 
bennlakók ; eltartásuk ingyenes, az inté
zettől kapnak ruházatot és tanszereket is. 
Kiképzésük 8 évig tart, ebből 5 év az elmé
leti, 3 év az ipari oktatás (kefekötés, szék
fonás). A kedélyképzés céljából a növen
dékek zenei oktatásban részesülnek ; az 
eszperantó nyelvet is tanulják, hogy kül
földi vakokkal érintkezhessenek. Fenn
állása első 20 évében az intézetnek 88 nö
vendéke volt, akiknek a valamivel kisebbik 
fele keresztény. Az intézet Nagy-Magyar- 
országra volt tervezve, ép ezért a tanuló
létszám most apadó tendenciát mutat. 
Az 1931/32. tanév elején a növendékek 
száma 10.

í r o d .  Barna és Csalási: A  m agy . is id ó  fe lekeze ti 
isk . m o n o g rá fiá ja  (1896). Rosenberg: A  zsidó  nép isko la  
a  h a g y o m á n y  k o rsz ak á b a n  (M agy. Zsidó  Szem le 1890.
év i.) . Szemete.

Jablonkay Gábor (1874— 1930) jezsuita 
tr. és író. 1926— 1930. a kalocsai J. t. gimn. 
ig. Főbb m. : A Máriabesnyői töredék
(1910). Taxonyi János XVIII. sz.beli magy. 
író élete és erkölcstanító példatára (1910). 
Az inductio Verulami Bacon előtt és után
(1916). Loyolai sz. Ignác élete és működése 
(2 köt. 1921). A Jézus-Társaság magy. 
rendtartományának memoranduma a tan
tervreformról (1922 és 1926). Bevezető elő
adások a kér. filozófiába (1923). Filozófiai, 
pedagógia-történeti, irodalmi tanulmányok 
különféle folyóiratokban. Életrajzát v. ö. 
a kalocsai jezs. gimn. 1929—30. értesítő
jében.

Jacotot: 1. Hamilton.
Jacquin Miklós József (1727—1817) or

vos, természettudós (bot anikus és kémikus), 
Mária Terézia által a Selmecbányái bányá

szati intézethez kinevezett első tanár, aki 
ott 1763—69 a gyakorlati bányászatot és 
vegytant tanította. Előbb és utóbb Bécsben 
működött, 1753—59 Nyugat-Indiában 
gyűjtött növényeket a bécsi császári kertek 
számára. Csupán botanikai munkái 20 kö
tetre rúgnak. Arcképét 1928. leplezték le 
a soproni bányamérnöki és erdőmémöki 
főiskolában ünnepi beszéd kíséretében.
L. az intézet 1927/28. értesítőjét ; tov. 
Fináczy : Mária Terézia I., 260—61.

Jaeger, Werner (1888—) klassz, filoló
gus és filozófus ; 1921 óta berlini egy. tr., 
Wilamowitz utóda, a szűkebb körben ú. n. 
„harmadik humanizmus“ egyik vezető 
egyénisége. M. : Entstehungsgeschichte d. 
Metaphysik d. Aristoteles (1912). Humanis
mus u. Jugendbiklung (1921). Stellung u. 
Aufgaben d. Universität in d. Gegenwart 
(1924). Antike u. Humanismus (1925).
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Platós Stellung im Aufbau d. griech. Bil
dung (1928). Több tud. folyóirat szerk.

Jaensch, Erich Rudolf (1883— ). 1913 óta 
a filozfóia tr. és a pszichológiai intézet ig. 
a marburgi egyetemen. Az 1907 (Urban - 
tschitsch) óta ismert, az utókép és a képzet 
között álló eidetikus (1. o.) szemléleti ké
peket J. vetette alá először rendszeres vizs
gálatnak. Főiránya azonban inkább a 
tipológiai kutatás, amelynek további ered
ménye a gyermek- és ifjúkor lélektana 
(szemben a felnőttek pszichológiai törvé
nyeivel), majd pedig a művészetek lélek
tana, amely J. szerint éppen az eidetikus- 
gyermekkori pszichológia alapján érthető 
meg leginkább. J. ellenzi az alakpszicho
lógiát s egy filozófiai antropológia kiépí
tésére törekszik. A pedagógiát Natorp 
után : „konkrét filozófiának“ tekinti. M. : 
Über die Wahrnehmung d. Raumes (1911). 
Untersuchungen für Tonpsychologie. Über 
Grundfragen der Farbenpsychologie (Ber. 
d. VI. Kongr. f. exper. Psych. 1914). Zur 
Methodik experimenteller Üntersuchungen 
an optischen Anschauungsbildem (Ztschr. 
f. Psych. 1920). Über die Vorstellungswelt 
der Jugendlichen u. den Aufbau des intel
lektuellen Lebens. I. Paula Brusse. Über 
die Gedächtnisstufen u. ihre Beziehung 
zum Aufbau der Wahrnehm ungswelt
(Ztschr. f. Psych. 1920—21). Die Eidetik
(1925). Über den Aufbau der Wahmeh- 
mungswelt u. die Grundlagen der mensch
lichen Erkenntnis (1927). Pestalozzi : Der 
Geist u. das Erbe seines Wirkens im Licht 
der Gegenwartsaufgaben u. Kultur (1927). 
Neue Wege der Erziehungslehre u. Jugend
kunde (1928) stb. Szerk. : Monographien 
zur Grundlegung der philosophischen 
Anthropologie u. Wirklichkeitsphilosophie, 
amelynek 1. és 2. kötetét (Wirklichkeit u. 
Wert in der Philosophie u. Kultur der Neu
zeit és Grundformen menschlichen Seins) 
ö írta. V. H.

Jahn, Friedrich Ludwig (1778— 1852) a 
német torna megalapítója, akit honfitársai 
a Turnvater, Vater Jahn jelzővel tiszteltek 
meg. Jeligéje : „Frisch, frei, fröhlich, 
fromm“ . Már gimnazista korában kalan
dokon járt az esze. Papnak készült, de 
Fichte filozófiájának hatása alatt tanító 
lett, majd 1809. Berlinben gimn. tr. Itt 
állította fel 1811. az első tornaintézetet, 
amelynek akkora sikere volt, hogy Német
országban sok helyen hasonló intézetek 
létesültek. Minthogy azonban a rendszeres 
és társas tornázás szervezetekben egyesí
tette az ifjúságot, az állami hatalom előtt 
gyanússá vált : a tornatermeket a forra
dalom fészkeinek tekintették és 1819. be
tiltották, J .t pedig kétévi várfogságra 
ítélték, de fellebbezés folytán szabadon 
bocsátották. Ettől kezdve nagy irodalmi 
tevékenységet fejtett ki a német nyelv 
tisztítása és a német faji önérzet fejlesztése 
érdekében. Tornarendszere nálunk is meg

honosodott és sokáig érvényben volt 
iskoláinkban. A testnevelés és módszerei
nek haladásával, valamint új rendszerek 
megismerésével mind jobban kiderült, 
hogy a német vérmérsékletnek megfelelő 
rideg szabadgyakorlatok és a túlságba vitt 
szertorna a jóval élénkebb s szabadabb 
mozgásra vágyó magyar természet igényeit 
nem elégítik ki. Ennek folytán a német szer
torna nálunk mindinkább háttérbe szorult 
és helyet adott a szabadtéri játékoknak, a 
svéd tornának és az atlétikának. M. : Be
reicherung des hochdeutschen Sprach
schatzes (1806). Deutsches Volkstum 
(18172). Deutsche Turnkunst (1816, Eise- 
lennel). Werke zum deutschen Volkstum 
(1833).

Jámbor György (1881—) középisk. ig. 
Pedagógiai, különösen a külföldi iskola
ügyet ismertető cikkei és közleményei je
lentek meg az O. K. T. K.ben, a M. P.ban, 
a Testnevelésben és a Kát. Nev.ben. Ön
álló M. : Anakreon és Christopulosz (1906). 
Glossarium (1929). Római régiségtan (1932).

Jamboree : 1. Cserkész.
James, William (1842—1910) bölcselő 

és pszichológus, az amerikai pragmatiz
musnak és introspektiv lélektannak az 
angolszász népek területén a jelenkorban 
legnagyobb hatású művelője. Pragmatiz
musa főleg abban a tételben domborodik 
ki, amely szerint igaz az, ami „hasznos“ 
(hatásos). Mint vallásbölcselő J. oly „hit
nek“ a vallója, amely nem egyéb mint egy 
sajátos valóságérzék, s amely egy boldogító 
világot követel számunkra és logikailag 
nem igazolható. A vallás lélektani gyökere : 
az embernek az életre való „totális re
akciója“ . Metafizikai világfelfogása a plu
ralisztikus világmindenségről, közel áll 
Fechneréhez. Nagy hatása volt J. pszicho
lógiai nézeteinek azért is, mert határozot
tan szembeszállt a léleknek (tudatnak) 
azzal a felfogásával, mintha az elemekből 
mintegy össze volna rakható (atomizmus) 
s ehelyett a tudat természetét a folyóhoz 
hasonlította (tudatfolyam). Finom elem
zései, józan és reális meglátásai s a stílus
nak szemléletessége és gyakorlatisága nép
szerűvé tették lélektanát. Amerikai voltá
hoz híven J. a pszichológia területén nagy 
fontosságot tulajdonít az asszociációnak, a 
szokásnak, a figyelemnek és az akarásnak. 
Híressé vált elmélete az érzelmekről, ame
lyekben periferikus, azaz szervezeti elvál
tozások összegét látta s a lelki élményeket 
nem ezek okainak, hanem következményei
nek tekintette („nem azért sírunk, mert 
szomorúak vagyunk, hanem szomorúak 
vagyunk, mert sírunk“ ). Pedagógiai néze
teit nagy hatással fejtette ki a tanítókhoz 
intézett előadásaiban (Talks to teachers 
on Psychology and to Students on Life’s 
Ideals, 1908). E művében a pszichológia 
tanulságait alkalmazza a nevelésre ; a ne
velői működést fökép művészi ügyességnek
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tartja ugyan, de nem menti fel a növendék 
lelki életének tanulmányozásától. J. egy 
tapasztalt bölcsnek és mélybeható vizs
gálónak éleslátásával ír a növendék érdek
lődésének („érdekének“ ) és figyelmének 
felkeltéséről, továbbá a szokások („habits“ ) 
kifejlesztéséről. Ezek a nevelés legfontosabb 
feladatai : hiszen gyakorlatilag véve nem 
más az ember, mint „szokásköteg“ . „J. 
mint mechanista és finalista, mint deter
minista és a szabadság vallója, mint egy 
periferikus érzelemelmélet felállítója s a 
vallási megtapasztalás buzgó elméletírója 
egyesíti (ha nem békíti is ki egymással) 
korunk néhány legérdekesebb és legizga- 
tóbb ellenmondását“ (M. Milüoud).

í r o d .  Trikál I . : W . J .  b ö lcse le té  (H it tu d .  F o ly ó ' 
I r a t ,  1912, 491. 1. f.). Th. Flournoy : L a  P h ilo so p h ie  d e 
W . J .  (1912, b ib lio g rá f iáv a l, ném . és m agy . is rnegj- 
1930). L é le k ta n i e lőadások  (N é p t. k v tá ra ) .  Ueberweg : 
G ru n d riss  IV . (é le tra jz  és Írod .). C. Stumpf : W . J .  n ach  
se in en  B rie fen  (1928). Bíró B . : A  tu d a ta la t t i  v ilág  W . 
J. lé le k ta n á b a n  (1929). V. H.

Jancsó Benedek (1854— 1930) tanár, író 
és publicista. Mint tr. 1878. Pancsován, 
1880. Aradon, 1887 óta Bp. működött ; 
1895—99. a miniszterelnökség nemzetiségi 
ügyosztályához, 1907. a vk. minisztérium
hoz volt beosztva, ahol a szabadoktatás 
ügyének szervezésével és vezetésével bíz
ták meg és kidolgozta A szabadoktatás or
szágos szervezete c. emlékiratot (1908). 
A M. T. Ak. lev. tagja (1916). Alapos isme
rője volt a nemzetiségi, főleg a magyar- 
román kérdésnek, amelyről az évek során 
számos jelentős munkát adott ki. M. : 
Szenczi Molnár Albert (1878). Kölcsey F. 
élete és művei (1885). Középiskoláink re
formja (1891). Szabadságharcunk és a 
dákoromán törekvések (1895). Bánffy D. 
nemzetiségi politikája (1895). A román 
nemzetiségi törekvések történeteés jelenlegi 
állapota (2 köt., 1896—99). Az Alföld ha
tása Petőfire (1903). Erdély és a nagyromán 
aspirációk (1918). A román irredenta moz
galmak története (1920). Defensio nationis 
Hungaricae (1920). A székelyek (tört. és 
néprajzi tanulmány 1921, franciául és an
golul is). The Transsylvanián question 
(társszerző, 1921) stb. Szerk. a Magy 
Társadalomtudományi Egyesület folyó
iratát, a Középiskolai Szemlét (Arad 1882) 
és a Közoktatásügyi Szemlét. V. ö. O. K. 
T. K. 1930, 34—5. 1.

í r o d .  A sz ta lo s  M. ( s z e r k .) : J .  B .-E m lé k k ö n y v  (1931).
Janet, Pierre (1859— ). Kiváló pato- 

pszichológus, a Collége de France tr., a 
Journal de Psychologie normale et patholo- 
gique folyóirat egyik főszerk. Első műve 
az „automatikus“ pszichikai folyamatok
ról valósággal klasszikussá vált s főérdeme 
a tudattalan lelki tényeknek tudományos 
és módszeres (patológiai és hipnotikus ala
pon való) vizsgálata. A tudatot saját tevé
kenységeinkre való belső visszahatásnak 
tartja s így ezt is aktív elvnek ismeri el az 
ömber egész pszichikai életében. Lélek

tanának alapfogalma az akció, amellyel 
megelőzte (az egyébként tőle különböző) 
amerikai behavioristákat (1. o.). A lélektan 
az akciók és viselkedések (conduites) tudo
mánya. Módszere mindvégig a normális és 
patológikus jelenségeknek összevetésén 
alapszik s elvezeti őt a „pszichikai energia“ 
fogalmához, amelynek erejéből vagy gyen
güléséből, a vele való bánásmódból (pazar
lás vagy takarékoskodás stb.) erednek az 
emberi viselkedés összes formái, amelyek 
között legfelső s legtörékenyebb a teljesen 
„reális viselkedés“ (fonction du réel) s ame
lyeknek fokozatai a „pszichológiai feszült
ség“ fokaitól függnek. A pszichózisok osz
tályozásában két fő szempontot követ : az 
egyik szerint a pszichózisok az idegsérü- 
lések osztályát alkotják, a másik csoport 
a pszichikai energia megfogyatkozásából 
ered. J. rendszeréből egy életbölcsességgel 
gazdag pedagógiát is szűr le : annál normá- 
lisabbak vagyunk, minél jobban gondoz
zuk pszichikai energiánkat; ha öröm-kapa
citásunkat fokozzuk (rendes, nem izgató 
elemekkel), akkor értelmesebbekké és job
bakká válunk ; gondozzuk akcióképessé
günket, mert attól függ egészségünk. Az 
egész lélektani gondolkodást pedig át kell 
hatnia a konkrét élet közelségének : a siker 
(mondja James-szel) a tudomány krité
riuma. J. egyúttal a tanításnak is hasonlít- 
hatatlan mestere. M. : L’automatisme psy- 
chologique (1889). L’état mental des 
hystériques (2 köt. 1892). Nóvroses et 
idées fixes (2 köt. 1898). Les obsessions et la 
psychasthónie (2 köt. 1903). L’état men
tal des histériques (1911). Les névroses 
(1909). Les medications psychologiques 
(3 köt. 1919). La médecine psychologique 
(1923). De l’angoisse á l’extase (2 köt. 
1926).

í r o d .  Mester J . : P . J a n e t  és F re u d  lé le k tan i e re d 
m ényei (K ln y . a  B an sc h b u rg -E m lé k k ö n y v b ő l, 1929). 
Dwelshauvers : L e  Psychologie fran ca ise  c o n t. (1920, 
134. 1. f.) . V . H .

Jankovich Béla (1865—) kultúrpolitikus 
és közgazdasági író. 1888—91. a természet- 
tudományokat tanulmányozta a bp., lon
doni és freiburgi egyetemeken, majd be
utazta az egész világot s 1901. a bp. egye
temen a közgazdaságtan mtr. lett. 1913. 
a M. T. Ak. lev., 1930. ig. tagja. 1913 febr. 
9. vk. min. államtitkár, 1913. febr. 26. vk. 
miniszter. Programmjába vette a közokta
tásügy újjászervezését. Benyújtotta és tető 
alá hozta az ingyenes népoktatás kiegészí
téséről szóló törvényjavaslatot. Búszletes 
tervezetet dolgozott ki a középiskolák re
formját illetőleg. Végrehajtotta az óvónők 
és gazdasági szaktanítók fizetésrendezését.
M. : számos közgazd. tanulmány tud. 
folyóiratokban. Művelődéstörténeti pár
huzamok Nyugaton és Keleten (Bp. Sz. 
1911). Az értékelmélet mechanikai alap- 
elveiről (Közgazd. Sz. 1906).

János : 1. Johannes.
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Jánosi Béla (1857— 1921) tr. és eszté
tikai író ; aradi gimn., majd 1893. Bp. II. 
kér. reál. tr., 1902. a M. T. Ak. lev., 1915. 
r. tagja, 1921. a Kisfaludy Társ. tagja. 
A magy. esztétikai irodalom terén úttörő 
munkásságot fejtett ki. M. : A görögök 
esztétikája és Az újkori esztétika története 
Kantig c.munkáit a M.T.Ak. 1891. és 1897. 
a Gorove-díjjal jutalmazta. Ez a két munka 
egy harmadikkal kiegészítve megj. Az esz
tétika története c. I—III (1901—2). 
Szerdahelyi György esztétikája (1914). 
Schedius Lajos esztétikai elmélete (1916). 
Fordította és a magyar esztétika történeté
vel kiegészítette Knight W. esztétika-tör
ténetét (1915).

Jansenizmus. A németalföldi származású 
Cornelius Jansemöl (1585—1640) elnevezett 
teológiai irányzat, amely Szt. Ágostonnak 
(1. o.) a kegyelemről és a predesztinációról 
szóló tanán épült és a XVII. század folya
mán a szellemi életnek jelentékeny ténye
zőjévé vált, főleg Franciaországban, ahol 
a Port Royal (1. o.) köre lett a J. fészkévé. 
A J.t az emberi természetről vallott erősen 
pesszimisztikus felfogás jellemzi. Bűnben 
születünk, akaratunk habituálisan bűnre- 
hajló s Isten megszentelő kegyelme nélkül 
tehetetlenül állunk az erkölcsi világban. 
A keresztség által mindnyájan részesülünk 
ugyan ebben a megszentelő kegyelemben, 
azontúl azonban Isten csak azoknak jut
tatja, akiket erre érdemesnek kiszemelt : 
Krisztus nem mindnyáj unitért ontotta vé
rét. Ezért az üdvösség elnyerésére csak 
úgy lehet reményünk, ha a keresztségadta 
ártatlanság állapotát megóvjuk a romlott 
természet kényszerével szemben. Az 
augusztinizmus mellett azonban a francia
J. a cartesianus filozófia hatását is magán 
viseli, amely némileg mérsékelte náluk 
az előbbi felfogásnak radikális következ
ményeit. S ebből a kettős forrásból született 
meg a J. pedagógiája, amelyet komor, 
szinte aszkétikus felfogás és racionalismus 
jellemez (1. Port-Royal alatt). A J. köréhez 
tartoztak : Saint-Cyran apátja (Jean Du- 
vergier de Hauranne), Antoine Amauld, 
Angelica Amauld, Blaise és Jacqueline 
Pascal, Lancelot, Coustel és mások. Bár 
a J. a század közepétől kezdve tevékeny
sége körét mindinkább a nevelés és oktatás 
felé irányította, teológiai vitái, amelyeket 
főleg a jezsuitákkal folytatott (Pascal : 
Lettres provinciales, 1656) sohasem szűn
tek meg, több ízben egyházi elítélésben is 
részesült, úgy hogy a küzdelemben, ame
lyet érvényesítéséért folytatott, végül is 
vesztes lett, iskolái rövid működés után 
megszűntek (1660), az irányzat hívei pedig 
a Port-Royal bezáratása után (1709) szét
szóródtak, vagy külföldre menekültek. 
Mindamellett a J. a francia szellemi 
életben így is mély nyomokat hagyott 
ás hatása később, a XVIII. század folya
mán is érezhető volt. Ma az irány csu

pán Németalföldén alkot felekezeti kisebb
séget.

í r o d .  S a in te -B e u v e : P o r t-R o y a l 4  vo l. (I8 6 0 1). 
P a ra d is  : L a  pédagog ie  J a n s é n is te  (1910). F in á czy  : IV . 
(1927, 52— 6 0 ). Prohászka.

Janua linguarum : 1. Gomenius.
Janus Pannonius, családi nevén Csez- 

miczei János (1434—72), a legnagyobb 
magyar humanista költő. Nagybátyja, 
Vitéz János, aki tehetséges unokaöccsét 
még 13. életévének betöltése előtt 1447. 
Ferrarába, Guarino da Verona híres isko
lájába küldte, ahol Janus hét éven át 
tanult. Itt írta meg alig 20 éves korában 
epigrammáinak javát, irodalmi munkás
ságának mindvégig legmaradandóbb és 
legértékesebb részét. Nagyobb terjedelmű 
dicsőítő költeményei közül leghíresebb 
Silva Panegyrica ad Guarinum Veronen- 
sem Praeceptorem suum, amely mint 
neveléstörténeti dokumentum is nevezetes, 
amennyiben Guarino iskolájának belső 
életére és a mester pályafutására vonat
kozólag gazdag s egyben megbízható ada
tokat tartalmaz. Az ifjú Janusnak kiterjedt 
költői munkássága nagy elismerést szerzett 
az akkor annyira élénk ferrarai irodalmi 
életben. Ennek köszönhette, hogy a kor
szak jelesei közül többhöz már ekkor 
barátság fűzte. 1454. Janus a páduai 
egyetemre ment át, hogy ott egyházjogi 
tanulmányokkal foglalkozzék. Irodalmi 
munkásságát, bár kisebb mértékben, itt 
is tovább folytatta és megkezdte műfor
dítói tevékenységét Plutarchos két művé
nek latinra fordításával (De capienda ex 
hostibus utilitate, 1456 ; De curiositate 
1457). 1458. hosszabb körutat tett Olasz
országban; valószínű, hogy útja során 
Rómáig is eljutott. 1458 nyarán visszatért 
Magyarországba, ahol Vitéz János párt
fogásával gyors egymásutánban magas 
tisztségeket nyert el (1459 elején pécsi 
püspök lett). Mint a királynő főkancellárja 
nagyobbrészt Mátyás udvarában tartóz
kodott, ahol tollával és szónoki képességei
vel is élénk részt vett az ország fontosabb 
ügyeinek intézésében. A fényes hazai fogad
tatás, a magas állásokba való gyors emel
kedés ellenére az Olaszországban nevel
kedett és ott ízlésében szinte olasz huma
nistává fejlődött Janus hazájában gyökér- 
telennek érezte magát, lelke meghasonlott 
s csak nagybátyjára való tekintettel mon
dott le arról a tervről, hogy Magyarországot 
elhagyja. Fásultságából 1465. római követ
járása rázta fel, amikor Rómába ment, 
hogy II. Pált trónralépése alkalmából 
üdvözölje s tőle a török elleni háborúra 
segélyt kérjen. Ez az út nagy hatással volt 
Janus szellemi továbbfejlődésére is : az 
úton vásárolt nagymennyiségű görög és 
latin könyv birtokában hazatérése után 
irodalmi munkássága újból hatalmas len
dületet vett. Ebbe az időbe esnek filozófiai 
(neo-platonista) tanulmányai, a Homeros-
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fordítás-kísérlete, Plutarchostól a Dicta 
regum et imperatorum, Demosthenestől az 
Oratio Demosthenis contra regem Philip- 
pum fordítása, az elveszett Annales, 
továbbá néhány szép elégiája. Élénk részt 
vett a közéletben is, még pedig 1470-ig 
Mátyás király törhetetlen híveként. 1471— 
72. nagybátyjával együtt élére állt annak 
az összeesküvésnek, amely Mátyás trónjára 
Kázmér lengyel királyfit akarta ültetni. 
Mátyás az összeesküvést elfojtotta, Janus 
menekülni kényszerült s futás közben érte 
utói a halál. J . működése nevezetes a magyar 
kultúra fejlődésében. Munkáinak elterje- 
dettségét és értékelését tekintve ő az első 
magyar költő, aki világhírre tett szert: ama- 
gyar renaissance reprezentatív költő j e s mint 
ilyen, hosszú időnát az európai kultúrközös- 
séghez való tartozásunknak sokak szemében 
egyik nagy, megdönthetetlen bizonyítéka. 
A magyarországi latin költészet területén az 
ő teljesítménye volt a mérték, amelyhez, 
mint a legnagyobbhoz,a többiek érdemét év
századokon át viszonyították: ő volt a köve
tendő, de a többé soha utói nem ért eszmény.

í r o d .  J .  P .  m ű v e in ek  k ia d á s a : J a n i  P a n n o n ii 
P o e m a ta , T ra ie c t i  ad  U hem im  (1784). J a n i  P a n n o n ii 
O puscu lo rum  p a rs  a lte ra , n . o t t .  u . a k k o r. Ábel J  
A n a le c ta  a d  h is tó riá m  ren a sc e n tiu m  in  H u n g á ria  
l i t te ra n im  sp e c ta n tia  (1880). Hegedűs Is tv .: J .  P . és a  
h u m a n is tá k  (1893). H usztiJ.:  J a n u s  P a n n o n iu s  (1931).

Huszti.
Japán oktatásügye. Bevezetés. Japán, 

amelynek 1931-ben 64'4 millió, a gyarma
tokkal együtt 89 millió lakosa volt, vagy 
ötven év előtt lépett érintkezésbe Európá
val és Amerikával. Ez idő alatt rendkívül 
kifejlesztette közoktatásügyét és nemzeti 
jellegének megóvása mellett asszimilálta 
a külföldi, keleti és nyugati törekvéseket. 
Ezt az újabb fejlődést felette tanulságosan 
szemlélteti egy erre illetékes japán peda
gógus (R. Takemaye), egy nemrég meg
jelent alapos tanulmányában (lásd lent). 
Szerinte a japán közoktatásügy integráns 
része a nemzeti életnek s benne mind job
ban kifejlődik a nemzeti jelleg, ők  képesek 
voltak a Nyugat túlságos befolyásának 
ellentállni: óvatosan fogadták az újat ; 
amit benne értékesnek találtak, hasznukra 
is fordították, de megőrizték azt is, ami 
hagyományaikban értékes. Ebben első 
hely illeti meg a császár iránti hűséget, 
amihez foghatót szerinte Európában hiába 
keresnénk és amely mintegy szimbóluma 
az egész nemzetnek. A folytonos önképzés 
kötelességét is a császár által a nemzeti 
védelem érdekében támasztott követel
ménynek tekintik. A japán szemében az 
állam szentesített intézmény, a család 
pedig az ország társadalmi egysége, amely 
az összetartozást szolgálja és hagyomány- 
szérűén a legnagyobb megbecsülésben 
részesül. Az iskolákban hittant nem taní
tanak, mert nincs államvallás és így a 
vallás és nevelés közt felmerülő ütköző
pontok is elmaradnak. Ezt az erkölcs taní

tása pótolja, amely a régi lovagi törvények
ből sarjadzik. A népvallás ( shinto) lényege 
a hazafiság s nem támaszt dogmatikus 
ellentéteket a tudományokkal szemben. 
Nagy szerep jut a testi kultúrának, amely 
szintén telítve van nemzeti elemekkel: a 
kis termetet bátorsággal, önuralommal és 
testi ügyességgel igyekeznek ellensúlyozni. 
Alapvető jelentőségű az 1890-iki császári 
és az 1908-iki Boshin Shoso rendelet. 
Ezeknek értelmében az oktatásügy állami 
ellenőrzés alatt áll, de a helyes decentrali
zációt is lehetővé teszi. A nem állami 
intézetek is az államiakra vonatkozó 
intézkedéseket tartoznak követni. Az egész 
oktatásügy élén a közokt. miniszter és 
államtitkár áll. A minisztérium ügyosztá
lyai nagyjában megfelelnek a mi beosztá
sunknak ; ezenfelül külön osztályok van
nak a szociális nevelés és a tanulók ellen
őrzése számára. A különböző japán iskola
típusok szervezete (1. Óratervek) felette 
rugalmas és alkalmazkodóképes. Az iskola
kötelezettség formailag ugyan csak a hat
osztályú alsó elemi népiskolára terjed ki, 
a valóságban azonban továbbképzőtan
folyamok útján 8 és több évet foglal 
magában. A japán közoktatásügynek né
mely európaival szemben nagy előnyt bizto
sít az említett hajlékonyság, amely szerve
zetileg három irányban is megnyilatkozik : 
a) a különböző iskolatípusok átmeneti 
viszonyában, b) egyazon iskolafaj kiépíté
sében felfelé és c) befelé az óraszámok 
változtatásában rejlő szabadabb mozgás
ban. A japán oktatásügynek egyéb figye
lemreméltó intézményei, illetőleg intézke
dései még a következők : 1. Külön alap 
szolgál bizonyos szolgálati idő után az 
érdemes tanítók fizetésének kiegészítésére. 
2. Külön alap (1925—26-ban 3,440.090 
Yen =  8,600.000 aranykorona) mozdítja 
elő az iskolalátogatást. 3. Azokat a tan
erőket és közéleti férfiúkat, akik a nép
oktatás körül kiváló érdemeket szereznek, 
elismerő oklevelekkel tüntetik ki, amelyek 
a hivatalos lapban is megjelennek. 4. Ki
váló gondot fordítanak a felnőttek okta
tására és az ifjúság továbbképzésére. 1925- 
ben volt 16.000 (fiú) és 13.000 (leány) 
ifjúsági egyesület 2,500.000, illetőleg 
1,300.000 taggal. 5. Tanítók, igazgatók, 
tanfelügyelők s szakfelügyelők továbbkép
zésére, illetőleg kiképzésére számos tan
folyamot rendeznek. A nevezettek éven
ként szaktanácskozásokat tartanak. 6. 
Különös súlyt vetnek arra, hogy nagy 
körültekintéssel kiszemelt egyének kül
földön folytathassák tanulmányaikat; szá
muk 1925—26-ban 351 (köztük 3 nő) volt, 
akik országonként így oszlottak meg : 
Németország 100, Angolország 53, Francia- 
ország 34, Egyesült Államok 30. 7. Könyv
tárak száma 1925-ben 39.041, a tokiói 
császári könyvtárnak 646.000 kötete van, 
köztük 109.000 európai. — Az elemi nép-
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oktatás a 6— 12., illetőleg 14. életévig 
kötelező ; célja „a gyermekekkel az erkölcsi 
nevelésnek azokat az elemeit megismer
tetni, amelyek alkalmasak arra, hogy a 
közösség jó tagjaivá váljanak ; továbbá 
őket olyan általános ismeretekkel és ügyes
ségekkel ellátni, amelyek az élet gyakorlati 
kötelességeihez szükségesek, kellő figyel
met fordítva testi fejlődésükre“ . Az iskola
kötelezettségnek a szülők készséggel tesz
nek eleget: 1928-ban az iskolakötelezettek
nek 99-46%-a látogatta az iskolát, m. p. 
4,842.921 (99-49%) fiú és 4,671.816
(99'43%) leány. Külön alapítványok gon
doskodnak a szegény néposztály gyerme
keinek iskoláztatásáról. Városok és köz
ségek kötelesek elemi népiskolákról gon
doskodni, amiben az állam hathatósan 
támogatja őket. Vannak rendes és felső 
elemi népiskolák: a kettő egyesítve is elő
fordul. 1928-ban 7327 rendes, 145 felső és 
18.074 egyesített népiskola volt; a rendes 
iskolát 8,193.082, a felsőt 1,304.895 tanuló 
látogatta. Tanító- és tanltónőképzés. Erre 
is kiváló gondot fordít a kormány. Hogy 
jó tanerőket nyerjen, ösztöndíjakban és 
tandíjmentességben részesíti az alkalmas 
jelölteket. Van rendes és felső tanítóképző ; 
amaz ismét két tagozatra oszlik : egy öt
osztályúra, amelybe azokat veszik fel, 
akik a hétosztályú felső népiskolát elvé
gezték, továbbá fiúk számára egy egyév
folyamú, leányok számára egy kétév- 
folyamú tagozatra, amelybe azok léphet
nek, akik a középiskolát, illetőleg a felső 
leányiskolát elvégezték. A felső tanító
képzőbe, amely egyévfolyamú, azokat 
veszik fel, akik a rendes képzőt elvégezték 
avagy megfelelő előképzettséggel rendel
keznek. Intézetek száma 1928-ban: 173, 
hallgatók száma 55.123. Az ötévfo
lyamos tanítónöképzők óraterve nagy
jában egyezik a fentivel a következő 
eltérésekkel: tornára évfolyamonként heti 
3 óra jut, új tantárgy a varrás, heti 
4 + 4 + 3 + 2 + 1  órában; angol, mezőgazda
ság és kereskedelem szabadon választható 
tárgyak. A gyakorlati tanítás órái a fenti
ekhez hozzájárulnak és az 5. évf.-ban
8—10 héten keresztül folynak. A teljes 
heti óraszám keretén belül az igazgató itt 
is megváltoztathatja az egyes tantárgyak 
viszonylagos óraszámát. A rendes képzők 
második tagozatának óratervei a követ
kezők : I. Fiúk számára (egy évfolyam) : 
erkölcstan 2, neveléstan 8, japán nyelv és 
kínai klasszikusok 3, történelem és föld
rajz 2, mennyiségtan 2, természetrajz 2, 
fizika és vegytan 2, jogi és közgazd. isme
retek 2, mezőgazd. és keresk. ismeretek 3, 
rajz és kézimunka 3, zene 2, torna 3 ; 
összesen 34. II. Leányok számára egy- és 
( )-ben kétévfolyamú : erkölcstan 2 (2+2), 
neveléstan 7 (4 +  4), japán ny. és kínai 
klasszikusok 3 (5 +  5), történelem és föld
rajz 3 (2 +  2), mennyiségtan 3 (4 +  3), ter

mészetrajz 2 (2 +  1), fizika és vegytan 2
(2 +  3), jogi és közgazd. ismeretek 2 (--- \-2),
háztartástan és varrás 4 (4 +  4), rajz és 
kézimunka 3 (2 +  2), zene 1 (2 +  1), torna 
3 (3 +  3), angol ny. — (2 +  2), mezőgazd. 
és keresk. ismeretek — (2 +  2) ; összesen 
34 (34+34). Leányok számára az angol 
nyelv és a mezőgazd. és keresk. ismeretek 
szabadon választható tantárgyak. Torna 
és gyakorlati tanítás a fenti órákon kívül 
adhatók. A gyakorlati tanítás az iskolaév 
vége felé 8 héten keresztül folyik. Az 
egyévfolyamú felső tanítóképzőben a kö
vetkező kötelező tantárgyak szerepelnek 
fiúk és ( )-ben leányok számára : erkölcs
tan 2 (2), filozófia 3 (3), neveléstan 4 (4), 
japán ny. és kínai klasszikusok 4 (4),
A rendes (6 osztályú) elemi népiskola 

óraterve.
T a n t á r g y i . i i . i n . IV. V. VI.

E rk ö lc s ta n  ................... 2 2 2 2 2 2
J a p á n  n y e lv  ................ 10 12 12 12 9 9

5 5 6 6 4 4
J a p á n  tö r t é n e l e m ----- 2 2
F ö ld ra jz ............................ — — — — 2 2
T e rm észe ttu d o m án y o k — — — 2 2 2

r f. 2 f. 2
R ajz  ................................. — — 1 i  { í . i 1.1
É n ek  és t o r n a .............. 4 4 t i

f. 1 1
1. 3 1

1 2 
í. 3

1. 2 
1. 3

V arrá s  ............................ — — — 1. 2 1. 3 1. 8

ö s s z e s e n .......... 21 23 :25 { f. 27 f. 
1. 29 1.

28 f. 28 
30 L 30

J e g y ze t, f. «* fiú k , 1. = leányok.

A felső elemi népiskola óraterve.
2 éves 3 éves

tan fo ly am ta n fo ly a m
T a n t á r g y I . II. i . n . III.

E r k ö l c s t a n ....................... 2 2 2 2 2
J a p á n  n y e lv  ................... 6 6 0 0 0
S z á m ta n ............................ 4 4 4 4 4
J a p á n  tö r t é n e l e m ......... 2 2 2 2 2
F ö ld ra jz .............................. 2 2 2 2 2
T erm észe ttu d o m án y o k  . 2 2 2 2 2
R a jz  ................................... 1 1 i 1 1
K ézügyesség  ................ 1 1 1 1 1
É n e k .............................. 1 1 1 1 1
T o rn a  ............................ 3 8 3 3 8
M űszaki /  fiúk 5 5 5 5 5

is í ie re te k  \  le á n y o k . . 
H á z ta r tá s  és v a rrá s

2 2 2 2 2
( l e á n y o k ) .................... 4 4 4 4 5

ö sszesen  { l á n y o k
29
30

29
30

29
30

29
30

30
31

A rendes tanítóképzők óraterve.
T a n t á r g y I. n . I I I . IV . V.

E r k ö lc s t a n .................... 1 1 2 2 2
N e v e lé s ta n .................... — — 2 3 5
J a p á n  nyelv  és k ínai

k la s s z ik u s o k ................... 6 6 4 5 5
A ngol ny e lv  ................... 5 3 3 3 3
T ö rtén e lem  ..................... 2 2\ s 3F ö ld ra jz .............................. 2 2/
M enny iség tan  ................ 4 4 4 3 8
T erm észetra jz  ................ 2 2 2 1 —
F iz ik a  és v e g y ta n ........... — 3 3 3 3
Jo g i és közgazdaság i isme-

r e te k ..................................... — — — 2 2
M ezőgazdaságtan  v agy  ke-

re sk ..................................... — — 2 2 2
írá s g y a k o r la to k  ............ 2 1 i — —
R ajz  és kéz im u n k a  . . . 3 3 2 2 2

2 2 1 1 1
T o rn a  ............................ 5 5 5 4 4

összesen  ,,. 34 34 34 34 34
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mezőgazd. és keresk. ismeretek 5 (—), 
háztartástan és varrás — (5), torna 2 (2), 
szabadon választható tárgyak 8—-12 (8— 
12); összesen 28—32 (2S—32). Szabadon 
választható tárgyak, amelyekre egyenként 
heti 4 óra engedélyezhető : angol ny., 
történelem és földrajz, mennyiségtan, ter
mészetrajz, fizika és vegytan, rajz és kézi
munka, zene. Intézetek száma 1928-ban : 
102, hallgatók száma 49.394.

A középfokú oktatás keretébe tartoznak : 
a fiú-középiskolák, a felső leányiskolák, 
műszaki és továbbképző műszaki iskolák ; 
az utóbbi években mindezek rohamosan 
szaporodtak; 1928-ban volt 17.668 iskola 
2,107.282 tanulóval. A fiú-középiskolákba 
vizsga alapján azokat veszik fel, akik leg
alább 12 évesek és az elemi iskolát sikerrel 
végezték. A testileg eléggé fejlett feles 
tanulókat 12 éven aluli korban is fel
veszik. A helyi viszonyoknak megfelelően 
az öt osztály még egy- illetőleg kétéves 
évfolyammal kiegészíthető. A felső leány
iskolák szervezete nagyon tá g : 3, 4 vagy 
6 osztályt ölel fe l; ezenkívül vannak 2, 
3 vagy 4 évfolyamú háztartási tanfolya
mok, amelyek társadalmi szükségletet 
elégítenek ki. A műszaki és továbbképző 
műszaki iskolák szervezete is felette haj
lékony (2—5 évfolyam) a szükségleteknek 
megfelelően. Számuk folyton növekszik a 
kereslet arányában, amelyet alig képesek 
kielégíteni.

A fiú-középiskolák óraterve.
T a n t á r g y

E r k ö l c s t a n ............................
J a p á n  n y e lv  és k ín a i kiasz-
s z ik u s o k ................................
Idegen  n y e l v .......................
T ö rténelem , f ö ld r a j z .........
M enny iség tan  .....................
T erm észe tra jz  .....................
F iz ik a  és v e g y ta n  ............
Jo g i és közgazdaság i isme

re te k  .......................................
M űszaki ta n u lm á n y o k ___
B a jz  ...................
É n e k ...................
T o rn a  .................

ö ssze sen

I . n . i n . IV. V.
1 1 1 1 1

8 8 6 5 5
6 7 7 5 5
3 3 3 3 8

| 4 5 4 4
2 2 2 —

“

2 4 1

2 
2 
11 1 1

2
1

6 5 5 5 5
81 32 82 32 32

Idegen nyelvek : angol, német v. franeia. 
A miniszter engedélyével egyes tárgyak 
óraszámai (az erkölcstan és torna kivételé
vel) csökkenthetők v. növelhetők. Jogi és 
közg. ismeretek, műszaki tanulmányok és 
ének ideiglenesen mellőzhetők, de ilyenkor 
óraszámaik a többi tárgyak javára "esnek.

Felső oktatás. Célja az általános művelő
dés kiegészítése. Ebbe a csoportba a követ
kező tanintézetek tartoznak. 1. Felső 
iskolák : rendes 4 éves és felső 3 éves 
tanfolyammal, amelyek fölé még egy 8. év 
szervezhető. A felső tanfolyam humanisz
tikus és reális ágra oszlik. 1929-ben volt 
59 ilyen intézet 36.539 tanulóval és 28 
kót-három éves egyetemi előkészítő tan
folyam 19.227 hallgatóval. 2. Egyetemek :
3—4 évfolyam, egyetlen fakultásból is 
állhat. 1928-ban volt 37 egyetem 56.670 
hallgatóval. 3. Szak- és felső szakiskolák : 
legalább 3 évfolyam. A többi intézetek
3—4 évfolyam, egyetlen fakultásból is 
állhatnak. 1928-ban volt 37 egyetem 56.670 
hallgatóval. A többi intézeteket 1. az össze
sített statisztikában.

Tanintézetek összesített statisztikája 1928 
márciusban.

Iskolák Tanulók 
száma

E lem i n é p is k o lá k ................................... 25.546 9,497.977
K özép isk o lák  (fiú-) .............................. 532 331.651
F első  le á n y is k o lá k ................................ 899 343.902
M űszaki (keresk ., gazdaság i s tb .)  

isk o lák  ................................................... 877 249.705
T ovábbképző  m ű szak i isko lák  . . . . 15.361 1,182.024
F ő is k o lá k ................................................... 31 19.058
E gy e tem ek  .............................................. 37 56.670
Speciális isk . (közép isk . és egye

tem  k ö z t)  ............................................ 97 55.933
Speciá lis  m ű szak i i s k o l á k ................... 50 21.138
T a n ító k é p z ő k  .......................................... 102 49.394
F első  ta n ító k é p ző k  .............................. 2 1.838
F első  ta n í tó n ő k é p z ő k ............................ 2 847
G yako rló in tézetek  ta n í tó k  szám . . . 15 1.200
G y ak o rló in téze tek  to v á b b k é p ző  m ű 

szaki isk . ta n í tó k  s z á m á r a ............ 4G 1.301
V akok  in té z e te i ..................................... 73 3.475
S ik e tn ém ák  in t é z e t e i ............................ 44 3 .139
V egyes (szabad) i s k o lá k ..................... 1.720 224.566

Ö ss z e s e n ................. 45.438 12,044.194

A felső leányiskolák óraterve.

T a n t á r g y
5 éves tan fo ly a m 4 éves tan fo ly am 3 éves tan fo ly am

I . I I . I I I . IV . V . I . I I . I I I . IV . I . H . I I I .

E rk ö lc s ta n  ................................................... 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1
J a p á n  n y e l v ................................................. 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5
Idegen  ny e lv  ............................................... 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
T örténelem  és f ö ld r a j z ............................ 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
M e n n y is é g ta n ............................................... 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2
T e rm ész e ttu d o m án y o k .............................. 2 2 8 3 3 2 2 3 3 3 3 3
R a jz ................................................................... i 1 1 1 — 1 1 1 — 2 1 —

H á z ta r tá s ta n  ............................................... — — — 2 4 — — 2 4 — 2 4
V a r rá s .............. ................................................ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Z e n e ................................................................. 2 2 1 1 — 2 2 1 — 2 1 1
T o r n a ............................................................... 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3

Összesen ............ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Jeg yze tek . Idegen  nye lvek  : ango l v .  fran c ia . Szükség sze rin t az idegen n y e lv , r a jz  és zene e lh ag y h ató , v iszo n t 
nev e lés tan , jog i és közgazd . ism ere tek , kézügyesség , m ű szak i és egyéb hasznos tan u lm á n y o k  fe lv eh e tő k , a m i a  h e ti 
ó raszám o t növeli,
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í r o d .  W. E . Sharp: T he  E d u c a tio n a l S y s tem  of 
J a p a n  (1906). Br. D. Kikuchi: J a p a n e se  E d u c a tio n  
(1909). A. Safa: N eue R efo rm en  u . m o derne  E n tw ic k 
lu n g  des ja p . U n te rrich tsw esen s  (1928). Ü b e r das  S p o r t
w esen des a lte n  u . neuen  J a p a n  (k é t e lőadás, 1928). 
Riotaro Takemaye : D ie M odern isierung  des jap an isch en  
E rz iehungsw esens  in  den  le tz te n  50 J a h re n  (1929, bő 
iro d a lo m m al) . A General Survey of Education in Japan 
(1930 , igen jó  összefoglaló á t te k in té s t  n y ú jtó  h iv a ta lo s  
k ia d v á n y  kép ek k e l) . Fifty-third Annual Report of the 
Minister of State for Education for 1925— 26. (T okyo 
1930., 484 la p , te rjed e lm es  h iv a ta lo s  je len tés  szám os 
s ta t is z t ik a i  tá b lá z a t ta l  és d iag ram m al). A. J. Brown : 
J a p a n .  A u fs tieg  z u r  W e ltm a c h t (1931, S chulen  u . U n i
v e r s i tä te n  79— 87. 1.). —  B e p e r t .  (M. P.) T s u j i : 
J a p a n isc h e s  S chulw esen (ism . 1909, 185). Sh ingoro  
T a k a i s h i : W om en  a n d  w isdom  of J a p a n  (ism . 1909, 369). 
M odern  nevelés  J a p á n b a n  (1909, 666). J a p á n  nőnevelésé 
rő l (1910, 50). D e g e n h a rd t : Jap a n isch e s  Schulw esen) ism . 
1911). B ezdek  J . : A  ja p á n i o k ta tá s r ó l (0 .  K .T .  K . 1911).

Jaques-Dalcroze, Émile (1865—) zene- 
pedagógus. A genfi egyetemen és konzerva
tóriumon tanult. Zenei tanulmányait Deli
bes irányítása mellett Párizsban fejezte 
be. Több operettet és vígoperát és sok 
dalt szerzett, amelyeket több nyelvre le
fordítottak. Különösen gyermekdalai (Pre- 
miéres rondes et enfantines, 15 nouvelles 
rondes et enfantines, stb.) lettek nép
szerűek. 1907. lépett föl ritmikus tornájá
val (La Méthode de la Cymnastique 
Rythmique), amelynek tanítására Géni
ben intézetet alapított. 1910. Hellerauba 
költözött, ahol felfogásénak megfelelő rit
mikus torna-intézetet állítottak föl szá
méra. 1913. Bp.en is járt és bemutatásaival 
nagy sikert aratott. A háború óta ismét 
Genfben él. A zene fiziológiai alapjainak 
megfigyelésén alapuló módszere, amely 
kitűnően fejleszti a ritmusérzéket és a 
hallást, két részre oszlik : egyrészt a ritmi
kára, másrészt a solfeggiora és az improvi
zációra ; ezt kiegészíti a testmozgás és a 
hangmozgás kapcsolatának hangsúlyozása. 
M. : Der Rhythmus als Erziehungsmittel 
für die Kunst (1907). Methode J., Rhyth
mische Gymnastik (1907). Rhythmus, 
Musik u. Erziehung (1919, ném. ford. 1921).

í r o d .  Szerzem ényeinek  jegyzéke m eg j. 1910. A. 
Seidl: D ie H e lle ra n er S chu lfeste  u . die  B ild u n g san s ta lt 
J .-D . (1912). E. Feudel: R h y th m ik  (1926). K .  E .

Járvány (epidémia). Fertőző betegségek 
elterjedése kisebb-nagyobb területen. Nagy 
területen való elterjedését pandémiának 
mondjuk. Ha valamely helyen fertőző 
betegség állandóan pusztít, akkor endemia 
a neve. Ilyen pl. Indiában a kolera. A
J. elterjedése bizonyos fokmérője az illető 
közület szervezettségének, vagy szerve
zetlenségének. Minél szervezettebben lé
pünk fel a J.okkal szemben, annál köny- 
nyebb elterjedésüket megakadályozni. A
J.ok legkönnyebben a háborúk idején ter
jednek el. A védekezés esetenként más és 
más. Legbiztosabb eljárás a teljes el
különítés. Bárczi.

Jászberényi P . Pál (XVII. század) a 
Keresztúri Pál (1. o.) vezetése alatt álló 
Rákóczy György udvari kollégiumának 
kiváló tanítója, akit Keresztúri a gyula- 
fehérvári iskolából hívott meg, hogy a

fejedelem fiát, Rákóczy Ferencet, tanítsa. 
Később (1665) J. mint bujdosó Angol
országba ment, ahol eleinte az oxfordi 
főiskola alsó osztályaiban tanított, majd 
Londonban Jufton Cecil angol főúr gyer
mekeinek nevelője lett. M. : Két latin 
nyelven írt munkája maradt ránk : az 
egyik (London 1662) a szociniánusok ellen 
irányul, a másik a híres New Torch to the 
Latiné Tongue (Új szövétnek a latin nyelv
hez), amely 4 kiadást ért. Ennek bevezetésé
ben részletesen ismerteti módszerét (, .egyet
len megtakarított igaz gyöngyét” ), amely 
azonban — amint Bethlen Miklós Önéletle- 
•írásából kitűnik—voltaképpen Keresztúrié.

Jászóvári premontreiek oktatásügye: 
1. Premontreiek.

Játék. Minden gyermek szeret játszani, 
de nem minden gyermek játszó típusa egy
forma, mert minden gyermeknek megvan 
a maga egyénisége. A J. a gyermek 
tükre, amelyben egyéni sajátságai meg
nyilatkoznak, ép ezért a játszó gyermek 
megfigyelése a nevelés szempontjából fe
lette fontos. A J. fontosságát a nevelésben 
már az ó-korban felismerték. A görögök
nél Sokrates, Platon, Aristoteles, a római
aknál Seneca, Quintilianus, a nagy egyház
atyák Szt. Jeromos, Kalazanci Szt. József 
méltatják. Comenius a J. elvét alkalmazza 
nemcsak elméleti pedagógiai utasításaiban, 
hanem gyakorlatilag tankönyveiben is. 
E nagy nevelő nyomdokain halad Fröbel. 
Az ő pedagógiai zsenijének köszönhetjük, 
hogy a J. a gyermeknevelés tényezőjévé 
lett, legalább a gyermeknek iskolázás előtti 
korában. A J. azonban sokkal nagyobb 
fontosságú a gyermek életére, semhogy 
csak az iskolakor előtti nevelésben volna 
felhasználható. A J. természetes nevelő- 
eszköz a gyermek fizikai, erkölcsi, érzelmi 
s értelmi fejlődésének irányítására. A 
görögök ép ezért avatták a nevelés egyik 
legfontosabb tényezőjévé. A J.ot a komoly 
munkával szokták szembeállítani, amely
től két szempontból különbözik : L a  
munkának valamilyen reális, gyakorlati 
célja van, a J. önmagáért folyik ; 2. a  
munka indítéka a kötelességtudat, a J. 
szabad cselekedet : tőlünk függ, mikor 
kezdjük és mikor hagyjuk abba. Ha ehhez 
hozzávesszük a játék gyönyörjellegét, azt 
mondhatjuk: a J . oly szabad tevékenység, 
amelyet önmagáért élvezünk. A J. a gyer
mek legmegszokottabb cselekvése, amelyet 
külső kényszer, ránevelés, szoktatás nélkül 
is végez és benne énjének egész teljes
ségével részt vesz. Amikor a gyermek 
játszik, erősen szuggerált állapotban van - 
ez is forrása annak a teljes örömnek, 
amely játéktevékenységében eltölti. Éppen 
emiatt nem kedvek a készített játékokat, 
mert ezek megkötik szabadságát. A gyer
mek J.ában nem az élet valóságát keresi, 
hanem azt, amelynek szuggesztiójában él. 
Egy gépremek, egy luxusbábú nem köti
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le figyelmét, a vele való játékot hamar 
megúnja, míg egy semmiség, egy fadarabka 
egész világot jelent számára. Csak az J. 
a gyermeknek, ami az ő egyéni tevékeny
sége, ami akaratát, erejét tevékenységre, 
munkára szólítja. A játéktevékenységben 
két kort lehet megkülönböztetni : az első 
az artikulátlan gyermekjáték kora, amely 
a három éves korhatárig tart ; a második 
az artikulált J. kora, amely a 3 éves 
korhatártól a fejlődés befejezéséig, a 18—- 
20 évig tart. Ez utóbbi kor több szakaszra 
oszlik. Első a 3—6 éves korhatár, amikor 
a gyermek csak egynéhány J. iránt érdek
lődik. E kort az jellemzi, hogy a gyermek 
még nem érzi erősen a J. örömét. Ezt 
6— 14 éves korban érzi legjobban, amely 
a tudatos J. kora, amikor is legtöbboldalú 
a gyermek érdeklődése. Ettől kezdve 
hanyatlik a játékos kedv. A harmadik 
kor a 14—16 éves kor, a játékösztönök 
megcsökkenésének ideje, ekkor a gyermek 
különösen az erős mozgással járó J. szereti. 
A negyedik, a 16—20 éves korhatáron a
J. elveszti gyermekjáték jellegét, az ösz
tönök helyére a kifejlődött értelem lép s 
a J. hivatása ezentúl a munkában ki
fáradt erők pihentetése. A gyermekjátékot 
sokan és sokféleképpen osztályozták (1. 
Colozza-Ufer : Psychologie und Pädagogik 
des Kinderspiels, Internat. Bibi. f. Päd. 
II. k.). Legtermészetesebb a Fröbelé, aki 
mér megérzi a J. kapcsolatát a gyermek 
lelki és testi fejlődésével. A gyermektanul
mányi adatok szerint a gyermek a külön
böző korhatárokon belül különböző J.ot 
kedvel különösen. Mindig szereti a test
edző J.ot, de a tíz éves korig inkább a 
felnőtteket utánzó s a társas J.ok kedve
sebbek neki. E szerint három főjáték
típust különböztethetünk meg : felnőtteket 
utánzó, társas és testedző játékokat. A 
leányok a 15 éves kortól kezdve szintén 
különösen a testedző játékokat kedvelik. 
A J. értelmezését több elmélet kísérelte 
meg. A legrégibb az ú. n. erőfölösleg 
elmélete. Alapgondolata megtalálható 
Schillernél (Über die ästhetische Erziehung 
des Menschen, 27. levél) ; legfőbb kép
viselője H. Spencer, ki valószínűleg Schiller 
hatása alatt állította fel elméletét (Prin
ciples of Psychology II. k. 9. fej.). E szerint 
a J. fiziológiai oka az erőfölösleg. Ez úgy 
jön létre, hogy valamely szerv többet pihen 
a kelleténél, s abban nyilatkozik meg, 
hogy a szerv nagy készséget mutat a tevé
kenységre. Ha a működésre való készség 
idején nincs alkalom a komoly, reális 
működésre, akkor létrejön a J. mint a 
komoly tevékenység utánzása. A kis leány 
babajátéka, a kis fiú katonásdija, világosan 
utalnak az utánzásra. Ezzel az elmélettel 
első tekintetre ellentétesnek látszik az 
üdülés elmélete (Erholungstheorie), amely
nek legkiválóbb képviselője Lazarus (Über 
die Reize des Spiels, 1883). Szerinte a

játék üdítő tevékenység: ha a komoly 
munkában elfáradunk, elhasznált erőnket 
úgy is visszanyerhetjük, hogy újabb erőt 
használunk el, azaz játszunk. Közelebbről 
tekintve, a két elmélet kiegészíti egymást. 
Ugyanis az a szerv, amely előbb tevékeny
ségben volt és kifáradt, most megpihen 
és rekreálódik, egy másik pedig, amely 
eddig pihent és erőfeleslegre tett szert, 
most tevékenységbe lép, azaz játszik. így  
ha az iskolásfiú leckéjének elvégzése után 
labdázni megy, vagy ha a tudós egész 
napi ülés és fárasztó fej munka után este 
tekézésben keres szórakozást, a kifáradt 
szellemi erő felüdül, a felgyülemlett moz
gásenergia pedig felszabadul. Azonban 
vannak játék jelenségek, amelyeket a két 
elmélet egyikével sem lehet magyarázni, 
íg y  pl. azt a jelenséget, hogy a kis gyer
meknek szinte egyedüli tevékenysége a 
játék s hogy addig játszik, ameddig csak 
bírja, nemcsak addig, amíg erőfölösleggel 
rendelkezik. Ha e jelenséget külön akarjuk 
magyarázni, akkor már több elvünk van, 
holott a gyermek játékvilága egységes 
világ, amelyet egységes elvből kell meg
érteni. Kari Groos ezt az egységes értel
mező elvet olykép próbálja megtalálni, 
hogy a fiziológiai szempontot felcseréli a 
biológiaival : a játékoknak nem okát, 
hanem célját kutatja (Die Spiele der 
Tiere 1896, Die Spiele der Menschen 1899). 
Mi az az egységes cél, amelyért a természet 
a játékokat létrehozta ? Erre Groos a 
gyakorlás elméletével (Einübungstheorie) 
felel. E szerint a fejlettebb állatok és az 
ember nagyon kezdetleges ösztönökkel 
jönnek a világra : hogy a létért való küz
delemben mégis megállják helyüket, az 
ösztönök tökéletlenségét egyéni gyakor
lattal kell pótolniok. Erre a szükséges 
gyakorlatra való a fiatal kor az ő játékai
val. Nem azért játszinak az élőlények, 
mert fiatalok, hanem megfordítva, a fiatal 
kor azért van, hogy az élőlények játsz
hassanak. A J. tehát azoknak a működé
seknek a begyakorlására szolgál, amelyekre 
a komoly életben szükség van. Lényegileg 
közel áll ehhez Konrad Lange kiegészítés- 
elmélete (Ergänzungstheorie. Das Wesen 
der Kunst 1901). Lange is abból indul ki, 
hogy az élőlények bizonyos ösztönszerű 
szükségletekkel jönnek a világra, amelyek 
kielégítésre várnak. Az ember fokozódó 
kultúrája hozza magával, hogy ezek az 
ösztönszerű szükségletek nem találnak 
mind kellő mértékben kielégítést. A való 
élet hiányainak pótlására szolgál a J. 
Ez lehetővé teszi, hogy az egyén minden 
képességét működtesse ; ezzel az egész 
fajnak is hasznára van, mert a sokoldalúlag 
gyakorlott egyén fokozott erőben adja át 
utódainak az általános emberi képessége
ket. A J. elméleti meghatározását Kantnál 
is megtaláljuk, aki a játszó és esztétikai 
tevékenységet egynek tartja. Ezzel a J.
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esztétikai elméletének veti meg alapját. 
Ez elmélet szerint a J. s a művészet erő
fölöslegből fakad (Schiller, Spencer), a 
művészet illúzió J., bár nem minden J. 
művészet (Lange), de sok közös elemük 
van (Queyrat), sőt a J. és a művészet 
lélektani szempontból mind az esztétikai 
élvezetben, mind a művészi alkotásban 
egy (Szemere S. : Az aesthetikai játék- 
elmélet 1904). Wundt a J.ot a gyermek 
művészetének, Lazarus a gyermek üdülé
sének tartja. Groos csak a kezdetleges 
művészi tevékenységét tekinti J.nak s 
azt vallja, hogy a J. arra való, hogy a 
gyermek szerveit hegyakorolja. Nógrády 
gyermektanulmányi adatok alapján vizs
gálta a J.ot (1. A gyermek és a játék 1913s). 
A J. nem esztétikai, hanem biológiai jelen
ség a gyermek életében, nem érzelmi s 
képzeleti erőiből fakad, hanem azokból az 
ösztönökből, amelyek fizikai fejlődését 
szolgálják. Célja sem a felnőtt korára 
szóló mozgások és ténykedések begyakor
lása, hanem fizikai erőinek, szerveinek 
teljes kiépítése. Ezekkel kapcsolatban fej
lődnek összes erői s ezek között a fizikailag 
s szellemileg is legértékesebb az agy. Az 
érzelem csak mint kísérő motívum jelent
kezik : szereti a gyermek a J.ot, amely nem 
fárasztja, mert ösztönerőiből önkényesen 
folyik. Pedagógiai szempontból főleg a 
gyermekjátékok jönnek tekintetbe. Ezek 
nevelő értékének megítélésére a pedagógus 
egy vezető gondolatot kap készen a bioló
gustól : fejletlen képességekkel jövünk a 
világra, de a természet maga gondoskodott 
nevelőeszközről, megteremtette a fiatal
kort, illetőleg a J.ot. A J.ban kapják első 
nevelésüket érzékelő és mozgási szerveink 
s szerezzük meg beszélőszerveink felett az 
uralmat. Játszó „experiment álás ban“ 
(Preyer) ismeri meg a gyermek az őt körül
vevő tárgyakat, szerzi első világismeretét.
J.ban tárul fel előtte az érzelmek világa : 
az önbizalom, a bátorság, a rend, a har
mónia. Társasjátékban tanul meg vezér - 
kedni és engedelmeskedni : itt jön létre a 
kölcsönösség érzelme és itt szokik hozzá 
a gyermek, hogy tevékenységét általáno
sabb érdeknek rendelje alá. A gyermek 
akaratát is fejlesztik a J.ok : minden J. 
figyelmet követel, a figyelem koncentrá
ciója pedig akarati aktus (Preyer). A 
nevelőnek a gyermek J.ára is figyelemmel 
kell lennie. De tevékenysége főleg csak 
abból állhat, hogy a J. számára a legked
vezőbb viszonyokat hozza létre, mert a 
túlságosan aktív beavatkozás könnyen 
veszélyezteti a J. szabadságjellegét. A
J.szerek megválasztásában ügyeljen arra, 
hogy ezek előmozdítsák a gyermek spontán 
tevékenységét és táplálják leleményes
ségét. A J.szer legyen egyszerű, mert 
abból a gyermek fantáziája mindenfélét 
tud csinálni; ne legyen egyszerre sok, mert 
a benyomások sűrű váltakozása a figyel

met megosztja és a gyermeket kapkodás
hoz, felületességhez szoktatja ; ne legyen 
rút, mert ez a gyermek esztétikai érzékét 
veszélyezteti. A rendszeres pedagógiai 
kutatásnak feladatkörébe tartozik annak 
vizsgálása is, hogy egyrészt bizonyos testi
lelki képességek fejlődését milyen J.okkal 
lehet előbbre vinni, másrészt az egyes
J. fajtáknak miben van nevelő értékük. 
A modern iskola, különösen alsóbb fokon, 
nagy céltudatossággal aknázza ki a Já
tékok nevelő értékét (Montessori), de 
magasabb fokon is megnyilvánul az a 
törekvés, hogy a tanulás nagy mértékben 
spontán, szabad, „játékszerű“ folyamattá 
alakíttassák.

í r o d .  Spencer: P rin c ip les  of P sycho logy , I I .  k . 9. fej. 
Lazarus : Ü b er d ie  H eize des Spie ls  (1883). Richter-Ta- 
kács : A gö rögök  és ró m a ia k  já té k a i  (1894 ,83  k éppel). Co- 
lozza-ügfer: P sychologie u nd  P ädagog ik  des K indersp iels. 
(1900). Groos : D ie  Spiele d e r T iere  (1907’). U. a . : D ie 
Sp ie le  d e r M enschen (1899). D as  Seelenleben des K indes  
(1904). E . Lange : D a s  W esen  d e r K u n s t  (1903). Bald
win : Social and  e th ic a l in te rp re ta tio n s  in  m e n ta ll  dev e 
lo p m e n t (1897). Szemere S . : Az a e s th e t ik a i  já té k e m é le t 
(1904). Nógrády L . : A  gyerm ek  és a  já té k  (1913’). 
D ecro ly  és M oncham p n y o m á n  Descoeudres Alice :  
N evelő  já té k o k  (1930, fo rd . É lte s  M .). Karnis : E szm é
n y e k  (I .  579. 1. f. R égi m a g y a r  já té k o k ) . —  R e p e r t .  
(M . P .) Szem ere 8 . :  A g y e rm e k já ték o k  fe jlő d és tan i 
és n ev e lés ta n i je len tősége  (1907). K . G roos : D er L ebens
w e r t des Spie ls  (ism . 1912, 647). A  já té k  m in t  k a th a rs is  
(1912, 306). N ó g rád y  L . : A  gyerm ek  és a  já té k  
(ism . 1913). U . a . : A  já té k  é r té k e  a  nevelésben  (M.
K . 1912). Nógrády és Szemere.

Játékdélutánok. A tantervben előírt 
tornaórákon kívül a J. 1899-től kezdve 
kötelezőek a középisk.ban. E J. a test- 
gyakorlás tanításának kiegészítő részét 
alkotják ; általában szept.—okt., továbbá 
ápr.—máj.—jún. hónapokban tartandók. 
Minden osztályban hetenként egy kötelező
J. van. A J.ra egyes osztályokat össze lehet 
vonni ; a vk. min. rendelkezése szerint 
egy csoport legalább 70 s legfölebb 140 
tanulóból állhat. A J.ok eredményességé
hez feltétlenül szükséges a játszótér, 
amelynek nagyságát a vk. min. rendelete 
8osztályú intézetnél 9600 ms területben, 
4osztályúnál 5000 ms területben szabja 
meg. Budapesten sok helyen az iskola 
udvarán folynak le a J. Péch.

Játékiskola : 1. Kisdedóvó.
Játszótér : 1. Játékdélutánok. Testnevelés.
Javítás : 1. Gyakorlatjavítás.
Javítóintézetek. Környezetükben erkölcsi 

romlásnak kitett, züllésnek indult vagy 
bűncselekményt elkövetett fiatalkorú 
mindkét nembeli egyének gondozására és 
nevelésére szolgáló intézetek. Történjék az 
elhelyezés aszerint, hogy a züllés útjára 
jutott fiatalkorúakat elkülönítsük a már 
bűnöző fiatalkorúaktál (Anglia : industrial 
school — reformatory school), avagy ily 
elhatárolás nélkül (Magyarország), a J. 
rendelkezése ugyanaz, t. i. a családi körben 
elhanyagolt valláserkölcsi nevelés pótlása, 
a társadalomban való elhelyezkedéshez 
szükséges feltételek biztosítása. A J. célja
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a javítónevelés végrehajtása. Bár utóbbit 
legtöbbször a büntetőbíróságok rendelik 
el, ez nem represziv, hanem preventiv 
jellegű intézkedés, amely büntetéssel nem 
azonosítható, a fiatalkorú testi és erkölcsi 
fejlődését, kenyérkereső foglalkozás el
sajátítását megvalósító intézmény. J. elő
ször az Amerikai Egy. Áll.ban találhatók, 
ahol már 1825. „house of refuge“ elnevezés 
alatt volt egy J., míg 1847-től kezdve már 
az állam (Massachusetts), felismerve az 
intézmény jelentőségét, ezt állandóan fej
lesztette és jelenleg is az Egy. Áll. J.ei 
szolgálnak mintául az egész világon. A
J. szervezete csaknem minden államban 
aszerint alakult ki, hogy a családi élet 
nevelő, erkölcsfejlesztő hatását pótolja. 
A J. beutaltjait (növendékeit) elsősorban 
jellemüknek és erkölcsi fogyatkozásuknak 
felismerése és a nevelés irányának meg
állapítása végett legfeljebb 20 főből álló 
ú. n. kísérleti családba osztják be. Itt 
addig marad a növendék, míg rendszeres 
nevelésének irányát véglegesen meg lehet 
állapítani. Ennek megtörténte után leg
feljebb 30 főből álló nevelőcsaládban 
helyezik el. A család ólén családfő (tiszt
viselő) áll, akinek szerepe ugyanaz, mint 
a családapáé (anyáé) gyermekei között. 
A J.nek igazságügyi miniszteri rendelettel 
megállapított házirendje van, hasonló
képpen nyert szabályozást az iskolai és 
munkaoktatás is. A J. az igazságügyminisz
ter felügyelete alatt állnak, ő rendelkezik 
esetenként a beutalás felől. Beutalhatók : 
a) gyermekek, akik 12. életévük betöltése 
előtt büntetendő cselekményt követtek el, 
ha a gyámhatóság jav. nevelésük iránt 
intézkedik; b) 12—18 éves fiatalkorúak, 
ha bűncselekményt követtek el és jav. 
nevelésüket a bíróság elrendelte ; c) atya, 
gyám, vagy az utóbbiak beleegyezése 
mellett valamely testület kérelmére oly 
kiskorú egyének, akik züllésnek indultak, 
vagy környezetükben romlás veszélyének 
vannak kitéve. A J.ből való elbocsájtás 
legalább egy évi nevelés után és akkor 
időszerű, ha a növendék teljesen meg
javul tnak mutatkozik, de nem terjedhet 
a növendék 24. évén túl. A végleges el- 
bocsájtást kísérleti kihelyezés előzi meg, 
amennyiben a növendék előre meghatá
rozott helyen (lehetőleg családjánál) ki
rendelt pártfogó állandó ellenőrzése mellett 
helyeztetik el. Ha 2 óv alatt a növendék 
nem tanúsít oly magaviseletét, amely a
J.be való visszaszállítását szükségessé tette, 
a szabadonbocsátás véglegesítendő. Gya
korlati eredmények: a J. különböző meg
ítélésre nyújtanak alapot. Abból a tényből, 
hogy a visszaeső bűnözők tekintélyes része 
már megjárta a J.t is, arra következtet
nek, hogy ezek az intézetek az elméleti 
elgondolásokat valóra váltani képtelenek. 
Sőt inkább előmozdítják azt, hogy az 
elhelyezett fiatalkorú erkölcseit növendék

társai még inkább megrontsák, a zárt 
intézet a jellembeli hibáknak másokra 
való átvitelét elkerülhetetlenné teszi. Az 
ily bírálat azonban szem elől téveszti azt, 
hogy a legtökéletesebb intézmény sem 
mentes egyes hiányosságtól és nem veszi 
figyelembe azt sem, hogy a hibáján kívül 
züllés veszélyének kitett fiatalkorú sokkal 
könnyebben áll ellent az erkölcsi romlásba 
vivő kísértéseknek a J.ben, mint ha őt 
sorséra bíznák. Hogy a J. nevelőhatása 
az elbocsájtás után meddig nyilvánul meg, 
az nem csupán a J.en, hanem elsősorban 
azon múlik, hogy mennyire lehetséges az 
elbocsájtott egyén számára oly munka- 
alkalmat biztosítani, amely megélhetésé
hez szükséges. Végeredményben tehát a
J. munkájának eredményét is döntően 
befolyásolják a gazdasági állapotok, amint 
hogy ez a tényező az, amely az általános 
kriminalitás alakulásának is egyik fő
irányítója.

í r o d .  é s  j o g s z a b á l y o k .  Lou : Ju v en ile  C o u rts  
in  th e  U n ite d  S ta te s  (e m ű  az  a n g o l-a m e rik a i iro 
da lom  k im e rítő  b ib ilio g ra f iá ja ) ; C h ild rens  a c t  1908 
(A nglia), Oonhe: D ie  U rsach en  d . ju g e n d lic h en  V er
w ah rlo sung  u . K r im in a l i tä t ,  D e u tsc h . Ju g en d g e ric h ts 
gese tz  1923, I I .  16. Hazai jog: 1908 : X X X V I. t .c .  
27.200/909. I .  H .,  160.000/929. B . M. r . ,  149.600/909. 
V . K . M. r . ,  1913 : V II .  t .e .  Kun B . : A  ja v . nevelés 
v é g re h a jtá sa . Vámbéry R . : A fia ta lk o rú a k  b írósága. 
Baumgarten I . : A  f ia ta lk o rú a k  b írá iró l s tb . Balogh J. : 
A fia ta lk o rú a k  és a  b ü n te tő jo g  (1909). —  K é p é r t .  
É lte s  M. : J a v ító in té z e te in k  és a  gyógypedagóg ia  (M. P .  
1906). W eszely Ö. : A ja v ító  nevelés m ódszere  (1. K o r 
szerű  nevelési p ro b lé m á k , 1927). U . a . : E szm ék  a  ja v í tó 
nevelés  to v áb b fe jle sz té sé h e z  (ism . M . P .  1923).

Auer.
Javító nevelés : 1. Javítóintézetek.
Javítóvizsgálat. Ahhoz, hogy a tanuló 

tanulmányait magasabb oszt.ban folytat
hassa, szükséges, hogy legalább elégséges 
eredménnyel végezze el a megelőző osz
tályt. Az elemi isk.ban a tanév végén a 
tanítótestület dönt a felől, hogy a tanuló 
tovább haladhat-e, vagy a továbbhaladás 
előtt ú. n. felvételi vizsgálatot tegyen osz
tályismétlés helyett. A polg. isk.ban a 
legfeljebb két rendes tárgyból bukott 
tanulónak a testület megadhatja az enge
délyt arra, hogy a következő tanév elején
J.ot tegyen (testgyakorlás osztályzata nem 
számít). A középisk.ban az egy rendes 
tárgyból bukott tanulót bocsáthatja a 
testület J.ra (a testgyakorlás jegye itt sem 
számít). A magaviseletből kapott 4-es osz
tályzat bukásszámba megy. A polg. isk.ban 
ily esetben a kir. tanfelügyelő adhatja 
meg az engedélyt a J.ra ; a középisk.ban a 
tanári testület. Ha a középisk. tanuló 
két tárgyból bukott meg s magaviseleté 
nem 4-es, különös méltánylást érdemlő 
esetekben (pl. nagyon hosszas betegség) 
a tanker, kir. főigazgatóságtól, ill. feleke
zeti hatóságtól nyerhet engedélyt J. letéte
lére. A sikertelen J. nem ismételhető meg ; 
ilyen esetben a tanulónak az osztályt ismé
telnie kell. (L. még: Osztályismétlés.)

Péch.
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Jäger, Oskar (1830— 1910) német klassz, 
filológus, történetíró és pedagógus. Wetz- 
larban működött három évig, ahol Münch 
V. volt tanítványa. 1862. a mörsi progimn. 
rektora, 1865. Kölnben gimn. ig., majd 
a bonni egy. tr. A humanisztikus gimn. 
egyik leglelkesebb védelmezője volt, aki 
azt mint a klassz, tanulmányok erős várát 
eredeti tisztaságában óhajtotta megőrizni. 
Hogy ezt elérhesse, ajánlotta, hogy mind
három középisk. típusnak adják meg az 
egyenjogúságot, jóllehet a reálgimnázium
nak és általában a modem reformoknak 
ellensége volt. M .: Geschichte d. Römer 
(19049). Geschichte d. Griechen (19088). 
Weltgeschichte (4 köt., 1909 : 58 ezer). 
Geschichte d. 19. Jahrhunderts (1904). 
Aus der Praxis. Ein pädagogisches Testa
ment (18972). Lehrkunst u. Lehrhandwerk 
(19012). Didaktik u. Methodik d. Ge
schichtsunterrichts (19052). Több tört. 
iskolakönyv. 1890 óta Uhlig-gal szerk. Das 
humanistische Gymnasium c. folyóiratot.

R  e p  e r  t .  E n d re i G. : J .  O. em lékeze te  1830— 1911 
(M . P .  1911). D a s  h u m an . G y m n asiu m  (1910. év i.) .

Jegyzetek (tanulók jegyzetei). A tantár
gyak anyagát a tankönyvek foglalják 
össze s a tanításnak nagyjában ezek alap
ján kell folynia. A tananyag, vagy egyes 
részeinek tollbamondás alapján való le
jegyeztetése mind az elemi, mind a polg. 
és középisk.ban el van tiltva s az igazgató
nak kötelessége, hogy e rendelkezés meg
tartását ellenőrizze. Az elemi isk. Gondn. 
Utasítás 106. í)-a szerint az a tanító, aki ily 
jegyzetből tanít, oly elbánás alá esik, mint 
aki nem engedélyezett tankönyvet használ. 
A J. készíttetése fölösleges a tankönyv 
m ia tt; káros, mert a hasznos tanítás idejé
ből veszi el az időt s még inkább arra csá
bítja a tanulót, hogy mindent szószerint 
betanuljon. Nem esik ezen megítélés alá 
a J.készítésnek az a formája, amellyel a 
tanulók saját ösztönzésük szerint kísérik 
az iskolai munka egyes nevezetesebb moz
zanatait (amikor feljegyzik pl. a megbe
szélt anyag fontosabb részeit, a jellemzőbb 
adatokat, az egyes mat. levezetéseket, 
bizonyításokat, a fontos szabályokat stb.). 
Nem kifogásolható az ú. n. diárium (1. o.), 
amely egyes iskoláknak főleg alsóbb osz
tályaiban használatos. (L. m ég: Túlter
helés.) Péch.

Jellem (karakter). Meghatározásában 
a) követhetünk tisztán lélektani utat s 
akkor J.en mindazoknak a testi-lelki (ki
emelkedő) mozzanatoknak egységes egészét 
értjük, amelyek egy egyén vagy csoport 
sajátos, megkülönböztető jegyei, (ily érte
lemben tárgyak J.ről is beszélhetünk). 
Egy másik pszichológiai meghatározás ez :
J. a megkülönböztető jegyek korrelációja 
(Heymans) ; e meghatározást némelyek 
azért helyeslik, mert a J. „önmagában“ 
nem tanulmányozható, hanem csak meg
nyilvánulásainak korrelációi. Végül ki

indulhatunk a J.nek pregnáns jelentéséből 
is, szembeállítva a „jellemes“ embert a 
„jellemtelennel“ s e szóhasználat alapján 
nyerjük a J. egyes kellékeit : a szilárd (cse
lekvési és érzületi) alapelveket, az akarat 
kitartását, erejét (Ribot, Elsenhans). A
J.en általában inkább emocionális-akarati 
mozzanatokat szokás érteni, mint értel
mieket (pl. Kretschmer : J. =  az egyén 
érzelmi és akaratszerű reakciólehetőségei
nek együttese) ; viszont az akarások, tö
rekvések, értékirányulások semmiképpen 
sem érthetők az értelem irányító szerepe 
nélkül: így az értelmi (képzeleti) tulajdon
ságokat a J.nek fogalmába bele szoktuk 
érteni. A fentebbiek szerint a J. nem egyéb, 
mint az akarás és cselekvésmód egységes, 
változatlan iránya, vagyis : az egész ember, 
törekvéseinek szempontjából tekintve (1. 
perszonalisztika). b) A J . törekvési eleme 
átvezet a J. erkölcstani (értéktani) meg
határozására, amely szerint J.en az erköl
csileg jó J.et értjük, vagyis annak a J.ót, 
akit érzületében és cselekvéseiben az er
kölcsi normák vezetnek, c) Metafizikusok 
(pl. Schopenhauer) J.en azt a benső alapot 
értik, amelyből az ember törekvései és 
cselekedetei származnak, amely változat
lan s változhatatlan, a cselekvéseknek nem 
eredménye, hanem forrása és (esetleg) már 
a születés előtt készen megvolt („intelli- 
gibilis Character“ ). Häberlin megkülönböz
teti a jellemben az anyagi részt (ezek a lelki 
képességek, erők), a J. szerkezetét (a J.nyil- 
vánulások tempója), minőségét (a J. mily 
értékeszmékre irányul) ; mások a J. dina
mikai (vérmérsékletek) és sztatikái (a jel
lem konstituciója) elemeit különböztetik 
meg egymástól. A karakterológusok (1. o.) 
beszélnek J.rétegekről, -nyilvánulásokról, 
a J. magvárói, vonásairól stb. A tanulók
J.ének rendszeres vizsgálatára s a jellem
nevelés céljaira szolgálnak az ú. n. J.lapok 
(Personalbogen, Beobachtungsbogen), s a 
pszichogramm. J.lapok pedagógiai célú 
szerkesztésével foglalkozott W. Stem, Lip- 
rnann, Lobsien s főkép Lazurszki. Ezeknek 
módszeres beosztása a perszonalisztika 
(1. o.) elveit valósítja meg, nem a tiszta 
karakterológiáét; pl. Lazurszki a növen
dék egyéniségét a belső lelki szerkezet 
szempontjából (endopszichikailag) vizs
gálja, másrészt a környezethez való viszo
nyában. Részletes egyéni J.lapot nyújt 
Weszely : Bevezetés a neveléstudományba 
(1923 : 255. és 260. 1.). Az ideges és hiszté
riás gyermekekről 1. Vértes Ö. J . hasonló 
című műveit (1922. és 1930.). A J.nevelés 
általános felfogás szerint körülbelül össze
esik az akarat nevelésével (1. o.). Akik azon
ban az autonóm karakterológia tudomá
nyát vallják, azok a J. fogalmát gyakorla
tilag sem ejtik egybe az akarattal s így a 
következő kérdések előtt állanak : mennyi
ben örökölhető, mennyiben változhatik a 

1 J.? A J. megváltozik-e a gyakorlással? A
32*
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karakterológia és neveléstan viszonyának 
kérdése stb.

í r o d .  Schütz A . : C h arak te ro ló g ia  és a r is t .  m é ta -  
p h y s ik a  (1927). Ramchburg P . : Az em beri e lm e I I .  
1923, 185. 1. f.). Fröbet : L e h rb . d . ex p er. P sy ch o l. I I .  
(1929*, 427. 1. f ., Írod .). Elsenhans : C h arak te rb ild u n g  
(1920*). Foerster: S chule u n d  C h a ra k te r  (1922s1). Ker- 
schensteiner: C h a rak te r  u . C h a rak te rb ild u n g  (1915s), 
Oület: L ’E d u c a tio n  d u  c a ra c té re  (1910, A  je llem nevelés, 
ism . M. K . 1914). —  S e p e r t .  (M. P .)  A  je llem  
fo rm ális  nevelése (1912, 240). D ugas : L ’E d u c a tio n  d u  
c a rac té re  (ism . 1913). K öves! L . : V adé m ecum . Jellem - 
fe jlesz tő  d iá k k a lau z  (ism . 1928). —  (M. K .)  F o e rs te r  
F r .  W . : S chu le  u . C h a rak te r . B e iträ g e  z u r P äd ag o g ik  
des G eho rsam s u . z u r R e fo rm  d . S chu ld isz ip lin  (ism . 
1908). M azuch  E . : A közép isk . ö n k ép ző k ö rö k  szerepe 
a  je llem képző  nevelés szo lg á la tá b an  (1909). S zuszai A . : 
A  je llem  ú t j a  (ism . 1909). y

Jellemtan : 1. Karakterológia.
Jena, város Thüringiában (1925 : 53.000 

lak.), számos közép-, felső-, szakoktatási 
és tudományos intézettel s egyesülettel. Je
lentőségét történelmi emlékein kívül főleg 
egyetemének köszönheti, amely a Frigyes 
János választófejedelem által 1548. alapí
tott gimnáziumból fejlődött és 1558. nyílt 
meg. Itt tanított t. k. Schiller, Fichte, Schel- 
ling, Hegel. Könyvtárában a magyar vo
natkozású és magyar tudományos iroda
lom gazdagon van képviselve. Az egyete
men külön tanszéke van a pedagógiának, 
amellyel kapcsolatos a Stoy által alapított 
Erziehungswissenschaftliche Anstalt. Ez a 
Rein, ma Petersen Péter vezetése alatt álló 
intézet középpontja a német tudományos 
pedagógiának, de e mellett a gyakorlati 
kiképzést is szolgálja. A thüringiai tanító - 
képzés céljaira kísérletező és gyakorlati 
népiskolával rendelkezik, amely Petersen 
Jena-Plan-ja számára van berendezve. Az 
intézet előadások tartására meghívja a 
legkiválóbb német és külföldi pedagóguso
kat, míg magában Jenában évek óta szün
idei tanfolyamokat, más német városokban 
pedig vándorelőadásokat rendez. V. ö. V. 
J . : M. P. (1930, 240—42. 1.)

í r o d .  Borkowslcy: D as  a l te  J .  u . seine  U n iv e rs itä t  
(1908). P. Petersen : D ie a k ad . L e h re rb ild u n g  a n  d . 
U n iv e rs itä t  J .  (1925). ü. a. : D er J e n a -P la n  e in e r freien  
a llgem einen  V olkshochschu le  (1929s). A. Weinei: A us 
dem  L eben  e in er J e n a e r  Schule (1926, K in d e rg a rte n ). 0 .  
Sievekiny : D ie E rziehungB w issenschaftliche A n s ta l t  (D as 
w erdende  Z e ita lte r  1926, 4 . sz.).

Jezsuiták iskolaiigye. A jezsuiták v. 
Jézus-Társasága : szerzetesrend, amelyet 
Loyolai szt. Ignác (1. o.) alapított és III. 
Pál pápa 1540. jóváhagyott. Az iskolák 
elvállalása a rend alapgondolatából fakadt 
(az emberek lelke üdvén való apostoli 
munka). Az első nevelőintézet Goában 
(Előindia) nyílt meg (1543) bennszülött 
hitoktatók képzésére ; majd Gandiában 
(Spanyolország) egyetemen kezdtek taní
tani. Szorosan vett középiskolával kapcsola
tos kollégium volt a messinai, amely 1548. 
kezdődött. A kollégiumok (tanítással fog
lalkozó rendházak) száma rohamosan emel
kedett ; szt. Ignác halálakor (1556) már 
csaknem 100 volt. 1640-ben 518 kollég. 
és 81 szeminárium, 1749-ben 669 kollég. 
és 176 szemin. volt a rend vezetése alatt.

1773. XIV. Kelemen pápa a Bourbon- 
udvarok sürgetésére feloszlatta a rendet ; 
de VTI. Pius 1814. újból életre keltette, 
még pedig a bullája szerint főkép az ifjú
ság nevelése céljából. Jelenleg ismét több 
mint 300 kollégiumban foglalkozik a rend 
középisk. és egyetemi fokú tanítással. 
Magyarországon a jezsuiták 1773 előtt 
41 többé-kevésbbé teljes középiskolát ve
zettek ; köztük a nagyszombati kollégium 
egyetemmel s még 5 főiskolával (akadémiá
val) volt kapcsolatos ; 8 konviktussal és 
5 szemináriummal volt egybekötve. Ma 
nálunk két gimnáziumuk van (Kalocsa, 
Pécs) konviktussal s az előbbi kisszeminá- 
riummal. A tanító-nevelő rendszer alap
elveit még a rendalapító fektette le a 
konstitúciókban (a rend alaptörvényei
ben) és levelezésében. Ilyenek pl. a tanítás 
és nevelés együttes hangsúlyozása ; az 
iskolai hitoktatás, ami újításszámba is 
m en t; a században divatos testi bünteté
sek mérséklése ; helyettük elsősorban a jó 
szó, dicséret alkalmazása; a buzgóbb ke
resztény életre való szoktatás ; az erkölcsi 
veszélyt rejtő olvasmányok száműzése az 
iskolából ; a tanárok kellékei : a példás 
erény, az alapos tudás és helyes előadó
képesség ; a tanítás ingyenes ; a tanárok 
megélhetéséről alapítvánnyal kell gondos
kodni ; az egyidőben tanítandó anyag 
egységes legyen s az osztályt egy tanár 
vezesse az alsó fokon ; az iskolai munka 
főrésze a gyakorlatozás (egymás kikérde
zése, vitatkozások, versenyzések, szavalá
sok, rövid írásbeli munkák). A rendalapító 
alapgondolatai és a legjobb hírű európai 
iskolákban (Párizs), valamint a saját isko
láikban szerzett több évtizedes tapaszta
latai vannak összefoglalva a Ratio studio- 
rum-nak (R. St.) nevezett szabályzatban, 
amely az összes jezsuita iskolák vezetését 
egységesen rendezte. Az 1581-i egyetemes 
rendi gyűlés I2-tagú bizottságot küldött 
ki e szabályzat elkészítésére ; Aquaviva 
rendfőnök 1584. újabb 6-tagú bizottságot 
hívott Rómába s a kész tervezetet 1586. 
véleményezésre szétküldte a rendtarto
mányokba ; a beérkezett megjegyzések 
alapján átdolgozott új tervezetet (1591) 
gyakorlati kipróbálás végett újra meg
küldte a provinciáknak s csak az 1593-i 
rendi gyűléstől újabban kijelölt bizottság
nak munkája után véglegesítette s adta 
ki e címmel : Ratio atque institutio studio- 
rum S. J . Neapoli, 1599. Ez a szabályzat 
volt érvényben a rend föloszlatásáig ; de 
kisebb módosítások ezután is előfordultak ; 
ilyen pl. a Molindes provinciálistól eredő 
(P. Wagner szerkesztette) s a magyar- 
országi iskolákra is vonatkozó 1735-i 
rendelet : „Instructio privata seu typus 
cursus annui pro sex humanioribus cíassi- 
bus . . . “ (' Tyrnaviae, 1735), amely a törté
nelem külön tanítását meghonosítja és a 
legelső tantervi utasításokat tartalmazza.
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A rend helyreállítása után Roothaan 
János rendfő a R. St. tanításra (nem neve
lésre) vonatkozó intézkedéseit a korviszo
nyok szerint módosította s 1832. meg
küldte kipróbálásra a rendtartományok
nak ; de az új szabályzat nem volt végle
gesíthető, mert az újonnan keletkezett 
állami tantervek lehetetlenné tették egy 
több országra érvényes egységes tanterv 
követését. A R. St. forrásét nem lehet 
sem Sturmnál, sem Trotzendorfnál, sem 
Vivesnél, sem más kévéabbé fölkapott 
nevű iskolaszervezőnél megtalálni, hanem 
elsősorban a párizsi egyetem szokásaiban, 
másodsorban az első iskolaszervező rend
tagok tapasztalataiban Európa más (főkép 
spanyol) egyetemein s köztük leginkább 
a fratres vitae communis (hieronymiták) 
intézeteiben. Maga a R. St. a tanításra, 
iskolavezetésre, nevelésre vonatkozó sza
bályok gyűjteménye, amelyeknek mélyebb 
megokolása rendszerint a szerzet konsti- 
túcióiban, a szt. Ignác-féle lelkigyakorla
tokban s a kor nevelőelméleti műveiben, 
sokszor pedig az emberi természet tapasz
talati és elméleti fölfogásában keresendő. 
A jezsuita iskolák nemei : 1. az egyetemek 
( universitates) , amelyek a Litterae huma- 
niores (5—6 éves gimnázium), a 2—3 évig 
tartó Philosophia (v. Artes) és legalább 
a 4 évig előadott Theologia karait ölelik 
föl. Ezenkívül némely helyen más felsőbb 
fakultások is voltak, pl. Nagyszombatban 
a XVIII. sz.ban a jogi. 2. A kollégiumok, 
amelyekben csak a középiskola van meg. 
Az iskolák mellett voltak konviktusok és 
több helyütt szemináriumok. Vezetésük 
a rendtartományfő (provinciális) alatt a 
rektorra van bízva, aki az egész kollégium 
vezetője; segítője az egyetemi intézetekben 
a praefectus studiorum superiorum (a tanul
mányi igazgató), az egyetem kancellárjá
val az egyetemi részen és a praefectus stu
diorum inferiorum-m&l a középiskolai ré
szen. Ez utóbbi csak középiskolai kollé
giumokban közvetlenül a rektor helyet
tese (h. igazgató) ; végül a praefectus mo- 
rum (fegyelmi felügyelő) hivatala legtöbb
ször egyesítve volt az előbbivel. A tanárok 
külön képeztetését kívánja a R. St. s voltak 
is e célra külön tanárképző rendházak: a 
Collegia repetentium ; nálunk a XVII. sz. 
végétől Szakolcán, 1750. Győrött is. Juven- 
cius jezsuita pedagógus szerint „minden 
a tanáron múlik“ és „a növendékek ren
desen olyanok lesznek, aminők tanáraik“ . 
A R. St. és már a konstitúciók szerint a 
középiskola célja úgy kiművelni a tanuló 
szellemét, hogy felsőbb tanulmányokra 
képes legyen; de mind ennek tárgyai, mind 
a filozófiáé önmagukban is értékkel bírnak 
az emberi műveltségben. Főjellemvonásai 
a R. St.nak : 1. A tananyag egysége : egy 
időben egy főtárgyat tanítanak s körülötte 
csoportosul a többi, de csak rokon tárgy. 
E főtárgy az alsó tagozatban, a grammatika

osztályaiban : a latin nyelv ; a felsőben 
(humanitás, rhetorica) : az eloquentia 
(ékesszólás). A görög melléktárgy volt. 
Az anyanyelv az első században nem külön 
tantárgy, de a grammatika osztályaiban 
kiinduló és magyarázó eszköz s még a felső 
osztályokban is gyakorolják a fordítások
nál. Később több szerep jut neki. A törté
nelemről már a rendalapító szól s az isko
lában elég korán szerepel. Tursellini je
zsuita könyve : Historiarum ab origins 
mundi . . . 1598-tól kezdve közkézen for
gott ; 1622-től kezdve a rajnai német rend- 
tartomány iskolakönyvei közé is fölvették 
s később a port-royali iskolákban is tan
könyv lett. Nálunk a történelmet 1731-től 
kezdve tanították az iskolában külön. A 
reáltárgyakat nem a gimnáziumban, ha
nem a filozófiai tanfolyamon tanították. 
A földrajzot előbb a filozófiában adták elő 
a csillagászattal együtt ; később igen sze
rény mértékben a gimnáziumi fokon is 
helyet talált. Ezek számára van írva
P. König könyve (1677 Freiburg). 2. A 
tárgyak egymásutánjában a R. St. a ta
nulók korának megfelelő fokozatokat kí
vánta. Az emlékezet első erős fejlődése ko
rában (10— 14 év) a grammatikát, a 
képzelet és kedély korszakában (15— 16) 
a költészetet, stílust, ékesszólást, az érte
lem érése korában (16— 18) a filozófiát és a 
reáltárgyakat. A grammatikai tanítás 3 
fokra oszlik (gramm, infima, media, su- 
prema) s a legalsó még két rendre, évfo
lyamra osztható. íg y  nyerünk 6 osztályú 
középiskolát, ahol az intézet alapítványa 
s a tanári erők száma engedte. Ezeket 
betetőzi a 2—3 éves filozófiai tanulmány 
(logica, metaphysica v. fizika stb.). Ezután 
következnek az egyetemi szaktanulmá
nyok. Az egyes gimnáziumi osztályok 
anyaga koncentrikus körökben bővül osz- 
tályról-osztályra. 3. A középiskolai osztá
lyokban, legalább az alsókban, csak egy 
tanár tanít (osztálytanár-rendszer). 4. Az 
„efforrnatio ingenii“ vagyis a formális 
(nem formalisztikus) képzettségre törek
szik a R. St. ; főeredménynek tartja a szel
lemnek helyes ítéletalkotásra, gondolko
dásra és alkotásra való képesítését, nem 
a sok pozitív, materiális tudásmennyiséget 
(a ,,posse“, nem a ,,scire“). Ezért kíván 
folytonos gyakorlást : leckefelmondást a 
tanulótársak (decuriók) előtt, ismétlése
ket, a tanulók magyarázó előadásait, lati
nul való beszélgetést, írásbeli (házi és is
kolai) gyakorlatokat s azok javítását a 
társak részéről is, a concertatiót vagy 
disputatiót, a declamatiót és színi föllépé
seket. Téves azt állítani, hogy a jezsuita 
iskolák az emlékezetre vetették a fősúlyt; 
az említett gyakorlatok nagyobb része 
a gondolkodás fejlesztését is szolgálta.
5. Testi fejlődésre volt tekintettel a napi 
tanítás két részre osztása (délelőtt, délután), 
a heti szünet és a játék ajánlása. 6. A mód
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szer általában a deduktív-kifejtő volt, de 
nem egyszer egyesítve az induktívval. 
A módszer segédeszközeihez tartoztak : 
az iskolai gyakorlatozások, a versenyzés 
egész rendszere (az iskolai táborok, aemu- 
latio, concertatio), az akadémiák (önképző
körök), a jutalmak és büntetések. — Az er
kölcsi nevelés, jellemkópzés eszközei a 
R. St.ban : 1. a környezet csaknem észre
vétlenül működő ereje : átlag jó épület 
egy-egy vallásos szoborral, képpel; az 
önfegyelmezésre nevelt tanárok példája s 
felügyelete ; a társak vonzó- és fékező 
ereje (főkép a Mária-kongregációk útján); 
2. a tudatos önnevelést előkészítő tényezők: 
az iskolai törvények megtartása, a fegye
lem, a napirend, szoktatás, elismerés, di
cséret, jutalmak, büntetések ; 3. a tudatos 
önnevelésre szolgálnak : a lelkigyakorla
tok, exhortációk, közös és magános okta
tások, az elmélkedés, olvasmányok, az 
önismeretre vezető lelkiismeretvizsgálat 
s főkép a jellemhibák ellen irányuló ú. n. 
részletes lelkiszámvétel ajánlása és gyako
roltatása ; továbbá a kegyelmi eszközök : 
a gyakoribb gyónás, áldozás, imádságok 
stb .; a nevelésre káros hatások (olvasmá
nyok, társak, bűnalkalmak) távoltartása 
vagy ellensúlyozása lehetőség szerint. Mind
ezeket az eszközöket részben együttesen 
alkalmazzák a helyes fegyelmezés, az ott
honi munkáltatás és az indítékok s cselek
vésmódok alkalomszerű és rendszeres elő
adása által, részint egyenként és egyénileg 
is foglalkozva az egyes növendékkel.

í r o d .  Duhr :  D ie S tu d ien o rd n u n g  d . Ges. J e s u  (1896). 
J . B. Herman: L a  pédagog ie  des Jé s u ite s  (1914) L. 
Sieverding : D as  H e lfe rsy stem  in  den  ä lte re n  J e su ite n -  
gy n in . (P ä d . M ag. 664. sz.). Molnár Al. : X V II I .  
s zázad  (121—-261. 1., a  238— 42. 1. (e lso ro lja  a  J é z u s 
tá rs a s á g n a k  a  ta n ü g y  te ré n  k iv á ló b b  ta g ja i t ) .  Veress 
B. : F o n te s  H e ru m  T ran sy lv a n ic a ru m  (erdé ly i je z su i
t á k  levelezése és ira ta i ,  ism . M .P . 1912. 50). Fináczy : I I I .  
241— 276. 1. —  R e p e r t .  (M . E .)  D a m iá n  J . : J éz u s  
tá rs a s á g a  a  k ö zép isk o láb an  (1909). A Jéz u s -T á rsa sá g  
m a g y a ro rszág i re n d ta r to m á n y á n a k  m e m o ra n d u m a  a  
ta n te rv re fo rm ró l (1922). M eszlényi A . : A  m ag y . je z su i
t á k  a  X V I. szá z ad b a n  (1931). L . m ég  : B á th o ry  I s tv á n .

Jablonkay.
Jezuitinák : 1. Ward M.
Jézus-társaságbeliek : 1. Jezsuiták iskola

ügye.
Jirka Alajos (1896—) klassz, filológus, 

1925 óta vezető tr. a bp. tanárképzőintézet 
gyakorló középiskolájának, előadója a ta 
nárképző intézetnek. M. : írt görög és latin 
iskolakönyveket, tankönyvbírálatokat és 
ismertetéseket az Egyet. Phil. Közlönybe.

Jó (dyaftóv, bonnm). E fogalom általá
ban mindazt jelenti, ami egy célnak meg
felel, ami ennélfogva a maga nemében tö
kéletes és sikerült. Xenophon Sokratese 
ebben a jelentésben azonosítja a jót a hasz
nossal, a célszerűvel. Az etika azonban nem 
érheti be a jónak ezzel az általános fogal
mával, hanem ezt az „erkölcsi jó“ értelmé
ben specializálja. Ebben a jelentésben a 
„jó“ egyike a legfontosabb normatív fogal

maknak és azt jelenti, ami bizonyos meg
határozott esetben és cselekvés alkalmá
val erkölcsi értelemben kívánatos. A jó 
tehát az, ami egy tettnek az a tulajdonsága, 
amiért erkölcsileg becsüljük, s amiért egy 
szándékot értékesnek tartunk, s amit éppen 
ezért a jövőre nézve a cselekvés céljaként 
jelölünk meg. A jó tehát nem azonos a 
kötelességgel, mert a kötelesség forma, 
míg a jónak a kötelesség tartalmának kell 
lennie. Ép így nem azonos a szándékkal 
sem, mert a szándék intencionálhatja a 
rosszat is és éppen azáltal lesz jó szándékká, 
ha a jót intencionálja. Ez a tény egyúttal 
átvezet a jó harmadik jelentéséhez, amikor 
valamit vagy valakit jónak mondunk azért, 
mert hordozza a jót, vagyis azt a tartalmat, 
ami erkölcsileg értékes. Az ilyen valóság
nak lesz aztán tulajdonsága a jóság. A jó 
nem egy, hanem sok. Értékrendszer, 
gazdag változatosság rejlik benne s ezért 
lehet egyéni a megvalósítása. Mindenki a 
maga módján és a maga helyzetében lehet 
a jónak hordozója, megvalósítója. De éppen 
azért, mert a jó értékrendszer, nem zűr
zavar, hanem összefüggés. A jóban vannak 
fokozatok. A rendszer csúcsán áll az ab
szolút, a szuverén jó (summum bonum), 
ami felé mutat minden alatta álló jó. A 
rendszer tagjai mintegy ettől kapják a ma
guk értékét. Míg tehát minden más jó 
relatív, a szuverén jó az egyetlen abszolút 
jó. Hozzá viszonyítva minden más jó csu
pán eszköz arra, hogy velük ehhez a szu
verén jóhoz juthassunk el. Aristoteles (Eth. 
Nie. I, 2. 1094a.) ezen az alapon benne 
jelöli meg a világon lehetséges minden 
tevékenységnek a végső célját. Kant sze
rint pedig a szuverén jó „der Gegenstand 
des Begehrungsvermögens vernünftiger 
endlicher Wesen“ (Kr. d. r. Vft. Dialektik, 
Kap. II. Ed. Kirchmann, p. 133). — Jóság. 
Általában azoknak a valóságoknak a 
tulajdonsága, amelyek a jónak hordozói. 
Különös jelentésben pedig egy lénynek az 
a jellemvonása, hogy részt vesz a mások 
bajában és vágyik azokról azt, ami fáj, el
hárítani és bajaikat enyhíteni. — Jó csele
kedet. Az öntudatos lénynek olyan tette, 
amely magán hordozza a jót, s azt való
sággá teszi a reális világban.

í r o d .  M. Scheler : D er F o rm a lism u s  in  d e r  E th ik  
u . die  m a te ria le  W e r te th ik  (19211). Nie. Hartmann : 
E th ik  (1925). Fauler Á . : Az e th ik a i m eg ism erés te rm é 
sze te  (1907). Nagy József : A z e th ik a  a la p ta n a i  (1925). 
P .  Häberlin: D as G u te  (1926). Nagy J. (Pécs).

Jodl, Friedrich (1894—1914) filozófus 
és pszichológus, aki a pozitivizmus szelle
mében gondolkodott, az „etikai kultúrát“ 
szolgáló mozgalomnak híve ; az etikában 
a humánus idealizmusnak képviselője, a 
pszichológiában önálló rendszert nem alko
tott (eklektikus). A pszichológia szerinte 
a tudat jelenségek természettörvényeinek 
evolúciós-biológiai tudománya. Főbb M. : 
Wesen u. Ziele der ethischen Bewegung 
(1893). Was heisst Bildung? (1909). Lehr
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b u ch  der P sy ch o lo g ie  (1896, 19033). A ll
g em ein e  E th ik  (1931).

Í r o d . :  W. Börner: Fr. J. (1911). y .  77.
Jogakadém iák  : jo g i fő isk o lák , a m ely e

k en  „ jo g v ég ze ttség “ szerezhető , v a g y is  
n é g y é v e s  jog i ta n fo ly a m  e lv ég ezh ető  és az  
e lő írt három  a la p v izsg á la t le teh e tő . J o g i 
v a g y  á lla m tu d o m á n y i doktori fok ozat  
a d om án yozására  azon b an  a  J. n em  jo g o 
su lta k  ; d ok tori fo k o za to t a  J. v é g z e tt  h a ll
g a tó i is  csak  v a la m e ly  tu d o m á n y eg y etem  
jog - és á lla m tu d o m á n y i k arátó l n y erh e t
n ek  (1. J o g i o k ta tá s) . A m íg  a  régi M agyar- 
országon  csak  e g y , il le tv e  k é t tu d o m á n y  - 
eg y e tem  és jo g i kar á llo t t  fen n , a d d ig  a  
jogak ad ém iák n ak  is n a g y o b b  v o lt  a  je len 
tő ség ü k . A  m a i országban  a zon b an  n é g y  
tu d o m á n y eg y e tem  és ek k én t n ég y  jo g i kar  
m ű k öd ik , a  jog a k a d ém iá k  je len tő ség e  erő
sen  csök k en t. R ég eb b en  á llam i jogak ad ém ia  
m ű k ö d ö tt K a ssá n  (m eg szű n t 1918.), k ir. 
jo gak ad ém ia  G yőrött (m egsz. 1892.), K o 
lo zsv á ro tt (m egsz. 1872. a  k o lozsvári e g y e 
te m  fe lá llítá sá v a l), k ir. k á t. jogak ad óm ia  
P o zso n y b a n  (m egsz. a  p o zso n y i eg y e tem  
fe lá llítá sá v a l 1912.), N a g y v á ra d o n  (m egsz. 
az im périum változáskor); érsek i jo g a k a 
dém ia  E gerb en  (m a is  fen n á ll), p ü sp ö k i 
P é c se tt  (m egsz. a  p o zso n y i egyterű n ek  
P écsre  h e lyezések or), ág . e v . jo g a k a 
d ém ia  E p erjesen  (az im p ériu m változásk or  
M iskolcra k erü lt s m a  o t t  m ű k öd ik ), ref. 
jo gak ad ém ia  D eb recen b en  (m egsz. a  d eb 
recen i e g y e te m  fe lá llítá sá v a l 1912.), K e c s
k em éten  (m a is  fen n á ll), S árosp atak on  
(m egszszű n t 1924.) és M áram arosszigeten  
(az im p ériu m változásk or  H ó d m ező v á sá r
h elyre k erü lt s  it t  m ű k ö d ö tt 1924-ig, a m i
d őn  a  sáro sp a ta k iv a l e g y ü tt  a  k ecsk e
m é ti jogak ad ém iáb a  o lv a d t bele  s ek k én t 
m eg szű n t). M a m in d össze három  jogaka- 
dém ia  m ű k ö d ik  : e g y  r. k á t. (egri érseki), 
eg y  á g . e v . (m iskolci) és e g y  ref. (k ecsk e
m é t i) .  F en n ta rtá su k a t fe lek ezeti szem 
p o n to k k a l is  in d ok o lják . Á lla m seg ély b en  
újab b an  m ár nem  részesü lnek . Moór.

Jogász : 1. Joghallgató.
Jogérzés (igazságérzés). M in th ogy  a  jog  

em beri a lk o tá s , a  jo g a lk o tó  tén y ező k  a k a 
rata , a z t , h o g y  a  té te le s  jo g  m it k ö v e te l  
m eg tő lü n k , n em  leh e t m egérezn i, hanem  
csak  a  té te le s  jog források b ó l m egism ern i s 
ek k én t tu d n i. A  té te le s  jo g  h e ly te le n  e lő 
írásokat is  ta r ta lm a zh a t, a m ely ek n ek  n y il
v á n v a ló a n  sem m i k özü k  sin cs a  jogérzés
h ez . M in th ogy  a zo n b a n  helyes jo g  csupán  
az leh e t , a m e ly  erkölcsi fe lfogásu n k n ak  
m eg fe le l, a z  erkölcsi érzés, k ü lön ösen  az  
igazságérzés a  h e ly es  jo g  ren d elk ezéseivel 
is  ö sszh an gb an  lesz s en n y ib en  jogórzetnek  
is  n ev ezh ető  ; tu la jd on k ép p en  azon b an  a  
h e ly es  té te le s  jo g  v a n  összh an gb an  a z  ig a z
sá gérzéssel, a m ely et éppen  ezért sza b a to 
sab b an  n em  jogérzésnek , h an em  igazság
érzésnek k e ll n evezn ü n k . A  jogérzés e ln ev e 
zésb en  a. jog szónak  a z  a  k étérte lm ű ség e

n y ilv á n u l m eg , a m ely  szerin t a  jo g  szó  
n em csak  a  té te le s  jo g  szerin t jogosnak , 
hanem  az erkölcs szerin t jogosu ltn ak  a  
m egjelö lésére is  szo lgá l. A  jogérzés szóban  
a jog  szónak  ez u tó b b i értelm e v a n . Moór.

Joghallgató  : a  tu d o m á n y eg y etem ek  jog- 
és á lla m tu d o m á n y i karára v a g y  va la m ely ik  
jogakadém iára b e ira tk o zo tt fő isk ola i h a ll
g a tó . T an u lm án yi tek in te tb en  a  jog i ta n u l
m á n y i rend (1. Jogi oktatás), feg y elm i t e 
k in te tb en  a  tö b b i eg y e tem i karok  h a llg a 
tó iv a l közös feg y elm i sza b á ly za t fog la lja  
össze jo g a it és k ö te lesség e it. Moór.

Jogi oktatás az a  fő iskolai o k ta tá s, 
a m elyn ek  célja  a  jo g tu d o m á n y o k  m ű v e lé 
séhez szükséges k ik ép zést, v a la m in t a  jo g 
v ég zettség h ez  k ö tö tt  é le tp á ly á k o n  szü k sé
ges szak ism eretek et n y ú jta n i. A  jo g v é g 
ze ttség  h azánkban  a  tu d o m á n y eg y etem i 
jog- és á lla m tu d o m á n y i karokon , v a la m in t  
a három  fe lek ezeti jogak ad ém ián  (egri 
érseki, k ecsk em éti ref. és m isk o lci á g . ev .)  
szerezhető . E  fő iskolákra  rendes h a llg a 
tó k u l csak  o ly a n  férfiak  v eh ető k  fe l, ak ik  
k özép isk . (g im n ., reá lg im n ., reálisk .) é re tt
ségi b izo n y ítv á n n y a l b írnak . A  jog- és 
állam tu d om án yk ari ta n u lm á n y o k  b efe je 
zéséh ez 4 é v  k ív á n ta tik  m eg, a m ely  a la tt  
a  jogh a llga tó  az e lő írt fők o llég iu m ok at az  
e lő írt időben  és óraszám ban h a llg a tn i, v a la 
m in t az első  é v  u tá n  a z  I .  a la p v izsg á t, a  
m ásod ik  és harm adik  é v  u tá n  a  I I . ,  ille tő 
leg  I I I .  a la p v izsg á t le ten n i k ö te les . T a n u l
m án ya in ak  b efejezésével v ég b izo n y ítv á n y t  
(abszo lu tórium ot) kap , s ezzel jo g v é g z e tt
n ek  tek in ten d ő . A  jo g v ég ze ttség  m egszer
zése  u tá n  jo g tu d o m á n y i á llam vizsgára  
v a g y  á lla m tu d o m á n y i á llam vizsgára  leh et  
je len tk ezn i, a m ely  v izsg á k n a k  b izo n y o s  
pályák ra  m in ő sítő  je llege v a n . T ek in tv e  
a z t , h o g y  ú jabban  az á llam vizsgák  m in ő 
s ítő  ereje erősen  k o r lá to z ta to tt , e v izsg á k  
a  gyak orla tb an  r itk án  fordulnak  e lő . A  jo g 
v é g z e ttsé g  m egszerzése  u tá n  jo g tu d o m á n y i 
v a g y  á llam tu d om án yi doktori szigorlatokra  
is leh et je len tk ezn i. A  jo g tu d o m á n y i d o k 
to rá tu s m egszerzéséhez három  jo g tu d o 
m á n y i sz igorlatn ak  sikeres le té te le  s  a  d o k 
to r i d isszertáción ak  a  b en y ú jtá sa , az állam - 
tu d o m á n y i d ok torátu s m egszerzéséhez k é t  
á lla m tu d o m á n y i sz igorla tn ak  a  le té te le  s  a  
doktori d isszertáción ak  a  b en y ú jtá sa  szü k 
séges. A  szigorla tok  és a  d isszertáció  e lfo g a 
dása  u tá n  a  d o k to rje lö ltek et az eg y etem i 
ta n á cs ü lésében  jo g tu d o m á n y i, ille tő leg  
á lla m tu d o m á n y i d oktorokká a v a tjá k . A  
jo g tu d o m á n y i és az á lla m tu d o m á n y i (p o li
tik a i) d ok torátu s nem csak  tu d o m á n y o s  
grádus, hanem  m in ő sítő  je llegű  is : a  jog- 
tu d o m á n y i d ok torátu s á lta lá b a n  az ig a z
sá g ü g y i (b írói, ü g y v éd i) , az á lla m tu d o 
m á n y i dok torátu s a  k özig a zg a tá si p á lyákra  
m in ő sít . M íg a la p v izsg á k a t jo gak ad ém iá
k o n  is  leh et le ten n i, sz igorla tok at leten n i 
és d o k to rá tu st szerezn i csak  eg y etem en  
leh et. A  b p . és a  szeg ed i eg y etem  jog- és



1007 Jogosítás Johannes Chrysostomus 1008

államtudományi karán „nagyobb rendek
kel bíró egyháziak“ kánonjogi doktorátust 
szerezhetnek. Jogi oktatásunk fennálló 
rendje ellen régóta hangoztatnak panaszo
kat és már évtizedek óta szó van a jogi 
oktatás reformjáról. Moór.

Jogosítás. I. Az állam törvényben vagy 
rendeletben megszabja, vájjon milyen is
kolai előképzettség s ezt igazoló államérvé
nyes bizonyítvány jogosít bizonyos tanul
mányokra vagy hivatalokra. Például a 
polgári iskolai IV. oszt. sikeres elvégzését 
tanúsító bizonyítvány jogosít a tanító
képzőintézetbe vagy a felsőkereskedelmi 
iskolába való felvételre, de egyben — bizo
nyos más kellékek mellett — segédhivatali 
stb. szolgálatra ; a középiskolai érettségi 
bizonyítvány jogosít az egyetemen, mű
egyetemen s egyéb főiskolákon való tanul
mányra, de egyszersmind a vasúti, postai 
stb. tanfolyamokra való felvételre, vagy 
más hivatalokra. Az államnak ugyanis 
gondoskodnia kell arról, hogy bizonyos 
közfunkciók végzésére csakis a megfelelő 
műveltségű egyének képesíttessenek. Ma
gyarországon a köztisztviselők minősíté
sét főkép az 1883 : 1. te. állapítja meg. 
Most van egy idevágó új törvényjavaslat 
készülőben. A J. s az ezzel kapcsolatos 
minősítés ügye a XVIII. sz. végén indul 
meg, amikor a polgári társadalom tagjai 
is már nagy számban folytatnak magasabb 
tanulmányokat s a hivatalokba is be
jutnak az előjogokat élvező nemességgel 
szemben. A fokozatosan térthódító demo
kráciának, a rendi alkotmányok megdön
tésének vívmánya az egyenlő hivatal- 
viselési jog, amelynél fogva bármely állam
polgár, származására való tekintet nélkül, 
viselhet hivatali tisztséget, ha bizonyos 
előfeltételül megszabott tanulmányokat 
végzett s vizsgálatokat kiállott. így  a har
madik, a polgári rend is bejuthatott a hi
vatalokba, egyes országokban már a XVIII. 
században, más országokban, mint nálunk, 
csak a XIX. sz. közepe táján. Ez az ere
detileg demokratikus szellemű intézkedés 
a XX. században viszont már kevésbbé 
demokratikusnak látszik, mert eleve távol 
tartja a hivatalok elnyerésétől a közben 
kialakult negyedik rendet, a proletariátust, 
amely éppen szegénysége miatt nem tehet 
szert kellő műveltségre s a hivatalok elő
feltételéül megállapított iskolai végzett
ségre. A J. mint rostáló eszköz, nélkülöz
hetetlen a társadalom és az állam számára. 
Vannak, akik a vizsgálatokat, bizonyítvá
nyokat, a jogosítás módjait el akarják tö
rölni, a főiskolákra bárkit bebocsátani és 
minden hivatalt teljesen szabad verseny 
tárgyává tenni. Azonban nyilvánvaló, 
hogy annak, akire olyan fontos és életbe
vágó hivatás vár a társadalomban, mint 
az orvosra, tanárra, mérnökre, különféle 
irányú tisztviselőre stb., bizonyos tanul
mányokra van szüksége, amelyekben való

jártasságát az állam ellenőrzése mellett 
igazolnia kell. Jellemző, hogy Amerikában 
is, ahol századunk elejéig a legtöbb hiva
tás teljesen szabad volt az előtanulmányok 
megkötöttsége nélkül, most már egészen 
európai módra minden közpályán megköve
telik a jogosító bizonyítványokat. Énnek 
egyik oka az egyes állásokra törekvők nagy 
száma is, a nagy kínálat a szellemi munká
sokból. A J. tehát szelekciót jelent. A J.nak 
nemcsak ilyen társadalompolitikai, hanem 
pedagógiai jelentősége is van. A tanuló 
önkénytelenül is nyomást érez, hogy a benne 
szunnyadó erőket a lehető legnagyobb 
mértékben fejtse ki. A J. kiválasztó sze
repe híján sok szellemi energia maradna 
parlagon s nem jönne mozgásba. A J. ma
gában véve kétségkívül nem pedagógiai, sőt 
az iskola belső életétől idegen mozzanat, 
azonban az iskola sem élhet légüres térben, 
a valóságos élet követelményeinek terü
letén kívül. Célja mégis csak az életre való 
előkészítés. L. F. Bchrend : Vom Sinn und 
Unsinn des Berechtigungswesens (1929). 
Fináczy : A középiskolák egységes jogo
sítása (M. P. 1919). Kom is.

II. Jogosítás a főiskolai oktatás te
rületén jelenti valamely tudományszak 
tanárának felhatalmazását arra, hogy 
az illető főiskolán a saját tárgyán 
kívül egy másik tudományszakból is 
rendszeresen előadásokat tarthasson. E l
tekintve az átmeneti időre szóló helyette
sítési megbízásoktól, amelyeket a minisz
ter jóváhagyásával a tudománykarok ad
nak meg szükség szerint, az egyetemen 
vagy általában a főiskolákon valamely 
tudományszak előadásának a joga vagy 
magántanári képesítéssel (1. Magántanár) , 
vagy ezen tudományszak tanszékére 
szóló tanári kinevezéssel szerezhető meg. 
Ha azonban az illető tudománykar már 
kinevezett tanárai közül valaki olyan tár
gyat óhajt előadni, amelyre kinevezése 
nem szól, akkor nem magántanári képesítés 
útján, hanem az ezen tudományszakból 
kifejtett tudományos működése alapján 
nyerhető „jogosítás“ útján szerzi meg 
hozzá a jogot s a jogosítás elnyerése után 
a kérdéses tudományszak „jogosított.“ ta
nára lesz. A jogosítást az államfő adja meg 
a tudománykar előterjesztésére. Moór.

Johannes, Chrysostomus (344—407). 
Aranyszájú Szt. János a görög egyház
atyák (1. o.) egyik legjelesebbje, akinek 
gondos neveltetése (az athéni egyetemen 
a pogány Libanios legkiválóbb tanítványa 
volt) és szónoki, meg irodalmi tevékeny
sége világot vet kora kereszténységének 
gyakorlati nevelésére és iskolázására, egy
ben pedig a keresztény művelődési eszmény 
kialakulására is, amelyben éppen J. Ch.nak 
is nagy a része. Felfogása eklektikus, 
amennyiben a klasszikus világ ismeret- 
anyagát bevezetésnek tekinti a keresztény 
művelődéshez ; az értelem pallérozottságá-



1009 Johannes Saresberiensis Jókai mint nevelő 1010

val szemben azonban szigorúan hang
súlyozza az erkölcsös jellem elsőbbségét. 
A vallásoktatásra néhány tanmenetet ha
gyott hátra, a gyakorlati erkölcsi nevelésre 
pedig negi xtvodo l̂ac; címen adott út
mutatást. (Kiadta Migne, PG. 47—64. 
kt.).

í r o d .  Haidacher S . : Des hl. J. Ch. Büchlein über 
Hoffart u. Kindererziehung (a szöveget Is megadja, 
1907) és Sitz.-Bericht d. k. Akad. d. W. in Wien (144. 
IV. kt. 1902). Baur Ch.: S. J. Ch. et ses oeuvres dans 
rhistoire littér&ire (1907). Hülster A. : J. Ch. Seine päd. 
Grundsätze . . . (műveiből szerkesztett ped. kreszto- 
matia, 1906) és Theol. u. Glaube (III. évf. 1911. 203. 
1. f.). Bardcnhe.wer : Gesch. d. altkirchl. Lit. (III. kt. 
1912. 324—65. 1. f.). Bernhard : Aranyszájú ezt. J. be
széde (1928). B. B.

Johannes Saresberiensis (J . Severianus, 
Petit, Parvus). 1110—20 között született 
az angliai Saíisburyben. Neveltetése, isko
lázása, amelyet francia földön korának 
legkiválóbb mestereitől (Abaelard, reimsi 
Alberik, meluni Róbert, Gilbertus Porre- 
tanus, Guil. de Conchis) nyert, páratlan 
műveltsége és nagy irodalmi hagyatéka 
jellegzetes világot vetnek e kor pedagógiai 
törekvéseire. A skolasztikus tudományok 
mellett u. i. a klasszikusoknak is alapos 
ismerője és elszánt védelmezője J. S., aki 
erélyesen mutatott rá a korabeli dialektika 
túlhajtásaira. Az angol egyházpolitikai 
zavarok idején az egyház jogaiért és sza
badságáért szállt síkra és ezért kellett 
Becket Tamással egyetemben francia földre 
menekülnie. Itt is lett püspök 1176. a 
klasszikus stúdiumai miatt iskolájáról 
neves Chartresben halt meg 1180. Mun
kái közül a pedagógiatörténet szemszö
géből a Metalogicus című fontos forrás 
e kor iskolai viszonyaira vonatkozólag. 
Policraticus c. műve az első nagy közép
kori államelmélet, az Entheticus (Nutheti- 
cus) című pedig az antik bölcselet első 
kritikus története. Kiadta Migne, PL. 
199. kt. és Giles.

í r o d .  Monografusai Reuter H.  (1842), Schaarschmidt 
(1862). Hist. Litt, de la France (XIV. kt.). Théry : Étude 
Bur J. petit de S. (1867). Clerval: Les écoles de Chartres. 
Schrader K. : Zu den klass. Studien d. J. v. S. (Rhein. 
Museum. 67. kt. 1912). Findczy II. B , B .

Johannsen, Hermann (1889—) német 
filozófus és pedagógus, jénai egyet. mtr. 
A kultúrfilozófiai iskola híve, főleg B. 
Bauch hatása alatt áll. M. : Die philoso
phische Propädeutik im Lehrerseminar
(1919). Der Logos der Erziehung (1924). 
Kulturbegriff u. Erziehungswissenschaft
(1925). Philosophie (Handb. d. Arbeits- 
unterr. 3., 1925). Die Grundlagen d. Denk
psychologie (19282). P.

Johnson, Samuel (1709—84) angol tudós, 
műbíráló és költő. Pedagógiai nézeteiben 
erősen konzervatív, szigorúan bírálja 
Locke és Milton rendszerét és mindent, 
ami az ő és kortársai szemében liberális 
és modem. Híve a testi fenyítésnek, amely
nek — úgymond — maga is köszönheti, 
hogy ember lett belőle.

! Jókai mint nevelő. J. Mór (1825— 1904) 
kettős viszonylatban kapcsolódott be a 
magy. ifjúság és nemzet művelődésébe: 
azzal, hogy megörökítette saját iskolázásá
nak élményeit és tanulságait és azzal, hogy 
műveivel egy hosszú emberöltőn át méltóan 
elégítette ki a közönség olvasási és tudás
szomját. J. mint cserefiú német szóra 
került egy pékmesterhez Pozsonyba, ahol 
az evang. líceumot látogatta. Itteni él
ményei sűrűn visszatérnek „Mire meg
vénülünk“ c. regényében. Ezek a közvetlen 
tapasztalatokon alapuló feljegyzések meg
erősítik azt a súlyos bírálatot, amelyet 
egyik tanára, Schroer, tett közzé az 
akkori gimnázium tanítási anyagáról és 
modoráról. Ugyanebben a müvében J. 
remekül jellemzi a priváta-rendszer fonák
ságait és imígy magasztalja a gyermek- 
cserét : „Kedves, gyöngéd asszonyszív- 
szülte gondolat. . . Ezt az intézményt csak 
asszonyok gondolhatták ki, ellentétben 
azzal a rideg rendszerrel, amelyet a férfiak 
találtak fel és amely a fogékony ifjú 
szívek számára zárdákat, konviktusokat, 
zárt kollégiumokat alapított, ahol korán 
letörölje róluk az élet minden emlékét a 
családi létnek . . .“ Műveinek értékéről és 
hatásáról Fináczy E. így nyilatkozik: 
„Alig van még oly magyar író, akitől a 
magyar ifjúság immár hét évtizeden át 
annyi lángoló hazaszeretetet, annyi 
nemzeti érzést, annyi magyar történetet, 
földrajzot és néprajzot, annyi magyar élet
ismeretet tanult volna, mint őtőle . . . ő  
mutatta meg nekünk azt a nagy politikai 
erőt, amely az elnyomatás korszakaiban 
passzív ellenállásunk virtuóz gyakorlásából 
fakadt és oly sokszor nemzetmentőnek 
bizonyult . . . Mennyi honismertetés, meny
nyi hazafias tanulság ! Valóban leginkább 
Jókai regényeiből merítette egész újabb- 
kori középosztályunk nemzeti ideáljait s 
az ifjúságnak ilyen közvetett nevelése 
által mérhetetlen szolgálatot tett hazájá
nak“ (M. P. 1921, 129). Mesemondó hangja, 
egyéni humorú stílusa, gazdagon magyaros 
nyelve és tisztult erkölcsi felfogása folytán 
művei a magyar ifjúság között ma is meg
érdemlik egyedülálló népszerűségüket. J. 
több ízben sürgeti a leánynevelés reform
ját : „Neveljétek leányaitokat emberekké, 
nem pedig ephemer, minél hamarább 
férjhez adandó lényekké.“ Az 1848-i 
forradalom szabadságmámorában a nő
emancipáció mellett foglalt állást : a tőle 
szei'kesztett Életképek címét Népszavára 
változtatja és „Nőszabadság“ címen vezér
cikkezik „polgártársnői“ feladatairól. Ami
kor a múlt század közepén megszületik az 
1844 : II. t. o., amely a magyart rendeli 
a közoktatás nyelvéül és ezzel a már 
amúgy is elavult deákos műveltséget a 
frissen feltörő nemzeti kultúra elhantolja, 
J. érzelmesen vesz búcsút a latin nyelvtől 
és imígy magasztalja: „A világnyelv,
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amely előtt minden nemzet meghajol és 
a „senki“ nyelve, amely senkit meg nem 
aláz.“

í r o d .  P o n to s  fe lso ro lást 1. S z in n ye i J . : M agy. írók  
é le te  és m u n k á i 5.. k ö t. és P in té r  J . :  A  m agy. Írod. 
tö r té n e té n e k  kézikönyve 2. k ö t.  K o rn is  : E szm ények  
I—II. (szám os helyen ). Jc. i.

Jóléti intézmények : 1. Iskolai és Diák
jóléti intézmények.

Jónás János (1848—1911) a magy. keres
kedelmi szakoktatás kiváló munkása. 1885. 
a pozsonyi keresk. akad. ig. M .: meg
indította a Kereskedelmi Szakkönyvtárt, 
írt keresk. levelezőt, keresk. ismereti és 
közgazdasági tankönyvet. Fordítások 
(Duncker, Caimes, Ebers, Vámbóry).

Jonckheere, Tobie (1878—). 1919 óta 
a pedagógia tr. a brüsszeli egyetemen. 
M. : La science de l’éducation (19253). 
La pédagogie expórimentale au jardin 
d’enfants (19293). K . E.

Jósika Miklós br. (1794— 1865) a magyar 
regényirodalom fellendülésének első hír
nöke. A M. T. Ali. tiszt, tagja, a Kisfaludy - 
Társaság első elnöke volt. Egész lélekkel 
résztvett a közügyekben is, nem törődve 
az ezzel járó súlyos kellemetlenségekkel. 
J. minden munkájával erkölcsi célt akar 
szolgálni, bár a gyönyörködtetésről sem 
felejtkezik meg. Az olvasó leikéből kétféle 
módon igyekszik az erkölcsi hatást ki
váltani : igéző színekkel, utánzásra csábí
tóan festi az erényt, vagy útálatot keltő 
célzattal a bűnt. Munkáin Walter Scott 
mellett az általa is említett klasszikus 
olvasmányok hatása látszik. Hálával emle
geti, in ennyit köszön költőiessége a remek 
erdélyi tájak mellett a klasszikus olvasmá
nyoknak. Pedagógiai elveit két külön 
munkában fejti k i ; ezek az 1835. meg
jelent „Irány“ és a „Vázlatok“ . Hangoz
tatja a népnevelés fontosságát és a „jól 
elrendelt falusi oskola“ nélkülözhetetlen
ségét. A népiskolák tanítási anyagát erős 
gyakorlati érzékkel válogatja meg : az írás, 
olvasás és számtan mellett a fontosabb 
alkotmányiam és gazdasági ismeretek ter
jesztését sürgeti. Állást foglal a testi fenyí
tés ellen. Fáy Andrással egyidejűleg han
goztatja a leánynevelés fontosságát. Meg
pendíti a vasárnapi „olvasási gyakorlatok“ 
gondolatát, amely a mai ifjúsági könyv
tárak célját volna hivatva szolgálni.

í r o d .  Gyulai P . : B r. J .  M. (1865). Széchy K. : 
3. M . (K épes M . Irodtört. I I .  k . 1907*). Alszeghy Z s . : 
J .  M ., a nevelő (M . P .  1910, 287— 291. L). D ézsi L. : 
B r. J .  M . (1919). K orn ia  : E szm ények  I I .  jc, i ,

Josua ben Gamla. A zsidók legjelesebb 
és legtekintélyesebb tanítóinak egyike, 
aki Kr. u. 64. kötelezővé tette az összes 
zsidó gyermekek számára az elemi okta
tást, amely a héber nyelven és a zsidóság 
történetén kívül vallásuk főbb törvényeire 
kiterjedt.

í r o d .  E u b a r :  A Talmud (1896). F i n ic z y  : I*.
B. B.

Jószef ben Jeliuda ibn Aknin (1160?— 
1226) a középkori zsidóság első igazi 
elméleti pedagógusa, filozófus, exegeta és 
költő, aki A lelkek gyógyítása (Tab-ul- 
nefus) c. arab nyelven írt (s csak töredék
ben fennmaradt) etikai művének 27. fej.- 
ben, amely önálló, nagyobb pedagógiai 
értekezésnek tekinthető, a tanítói és nevelői 
lélek szükséges tulajdonságait állapítja 
meg, módszertant nyújt és a növendék 
ideális jellemét rajzolja meg.

í r o d .  M. G üdem ann : Das jüdische Unterrichts- 
wesen während der spanlsch-arab. Periode (1873. Közli 
A lelkek gyógyítása c. értekezést arabul és német 
ford.). Bacher: Sepher Musar (1910). Encyclopaedia 
Judaica (1928. II. 33—38.: Heller Józs.: Aknin c. 
cikke). E n ten  M .  :  3 . b. Jeh. ibn A. (1909). Csech.

Jotejko, Jozefa (1866—1928) lengyel 
orvosnő, aki 1918-tól kezdve teljesen a 
kísérleti lélektan tanulmányozásának szen
telte magát és ezt a tudományt 14 éven 
át tanította a brüsszeli egyetemen. Ennek 
folyamán úttörője lett a gyermektanul
mánynak (pedológia), 1912. megalkotta 
a Pedológia Nemzetközi Intézetét. Len
gyelország újjászületésével visszatért Var
sóba és a pedológia művelése mellett 
nagyban hozzájárult a lengyel iskolaszer
vezet kiépítéséhez. J. elsősorban az egyéni
ség kultiválására és a növendéktípusok 
differenciálására törekszik és kifejti a 
szelekcióra irányuló demokratikus mód
szerét. A tanítóképzésben a gyakorlatnál 
fontosabbnak tartja a pedagógiai hivatás
ban azt az érdeklődést, amellyel a nevelő 
a szellemi fejlődés folyamatét kíséri. V. ö. 
„Pour l’Ere nouvelle“ 1930 ápr. sz.

József, calazanci szent: 1. Kalazanei 
szt. József és Piaristák.

II. József császár (1741—90) Mária 
Terézia magy. királynő legidősebb fia, 
anyja halála után (1780) nyomban hozzá
fogott egy új világ megteremtéséhez, a 
közélet minden terén reformálni akart s 
nehogy esküje korlátozza, nem koronáz
tatta meg magát Magyarország királyának. 
II. J. a felvilágosult abszolutizmus egyik 
legkiválóbb képviselője volt és annak 
államfilozófiája értelmében — nem törődve 
faji és nemzeti törekvésekkel — egész 
életét a központosított, egységes állam 
eszméjének szentelte. A XVIII. századi 
felvilágosodás a német művelődési körben, 
amelybe — földrajzi és politikai helyzeténél 
fogva — a magyarság szellemi élete is 
túlnyomóan beletagolódik, Nagy Frigyes és 
II. J. alatt éri el tetőpontját. Ez utóbbi 
első fontos rendelkezései az államnak az 
egyházhoz való viszonyára vonatkoztak : 
a pápa hatalmát a dogmára korlátozta; 
kiadta a türelmi parancsot, amellyel tel
jes polgári jogot és szabadabb vallásgyakor
latot engedélyezett a nem katolikus ke
resztény felekezeteknek ; 1782. eltörölte a 
szerzetesrendeket (az angol kisasszonyok
nak és a piaristáknak azonban megkegyel
mezett) és vagyonukat lefoglalta. Ugyan
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csak lefoglalta az egyetemi és a tanulmányi 
alapot és a kir. kincstári pénztárba utalta. 
A politizmus szelleme hatja át kormányza
tát az egyház és a közoktatásügy terén is; 
a köznevelést is politikai céljai látószögé
ből nézte és irányította. Lelkében az állam
gondolat egészen abszolúttá kristályoso
dik : a jó alattvaló eszménye lebegett 
szeme előtt. Ennek megfelel kultúrpoliti
kája, amely az állam egysége érdekében 
a birodalom valamennyi népének egy
forma elvek szerint való művelését köve
teli. Ennek érdekében hivatalos nyelvnek 
a latin helyébe a németet mint birodalma 
nyelvét hozta be. Minthogy a közboldogság 
alapja az ifjúság helyes nevelése, az ural
kodónak pedig legfőbb kötelessége az 
alattvalóinak boldogságáról való gondos
kodás, szerinte természetes, hogy a köz
oktatásnak minden irányú szabályozása 
és irányítása kizárólag a fejedelem joga. 
II. J.et iskolai reformjaiban elsősorban a 
politikum : az egyház és állam viszonya, 
az iskolai közigazgatás és a német nyelv 
kérdése érdekli, továbbá az a hatás, ame
lyet az új kultúrpolitika a társadalom 
szerkezetére gyakorol. A közoktatás egyes 
ágazataiban fontosabb intézkedései, re
formjai a következők : Az állam érdekére 
való tekintettel és gazdaságpolitikai fel
fogásához híven a népiskola állt gondos
kodásának előterében, mert ezzel a népet 
akarta megnyerni a rendiség fellegváraiba 
vonult nemesség ellen. Alatta aránylag 
nagy számmal keletkeztek új népiskolák, 
amelyeknek felügyeletét az iskolalátogatók 
intézményével hatályosabbá tette. Új alko
tása a közös iskola ( vermischte Schule) 
típusa amely felekezeti különbség nél
kül fogadta magába a gyermekeket és 
a mai községi népiskoláknak felel meg. 
A felekezetköziség elvének hódolt azzal a 
felsőbb helyen megállapított fohászszerű 
közös imával is, amelyet a tanítás előtt 
és után mondtak el. A gimnáziumokra 
vonatkozó számos intézkedése azonos volt 
az osztrák örökös tartományokra vonat
kozókkal, mert itt is a teljes egyenlősítés 
volt a császár jelszava. A kötelező isten
tiszteletek számát csökkenti, a Mária- 
kongregációkat eltörli, a konviktusokat 
megszünteti és jövedelmeikből ösztöndíja
kat létesít ; a gimn. tanulóktól tandíjat 
szedet, hogy a tehetségteleneket és sze- 
génysorsúakat távoltartsa ; a tanulmányi 
alapokat a kincstárba bekebelezi, a reálisz- 
tikus irány híve (Schola graphidis), több 
gimnáziumot megszüntet, kát. gimnáziu
moknál prot. tanárokat is alkalmaz s el
rendeli, hogy a kát. gimnáziumokba vallás
különbség nélkül vegyék fel a tanulókat 
(a zsidókat is), a tankerületek számát
9-ről 5-re szállítja le és a főigazgatói és 
tanfelügyelői állásokat részben protestán
sokkal tölti be; új jelentésekre és kimuta
tásokra kötelez, az isk. bizonyítványok ki

állítását szabályozza, a nagy szünidőt igen 
helyesen júl.—aug.ra szabja meg (1786),
úgy ahogy máig volt; ő rendeli el először 
az állami hivatalok elnyeréséhez szükséges 
iskolai kvalifikációt. Mindezek betetőzéséül 
hírhedt pátensével (Usus linguae mortuae) 
záros határidő mellett elrendeli, hogy az 
oktatás nyelve minden középiskolában a 
német nyelv legyen. Az egyetemi oktatás
ban nem egy kitűnő gyakorlati érzékről 
tanúskodó intézkedésével találkozunk, 
amelyekkel ismét csak kormányzati rend
szerének végső célját igyekezett előmozdí
tani. így  az egyetemet Budáról Pestre 
helyezte át, az orvosi kar mellett állat- 
gyógyító-intézetet szervezett, az egyetem 
kötelékében mérnöki és vízépítészeti inté
zetet állított fel, szaporította a természet- 
tudományi gyűjteményeket és a könyv
tárt, a jogi kar tanfolyamát 3 évről 4-re, 
a bölcsészeti karét 2-ről 3-ra emelte. Végül 
az egyetemet a zsidóknak és megnyitja 
(1783). Itt is érvényesül a bécsi egyetem
mel való teljes egyenlősítés elve s a teo
lógiaiak kivételével minden egyetemi elő
adás német nyelven folyik. Az erdélyi 
iskolák, főleg középiskolák ügyét a Norma 
Regia (1. o.) c. új iskolai kódex szabályozza, 
amelyet II. J. 1781 máj. 16. hagyott jóvá 
és amely az erdélyi iskolák kormányzatát 
egészen új mederbe tereli. Egészben véve 
alkalmas lehetett volna az erdélyi közép- 
oktatás egységbe foglalására és színvonalá
nak emelésére, ha végrehajtása elé nem 
gördülnek akadályok, amelyek közül a 
protestánsok ellenzéki magatartása leg
erősebben nyilvánul meg. A megcsonkított 
kolozsvári egyetemből megmaradt akadé
miát 1787. líceummá fokozta le. II. J. 
önkényuralma erős ellenállásra talált Ma
gyarországon és halála után nagy nemzeti 
visszahatást váltott ki. Soha a magyarság 
eddig nem érezte magát oly hévvel magyar
nak, mint ebben az időben. A protestánsok 
a legnagyobb aggodalommal nézték egy- 
formásító törekvéseit és ismételve tilta
koztak ellenük. A császár halála után 
II. Lipót felmentette a bécsi tanulmányi 
bizottságot a magyarországi és erdélyi 
ügyek intézésétől és ismét az alkotmányos 
kormányszékeket bízta meg velők. Az 
erőszakos germanizálás és idegen szellemű 
iskolai igazgatás visszahatásaként az egész 
országban felhangzanak a „nemzeti neve
lés“ jelszavai. A reformtörekvésekben 
azonban nemcsak az ébredező nemzeti 
öntudat megmozdulásának, hanem a meg
előző rendszer szabadelvűségének nyomai 
is felismerhetők. A felvilágosodási iránynak 
nagy érdeme, hogy a figyelmet a közokta
tás kérdésére terelte. II. J., aki kevéssel 
halála előtt csaknem valamennyi intéz
kedését egy tollvonással megsemmisítette 
és ezzel az alkotmányt helyreállította, 
Ausztriában, amelyet újjáalakított, mind
máig nagyon népszerű; egy egykorú
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osztrák metszet Josephus deliciae gen- 
tium-nak hívja. Iskolaügyek iránti kiváló 
érdeklődésének tanújelét adta t. k. azzal 
is, hogy Basedownak „Elementarwerk“-je 
megjelenése alkalmából hízelgő irat kísére
tében kitüntető aranyérmet küldött, Tes- 
sediket pedig aranygyűrűvel és éremmel 
s ünnepélyesen átadott elismerő királyi 
kézirattal tüntette ki. L. még : Germanizáló 
törekvések.

í r o d .  F in á czy  IV (főleg 380 —89). K o r n is : Esz
mények I—II (főleg I, 36—90.: A germanizálás műve
lődési útja). P a y r  S . : Nagy György és a horkai is
kola II. József korában (ism. M. P. 1918).

József-műegyetem : 1. Műegyetem.
Juha Adolf (1864— 1928) iskolaorvos és 

egészségtantanár, egy. mtr. Az iskolaegész
ségügy terén rendkívül buzgó és eredmé
nyes munkásságot fejtett ki. M.: A szünidei 
isk. kirándulások (1891). Az iskolai egész
ségügy reformja (1896). Az iskolák építése 
és berendezése Németországban és Svájc
ban (1898). A tüdővész és az iskola (1899). 
Az iskolaorvosi intézmény reformja (1902). 
Az iskola-egészségügy viszonya az orvosi 
tudományhoz (1905). Az erdei iskola (1907). 
A középiskolák testnevelési reformja
(1908). A tanulók foghigéniája. Hennoch—- 
Juba : Gyermekbetegségek (1912). A gyer
mekkor hevenyfertőző betegségei és az 
iskola (1917). Érettségiző fiamnak a nemi 
életről és életfeladatairól (1924). A magyar 
lakóház (1925). Az egészséges tanuló (1927). 
Az egészséges lakás (1928) stb. Számos 
cikk szakfolyóiratokban. Saját vizsgálatai 
alapján készült isk. egészségügyi grafikonok 
gyűjteménye öszszehasonlítva külföldi ada
tokkal a Bp. isk. egészségügyi múzeumban.

Jugoszlávia közoktatásügye. Jugoszlávia 
248.987 kma területén kb. 13 millió ember 
lakik. Az 1918 dec. 1. megalakult Jugo
szlávia vezető emberei, ismerve a közok
tatásügynek az állami élet fejlődésére 
való hatását, gyors ütemben hozzáfogtak 
az iskolaügy rendezéséhez. Az iskolákban 
erősen ápolják a nemzeti szellemet ; a 
középiskolában a humanisztikus tárgyak 
háttérbeszorításával a reáliákra vetik a 
fősúlyt.

Népiskolai oktatás. Az 1929 dec 8. tör
vény értelmében a népiskolák államiak, 
az iskolalátogatás kötelező és ingyenes. 
Sem beiratási, sem tandíjat nem kell fi
zetni. A népiskolák 8 osztályúak kétféle 
tagozattal : elemi és felső népiskolák. A 
népisk. oktatás mindkét tagozata 4—4 
éves tanfolyami!. A négy felső osztály — 
felső népiskola — a falvakban mezőgaz
dasági, a városokban ipari és kereske
delmi irányú oktatást nyújt és így a 
szegényebb néposztály szellemi színtáját 
emeli. Óvodák létesítése nagyobb városok
ban és ipari központokban kötelező. Meg
honosítja a törvény az ideiglenes és ván
doriskolákat is. Amazokban a szomszédos

iskola tanítója végzi a tanítást heten
ként háromszor a délutáni órákban. A 
vándoriskolában fiatalabb tanítók taníta
nak, öt-öt hónapig minden helyen. A tör
vény elrendeli az iskolaközségek felállítá
sát. Feladatuk az iskolaépületek felállí
tása és fenntartása. A népiskola tantárgyai: 
vallástan erkölcsi oktatással, államnyelv, 
nemzeti történelem, a világtörténelem ki
emelkedő eseményeivel, hazai földrajz, 
számtan a mértan alapelemeivel, természet
rajz, kézimunka különös tekintettel a 
nemzeti hímzésmotivumokra, rajz, szép
írás, ének és torna a szokolrendszer alap
ján. A vallásoktatás az elismert hitfeleke- 
zetek számára kötelező s azt vagy lelkészek 
vagy világi tanítók látják el. A szülőknek 
nyilatkozniok kell, vájjon gyermekeik 
számára lelkész vagy világi vallásoktatót 
kivánnak-e ? Azokban a helységekben, 
ahol jelentősebb számban élnek más
nyelvű állampolgárok, ezeknek tanköte
les gyermekei számára az elemi isko
lákban külön osztályt nyitnak, de ezeknek 
létszáma harmincnál kisebb nem lehet. A 
külön osztályokban a tanterv ugyanaz, 
de az oktatás a tanulók anyanyelvén folyik 
és az államnyelvet mint kötelező tárgyat 
adják elő. Ahol államnyelvű és kisebbségi 
nyelvű népiskola is van, az állami anya
nyelvű gyermekek nem járhatnak kisebb
ségi iskolába, míg a kisebbségi anyanyelvű 
gyermekek beiratkozhatnak az állam
nyelvű iskolába. Egyik nemzetiségi kisebb
séghez tartozó tanköteles nem járhat a 
másik nemzeti kisebbség osztályaiba. A ta
nítást mindenütt állami tanítók végzik, 
akiknek tökéletesen kell bírniok az állam
nyelvet. A népiskolák osztatlanok vagy 
osztottak. A  fiú- és leánytanulók oktatása 
együttes, de ahol a körülmények meg
engedik, a fiú- és leánytanulókat külön 
osztályokba vagy külön iskolákban kell 
elhelyezni. A tanulók létszáma az alsó 
népiskolák egy-egy osztályában 50, a felső 
népiskolákban 40. Érdemjegyek : kitűnő, 
jeles, jó, elégséges, rossz. A testi fenyítés 
tilos. Az ideiglenes tanítót véglegesítik, 
ha két évi tanítás után a gyakorlati vizs
gát letette. A tanítók legfeljebb heti 
28 órát tanítanak. Évente legalább kétszer 
minden tanítót és tanulót ingyenes orvosi 
vizsgálatnak vetnek alá. A tanítók és 
tanulók egészségéről az iskolai poliklinikák 
és az iskolaorvosok gondoskodnak. Oly 
helyeken, ahol 400-nál több tanuló van, 
iskolai poliklinikát állítanak fel fürdővel. 
Az iskolaigazgató a tanítás alól felmentést 
nyer, ha iskolája 12 osztálynál nagyobb. 
A kerületi tanfelügyelő a kerületi főnök 
közokt. referense. Évente legalább kétszer 
meglátogatja iskoláit. A báni tanfelügyelő a 
báni kormányzat közokt. osztályában az 
elemi iskolaügy főnöke. Minden iskola 
mellett van iskolai választmány (iskola
szék). Ennek tagjai a községi elöljáró, az
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elemi iskolai igazgató, aki a választmány 
ügyvezetője, a községi vagy körorvos és 
öt tekintélyes polgár. Egész Jugoszláviá
ban körülbelül 8070 elemi iskola működik. 
Az iskolánkívüli népoktatás erősen fel
lendült. Ezt a célt szolgálják az analfabéta, 
a továbbképző és a mezőgazdasági tanfolya
mok. Az 1929—30. télen mintegy 450 
ilyen tanfolyam működött. A sport az 
iskolában. A  jugoszláv kormány 1929. 
dec.ben feloszlatta a fönnálló sport- és 
tornaszervezeteket, illetve beleolvasztotta 
az állami vezetés alatt álló új közös 
testnevelési szervezetbe, amelynek neve 
a fugoszláv királyság Szokolfa. Minden 
tanuló köteles belépni ez új szervezetbe, 
amelynek élén a mindenkori trónörökös áll.

Polgári iskolák. A polg. isk. szabá
lyozó törvény 1931 dec. 11-én lépett életbe. 
Egész Jugoszláviában a polg. isk. tanítási 
nyelve csakis a szerb lehet és minden más 
nyelvű polg. isk. be kell zárni. A 8 osz
tályú elemi isk. bevezetésével a polg. isk. 
létjogosultságukat lassanként elvesztik.

Középiskolák. Az egységes középisk. 
törvény (1929 szept. 17.) értelmében van : 
klasszikus gimnázium, reálgimnázium és 
reáliskola. Klasszikus gimnáziumot és reál
iskolát csak ott lehet nyitni, ahol már van 
reálgimnázium. Megkülönböztet a törvény 
fiú-, leány- és vegyes középiskolákat. Ez 
utóbbiak csak ott nyithatók, ahol nincs 
külön leányközépiskola. A törvény csak 
állami és autonóm középiskolát ismer : a 
meglévő magánközépiskolákat meghagyja, 
ha a törvény követelményeihez alkalmaz
kodnak. A középiskolák nyolc- és négy- 
osztályúak. Minden állami középisk. meÜó 
fürdőt és iskolai poliklinikát rendel a 
törvény. Autonóm testületek is nyerhet
nek engedélyt középiskolák felállítására 
és fenntartására saját költségükön. Érdem
jegyek : kitűnő (5), igen jó (4), jó (3), 
gyenge (2), elégtelen (1). Magaviseletből : 
példás (5), igen jó (4), jó (3) és rossz (1). 
A törvény hangsúlyozza a tanuló egyéni 
hajlamainak, képességeinek megfigyelését 
és fejlesztését. A kisérettségi vizsgálatot 
a 4 alsó osztály elvégzése után teszik 
le. A kitűnő és igen jó előmenetelű tanu
lók ez alól felmentendők. A nagyérettségi 
vizsgálat írásbeli része a következő tantár
gyakból áll. Klasszikus gimnáziumban: hor- 
vát-szerb, illetőleg szlovén nyelvből és egy 
élő nyelvből írásbeli dolgozat, latin vagy 
görög nyelvből fordítás. Reálgimnázium
ban : horvát-szerb, illetőleg szlovén nyelv
ből, egy élő nyelvből, mennyiségtanból 
egy-egy írásbeli dolgozat. Reáliskolában a 
reálgimnáziumi tárgyakon kívül még két 
írásbeli dolgozat a geometriából. A tanulók 
létszáma az I—II. osztályban nem lehet 
több 50-nél, a III—IV. osztályban 45-nél, 
V—VI. osztályban 40-nél és a VII—VIII. 
osztályban 30-nál. Ha valamelyik tanárról 
legkevesebb három év alatt az igazgatók,

szakfelügyelők minősítései alapján kiderül, 
hogy temperamentuma, egészségi állapota 
vagy valamilyen gyengesége miatt a 
tanításra alkalmatlan, más munkára azon
ban alkalmas, az ilyen tanár áthelyezendő 
a közokt. adminisztratív szolgálatába. 
Heti óraszám: igazgatók 5, illetve 8, rendes 
tanárok: tudományos (elméleti) tárgyaknál 
18 óra, írásbeli dolgozatokkal heti 16 óra, 
hely. tanárok: az első két esztendőben heti 
14, azután mint a rendes tanárok. Tanári 
fizetések : a hely. tanár a IX. fizetési osz
tályba kerül, 4 évi szolgálat után rendes 
tanárrá nevezik ki a VIII. fiz. oszt.ba ; 
várakozási idő a fiz. oszt.ban 4 év. Szol
gálati idejének 29. évében bekerül a III. 
fiz. oszt.ba évi 18.000 dinár fizetéssel, 
havi 1200 dinár pótlókkal és a megfelelő 
lakáspénzzel. Az igazgatók a IV. fiz. 
osztályba kerülnek és három évi előlópéssel 
9 év után elérik a I lla . fiz. oszt. évi 39.000 
dinár fizetéssel, havi 1720 dinár pótlókkal 
és a megfelelő lakáspénzzel. A tanárok 
szolgálati ideje 35 év. Az isk. igazgatás 
terén a 12 osztálynál nagyobb iskolánál 
az adminisztratív és könyvelési ügyeket a 
„titkár“ intézi. Az 1929—30. isk. év vé
gén így oszlanak meg a középiskolák. Álla
miak : klasszikus gimnáziumok 6 ; reál- 
gimnáziumok : fiú 102, leány 14, vegyes 
19, összesen 141 ; reáliskolák : 4 ; áll. mo
hamedán középiskolák : 3. Az összes állami 
középiskolák száma 147. Magánközépisko
lák közé számítják az orosz menekültek 
iskoláit (5), a községi középiskolákat (20), 
a felekezeti (kát.) iskolákat (14). Az összes 
jugoszláv középiskolák száma e szerint 186. 
A tanítási nyelv mindenütt az államnyelv, 
vagyis a szerb-horvát, illetőleg Szlovéniá
ban a szlovén nyelv. Kivételt képeznek 
az orosz tannyelvű középiskolák, valamint 
Nagy becskerek, ahol az I., IV., VI. és VII. 
osztályban és Szabadka, ahol az I—VIII. 
osztályban párhuzamos magyar és Új- 
verbász, ahol az I—IV. osztályban pár
huzamos német tannyelvű tagozatok van
nak. Az állam ellenőrző tisztét az inspek
torok (főigazgatók) látják el; az ország po
litikai felosztásának megfelelően, 10 főigaz
gatóság van.

A klasszikus gimnáziumok óraterve 
nagyjában egyezik a mi gimnáziumaink, 
illetve az osztrák gimnáziumok óratervével.

Tanítóképzők. Az új tanítóképzői tör
vény, amelyet 1929 szept. 27. bocsátottak 
ki, egységesítette az összes tanítóképzőket. 
A törvény szerint a tanítókat az állami és 
nemzeti egység és vallási türelem jegyében 
nevelik. A tanítóképzők állami intézmé
nyek ; magántanítóképzőt nem lehet nyitni, 
de a meglévő magántanítóképzők továbbra 
is működhetnek, ha az új törvény követel
ményeihez alkalmazkodnak. A tanítókép
zés az egész országban egyforma ; a nö
vendékek tandíjat nem fizetnek. Minden 
képző mellett van intemátus és gyakorló-
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Reálgimnáziumok óraterve.

Sor
szám T a n t á r g y a k O s z t á l y o k

I. II. n i . IV. V. VI. VII. | VIII. összes.

1 V allástan ................................................ 2 2 2 2 10
2 Szerb-horvát nyelv................................ 5 5 4 4 4 4 4 4 34
3 Francia nyelv ...................................... — 4 4 4 4 4 3 3 26
4 Második élő nyelv .............................. — — — — 3 4 4 4 15
5 Latin nyelv .......................................... — — — — 4 4 3 3 14
6 Történelem ............................................ — — 3 3 3 3 3 4 19
7 Fö ld ra jz .................................................. 3 3 3 3 2 2 — 2 18
8 Term észetrajz........................................ 3 3 — 4 2 3 2 — 17
9 M ennyiségtan........................................ 4 4 4 4 4 4 3 3 30

10 Fizika .................................................... — — 4 — — — 4 3 1111 Egészségtan .......................................... — — — 2 — — 1 — 3
12 R a jz ......................................................... 2 2 2 2 — — — — 8
13 Szépírás .................................................. 2 2 — — — — — — 4
14 Ének ...................................................... 2 2 — — — — — __ 4
15 Filozófia ................................................ — — — — — — — 2 2
16 Testgyakorlás........................................ 2 2 2 2 2 2 2 2 16

összesen............ 25 29 28 30 30 30 29 30 __
17 Női kézimunka a női és vegyes isk. . . o 2 2 2 — — — — 8

Reáliskolák óraterve.
Sor  - T a n t á r g y a k  O s z t á l y o k
szám V. VI. VII. VIII,

1 Vallástan........................ — — —

2 Szerb-horvát nyelv........ 3 3 3
3 Francia nyelv .............. . .  3 3 3 4
4 Második élő nyelv ----- 4 4 4 3
5 Történelem...................... . .  2 2 2 3
6 Földrajz.......................... 2 — 2
7 Természetrajz................ 2 2 2 —

8 Mennyiségtan................ 5 5 4 4
9 Fizika ............................ — — 4 4

10 Kémia ............................ . .  3 3 — —

11 Ábrázold geometria___ . . -- — 2 2
12 Egészségtan .................. 1 — —

13 Filozófia ........................ — — 2
14 R a jz ................................ . .  2 2 2 2
15 Testgyakorlás................ 2 2 2

Összesen . . . . 30 29 30

iskola. A nőiképzők mellett a gyakorló- 
iskolán felül, mint külön osztály, óvoda 
is állítható. Az iskolázás tartama öt év. 
Az I. óvf.ba lépő növendékek felvételi vizs
gát tesznek. Az 1929—30. iskolai évben 
volt 34 állami és 5 magántanító-(női)- 
képző. Az államiak közül 7 fiú-, 8 leány- 
és 19 vegyes képző. A 39 képzőben, kb. 
200 osztályban 8000 növendék volt (3500 
fiú, 4500 leány). Képesítést nyer évente 
kb. 600 tanító és 1000 tanítónő. Bizonyos 
fokú túltermelés mutatkozik tehát e téren.

Kereskedelmi iskolák. Ez az iskolatípus 
csak a Jugoszláviához csatolt területe
ken volt ismeretes, azért a régi szerb tör
vény a keresk. iskolákat nem is említi, a tör
vényt kiegészítő miniszteri rendelet azon
ban ezeknek is megállapítja a tantervét, 
mint „négyéves kereskedelmi akadémiák
nak“ . A Magyarországtól elszakított terüle
ten Zomborban, Szabadkán, Újvidéken, 
Nagybecskereken és Pancsován vannak 
ilyen négyéves keresk. akadémiák. Ezeken 
kívül Jugoszláviában még 7 keresk. akadé
miáról van tudomásunk. Bakarban (Buc- 
cari) tengerészeti keresk. akadémia van. A 
tanterv nagyjában megegyezik a m i felső- 
keresk. iskoláink tantervével; mint új 
anyag, a IV. oszt.ban a tengeri jog szerepel.

Egyetemek. Jugoszláviában jeleni, három 
teljes egyetem van : Belgrádban, Zágráb
ban és Ljubljanában (Laibach). A két 
előbbinek a tanítási nyelve a szerb-horvát, 
utóbbié a szlovén ; amazok régebbi ala- 
pításuak, a lubljanai pedig 1919. létesült, 
Ugyancsak újkeletű a szabadkai jogi és 
a skopljei bölcsészeti fakultás. Zágráb 
és Ljubljana egyetemei az osztrák-magyar 
oktatás jellegét viselik magukon, Belgrád 
egyeteme inkább francia-belga típusú.

Papnevelő intézetek. A gör.-kel. papkép
zést a belgrádi egyetem teológiai kara 
és hat teológia végzi. A növendékek négy 
középiskolai végzettség után vétetnek fel. 
Az egykor jóhírnevű karlócai teológiai 
főiskolát most középiskolai nívóra fokozták 
le. A kát. papképzést a zágrábi és a 
ljubljanai egyetemek teológiai fakultásai 
látják el, továbbá 17 hittudományi fő
iskola. A muzulmán papképzést a szara
jevói állami serijátiskola és a skopljei 
(üszkübi) állami medresz-papképző szak
iskola végzi. Protestáns papnevelőintézet 
és rabbiképzö nincs, ellenben az ó-katoli
kusoknak Zágrábban van papnevelőinté
zetük.

í r o d .  Olasnik ju g o s lo v . p ro feso rsk o g  d r u s tv a  1 9 2 9 . 
é s  1 9 3 0 . é v f .  Vujica Fetkovic : N ö v i n a s ta v n i p rogram  
(1 9 2 8 ) . Jos. Wester: K r iz a  n a se  sred n je  s o le  (1 9 2 7 ). 
Milan K. Fetkovic : S red n je -sk o lsk l Z b orn ik  V . (1 9 2 7 ). 
Bajza J. : J u g o sz lá v ia  (M agyar S zem le  K in c se s tá r a , 
2 7 . s z . ,1 9 2 9 ) .  Karnis : A z  e ls z a k íto t t  m a g y a r sá g  k ö z -  
o k ta tá s ü g y e  (1 9 2 7 ). —  K é p é r t .  (M. P .) C u vaj : 
A d a to k  a  h o r v á t-sz la v o n  k ir á ly sá g o k  is k o lá z ta tá s á n a k  
tö r té n e té h e z  ( ism . 1 9 1 0 , 9 4 ). T ö rö k  A . : A  n é p o k ta tá s 
ü g y  B o sz n ia -H e r c e g o v in á b a n  (1 9 1 0 ) . B e n is c h  A . : 
B o sz n ia  k ö z o k ta tá s ü g y e  (1 9 1 4 ) . Oslay.

Julián-egyesületi iskolák. A Julián-Egye- 
sület (J. E.) az idegenben élő magyarok 
nemzeti gondozása és védelme céljából 
alakult. Működését gr. Széchenyi Béla 
koronaőr elnök és gr. Klebelsberg Kunó ügy
vezető igazgató vezetése alatt 1904. kezdte 
meg. Nevét Julián dominikánus barátról 
vette, aki IV. Béla király uralkodása ide
jében Ázsiában járt az ősmagyarok fel
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kutatása érdekében. A J. E. megalakulá
sakor elsősorban a Horvát- és Szlavon- 
országban élő, mintegy 200.000 magyar 
lakos művelődési, társadalmi és gazdasági 
téren való támogatását tűzte ki feladatául. 
A drávántúli magyarok gyermekeinek túl
nyomó része nemcsak hogy anyanyelvén 
olvasni és írni nem tanulhatott meg, ha
nem egyáltalán iskoláztatás nélkül nőtt 
fel, mert sok helyen be sem fogadták őket 
a horvát és szerb iskolákba. Az egyesület 
tehát a horvát-szlavon kormány beleegye
zésével azokban a községekben, amelyek
ben nagyobb számú magyarság lakott, 
elsősorban magyar iskolákat szervezett. 
A Julián-iskolák legnagyobb része Belovár, 
Verőce, Szerém és Pozsega vármegyék ma- 
gyaroklakta községeiben volt elhelyezve. 
Később a J. E. működését Boszniára és Her
cegovinára is kiterjesztette. Ezeken kívül 
az egész éven át a Dunán, Tiszán és Száván 
hajózó magyar hajósok gyermekei számára 
téli tanfolyamokat rendezett. A Julián-isko
lák száma legutóbb 59, a tanítóké 116, a 
tanulóké 7600 volt. A J. E. védelme alá 
tartoztak a horvát- és szlavonországi m. 
kir. államvasúti és református magyar is
kolák is. A máv. iskolák száma 16 volt, 
158 tanítóval és 5338 tanulóval. A refor
mátus iskolák száma 17. Ezekben a magyar 
tanításnyelvű iskolákban a tanítók a hor
vát tanítástervhez alkalmazkodó és a báni 
kormány által helybenhagyott tanterv 
szerint tanítottak. A tanítóknak horvátul 
is kellett tudniok, mert a horvát nyelv 
rendes tantárgyként szerepelt. Az iskolák 
és a tanítók működését az egyesület iskola- 
felügyelője és a horvát megyei tanfel
ügyelők ellenőrizték. A J. E. az idegenben 
élő felnőttek részére évenként analfabéta- 
és ismeretterjesztő tanfolyamokat is ren
dezett és külön naptárakat szerkesztett, 
amelyek évente 15—20.000 példányban 
jelentek meg. 126 vándorkönyvtárt he
lyezett el iskoláiban és a hajókon. A 
pusztákon és falvakban a kát. vallású 
magyarok számára vasár- és ünnepnapokon 
délutáni áj tatosságokat rendezett és sokezer 
imakönyvet osztott ki. A ref. magyarok 
templomaikban saját magyar lelkészeik 
által részesültek lelki gondozásban. Pécsett 
a szlavóniai és horvátországi magyar ipa- 
rostanoncok részére internátust tartott 
fenn saját „Iparostanonc Otthon“-ában. 
A Csáktornyái áll. tanítóképző intézet in- 
temátusában pedig állandóan 10, a tanítói 
pályára alkalmas, horvátul is tudó szlavó
niai magyar tanulót neveltetett, akik ké
sőbb a Julián-iskolákban nyertek elhelye
zést. A J. E. működésének a világháború 
vetett véget. Az 1918. évi összeomláskor 
a jugoszláv kormány az egyesület által épí
tett iskolákat, valamint az iskolák összes 
felszereléseit elkobozta, a tanítókat pedig 
kiutasította. Az egyesület horvát-szlavon- 
országi,valamint bosznia-hercegovinai mű

ködését kénytelen volt beszüntetni, azon
ban más helyeken újult erővel folytatja 
védelmi munkáját: Bécsben, Berlinben, 
Szófiában, Párizsban és Franciaország 
északi bányavidékén, továbbá Kanadában, 
Az egyesület a nagy szünidőben a magyar 
nyelvben való gyakorlás céljából idegen
ben tartózkodó magyar gyermekeket hozat 
haza nyaralni.

í r o d .  T á jé k o z ta tó  a  J u liá n -E g y e s ü le tr ő l (1 9 1 2 ) é s  
M a r g ita l J . : A  h o r v á t -  é s  s z la v o n o r s z á g i m a g y a r o k  
so rsa  é s  n e m z e ti v é d e lm e  (1 9 1 7 ) . •—  R e p e r t .  M a rg ita l 
J . : A  s z la v ó n ia i m a g y a r o k  é s  a  J u liá n -e g y e sü le t i  is k o lá k  
(M . P .  1 9 1 1 ). U .  a . : A  h o r v á t -s z la v o n o r s z á g i m a g y a r o k  
so r sa , n e m z e t i  v é d e lm e  é s  a  m a g y a r -h o r v á t  te s tv é r isé g  
( ism . M . K .  1 9 1 8 ). T a r c sa y  E r z sé b e t  : M a g y a r  is k o lá k  
H o r v á t-S z la v o n o r sz á g b a n  (M . P .  1 9 1 8 ). N o v o sz e l J . : 
E g y  J u liá n - ta n ító  o d is sz e á ja  (S a lg ó ta r já n  1 9 2 8 ).

Margitai,
J u n g , Carl Gustav (1875—) a zürichi 

pszichiátriái iskola megalapítója, akinek 
elmélete a Freud-féle pszichoanalitikai (1. 
o.) irányzatból nőtt ki. A libido (nemi 
ösztön) magyarázatában azonban eltér 
Freudtól s azt sokkal szélesebb körű jelen
ségnek tartja : egyenlővé teszi általában 
az életösztönnel. Maradandó alkotása a 
pszichológiai típusok : az introvertált és 
extrovertált típus megkülönböztetése. Az 
extrovertált típusba azok az egyének tar
toznak, akiknek gondolkodását, cselek
vését, érzését közvetlenül a tárgyi viszo
nyok határozzák meg, akiknek minden 
fontos és lényeges indítéka a külső világ
ból származik. E típus végletes esetei a 
hisztéria egyes megnyilvánulásaiban lát
hatók. Introvertált az oly egyén, akinek 
cselekvése és a tárgyi világ közé mindig 
egy alanyi állásfoglalás ékelődik, amely 
megakadályozza, hogy cselekvése tárgyias 
jellegű maradjon. E típust a tárgytól való 
félelem és egy mágikus erő uralma jellemzi. 
M. : Die Psychologie der unbew. Prozesse 
(1918). Psychologische Typen (1921). 
Wandlungen u. Symbole der Libido (1925).

V. H.
J u ta lm a zá s a büntetéssel együtt az 

erkölcsi nevelés eszközei közé tartozik, a 
kettő közül azonban gyakoribb a büntetés. 
Ennek oka az, hogy a nevelők általában 
csak akkor nyúlnak bele az akarati cselek
vés mesterséges irányításába, ha a ter
mészetes és spontán belső motiválás nem 
elégséges ; ez pedig inkább bizonyos tények 
visszaszorítására irányul, ami a büntetés 
segítségével megy végbe. Fr. W. Foerster 
ezzel szemben a bátorítás pedagógiáját 
ajánlja. A J. kellemes érzelmek okozása, 
főkép pedig a nevelő elismerése, valamely 
helyes cselekedet következményeképpen ; 
a jutalom kilátásba helyezése pedig az 
ú. n. mesterséges motiválás egyik esete. 
Mikor ugyanis jutalomról van szó, akkor 
a növendék tudatában felkeltjük egy bizo
nyos viselkedésmód képzetét s ezt kellemes 
érzelemmel kötjük össze. A J. lélektani 
hatásai közül egyik legfőbb az önérzet és
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önbecsülés (self-respect) növekedése ; ezt 
némely pedagógus nem tartja helyesnek ; 
vannak, akik az erkölcsi cselekvés egyetlen 
rugójának csak a kötelességérzetet fogad
ják el. A jutalmazások fajait a filantro- 
pisták (1. ott) kissé túlzott és me
chanikus rendszerré fejlesztették. A je
zsuiták iskolái is nagy súlyt vetettek a 
jutalomra. A jutalmak fajai: kitüntetések 
(rendjelek, előkelő hely az iskola padjai
ban), ajándékok (pénz, könyvek), tisztán 
erkölcsi és szellemi jutalmak (a nevelő 
elismerése, amely minden egyes j utalómban 
megvan, a vallás jutalmazásai : kegyelmi 
állapot, örök boldogság stb.). A J.ban is 
kellő mérsékletet kell a nevelőnek tanú
sítania (épúgy mint a büntetésben), hogy 
a növendék önérzete hiúsággá ne változ
zék, a jutalom öncéllá ne legyen s a ver
sengés szelleme túlságosan el ne hara- 
pódzzék.

K é p é r t .  A  ta n u ló k  ju ta lm a z á sa  F r a n c ia o rszá g b a n  
(M . P .  1 9 1 0 ,5 1 5 ) .  D r e b itk a  X .  F .  '.J u ta lm a z á s  a z  is k o lá 
b a n  (M . K . 1 9 0 8 ). L á m  F r . : J u ta lo m  é s  d ic sér e t a z  
isk o lá b a n  (M . K . 1 9 0 9 ). V. H.

Ju ta lom - és versenydíjak . Már a régi görö
gök és rómaiak jutalmakkal és díjakkal 
tüntették ki a versenyek győzteseit, az 
érdemes katonákat és a kiváló állam
férfiakat. Ez a szokás lassanként átterjedt 
az iskolákra (Sertorius, Verrius Flaccus, 
szatumáliák). A középkorban Nagy Károly 
gyakorolta előszeretettel. Később (1522.) 
a lüttichi iskolában, amely egyike volt az 
első humanisztikus tanintézeteknek, az 
alsó osztályokban találkozunk a verseny
zésnek és az erre alapított locaticnak 
(érdem szerint való ültetésnek) nyomaival. 
Az iskolaév végével ott ünnepies záró
vizsgákat tartottak jutalomdíjak (prae- 
miumok) kitűzésével. A jezsuiták iskolái
ban nagy szerep jut a vetélkedésnek 
(aemulatio, 1. o.). Rendszerint a hét utolsó 
napján folyt le a mérkőzés, amikor vagy 
egyesek, v. többen versenyeztek egymással 
a díjért (volt 2. díj is), mindenkor a tanár 
vezetése mellett. Az évvégi, szigorú írásbeli 
vizsgálatokon is versenyeztek a tanulók : 
e célból a retorikában 8, a humanitásban 
és a legfelső grammatikai osztályban 6—6, 
az alsóbbakban 4—4 díj volt kitűzve a 
klassz, nyelvekből ; ezenkívül minden osz
tályban egy-egy díjat kapott az, aki leg
jobban tudta elmondani a hittani anyagot. 
A díjakat ünnepi módon és nagy közönség 
jelenlétében osztották ki. A filaptropisták 
is bőven éltek iskoláikban a J.kal. A J.kal 
ma is találkozunk : főleg Franciaország
ban, de az angol, amerikai és hollandus 
iskolákban is ; a németeknél aránylag 
ritkábban. Nálunk versenyek és évzáró 
ünnepélyek alkalmával szokásosak a J. : 
érmek, illetőleg pénz- v. könyvbeli ado
mányok alakjában. Pedagógiai értéküket 
illetőleg nem egységes a felfogás : az ellen
zők főleg arra hivatkoznak, hogy a J. 
túlságosan kedveznek a hiúságnak és a

mellőzöttekben az irigység és a lehangolt- 
ság érzését váltják ki. E hátrányok csök
kentése érdekében mellőzni kellene a pénz
beli adományokat, értéktárgyakat és a 
megkülönböztető külső jelvényeket és ezek 
helyett könyvekre v. a tanulmányokkal 
kapcsolatos hasznos tárgyakra kellene 
szorítkozni. Fontos az is, hogy a leg
érdemesebb kiszemelése minden mellék- 
tekintet kizárásával történjék. L. még: 
Jutalmazás. V. ö. Fináczy: II  (184, 
264r— 65).

Ju v en a lis  (60— 140). Szenvedélyes kí
méletlenséggel megírt szatíráit, amelyek
ben Róma bűneit ostorozta, az egész 
középkoron át nagyon becsülték. Erkölcsös 
törekvései miatt poéta ethicusnak is nevez
ték. A prozódiai szabályokat is igen sok 
helyen versein gyakorolták be, szatíráit 
még a retorikai tanításban is felhasználták. 
A humanizmustól kezdve kiszorult az 
iskolából. Nálunk csak az erdélyi katolikus 
gimnáziumok V. (retorikai) osztályában 
olvastak tőle valamit. Minthogy nyelve 
erősen szónokias és át meg át van szőve 
különböző vonatkozásokkal s ezért magya
rázat nélkül nehezen érthető, ma nem is 
szerepel az iskolai auktorok sorában.

J  irka.
Ju ven ciu s (Jouvancy), Josephus (1643— 

1719) francia jezsuita szónok, költő (iskolai- 
drámák), kritikus, később a rend történet
írója ; mint tr. sokáig tanította a klasszikus 
nyelveket és sok magyarázatos kiadást 
készített a latin-görög auktorok műveiből : 
Persius, Juvenalis (20 kiad.), Terentius 
(kb. 40 kiad.), Horatius (80 k.), Ovidius 
(24 kiad.), Cicero, Martialis, Demosthenes. 
M. : Christianis litterarum magistris de 
ratione discendi et docendi, 1691. (Tanár
képző oktatások ; a X IX . sz.-ban is több
ször megjelent). Institutiones poeticáé stb. 
V. ö. Sommervogel, IV. Biblioth. d. kath. 
Pädagogik, X. J. O.

Juventus latinnyelvű ifjúsági havi folyó
irat. Célja alkalmas közlemények segítségé
vel és a tanulók helyesen irányított ön
munkásságával fokozni a latin nyelvi taní
tás eredményét. Megjelent első ízben 1909 
dec. a Szent István Társ. kiadásában mint 
a Magyar Középiskola szerkesztőségének 
vállalata, 1920— 1925-ig szünetelt. 1926. 
újból megindult Kelemen Illés bencés-ig. 
szerkesztésében s az 1930/31. isk. évben 
XV. évfolyamába lépett. Jelenlegi lap
tulajdonosa a Kát. Középisk. Tanáregye
sület. A lap eszméje és tervezete Prónai 
Antaltól ered, első szerkesztője Székely 
István volt. A világháború előtt külföldi 
előfizetői is voltak : a francia közokt. 
kormány 30 példányra fizetett elő. A kül
földi példányok német és francia jegyze
tekkel jelentek meg.

K é p é r t .  (M.  K.)  1909 : 529., 590., 649.1. -1 9 1 0 :  
436.1. Órai. Köiéplsk. Taniregy. Közlöny 1909/10:174.1.

Friml.
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