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fejlődésének szabadsága közé, hanem azt is, hogy az ember élete önzés és 
közösségi érzés, állati és isteni lény között folyik le (160—161). A »szüilő-
nevelés« kétfélét jelent: nevelést a szülők által és a szülők önnevelését (162). 

Az egész munkán népi jelleg, a mai németség szelleme, rendeltetése, 
jövője vonul végig. Az új ember képére elsősorban a német életvalóságból 
leszűrt következő kemény mondatok érvényesülnek: a nép életére és fennállá-
sára nem mindenki egyformán értékes; döntő az egyén teljesítménye, az 
erre .irányuló nevelés pedig csakis a f a j és az átöröklés határai által megsza-
bott kereten belül lehetséges (7). Majd -hangsúlyozza a deutsche Haltang 
és a [gemeinsam Deutschen elsőrendű fontosságát, mert a különböző lények' 
választófalával szemben csak a zárt népi erkölcs és fegyelem képes a közös 
történelmi feladatot megoldani (158—159), a.rnif a nemzeti szocializmusnak 
sikerült megvalósítani (VII),. Végül a munka befejező lendületes intelme: Min-
denkinek a (maga módja szerint kell hűségét, áldozatkészségét, szeretetét latba 
vetni. Minden egyéni változatosság ellenére csak egy hűség, 'egy szeretet és 
egy áldozat lehet valamennyinél, mert egy népnek adják, az egy német nép-
nek, amelytől becsületet kapnak cserébe (163). Weil Volk sein muss und. 
ohne Volk kein Leben des einzelnen isi (160). 

Külön figyelmet érdemel ennek a kiadásnak, az időközben végzett kuta-
tások és elért eredmények felhasználásával, átdolgozott 3, fejezete (112—153); 
»Faj és átöröklési jellem* címmel számos az életből merített eset felhaszná-
lásával és kép bemutatásával megvilágítja ennek a két alapvető tényezőnek 
viszonyát: Az öröklési jellemtan értelmében egy .határózott testi stílus rend-
szerint együttjár egy ugyancsak 'határozott öröklési jellemmel (123—24); a 
fa j i és öröklési jellem tudományának közös magva van: a testi lelki stílus 
egyiivétartozása (127); e két tényező nem kerülhető el és semilyen neve-
léssel és önneveléssel nem másítható meg; a német népiség mindegyik faji 
magvának megvan a maga sajátos rendeltetése; a kettő megkötöttségének 
ellenére tér kínálkozik a szabadiság és kialakítás számára (153), tehát nem 
csak a (nevelés lehetőségéről, hanem szükséges voltáról is van szó (159). 

Ez a munka annyira telítve van eszmékkel és tömítve tényekkel, hogy 
egy rövid ismertetés keretében kimeríteni merő lehetetlenség;. Bár első sorban 
a nevelők és anyák felvilágosítását, kioktatását tart ja szem előtt, fontos hiva-
tást teljesíthet mindenkinek önismerete, önmegfigyelése körül, amire a szerző 
mellesleg maga ' i s uital ( U 2 ) . Végül egy jó tanács: aki ezt a munkát kezébe 
veszi, nem érheti be puszta olvasással, hanem készüljön fel komoly tanul-
mányozásra. Csak ettől remélhet igazi nyereséget. k f . 

Wilhelm Harisén : Die Entwicklung des kindlichen Weltbildes. M ü n c h e n , 
1938. XII, 359 lap. 

Ismertetésünket ezúttal a szokástól eltérően, különleges voltára való 
tekintettel, a szerzőn kezdjük. A címlapon ugyanis neve alatt ezt olvassuk: 
»Regierungsrat und' Leitender Heer,espsychologe«. Ez utóbbi meglepő elneve-
zés egymagában bepillantást enged abba az elsőrendű szerepbe, amelyet a 
lélektan a mai német hadseregben betölt. A következő lapot ez az ajánlás 
ékesíti: »Meiner Frau gewidmet«, amit a szerző így okol meg: »E könyv-
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ben első helyet foglal el a sa já t gyiermekeimmej folytatot t együt té lés . . . 
Az így szerzett tapasztalatokat, a jelentősek biztos kiválogatásával, közvetlenül 
az élményekből feleségem rögzítette meg és rendezte áttekinthetően naplók-
ban. Ezzel az első gyermekkor és a kezdődő második fe j lődési fok számára 
ő szolgáltatta a legfontosabb ténybeli alapot. Az ajánlás tehát őt illeti meg.« 
Az előszóban a szerző még bővebb adatokkal szolgál önmagáró l : volt nép-
tanító, résztvett iskolai kísérletekben és kísérleti osztályokban, különböző tan-
erők munkaközösségében; a könyve végére illesztett 276 munkát és tanulmányt 
tartalmazó irodalmi kimutatásban pedig önmaga 7 dolgozattal van kép-
viselve (két f rancia: Plaget és Sully,. továbbá egy magyar : ÍVagy László 
kivételével a többi szerző német.). Munkájának joigosultságát azzal okolja 
meg, hogy bá r a mult százacl vége óta a gyermeki lélek vizsgálata rendkívüli 
arányokat öltött, ilyen tanulmányoknak valóságos özöne jelent meg, még 
most is híján vagyunk olyan összefoglaló munkának, amely a ,gyermek r 

lélektan mai állását egységes szempontok szerint áttekinthető összefoglalásban 
ismertetné meg az olvasóval. Márpedig csakis ilyen, a részletkutatások 
fölé emelkedő és a gyermek világképét minden oldalról fel tüntető munka 
alkalmas a gyermek fejlődésének helyes megértésére és a vele szemben 
követendő észszerű viselkedés megállapítására. 

Nézzük mármost, mit ért szerzőnk világképen, milyen úton-módon igyek-
szik ezt kideríteni és melyek ennek koronként fel lépő jellegzetes vonásai. 
A világkép alapja, fo r rása az a tény, hogy a gyermek, mint általában min'-
den ember, képes tárgyi érzékösszefüggéséket tudatossá tenni, átélni, cse-
lekvését . rájuk irányítani. A világkép tehát tartalmilag meghatározot t : va-
lamit felismer, lát, sajnál, valamitől fél, valamire gondol , törekszik stb. — 
feltéve, hogy mindezeket a tevékenységeket a felismerés valóban meg is 
előzi. A tapasztalat szeriint ez a világkép, a mi és a hogyan tekintetében, 
emberek szerint változik: f ü g g beállítottságuktól (Haltaiig) a világgal és 
a valósággal szemben (Weltgerichletheit, Wirklichkeitsgerlchletheit), az él-
mények minőségétől, számától, lehetőségeitől. Szóival a tá rgyi meghatározot t -
ság ellenére magánviseli sa já t énünk bélyegét. Ebben a képben a szervi 
alapok egysége és a gyermeki fej lődés élettani célirányulása érdekeinek és 
törekvéseinek egységes magatartásában, valamint élményösszefüggéseinek egy-
séges (totális) alkatában nyilatkozik meg. 

Szerzőnk ezután mind a két fokra vonatkozóan külön-külön vizsgálja 
a világképpel kapcsolatos alapvető tényezőket és összefoglalóan a következő-
ket állapítja meg: Az első gyermekkorban (a születéstől kb. a 4. életévig) 
a gondolkodás antropomorf jellegű: a tárgyakat, állatokat emberi tu la j -
donságokkal ruházza fe l ; a világ felfogásában egyformaság nyilatkozik meg; 
tér- és időbeli felfogásuk nem elvont, hanem csupán sa já t cselekvésükre 
vonatkoztatott; gondolkodásuk nem okszerű, hanem célirányos, gyaikran 
mágikus és mitikus irányban nyilatkozik meg; vallásos élményeit nehéz ki-
deríteni, ebbe a gondolatkörbe csak külső befolyás, példa útján kerül. 
A 2. korban (a serdülés kezdetéig) a következő vonások észlelhetők: az 
előbbi életkorral szemben, amikor a gyermek a világot sa já t jólétének szem1-
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szögéből mérlegelte, figyelme egyéniségének megóvása mellett a tárgyi, 
emberi dolgok felé közeledik, die még ekkor is belső Íelkí vonatkozások 
nélkül; a természeti jelenségekkel szemben, bár rendszer és megokolás híján, 
már realisztikusan gondolkozik; az egyéniséghez szorosan kapcsolódó vallás-
beli élménynek, szintúgy mint a szellemtudományi, társadalmi és erkölcsi 
értékelésnek korlátai vannak, ezeket közvetlenül a tekintély i rányí t ja ; a né-
piség javához (Volksgut) való viszonyt, a közös gyermeki játékok, szokások, 
•dalok stb. szabják meg; a szélesebb felfogást és a felnőttekhez való viszonyt 
a lelki vonatkozások korlátozottsága itt is megbéní t ja ; nemi tekintetben ai 
fiúk józanabbul állnak a világgal szemben, náluk az erő, az önérvényesülés 
és együttérzés az uralkodó-, a lányoknál a személyi érzelmek, a szép, a bá j , 
&z összhang; a különbségek máj- az első gyermekkorban észlelhetők, de itt 

*már erőteljesebben, mint ellentétek nyilatkoznak meg. 

A felsorolt vonások, tapasztalatok a szakkörök előtt már jórészt ismer-
tek , ám azért a szerzőnek nem csekély érdeme, hogy azokat különböző meg-
világításban, összehasonlítóan és az alapvető tényezőkön fe lépülő . rendszer-
ben áttekinthetően mutat ja be. Kellő tudományos készültséggel tá rgyal ja a 
gyermekpszichológiának ezt az életközelséghez szorosan kapcsolódó területét. 
. . 1 1 ! : ' ! " kt. 

Ludwig J. Csóka: Der erste Zeifabschnitt staaflicher Organisierung des 
öffentlichen Unterrichtswesens in Ungarn (17Ó0—1791). (Sonderabdruck 
aus dem IX. Jahrgang des Jahrbuchis des Gráf Klebelsberg Kuno 
Instituts f ü r ungarische Geschichtsforschung in Wien) Budapest 1939., 
N. Si-r.,'82 1. 
Nemcsak érdekes, hanem külföldi vonatkozásban igen hasznos munkát 

bocsátot t közre a fenti címen Csóka J. Lajos bencés főiskolai tanár. A füzet 
a magyar közoktatásügy első állami megszervezéséről szól 1760—1791>-ig. 

Csóka rámutat arra, hogy a felvilágosodott abszolutizmus képviselői 
ráeszméltek arra a gondolatra, miként lehet a közoktatásügyet a politikai 
hatalom és befolyás eszközévé tenni. És ezért birták rá először Nagy Frigyes 
porosz királyt és nemsokára Mária Teréziát, hogy a tanügy államosításával 
-kísérletet tegyenek. így történt, hogy Nagy Frigyes a protestáns tanügyet, 
Mária Terézia pedig a monarchia közoktatás ügyét állami kezelésbe vette. 
A közoktatásügy tudvalevőleg a XVIII. század közepéig' Európaszerte az 
egyházak kezében volt. Ők adták meg az iskolák szervezetét, megállapították 
Tantervüket és ellátták tankönyvekkel. így volt ez Magyarországon is. A 
külföld azonban alig vett tudomást a magyar tanügy fej lődéséről , hiszen 
az általunk méltán nagyratar tot t Mária Teréziarféle Ratio Educationisról 
mit sem tud, legföljebb a Paedagogiai Lexikonoknak magyar munkatársai 
•emlékeznek meg róla. (Lásd a Ro.loff—Herden-féle pedagógiai lexikonban 
•az »Ungarns 'Unterrichtswesen« címszó alatt.) 

Csóka Lajosnak német nyelven kiadott füzete tehát jó szolgálatot fog 
tenni a magyar közoktatásügynek nagyobb publicitásával. Kiterjed Mária 
Terézia és II József korára és magában foglal ja a tanügyi intézményeken 
kívül az állami tanügyi közigazgatás^ bevezetésére vonatkozó adatokat is. 


