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Elnöki megnyitó beszéd.
T arto tta : KENÉZ BÉLA dr. udv. tanácsos, országgyűlési képviselő 
s egyetemi tanár, a M agyar G yerm ektanulm ányi és G yakorlati 

L élektani T ársaság  közgyűlésén.

Mikor négy esztendővel ezelőtt a Társaság megtisztelő 
bizalmából az elnöki széket elfoglaltam, bátor voltam a leg
közelebbi jövő időszerű feladatainak tervét nagy körvonalak
ban vázolni. Szükségesnek hirdettem akikor — egyebek közt — 
széleskörű induktív megfigyelés alapján^ â  tehetségek lélek
tanának és fejlődéstanának tanulmányozását, kisérleti lélek
tani intézetek keletkezését, egy általános tehetség-lélektani 
kiállítás rendezését, eszméink számára előadások tartása és 
fiók-körök létesítése által a társadalom minél szélesebb réte
geinek megszervezését és ezen az úton a mi nagyjelentőségű, 
mondhatnám sorsdöntő fontosságú küzdelmünkben, a magyar 
tehetségek kiválogatása, megmentése és érvényesülése érde
kében az egész társadalom egységes frontjának megteremté
sét, végül pedig — hogy nagy munkánkban a család is segít
ségünkre siessen —, a szülők iskolájának megszervezését.

Megelégedéssel állapíthatom meg, hogy e tervek azóta — 
Társaságunk szerény eszközökkel és a hangos reklám harso
nája nélkül folytatott, önzetlen és lelkes munkája által — 
megvalósultak, vagy a megvalósuláshoz közel állanak és a ter
veknek azok a típusai is, amelyek megvalósítása formára csak 
üres keret gyanánt jelentkezik, elevenen lüktető tartalommal 
telítve, folytonos bizonyítékai és biztosítékai Társaságunk 
életképességének és hasznos tevékenységének. A lefolyt évben 
— amely az én visszatekintésem ezidőszerint való köteles 
tárgya — számos közérdekű gondolatunk öltött testet vagy 
nyert szélesebbkörű érvényesülést. Mint a tisztelt Közgyűlés 
előtt ismeretes, megvalósítottuk a tehetséges ifjak második 
kiállítását, amely a maga igazán sikerült mivoltában újabb 
kincseit tárta föl a magyar tehetségek gazdag tárházának s 
Társaságunk működése felé széles körök érdeklődését irányí
totta, azon a réven is, hogy a zenében tehetséges gyermekek 
és ifjak szerzői és előadói képességének bemutatására is mó
dot nyújtott, amivel — joggal mondhatom — úttörő munkát 
végeztünk: a maga nemében ez volt az első ilynemű alkalom.

A kiállítással egyidőben megtartott kongresszusunk, ame
lyen a legkitűnőbb szakemberek és közéleti kiválóságok egész
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2 Kenéz Béla dr.

sora vett részt s amelyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr is nemcsak megjelenésével, de azzal is megtisztelt, hogy 
ott rendkívül értékes előadást tartott a tehetségvédelem és 
pályaválasztás nemzeti, társadalmi, gazdasági, erkölcsi és kul
turális jelentőségét és neveléstani feltételeit világította meg, 
de életre1 hívta az itt megoldásra váró fontos kérdések meg
valósításának szerveit is. — Az ifjú tehetségek kiképzését 
szolgálja az ifjú tehetségek rajztanfolyama, amely 24 tehet
séges ifjú kiképzését végzi díjtalanul Nádler festőművész 
professzor, Ács Lipót és Biró József urak segítségével. — 
Nagyszabású és mélyreható munkát végeztek szakembereink 
a székesfőváros által fenntartott lélektani laboratóriumban ; 
ugyancsak nagyszabású és mélyreható munka folyt — még 
pedig nemcsak Budapesten, de a vidék több városában is — 
a Szülők Iskolájában és a nyilvános szülői értekezleteken is, 
amelyéknek az a céljuk, hogy a. családot is a mi nagy céljaink 
szolgálatába állítsák és hogy a nemzetfenntartás nagy paran
csait a szülők a szívükbe oltott szeretet mellett hozzáértéssel 
is teljesítsék.

E nagy parancsok szolgálatában Társaságunkat mindig 
a nemzeti egység s a társadalmi harmónia gondolata vezette: 
különös szeretettel és gondossággal fordult a munkásság felé 
s megértést várt és kapott is tőlük.

Ha még megemlítem, hogy a Magyar Tehetségeket Védő 
Bizottság és a Népművelési Bizottság helyi szervei révén 
Társaságunk munkája az ország egyre szélesebb területeit 
fogja át és hogy a kultuszminiszter úr által legközelebb be
terjesztendő tehetségvédelmi törvényjavaslat napirendre ke
rülésében is nyilván része van Társaságunk tevékenységének, 
be is végezhetem az áttekintést, amely csonka maradna a kon
zekvenciák levonásában, ha nem használnám föl az alkalmat, 
hogy köszönetét mondjak a megértő támogatásért a kormány
nak, különösen a kultusz- és a kereskedelemügyi miniszter 
uraknak, a székesfőváros tanácsának, kivált az irántunk min
dig jóindulatú és előzékeny Purébl Győző dr. tanácsnok úr
nak és Huszár Károly őnagyméltóságának, mint a Magyar 
Tehetségeket Yédő Bizottság elnökének.

Azt hiszem, t. Közgyűlés, elfogultság nélkül és bizonyos 
elégültséggel állapíthatom meg, hogy Társaságunk a lehető
ség szerint mindent megtett céljai elérésére. Azonban tuda
tában vagyok annak is, hogy még sok feladat vár ránk a 
tehetségvédelem és a pályaválasztási tanácsadás megszerve
zése, lélektani és pszichológiai laboratóriumok fölállítása, az 
iskolai oktatás eszményeinknek megfelelő reformja terén és 
sok más irányban is. Éppen ezért az a megelégedettség, amely 
végzett munkánk jogos önérzetéből származik, nem azt a meg
nyugvást jelenti, amely a további tevékenység halála, hanem
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azt a bizakodást, liogy amint eddig nem biába dolgoztunk, 
jószándékú törekvéseinket a jövőben is siker fogja koronázni. 
Ebben a reményben nyitom meg közgyűlésünket, amely a 
nagy Pestalozzi emlékének van szentelve, akihez szoros szel
lemi kapcsolat fűzi Társaságunkat. Hiszen ő volt az az út
törő pedagógus, aki az egyéni tehetségek harmonikus kifejté
sének szükségét nagy nyoma.tékkal hangoztatta és lehetősé
geinek eszközeit oly szépen és bölcsen megjelölte. Felkérem 
Társaságunk illusztris tagját: Schneller István professzor 
urat, előadásának megtartására.

Pestalozzi.
SCHNELLER ISTV Á N  dr., ny. e g y e t e m i  professor emlékbeszéde 
a M agyar G yerm ektanulm ányi és G yakorlati Lélektani T ársaság  
1927 m árcius 19. közgyűlésén a nagy pedagógus halálának  100. 

évfordulója alkalmából.

A BESZÉD GONDOLATMENETE.
A) A z em lékünnep alkalm i oka  Iés jogosultsága.
B) Pestalozzi hozzánk in tézett szózatában

I. követeli a nevelés terén is a dogmatizmws békái alól való 
felszabadulást, m int amely
1. a tan ító t diktáló, kikérdező, osztályozó géppé; külső tények 

alapján a gyerm ek fölött ítélkező bíróvá alaesonyítja le;
2. a tanulónak; sajátos energ iáit gyöngíti, elnyom ja; a tö r

vényszerűséggel adott félelm et tan ító jával szemben; m ás
részt tanu ló társa i fölött győzedelmeskedő ambíció-érzel
m eit felkelti, illetőleg erősíti.

II . Pestalozzi követeli, hogy a tanító  nevelő legyen. E zért is k í
ván ja  azt,
1. hogy a gyerm eki lélek term észetét és fejlődését ism erje, 

amely ism eret a  nevelés lehetőségének feltétele. E rre  tö
rekszik egyesületünk, s így  m éltán Pestalozziban ünnepli 
szellemi alapító ját. — Jó l megjegyzendő, hogy e term é
szetember, vagy am int azt Pestalozzi nevezi, e kollektív
em ber ism eretével nincs a nevelésnek célja, feladata, h a 
nem csakis kiindulási pontja, feltétele adva. E zt igno- 
rá lja , illetőleg összetéveszti véglegesen a Rousseau-, 
Nietzsche-, E llen Key-i Napóleonban, Szovjetben kicsú
csosodó irányzat;

2. hogy a gyerm ek a sajátos em beri alaperők fejlesztése által 
nevelendő fel igaz emberré (tehát emberiességre):
a) egyenként:

а) az értelm i erő igazságra és igazságösságosságra,
б) az értékelő érzelmi erő h itre  és szeretekre,
y) í«  akarati-érvényesítő  erő  művészi és ipari, föld- 

mi velő alkotásra;
b) érzelmi alapon ez erők összhangzó egyesítésére.

II I .  M indenkinek joga van a nevelésre.
1 *
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IV. A család fontossága a nevelésben, m int a  társadalm i a laku
latok őssejtjében.
E zt felism erve a laku lt meg társaságunkban  a szülők szövet
sége, mely most üli meg kegyelettel szellemi alapítójának, 
Pestalozzinak, emlékünnepét.

Igen tisztelt ünneplő közönség!
A) Svájc az ő nagy fiának, Pestalozzi Henriknek halála 

100. évfordulója alkalmából Birrben, Bruggban, Zürichben 
egymást követő napokon, febr. hó 17-től kezdve nagyszabású, 
nemzetközi jellegű emlékünnepélyeket ült. Oda meghívatva 
— de különben is a nagy pedagógus iránti kegyeletérzésem 
által is oda vonzatva —, már csak koromnál fogva; sem mehet
tem el. Ezért is hálásan követtem a Magyar Gyermektanul
mányi és Gyakorlati Lélektani Társaság és a „Szülők szövet
ségéinek hozzám intézett felszólítását, hogy ez évi közgyűlése 
keretén belül emlékezzem meg a kis Svájc és a pedagógusok 
nagy világának egyik legnagyobb pedagógusáról. Hálásan 
követtem e felszólítást: hisz beszédemmel bármily csekély 
részben mégis némileg leróhatnám Pestalozzi iránti kegyele
tem adóját.

Pestalozzi halálának századik évfordulója emlékét üljük 
meg mi is.

Van-e értelme a halálnap megünneplésének? Van —- de 
csak akkor, ha a halál csak átmenet új életre; ha az ünnepelt- 
nek halálnapja élete gyarlóságainak eltemetése; de egyszer
smind élete vezéreszméinek, sajátos isteni célgondolatainak 
megdicsőült alakban való feltámadása.

Pestalozzi halála napján feltámadt, él, köztünk van; s van 
most — halála utáni 100 év után is — mondanivalója ; nékünk 
pedig okunk szavainak megszí vieles éré.

Ily életének tudata nyugtatta meg a sírjára gondoló Pes- 
talozzit is, midőn így szól: „Emberiség barátjai! Amiért 
éltem, amit életem céljául tekintettem — nem hal meg előt
tem —, amint ettől tartottam. Nem hal meg velem együtt. 
Nem, a sír, amely még tegnap nehéznek, sötétnek tűnt fel előt
tem — ma azt nem annak látom. Életem törekvéseinek ered
ménye a síron túl is, és pedig erőteljesebben mint valaha éle
temben — fennmarad.“1

B) Igaza volt. Fennmarad; Pestalozzi él sajátos isteni cél- 
gondolatában, s ennek erejében a jelent is korholó, de éppen 
az ő célgondolatának jelenben való megvalósulásában gyö
nyörködő, elismerő szavában.

I. Korholta s keményen támadta s támadhatja még ma is 
a nevelés terén is érvényesülő dogmatizmust, s az azzal járó

1 Összes művei kiadásához ír t  előszavában 1818 szept. 8. Iffer- 
ten. Seyffartli-kiadás, I., 36 1.
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egyoldalú Intelleli italizmust és (Werkheiligkeit) a csele
kedetek hangsúlyozását.

A dogmatizmus csak a köztudatban levő tant és a köz
tudatot irányító cselekvést nézi; s így a nevelésben is ugyan
ezt és nem a gyermeket. Hisz a gyermek is, nézete szerint, 
csak annyiban értékes, amennyiben e tant tudja s a néki előírt 
cselekedeteket teljesíti. Ez állásponton mily egyszerű a tanító
nak feladata: előadja a tankönyvbe foglalt tant, feladja azt 
megtanulásra, a következő órán a tanulóval felmondatja a 
leckét és azután kiveszi a noteszt s beírja a tanulót minősítő 
kalkulust.

A tanító azzal, bogy a tanuló érti-e az elmondottat; azzal, 
hogy felelete sikertelenségének mi az oka, vájjon nem testi, 
lelki szervezetében, avagy környezetében rejlik-e az — nem 
törődik. A tanítónak gyors és folyékony feleletékre van szük
sége, hogy ezekkel tündökölhessen felettes hatósága előtt, ille
tőleg a nyilvános vizsgán, mint kiváló tanító. S valamint a 
tanulás, úgy az ügyességek terén, a /cásügyességek, valamint 
a viselkedés ügyességének terén is minden elővan írva, ismé
telni a végtelenségig, könyörtelenül ismételni kell minden 
betűt, minden mozdulatot, míg végre minden korrekt, az elő
írtnak megfelelő. Hogy milyen a gyermek érzülete, megfelel-e 
szíve, lelke is e cselekedeteknek: s vájjon eme szép cselekede
tek alapja nem-e tettetés, nem-e hazugság: ez szóba nem jön. 
Az érzületnek, a szívnek ignorálása — természetes, ha tudjuk 
azt, hogy a dogmatizmus még a valllásban sem látta az érze
lemben, az érzületben lefolyó kölcsönhatást az emberi és isteni 
tényező közt, hanem abban csak az Isten meg ismerésének és 
gyakorlatokban véghezmenő kultuszának módját. „Religio est 
modus cognoscendi et colendi Deum.“

Az ily iskolázásnak eredménye a tanulóra nézve csak az 
lehet, hogy a tanuló természetére, befogadóképessére nem te
kintő idegenszerű tananyag kényszerű közlése ránehezedik a 
tanuló sajátos tehetségeire, energiáira, azokat megbénítja, 
esetleg elnyomja: ellenben felkelti benne a noteszekben öt 
minősítő kalkulusokra való tekintettel az őt folyton idegesítő 
félelemnék, szolgai félelemnek rúgóit, másrészt pedig a szere- 
tetet nem ismerő, tanulótársát legyőzni kívánó ambíciónak 
rúgóit. A cselekvés, az ügyesség, a viselkedés terén pedig az 
előírottakhoz való feltétlen engedelmesség követelésével el
nyomja a sajátos akarat megnyilvánulásának lehetőségét s 
így az önfelelőség érzetének s ez alapon az akarat autonómiá
jának, szabadságának megnyilatkozását.

Ez iskolázásnak pedig az életre néző tanulsága: Szóval 
kell győzni, a köztudatban levő szólamok, frázisok felhaszná
lásával biztosan emelkedni; — a cselekvés terén pedig akár 
meggyőződésünk ellenére is, feletteseinkhez teljesen alkalmaz
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kodni, s így kényelmesen — csak az ellenőrzés határain 
belül — dolgozni: s ékkor boldogulni fogunk.

E verbalizmus ellen küzd Pestalozzi, mely verbalizmus 
reálismereteik nélkül csak szavakat tanul;2 mely Pestalozzi 
szerint tanok tanítására szorítkozik tanrendszer nélkül, mely 
a sok tannal megöli iaz igazság szellemét, a tanulóban pedig 
annak önállóságát; mely végre is a tanulóban lévő alaperők 
kiművelése nélkül, csakis minden erőnélküli szópompázásra 
vezet.3 Hogy pedig a cselekvés s viselkedésben való ügyes alkal
mazkodás, az egyéni erőnek megtörése a feltétlen engedelmes - 
ség kierőszakolása mire vezet: ezt Pestalozzi valóban elret
tentő példában mutatja be Lienhard és Gertrud elbeszéléseben 
Svlviának féktelenül irigykedő, gyűlölködő, de nagybátyja és 
a hatalmasok előtt szeretettől áradozó, szenteskedő, rút alak
jában.4

II. A dogmatizmus e légköréből ki kell emelni az iskolát, 
ha ez nem csak oktató, közlő és fegyelmező, hanem egyszer
smind nevelő is kíván lenni.

1 Nevelni pedig valakit kell. Ez a valaki nem lehet isme
retlen menyiség, mert ez esetben azt fejleszteni, nevelni nem 
lehet. Ismerni kell ezért is a növendéket, a növendék sajátos 
természetét, de ismerni kell általában a gyermek fejlődésének 
fokozatait, s így a gyermek ismert természetéhez és fejlődés- 
fokozatához kell alkalmazni a fejlesztés, a nevelés eszközeit. 
Ez a nevelés alapja; est ignorálta és ignorálja teljesen a dog
matizmus. Erre az alapra, mint a fejlesztés, a nevelés lehető
ségének feltételére kívánja Pestalozzi a nevelést fektetni. 
A nagy Comenius már ugyanezt követelte: de a nevelők 
serege, még csiak az újabb, hogy ne mondjam a legújabb kor
ban értette meg éis követi e követelményt. Mily öröme, gyö
nyörűsége lenne Pestalozzinak ma, ha láthatná imádott hazá 
jában, nevezetesen Genfben, a Rousseau-intézetben Claparède 
vezetése mellett, de máskülönben is az összes kultúrnemze
tek egyes főiskoláin szervezett intézeteiben azt az odaadó 
munkásságot, amely ez intézetekben a gyeimek természetének 
s lelke fejlődése fokozatainak, tehát fejlődése törvényeinek 
vizsgálatára és megállapítására irányul. Mi is örömmel és 
büszkeséggel idézzük Pestalozzi halhatatlan szellemét kö
rünkbe, amely kör ugyancsak a gyermek tanulmányozására 
és lelki fejlődése törvényeinek megállapítására vállalkozott s

2 Pestalozzi’s Abendstunden. Kaum er: Geschichte der Pädag\ 
II . 379 1.

8 Pestalozzi: W ie Gertrud ihre K inder lehrt, idézve R aum er: 
U gyanott 400. 1.

4 Pestalozzi’s säm tliche W erke, Seyffarth kiadásában, I I I .  köt., 
317, kül. 320.
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most midőn Pestalozzi-ünnepélyt rendez: szellemi alapítója 
iránti kegyeletének, hálájának ad ünnepélyes kifejezést.

Ez ismerettel azonban Pestalozzi szerint igen helyesen, 
csak a nevelésnek alapja, a nevelésinek feltétele van adva: de 
nincs adva a nevelésnek célja, a nevelésnek feladata. Ez egyike 
azon nagy különbségeknek, amelyek Pestalozzi és Rousseau 
közt fenn állanak.. Rousseau ugyanis, valamint Nietzschén át 
Ellen Key is magában es ismeretben ismerte fel a nevelésnek 
célját is, úgyhogy a nevelőnek nincs más feladata, mint gon
doskodni larról, hogy a növendéknek természetadta egyénisége 
ki is fejlődjön — s megakadályozni azt, hogy e folyamatba 
egyes ember, vagy bármely szociális tényező beavatkozzon, 
és pedig azért, mivel a természetadta egyéniség Rousseau sze
rint jó; s minden rossz csak az emberektől, a környezetből 
származik. Mivel pedig a nevelésnek célja a növendék termé
szetében adva van, nem a növendék rendeli magát alá a nevelő 
céltudatos tevékenységének, hanem megfordítva, a nevelő hó
dol be a növendék természetében rejlő célnak. A szülők Rous
seau szerint ily szerepre alkalmatlanok: ezért is a gyermek 
a család köréből az okos nevelő hatáskörébe helyezendő. Rous
seau csak következetes volt ez elveihez, midőn gyermekeit a 
lelencházba adta, az elsőtől még felvételi számot véve, a töb
biektől azt sem, de pathetikusan azzal indokolva ez eljárását, 
hogy ezek a gyermekék minden felnőttben atyát, anyát, a kor- 
társban pedig testvért látnak. Ezzel a természetellenes és cini
kus, a szülő és testvér szavát profanizáló felfogással szemben 
áll Pestalozzi felfogása, elmélete.

Ő is ismeri az emberek természetadta egyéniségét. Ez 
érvényesül iaz ember kollektiv természetében, mely mivel a 
természeti világhoz legközelebb áll, lényegében az állatéval 
közös. E természet alapján az egyes csakis önmagát kívánja 
kiélni, önmagát érvényesíteni, önmaga életét és érzéki élvéit 
biztosítani s ezért is tör a hatalom felé. E hatalom birtokában 
és gyakorlásában az ellentállókat elsöpri, úgyhogy így végre 
békés, külső formáiban civilizált együttélés létesül. Ez alapo
kon nyugvó állami élet Pestalozzi szerint nem egyéb, „mint 
emberi természetünk állati érzékének és állati erejének társas 
alakulata.“5 Az ilyen abszolutistzikus együttlét, állam, illető
leg annak imperatora (L’etat c’est moi) igen természetesen 
kizárólag maga szolgálatára lefoglalja a katonaságot, a rend
őrséget, a pénzügyet, sőt az igazságszolgáltatást is;6 s így 
hatalmába ejti a társadalomban érlelt és ápolt feltétlen érté-

ö L. Pestalozzi: An die Unschuld, den E rn s t und Edelm uth 
meines Zeitalters und m eines V aterlandes. E in  W ort der Zeit című 
értekezlet. Összes m űveinek Seyffartli kiad. X II. köt., 1—303 1. Az 
idézet 133. 1.

6 U gyanott 136. 1.
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keket, de csak azért, hogy azokat is eszközeiként felhasználja. 
Ezzel elveszti a társadalom autonómiájának alapját, az egyes 
egyén pedig gondolkozása és cselekvése önállóságát & így sza
badságát. Pestalozzi az ember természetében levő, ez állati 
rúgókon felépült államnak eszményi kialakítóját Napóleon
ban látja. A korhadt államokat és a rothadj társadalmat rom- 
badöntő titáni, de egyszersmind providenciális erő előtt lebo- 
rul ugya'n: de a társadalomban és az egyes egyénekben a tör
ténet folyamán kiérlelt végtelen értékeket eszközzé degradáló 
Herostratostól szörny űködve elfordul.7 Napoleon meteorként 
letűnt: de az, amit Pestalozzi divinatorikus elméje benne 
látott: az feltámadt most nem egy személyben, hanem az egész 
világra kiterjedő titáni szervezetben, Moszkva központjával.

Nem tagadhat juk, hogy ezzel az egész kultúrvilágot nagy 
veszedelem fenyegeti, különösen ha tekintetbe vesszük azt a 
mindenhová elható, a legkülönbözőbb eszközökkel fölülről 
lefelé és alulról fölfelé dolgozó agitációt és annak minden 
irányban és fokon való ellenőrzését és másrészt korunk anya
gias és így anyagiak alapján mindenre kapható irányzatot. 
Fokozza pedig a veszedelem nagyságát az a körülmény, hogy 
a bolsevizmus nevelés- és oktatásügye és pedig a legalsóbb 
fokútól az egyterűig és a szabad, illetőleg kötelező tanfolya
mokig, mind a propaganda szolgálatában áll.

2. De éppen a nevelés gondolata, ez oszlatja el a veszélyelőli 
félelmet. Ha embert akarunk nevelni, akkor nem állapodha
tunk meg annak a fejlesztése mellett, ami az emberben az álla
tival lényegileg közös. Minden emberi fejlődés a természet
adta érzékiségből kiindul ugyan, de a kiindulási pont sohasem 
lehet egyszersmind a fejlődés célpontja. Ember nevelésénél a 
nevelés célpontja csakis az lehet, ami az embernek egészen 
sajátosa, szemben az állattal: az emberiesség. Ezért is a fejlő
dés szelleme, a kultúra haladásának az ereje épp úgy túléli az 
állatokkal közös érzéki rúgok szolgálatában álló nevelési elmé
leteket, mint az ezek alapján kialakult államokat.

E biztató meggyőződésének ad kifejezést Pestalozzi e jeli
gés szavakban:

„Birodalmak elenyésznek, államok eltűnnek: de az, emberi 
természet megmarad s annak törvényei örökérvényűek.8

Pestalozzi egész élete, nevelési működése9 az emberiség 
szózatában „An mein V aterland“, mely olvasható V II. köt. 200—206, 
biztosan győzedelmeskedő eszméjének kultusza volt.

Ez az emberiesség nem az ember kollektiv, az állatokkal 
közös, hanem az ember egyéni, tehát sajátos emberi természe
téből nő ki. Minél magasabbrendű a szervezet, annál inkább

7 U gyanott 138—165. 1. Különösen a 148. és 149. 1.
8 U gyanott 302. 1.
0 U gyanott 303. 1. H irdette  ezt különösen am a him nuszszerű
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egyéniesül szerveiben. Az egyénieeülés foka tehát a szervezet 
tökélyének, a kultúra intenzivitásának foka. Pestalozzi szerint 
ezért is: „Az individuális kultúra (ezért is) lényegileg a kol
lektiv emberi kultúra áldásos erőinek fundamentuma; ezért is 
az individuális kultúrához való jog, mint amely az ember ter
mészetén alapul — elpusztíthatlan, belső fundamentuma min
den kollektiv kultúrának, civilizációnak s így tehát a polgári 
törvények jogának is örök, belső fundamentuma.“10 11 „Azért is 
ott, ahol az egyéni nemesülés szent gondoskodása hiányzik: 
ott minden külső alkotmányi előnyök hiábavalók.“11

a) Az egyéni nemesülésről, emberiességre való nevelésről 
M l tehát mindenek előtt gondoskodni. Gondoskodunk pedig 
akkor, ha a sajátos emberi természet őserőit fejlesztjük. Há
rom ily ős vagy alaperőt ismer Pestalozzi:

Szellemi, mely gondolkozik, a megértésre irányuló.
Erkölcsit, mely feltétlenül értékel.
Fizikait, mely cselekvésre, munkára, műalkotásra irá

nyul, tehát érvényesít.
Az elsőnek, a gondolkozónak, a megértőnek a szerve: 

a fej.
A másodiknak, a feltétlenül értékelőnek szerve: a szív.
A harmadiknak, az érvényesítőnek szerve: a kés (a német 

szó: Handeln, mely a Handnak aktivizálása, sokkal jobban 
fejezi ki az akaratra való vonatkozást, mint a magyar kezelni, 
amelynek inkább őrző, mint alkotó jelentése van).

À befogadott terminológia szerint az elsőt a léleknek 
értelmi, a másodikat az érzelmi, a harmadikat az akarati 
iránya fejezi ki.

Pestalozzi intenciójának azonban inkább megfelel az álta
lam használt terminológia, amellyel az elsőt a léleknek értő, 
a másodikat értékelő, a harmadikat a lélek érvényesítő irá
nyának nevezem.

Ez alaperők mindegyike sajátos, mondhatni egyéni ter
mészettel bír és éppen ezért kell, hogy azok fejlesztése is e 
természetüknek megfelelő legyen. Mindegyik alaperő kifejlő
désének külön-kiilön célja van. Ez a sajátos cél eszközli ez 
erők nemesülését12, és pedig Pestalozzi szavai szerint: „Lel- 
„Lienhard és G ertrud“ regényében Glülphi fejtegetéseiben ta lá l
juk. Seyffarth kiad. IY. köt., 223. stb. 1.
künk értékelő iránya képzésének végső eredméhye természe
tünk kielégülése (Befriedigung), nemesülése és megnyugvása 
hit és szeretet által; lelkünk értő (szellemünk) iránya a kép
zésnek végső eredménye, természetünk nemes ülése és meg
nyugvása igazság és jog által: végre lelkünk érvényesítő

10 U gyanott 135. 1.
11 U gyanott 101. 1.
12 E rre  vonatkozólag Pestalozzi legvilágosabb fejtegetéseit
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iránya képzésének végső eredménye, természetünk nemesülése 
és megnyugvás munka és műalkotás által.“13

Igen megszívlelendő Pestalozzinak ezzel összefüggő elvi 
jelentőségű ‘kívánalma, hogy csak a képzés céljával homogen 
tényezők hathatnak a nevelés és oktatás terén sikeresen. így 
nevezetesen Pestalozzi szerint: „Csakis az, akiben élő hit van: 
az fejleszthet hitet s nem az, kinek a hitről van tudomása s azt 
megérti; csak aki gondolkozik, fejleszthet ki másban is gon
dolkozást, s nem az, ki a gondoltat tudja s a gondolkozás tör
vényeit ismeri. Csak az, akiben él a szeretet, kelthet másban 
is szeretetet s nem az, ki tudja és ismeri azt, hogy mi •& szere
tetreméltó és mi a szeretet. Végre csakis az, aki maga munkál
kodik, maga művészkedik, csakis az hathat a munkásra, a 
művészre fejlasztőleg ; nem pedig az, aki munka és művészet 
fölött tereferél.14

b) E három lelki irány mindegyike egymástól egyenként 
különbözik, sajátos módon fejlődik; együttvéve azonban egy 
végső cél elérésére hivatott: az embernek az emberiesség állás
pontjára való felemelésére.

E felemelés azonban csak akkor sikeres, ha ez alaperők 
különbségeik dacára harmonikus egységet alkotnak.

Harmonia, összhang nincs harmonizáló tényező nélkül. 
E harmonizáló tényező az érzelem, illetőleg az érzelemben 
adott feltétlen érték: a hit és a szeretet.15

Az érzelem a benne adott hit és szeretettel emberi lelki 
életünknek primum movense, első mozgatója, éls pedig épp 
úgy idő vagyis pszichológiai, mint logikai szempontból.

A feltéflen érték — bármi legyen az (mert a fejlődés 
különböző fokozatán különböző ez érték) — vonzalmunk, sze
retetünk, bizalmunk, hitünk tárgya. Csakis az iránt érdeklő
dünk, azt kívánjuk teljesen, igazán megismerni: amiben érté
ket látunk, amit szeretünk, amiben megbízhatunk, amiben 
hiszünk. Az igazságra ezért is csak a szeretet vezet; mert csak 
a szeretet képesít minket arra, hogy önmagunk kívánságairól, 
előítéleteiről lemondjunk s így teljes hittel stúdiumunk tár
gyába egészen elmélyedjünk s így azt megismerjük. S viszont 
csakis azt kívánjuk érvényre 'emelni, létesíteni akár munká
ban, akár művészi alkotásban, amit igazán értékesnek tar
tunk, amit szeretünk, aminek eredményes voltában hiszünk, 
így mondhatja Pestalozzi a szívet és annak értékeit, a hitet 
és a szeretetet, az emberiességre irány ló összes erőink moz
gató, elevenítő szellemének. Az ember e szelleme, így szól Pes-

13 U gyanott IV. köt., 225. 1.
14 Reden an mein Haus, 1818 jan. 12-én ta r to tt  s P . törekvéseit 

kiválóan jellemző. U gyanott X III . köt., 184—185. 1.
15 U gyanott IV. köt., 225. 1.
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talozzi: „nem markában (kéz =  akarat), nem agyában (intel- 
lectus — értő irány) rejlik“, hanem — amint Pestalozzi foly
tatja — az ember „minden erőinek egyesítő eszköze, tulajdon
képi ereje hitében és szeretetében rejlik. A szív és ezzel a hit 
és szeretet az ismeretnek és a képességnek (Können), a tudás
nak és a cselekvésnek szent egyesítő pontja, ami által ezek 
az erők a valódi emberiesség erőivé, igaz emberi erőkké vál
nak; azt állíthatom, hogy erőink egész emberiességi szelleme 
a hitben és a szeretetben rejlik. . .  A szívnek erői: a hit és a 
szeretet az emberre nézve ugyanaz, . .  mint a fa. növésére nézve 
a gyökér.“16

A szívnek, az érzelemnek ez elve mozgató (primum mo- 
vens) jelentőségét Pestalozzi még a lelki erők fejlődése szem
pontjából is igazolja, és pedig a következőképen: „A gyermek 
már régóta hisz és szeret, mielőtt gondolkozna vagy munkál
kodna. Hisz és szeret — bár egyoldalúan, de egyoldalúságá
ban mégis erejének teljességével; hisz és szeret, még mielőtt 
gondolkozó és alkotó erejének első nyomai mutatkoznának. 
Anyja iránti hite és szeretető értelmi és akarati létének leg
nagyobb aléltsága miellett eleven, erőteljes, tántoríthatlan, s 
bár módja csak érzéki, de mégis tökéletes. A természet menete 
így nyilvánvalóan alárendelte az értelem és akarat képzését a 
szív képzésének e kell, hogy ez az alárendelés és egymásutáni
ság az ember művelődése minden fokozatán, a bölcsőtől kezdve 
fennálljon. Kell, hogy az ember (szellemileg) értelme, és aka
rata a hit és szeretet szolgálatára fejlődjön és képződjék, ha 
feladata az, hogy képzése által nemesüljön és boldoggá (be
friedigt) váljék.“

„Ez Istennek az értelemre, az érzelemre és az akaratra 
vonatkozó rendje, amelynek benső egységéből az emberiesség, 
azaz az ember természetét valóban megnyugtató élet szárma
zik. Kell, hogy Isten e rendjének hódoljon a nevelés művé
szete ia családi, a nyilvános, a polgári és a magánéletben. Ez 
alárendelésből származik az ember igazi, földi és örökiidve.“17

Pestalozzinak az emberi lélek alaperőire vonatkozó ez 
elmélete sem antikváit. A legújabb időkig uralkodó intellek- 
tualisztikus (Herbart)18 és majd ezután voluntarisztikus 
(Wundt) elméletekkel szemben mindinkább érvényesül az 
érzelmi alapon nyugvó értékelő elmélet. (Posch nálunk, de 
kül. Feldegg iratai.)

16 Az 1818 jan. 12-i beszéd ugyano tt X III., 173. 1.
17 L. Lienh. és G ertr. ugyano tt IV., 226. í.
18 H erbart a nevelésnél, midőn az érdeklődést helyezi a közép

pontba, kom binálja az intellektuális elm életet a voluntarisztikus- 
sal, a kiegészítést követelő tudásban. K övetelést nem képzetek 
kvantum ára, hanem  azok értékére  v ihetjük  csak vissza.
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Pestalozeinak ez érzelemelmélete hivatott arra, hogy első 
sorban a nevelés ügyét és ezáltal társadalmi és állami életün
ket is reformálja.

Ez elméletnek követelménye, melyet elsősorban a nevelők
höz intéz:

a Minden szeretettel, hittel végzendő,
ß és ez alapon a lélek alaperői összhangzóan fejlesz

tendők!
ad a. Mindent szeretettel, hittel! Ez legyen határozó épp

úgy a tanulóra, mint a tananyagra nézve. A növendéknek nem 
a szava vagy a külső viselkedése a határzó, hanem: az ő lelke, 
az ő egyénisége. A szeretet önmegtagadóan, előítéleteiről, 
indulatairól lemondva, csak a növendék lelkét, egyéniségét 
nézi s abban is nem a rosszat, hanem a jót, a gyermek jobb 
Énjét keresi, s ha azt megtalálta-, ezt igyekszik bizalommal, 
sohasem lemondóan, teljes hittel fejleszteni. Minél inkább 
fejlődik a gyermekben a jó, annál inkább gyöngül a rossz. 
Ha szuggeráljuk néki azt, hogy alapjában jó — jó is lesz: míg 
ha folyton ellenőrizzük és korholjuk — elzárkózóttá, konokká, 
rosszá válik. Csak az angyali űzi el az ördögit. Ahol szeretet 
van: ott van élet, ott van öröm, derültség, hit, remény, opti
mizmus; ott a tanterem még a legsötétebb napon isi nap
sugaras.

Azért is mindent szeretettel, hittel! Ez vonatkozik nem
csak a tanulóra, hanem a tananyagra is. A tananyag — ez is 
egyéniesítendő. Nem a könyvben, hanem a tanító lelkében, 
egyéniségében éljen szabadon, élénken s így éltetőén. Szere
tettel, művészi módon, azt egyéniesítve kezelje a tanítás anya
gát, azt csak a legszebb példányokban bemutatva. Ne kicsi
nyeljen semmit, még az utolsó betűt sem. Az egyes betűben 
is egészen sajátos egyéniséget lásson, minden vonását után- 
élve vonja meg s vonassa meg. Ha a tanuló ezt teszi: érzi azt, 
hogy ennek a kis betűnek, mint ily egyéniségnek is van lét- 
jogosultsága; s ezért igyekezni fog ezt meg nem sérteni. írása 
pedig ezzel jó lesz.

A történet is egyéniesítve lépjen drámai élénkséggel a 
tanuló lelke elé. Ám bámulja meg a halált is megvető bátor
ságot: de tanulja meg mind inkább értékelni a legnagyobb 
bátorságot, kitartást és martiriumot is csak akkor, ha ez a 
sajátos emberi szellemi értékeknek: az igazság, a jog, a szere
tet és hit, a produktiv munka és művészet szolgálatában áll. 
Nem a gyűlölet és irigységnek hódító és bosszútálló harcai, 
hanem a sajátos emberi kultúrák, a szeretet és hit erejében 
építők alkotásai lépnek minél magasabb fejlődési fokon annál 

•Jbikább a tanítás előterébe.
ad ß. Pestalozzinak különösen a nevelőkhöz intézett máso

dik követelménye az, hogy a nevelésnél a sajátos emberi alap
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erők a szeretet erejében együttesen összhangzóan fejlesztés - 
senek.

Pestalozzit ennek hangsúlyozására különösen élettapasz
talatai, kísérleteinek szomorú kudarca indította. Nemes lelke 
ennek okát nem másokban, hanem csakis önmagában kereste. 
1808-i újévi beszédében19 önmagát ítéli el, önmaga fölött mond 
halotti beszédet; hattyúdalában (Schwenengesang)20 pedig 
moll-akordokban végig vonul e komor szavak témája: „Cél
jaimnak útjába állott a kiképzett gyakorlati ügyességeik teljes 
hiánya s az az őrült aránytalanság, mely akaratom tág köre 
és erőm korlátoltsága között fennáll.21 Igaza van Pestalozzi- 
nak: nem elég a tudás — a megértettél érvényesíteni is kell; 
nem elég az egyoldalú befogadás —- szükséges a mi bennünk 
levő értékeket munkában, műalkotásban kihelyezni; kell a tel
jes emberiesség megvalósítása érdekében a szeretet és hit által 
ihletett egyensúlyozása az értelmi és akárati tényezőnek, a 
tudás és laz alkotás különböző irányainak.

III. S e nevelés nem lehet egyes szerencsések kiváltsága. 
Emberiességre kíván Pestalozzi nevelni. Ezért is minden em
bernek van joga e neveléshez, mivel ember; viszont pedig az 
igaz embernek s a valláserkölcsi alapon álló társadalomnak 
kötelessége alkalmat adni e joga élvezésére. Pestalozzi látta 
Zürichben, hogy a város miképen használja ki, teszi tönkre 
a vidék népét; látta Zürichben a patríciusok zsarnokságát a 
város népével szemben; de másrészt látta anyai nagyatyjá
nál, a vidéki derék lelkésznél, hogy egy ember, a lelkész, miké
pen emelheti községe erkölcsi és szellemi színvonalát; s azon
kívül maga is tapasztalta a szegénység, a megvetettség és a 
szánakozás kínjait. „Egész életemben —■ írja Pestalozzi —, 
úgy mint ma (1801) sem akarok mást, mint a nép javát, ame
lyet szeretek és amelynek nyomorúságát érzem, amint azt 
kevesen érzik, mivel szenvedéseit vele viseltem úgy, mint azt 
kevesen viselték.“22 E részvétben és a szereteten alapuló segé
lyezésben látja Pestalozzi az üdvözítő szellemében végzett 
istentiszteletnek lényegét.23 De azt is tudja, hogy „sem az 
állam, sem az egyház igazi javulást nem teremthet, ha maga 
a nép nincs az önsegélyre képesítve.“24 Nevelni kell ezért a 
népet, a nép gyermekeit; azokat pedig, akik a jó útról letér
tek, züllésnek indultak: javítani. a bukottakat felemelni, és

19 U gyanott X III . köt., 17. 1.
20 XIV . köt.
21 R aum er: Geschichte der Pädagogik II . 387. lap ján  idézi Pes

talozzi műveiből.
22 L ienhard és G ertrud II. k iadásának bevezetésében. K ülön

ben P. Seyffarth kiad. Pestalozzi összes művei.
23 U gyanott 105, 136. 1.
24 U gyanott IV . k ö t, 7. 1.
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pedig a gyermekeket nevelni a családban, a züllés útján levő
ket javítani az intézetekben.

Ez utóbbiakra nézve mondja Pestalozzi: „Nincs nagyobb 
Istentisztelet, sem embertisztelet, mint az a szívesség, mellyel 
oly emberekkel szemben viseltetünk, kik önhibájuk1 által 
tévesztve, gyialázat által lealacsonyítva, büntetés által elva
kítva — úgy mint a legvészesebb betegek — erőszakosan fel
dúlt természetük és elpusztított létük helyreállítása érdeké
ben mindenkinél inkább szorulnak kíméletre, emberiességre 
és szeretetre.25

A szeretet mellett pedig a munka, a földmívelöi és ipari 
munka a felemelő, javító tényező. A munkának látható ered
ménye a dolgozónak önérzetét, önmegbecsülését felkelti s 
mások által való megbecsültetésének és így az elveszett becsü
letességének a vágyát, törekvését kiváltja. A szeretet és a 
munka e tévútra került bukottaknak megváltója. „Még az 
összes fogházak és fegyházak is, Pestalozzi követelménye sze
rint, végső céljuknak megfelelőleg úgy szervezendők, hogy 
visszavezessék a foglyokat a kötelesség, s mind annak átérzé- 
sére, ami szép, nemes és jó.“ „A foglyokat fogságuk ideje alatt 
a szabadságra kell nevelni s a kiszabaduláskor továbbra is 
gondozni.2“

Pestalozzi a szegények és züllésnek indulók részére Neu- 
hofban és később Stanzban ily szellemű javító-nevelő intéz
ményt létesített; de gyakorlati érzékének hiánya miatt csak 
vagyona, testi és lelki egészsége s így magának az intézményé
nek tönkre jutása árán. Szava és műve azonban él eszményi 
alakban az összes kultúrnemzetek s nevezetesen Pestalozzi 
hazájának ily szellemű intézményeiben.27

25 Pestalozzi összes művei. II., 263. 1.
26 U gyanott VIL, 185. és 184. 1.
27 Luzernben  — a P ilá tu s hegy óriással szemben fekvő lankás 

hegyoldalon te rü l el — fa l á lta l el nem  keríte tten  M eyer mezőgaz
dasága. A  m unkások a  társadalom  eltévelyedett ifja i, az előmun- 
kások okleveles tanítók. E gy családot alkotnak, együtt dolgoznak 
viagy kinn a gazdaságban, vagy benn a m űhelyekben; de m inden 
nap folyik az iskolázás, a tan ítás is. A teljesen javu ltnak  megfelelő 
elhelyezéséről gondoskodik nevelő aty juk , ki a távolba., A m erikába, 
A usztráliába keriiltekkel is fen n ta rtja  levelezés ú tján  a szeretet 
viszonyát. N agy szekrényének alfabetikusán rendezett ládáiban  
m u ta tta  be nékem a  legélénkebb levelezés bizonyítékait. K érdé
semre, hogy nem  fordul-e elő, tek in te tte l a  gazdaságnak fallal való 
el nem kerítettségére, egyesek megszökése? A jó katholikus1 Meyer- 
nek felelete az volt: Igenis előfordul az is; de a  szökevények 2—3 
nap  m úlva önként visszajönnek; de o tt lent Luzern városában 
papok vezetése m ellett fenntarto tt, m agas fa lla l bekeríte tt jav ító 
intézetből is megszöknek, ezek azonban önként vissza nem térnek. 
Nem a  tekintély, nem a külső kényszer, hanem  a szeretet a  leg
nagyobb hatalom . — E  gazdaságban működő tan ító k at pedig a
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Hála Istennek, mi is haladunk e cél felé!
Bajunk azonban, hogy mindent az államtól várunk, holott 

a szeretet munkássága éppen Pestalozzi szerint is elsősorban 
egyéni és társadalmi tényezők, autonóm községek, de külö
nösen a szeretet szolgálatában álló vallásfelekezetek feladata.“8 

IY. Fontos a szociális bajnak gyógyítása, az eltévelyedet- 
teknek jó útra terelése, javítása: de sokkal fontosabb, sőt a 
legfontosabb szociális feladat az ép, egészséges társadalom s 
állami életnek megteremtése. Ennek pedig megteremtője az 
egészséges, ép, etikai értékektől a szeretet és hit szelleme 
által áthatott család. A család a társadalom őssejtje; azért is 
amilyen a család, olyan a társadalom s amilyen a társadalom, 
olyan az állam. Egyetlen egy pedagógus sem tulajdonított 
olyan feltétlen jelentőséget a családnak, nevezetesen az anyá
nak, mint Pestalozzi. „Hazám! — így szól —, ami vagy, azzá 
atyáid által századok óta és hosszú idő óta gyermekeid által 
megőrzött áldott családi otthonod szent erejében lettél. Hazám! 
ami vagy — nem királyaid kegyelméből, nem a hatalmasok 
hatalmából, nem bölcseid bölcseségéből, hanem családi ott
honod, családi életed fenséges ereje által lettél.29

községek, egym ással versenyezve, előszeretettel válasz tják  meg 
tanító ikul.

A Zürichi-tó  északi lejtőjén elszórtan épült v illák  közt nagy
számú gyárak  is állanak. Ezek közül 3 selyemgyári és 4 cipőgyár 
Appenzelleré, aki évekkel ezelőtt m int parasztfiú  g y ári m unkás, 
m ajd  gyártu lajdonos lett. Meggazdagodott. „Lehetetlen, hogy Isten  
áldása csakis reám  szakadjon; a  pénz egyrészének én csak kezelője 
vagyok.“ Minden gyár mellé ezért is in te rn á tu st épített. A selyem 
gyár mellettibe eltévelyedett leányokat, a cipőgyár m ellettibe elté- 
velyedett fiúkat fogadott be. M inden in tern  átu.s élén az an y á t 
helyettesítő nő áll s m ellette két tan ító  foglalkozik a fiatal bűnö
sökkel m entorként egyénileg, a  fiatalok sajátos tehetségeit 
különösen fejlesztve. A fiatalok naponta néhány ó rá t a gyárban 
dolgozva töltenek. A többi idő a szellemi, de a testi erők fejleszté
sének van  szánva. A  harm adik  év u tán  ünnepélyesen bocsáttatnak 
el a m egjavultak. Jelen  voltam  ez ünnepélyen a  7 g y ár központi, a  
szép rom án stílusú  tem plom uknak helyén. Gyönyörű látvány  volt, 
amidőn e napsugaras reggelen, m eghatározott időben a  7 gyár ifjú  
serege zászló alatt, énekkar és az ifjak  zenekara kíséretében e köz
pontba Vonult s i t t  az Appenzeller családot, a m egboldogult »la
pító gyerm ekeit és unokáit és az ünnepély vendégeit vidám  
„Grüssi“-vel és bizalm as kézszorítással fogadta. Appenzeller veje, 
a gyári m unkások papja, a tem plomban m egható beszéddel búcsúz
ta tta  el a távozókat. M indegyiknek meg volt m ár a  tehetségének 
megfelelő helye, többen közülök tan ító i p á ly ára  léptek. S azután 
következett szabadban a lakoma, a játék, a körtánc, az ének. a  zene. 
Nem volt o tt gazdag, sem farizeus: mind-minid a  szeretet á lta l 
egybefűzve egy családot alkottak. M ily öröme, m ily végtelen 
öröme lett volna Pestalozzinak. E zt ak a rta  ő! Ebben dicsőül m eg 
az ő szelleme.

58 U gyanott X II. köt., 132—136. 1.
28 U gyanott X II. köt., 55. 1.
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Igenis a család által, mert a család mindazon alaperők 
otthona, melyeknek kifejtése a sajátos emberi: az emberiesség; 
mert a családban Pestalozzi szerint a szeretet, mely mint az Is
tenség örök kiáramlása mi bennünk trónol,30 természetesen, köz
vetlenül, minden számítás és mesterkedés nélkül az anyában 
él, s mint ilyen az alaperőket egységes harmonikus kifejtésre 
képesíti. Ezért is „fontos, hogy nevezetesen az anya, csecse
mője iránti izzó szeretetében és annak ápolásában érvényesülő 
kimeríthetetlen erejében. . .  az emberi természetbe oltott sajá
tos isteni erőt lásson, amelynek erejében arra képesül, hogy 
gyermekében születésétől kezdve teremtse meg laz emberi ter
mészet összes arravalóságainak éte i'úgóinak fenséges istieni 
egységesítő erejét: a hitet és a szeretetet, az emberiesség isteni 
nevelési elvét.31

Ott, ahol a szülő, nevezetesen az anya az anyaságot Isten
től áldott állapotnak látja, s ahol az anya gyermeke iránti vég
telen szeretetében Istennek mindenek fölött győzedelmes
kedő erejét alázattal érzi: ott Pestalozzi szerint az anyját sze
rető gyermek is anyja szeretetében kiérzi Isten szeretétât, s 
anyját szeretve szereti Istent s anyjának engedelmeskedve — 
engedelmeskedik Istennek. Az anya iránti szeretet így fiel- 
magasztalódik Isten iránti szeretetté s az anya iránti engedel
messég Isten iránti engedelmességgé,32 úgyhogy a velünk szü
letett vallás33 az anya végtelen szeretetének hatása alatt lesz 
tényleg az emberiség bizalomteljes gyermeki érzése az Isten
ség atyai érzésével szemben.“34

Ott pedig, ahol az anyában a gyermeke iránti szeretet ily 
isteni erővé válik: ott az anya önzőén a világgal szemben el 
nem szigetelődzhetik ; ott ő is átéli a környezetében, nemzeté
ben érvényesülő kulturális életet,35 de nem bocsátja be családi 
szentélyébe emez élet bűneit, eltévelyedéseit, úgyhogy a csa
lád, a nemzet, az emberiség igaz értékeinek, eszményeinek 
kultuszhelyévé válik, az igazság és igazságosság biztos győ-

30 U gyanott X I I I  köt., 35. 1.
31 U gyanott X III . köt., 206. 1.
32 U gyanott X II. köt., 33. stb. 1.
33 L. Raum  er: Gesch. d. Päd. II., 380. 1. Pestalozzi „A bendstun

den“ idézeteiben. E gondolat m ár T ertu lliannál m eg van: anim a 
a  n a tu ra  Christiana.

35 Pestalozzi összes művei. X II. köt., 33. 1. H add á lljanak  leg
alább i t t  Pestalozzi e szép szavai: „An die U nschuld“. „ím e lásd 
miképen fejlődött ki egyszerűen és kedvesen az anya  irá n ti szeré
téiből az Isten  irán ti szeretet: az anya irá n ti bizalomból Isten  
irá n ti bizalom; az anya irá n ti hitből Isten  irán ti h it; m iképen 
magasztosul fel a gyermekben az anya k arja i közt nyert em beri 
pihenés Isten  k arja i közt nyert m ennyei pihenéssé.“ X II. köt., 33. 1. 
L. a fo ly tatását is jegyzetben.

35 Pestalozzi összes munkái. IV . köt,, 9. 1.
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zelmi hitének, a teremtő optimisnak szeretettel ápolt tűz
helyévé. Az isteni szeretet által ihletett család, továbbá egy 
magasabb rendű erkölcsi, akarati képzésnek is iskolája. Az a 
gyermek ugyanis, aki szüleit igazán szereti, s így önzetlenül 
él szülei lelkében — őszinte örömmel engedelmeskedik szülei
nek s örömmel vesz részt a házi munkában. Az ily családban 
tehát elemi, eszményi módon és egészen természetesen fejlőd
nek ki a sajátos emberi alaperők a hit és szeretet erejében 
harmonikus módon; s alapjában magában a családban meg 
van valósítva a nevelés feladata: az emberiességre való 
képzés.™

Itt, az anya által őrzött, ápolt és fejlesztett szentélyében 
győzi le Gertrudnak szíve és imája, valamint a gyermekek 
jósága a tévútra sodort férjnek és apának rossz hajlamait; itt, 
a megalkuvást nem ismerő eszményi világban, itt nyer erőt, 
biztatást, bitet a közpályán működő, a létező viszonyokkal 
nem egyszer megalkudni kénytelen férfiú is. Az anyának, a 
nőnek ez a képe lebeg Pestalozzi szeme előtt, midőn róla ez 
arany szavakat mondja: „Igen szeretnék a nőről (az anyáról) 
sokat beszélni, pedig oly keveset mondhatok róla, holott a 
gazfickókról (Schelmenbande) oly sokat mondhatok. Mégis 
szeretnék a nőre (az anyára) vonatkozó oly képet találni, 
amely őt élénken szemed elé állítja s felejthetetlenné teszi 
mindenkorra az ő csendes munkálódását. Sok az, amit róla 
mondok, de nem átallom ezt elmondani. Istennek napja úgy 
mint ő halad reggeltől estig pályáján; szemed nem látja egy 
lépését sem, füled nem hallja futását. De leáldozása alkalmá
val tudod azt, hogy újra felkel s tova működik, hogy mele
gítse a földet mindaddig, míg annak gyümölcsei meg nem 
érnek. Nagy az, amit mondok, de nem röstellem azt elmondani. 
A földünk fölött termékenyítőleg lebegő napnak, e nagy 
anyának képe — Gertrudnak képe s minden oly nőé, ki ott
honát Isten szentélyévé avatja és férje s gyermekeiért élve, a 
mennyországot kiérdemelni.“36 37

Ez a kép lebeghetett Brunsvik Teréz grófnő szeme előtt 
már akkor, midőn 1808-ban Pestalozzinál Iífertenben időzve 
Pestalozzi ő előtte esti órában „hazájához intézett himnusz- 
szerű szózatát“ lelkesülten felolvasta, amelynek hatása alatt 
Brunsvik Teréz térdre borult s hazájára gondolva, sírva 
fakadt. Ez a kép lebegett szeme előtt, midőn Weirtheimnek 
Skóczia kisdedóvókról szóló művét olvasva Pestalozzi előtt, 
jegyezte meg:.„ez való a nőnek.“ Ez a kép kísérte őt hazájába

36 1818 jan. 12. „An mein H aus“. X III . köt., 224—225. 1.
37 L. L ienhard és G ertrudban: „Ein Stück aus einer Leichen- 

predigt u. wie eine F rau  sein soll.“ Seyffarth-kiadás. II . köt., 
■60—61. 1.

A Gyermek. 2
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azzal a határozott szándékkal, hogy ő itt „idegen gyermekek 
anyja“ legyen; s akkor, midőn ily irányú törekvéseit a Met- 
ternich-i szellem hatása alatt nem csak a király, hanem a 
palatínus is, mint jakobinusok nevelését elgáncsolta, s őt a 
magyar vezető férfiak közül csakis Kossuth Lajos támo
gatta — ő, a grófnő, e kép varázserejének hatása alatt hatá
rozottan kijelentette: „kisdedóvókait (Kleinkinderschulen)
kell létesítenünk, s ha ezért keresztfára is feszítenének, még 
a keresztfáról is azt hirdetem: kisdedóvókat kell létesíte
nünk.“ 8 ő, e bámulatos nő, létesítette is azokat. 1845-ben 
Teichengräber-Tavassyhoz intézett sorokban hivatkozhatik 
arra, hogy 60—70 ily kisdedóvó, ily angyalkert már létesült 
és 6000 gyermek talált azokban otthonra.

Ex oriente lux: — Keletről nyugatra, Brunsvikék taná
csával, támogatásával terjedt ez az intézmény mind tovább.

S most — oly gyászos napok után, az emberiesség érzel
meit feldúló, a család kötelékeit meglazító, a társadalmi ellen
téteket fokozó háború és összeomlás után: a szülők, az anyák 
jönnek — egy fennkölt lelkű férfiú előadásainak hatása alatt 
a Gyermektanulmányi Társaság körébe, hogy itt sajátos hiva
tásuk nagy jelentőségétől áthatva, nyerjenek felvilágosítást, 
indítást gyermekeik természetének és fejlődésének megfigye
lésére nézve és buzdítást, erőt ai szövetkezés alapján szülői, 
anyai feladatuk megoldása érdekében.

Pestalozzi a szülőket, s nevezetesen az anyákat kereste 
fel Lienhard és1 Gertrudjával — Wie Gertrud ihre Kinder 
lehrt —, Kristóf und Else — das Buch die Mütter —- művei
vel, hogy érdeklődést keltsen bennük hivatásuk iránt: s íme 
most itt a szülők, az anyák szent hivatásuk tudatában keresik 
fel a pedagógusokat a végett, hogy e hivatásuknak minél 
alaposabban és lelkiismeretesen meg is felelhessenek.

Mily öröme lenne Pestalozzinak, ha ezt látná!! Mi pedig 
szülők és pedagógusok egy értelemben, szívünkben egyesülve 
tesszük le kiegyeletes érzelemmel örök hálánk koszorúját 
annak sírjára, ki a családnak, az anyának mindenható jelen
tőségét a jövő nemzedékének igaz emberiességre és ezzel igaz 
boldogságra való nevelésére nézve oly meggyőző, minden 
korra kiható isteni erővel megalapította.

Ennek tudatában száll fel esdő imánk, hogy a szeretet 
egyik legnagyobb apostolának szentelt megemlékezésünket 
tegye áldásossá reánk és hazánkra nézve a szeretet Istene, 
mennyei atyánk — Amen.
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Akaratfejlődéstani típusok.
Irta : CHATEL LUJZA.

Megfigyeléseimet 18 tanulón végeztem (átlag 8 évesek). 
Közöttük 8 fiú és 10 lány. Valamennyien az Új Iskola har
madik osztálya tanulói voltak.

Figyelmem a következőkre terjedt ki: először is az aka
ratműködés megindítóját, a vágyat vizsgáltam, ennek motí
vumait, erejét; azután az elhatározás létrejöttét, megbízható
ságát, végül megfigyeltem az akarat magatartását a mun
kában. Az akarat magatartására vonatkozólag a következő 
tulajdonságokat vettem szemügyre: 1. Mi vezeti a gyermeket 
munkájában. 2. A dolgozás módja (koncentrált vagy szét
szórt). 3. A kitartás. 4. Az önbírálat. 5. A munka tempója. 
6. Végül kiterjesztettem figyelmemet a gyermek erkölcsi aka
ratára is (önfegyelmezés, belátás).

A fejlődéstani típus elnevezés nem egészen helyes, mert 
nem csupán fejlettségi fokokról van itt szó, hanem egyéni 
színeződésű különbségekről is. Mindamellett mindenik típus 
egy-egy fejlődéstani fokot képvisel a 8—9 éves gyermekek 
között. A diszciplinális akaratot vesszük e megkülönböztetés 
alapján a legmagasabb nívónak. E nivót nem az akarat erő
mennyisége, hanem neveltsége adja meg. E neveltségen az 
akarati feszültségek állandóságát és tudatosságát értjük. 
Ennek létrejötte a gyermek belsejéből kiinduló diszciplináló 
képesség folytán lehetséges. Tehát nem olyan diszciplínáit 
akaratról beszélünk, mely az iskolai kényszer nyomása alatt 
ilynemű. Ez sokszor látszólag tökéletesebb, de tulajdonkép 
nem belsőből kiinduló, tehát korántsem oly értékes.

I. Impulsiv típus. Tapasztalásom szerint as alacsonyabb 
akarati fokhoz tartozó gyermekek akaratának felkeltője a 
vágy, amely igen erős és hirtelen fellobbanó, az akarat tisz
tán a hangulat, felkeltett érzelem eredménye. A gyermek a 
cselekvés célját nem keresi. Pl. számtan-példánál maga a szá
molás az érdekes, nem az eredmény. Egyik gyermek csak 
azért, hogy a táblánál számolhasson, mindennap jelentkezik, 
hogy nem érti. Vágy él bennük a cselekvés mint cselekvés 
után. A vágyban tehát elsősorban as erők működésbe-helye- 
zésének motívuma szerepel. Ezért ezen gyermekek vágya erő
sebb a rövid, erőfeszítést nem kívánó cselekvések irányában, 
melyek a cselekvés kellemes érzését adják, s vágyukat ki
elégítik.

Másodsorban erős a vágyban a szereplés motívuma. 
A gyermekek a produkálás látszatát akarják kelteni mások 
és maguk előtt; ellenben kevésbbé szerepel a tartalmuk ki
fejezésének motívuma.

Vágyuk kielégítésére mindent megtesznek, s ilyenkor a
2 *
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legcsekélyebb önfegyelem sem mutatkozik, jóllehet ebben az 
irányban állandóan s erősen igyekeztem rájuk hatni. Súlyo
kat mérlegelni, a táblán színesen aláhúzni valamit, mindez 
mulatságos, könnyű, nem munkaszerű cselekvés, igen vágyód
nak utána.

Az elhatározás általában könnyen és gyorsan jön létre. 
Ez impulzív, hangulati jellegű, de nem megy mélyebbre. 
A vágy felébredése tulajdonképen már elhatározás náluk, 
mert ezt a legcsekélyebb megfontolás sem előzi meg. A tanító 
által felkeltett elhatározásokban csakis a kívülről jövő hatás 
szerepel mint tényező, a belső tartalmi hozzájárulás minimá
lis, ezért igen könnyen befolyásolhatók. Sohasem megbízható 
az akaratuk. Pl. mikor kiosztom a kivágandó papírkilók mun
káját, rögtön lelkendezve jelentkeznek, de az eredmény sok
szoros későbbi unszolgatás segítségével jön csak létre. Érdek
lődés esetén váltig hangoztatják, „nekünk még van odahaza“, 
vagy „én megcsinálom a rajzot, megtanulom a szerepet“, de 
mint mondom, az ilyen elhatározásokból nem lesz semmi.

A gyermek akaratának magatartása a munkában. Mint- 
ahogy a vágyban az erők megfeszítés-nélküli működésbe- 
tétele és a szereplés, ill. a cselekvés élvezése a főmotívum, úgy 
a munkában magában külső célok vezetnek. A produkálásnak 
elismerése, a többiekkel versenybe-állítása a vezető. Erős 
motívumként szerepel néha a mélyen gyökerező szubjektív 
érdeklődés. Tehát egyrészt külső, önző célok, másrészt szub
jektív érzelmek vezetnek. Ennélfogva a kötelességtudás 
kevéssé van kifejlődve, mert ez már állandó koncentrálást 
kíván.

Jellemző erre az akarattípusra egyrészt a hangulat által 
felkeltett megindulásnál a nagy buzgalom és nekirugaszkodás, 
az akarati résznél pedig a határozatlanság, változékonyság; 
az elcsiiggedés, mely a hangulatot lerontja, s ilyenkor az ön
tudatos akaratmegfeszítés, önfegyelem teljes hiánya. Mind
ennek eredménye a satnya produkálás. Másrészt jellemző, 
hogy akkor, ha nem érzelmi megalapozású a munka, az aka
rat teljes passzivitásban marad. A gyereket a nehézségek 
megijesztik, kijelenti: „nem tudom“.

Előfordul, mint említettem, hogy erős szubjektív érdek
lődés, és az illető munkához való tehetség esetén, hogy az 
akarat erősen és állandóbban is képes megfeszülni. A gyer
mek ilyenkor valóban produkál is. Ezek a megfeszülések is 
csak időnkintiek, s hamar lankadnak. Tehát a kitartás még 
ezeknél a munkáknál is hiányzik. Pl. egyik gyermek mindig 
rendszertelen munkájú. Erős érzelmi érdeklődés köti a kis 
kertjéhez és a „verset írni“ ambíciói netovábbja. Ez a gyer
mek úgy a kis kert megmunkálása, valamint a fogalmazások 
terén erős akaratot fejt ki. Tehát a pozitív erőkifejtés módját
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ismeri. Ellenben, amint arról van szó, bogy lustaságát, szó
rakozottságát legyőzze és oly munkát végezzen, melyhez nem 
fűzi passzív érzése, csődöt mond, s neevlés szempontjából 
igen sok türelmet kíván.

Jellemző ezeknél a gyermekeknél, hogy a dicséretet feltét
lenül elvárják, önmagukkal könnyen megelégesznek s érde
meiket szeretik társaik előtt emlegetni. Mindez az önkritika 
gyengeségére, kevés tudatosságra vall. E gyermekek munka
tempója a megerőltetés esetén lassú, mert az aktív figyelem 
hiánya lassítja a munkát. Ellenkező esetben gyors, de felüle
tes. Könnyen kitérülnek. Jellemző általában a pontatlanságuk.

Megfigyeléseim alapján arra a megállapításra jutottam, 
hogy ezeknél a gyermekeknél nem az akarat mint erő hiány
zik, csak az önfegyelmezésben fellépő megfeszülte. Oly módon, 
hogy a munka megkezdésekor elsősorban kényelemből és gyá
vaságból nem feszítik meg az akaratot, másrészt a kellő meg
indítás esetén nem tudják állandó feszültségben tartani azt. 
Ennek oka szerintem egyrészt velükszületett, másrészt az 
otthoni laza nevelés rossz hatása, mely ellen az iskola igen 
nehéz küzdelmet folytat.

II. Érdeklődő típus. Az akarattípusok következő fokát 
érdeklődő, vagy átlagos foknak nevezem, mert az osztály leg
több gyermeke ezen a fokon áll. A vágy itt is igen erős és 
hirtelen fellobbanó. Felkeltésében a kívülről jövő hangulat 
és az érdeklődés hatása erősen szerepel. De ez a hatás 
mélyebbre megy, nem szuggesztióként érinti őket. Már külső 
befolyás nélkül is képesek érdeklődni a munka iránt. De akár 
így, akár úgy, az érzelmi elem mindig ott van a vágy felkel
tésében. j Belső tartalmuk már koncentrált, úgyhogy ennek ki
fejezése utáni vágy is igen erős és sok cselekvésben ez a döntő 
motívum. Pl. a fogalmazások, rajzok terén mindig eredetiek, s 
azok a munkák, melyek az egyéni kifejezésnek szabadságot 
adnak, rendkívül nagy örömet okoznak nekik, s erősen ser
kentik őket. Erős még náluk az indokolatlan cselekvésvágy 
is. Mindegy mit, csak cselekedni! Aktív hajlamúak, tempera
mentumosak, csak úgy duzzadnak az életerőtől. Erőiket foly
ton működtetni szeretnék, de az előbbi típustól abban külön
böznek, hogy a nehézségekkel való megküzdést kívánják, 
ebben örömük telik. Kíváncsiak, hogy fog sikerülni mun
kájuk, s a „jól sikerülés“-t célnak tekintik. Tehát nemcsak 
működésbe helyezni, de kipróbálni is kívánják képességeiket.

A cél tudata még nincs meg világosan, nem is kell nekik. 
Nem föltétel, hogy az illető cselekedet valami újra rávezesse 
őket. A megismétlődő cselekvések éppoly értékesek szemük
ben. Vagyis a cselekvést nem mérlegelik. Csak ha a munka 
nagyon nehéznek ígérkezik, mutatkozik a bírálat.

Az elhatározás itt is könnyen és gyorsan jön létre, és
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impulzív jellegű, de már mélyebben gyökerező, mint az előbbi 
típusnál. Gyakran teljesen öntudatos és előrelátó, ilyenkor 
megbízható is. A kívülről felkeltett elhatározásokhoz már 
hozzájárulnak belsőleg, de ha a befolyás erősen érzehni, akkor 
szuggerálhatóknak mutatkoznak. De ezt a módot kerülöm, 
mivel ezen elhatározások nem megbízhatók. A vágy felébre
dése még nem elhatározás náluk. Már mérlegelik, mennyi erő
feszítést, tudást követel a munka. Gyávaság soha se lép 
föl. Meglehetős határozottsággal kezdik meg a munkát. 
Vagyis a megfelelő akarati feszültséget önmagukban létre
hozzák, s ez a feszültség kevés esetben erryed el, vagyis e 
gyermekek képesek koncentrált munkára.

Kérdés, mi serkenti őket? Ezek a gyermekek élvezet
ből dolgoznak jól. Jól esik nekik minden cselekvés, s már 
nemcsak a könnyű, hanem a küzdelmet kívánó munka is. Ezt 
a jólesést az érdeklődés okozza, a szoros, állandó belső kap
csolat, személyes szeretése az illető munkának. Ez sokszorosan 
kiváltja belőlük erőiket, s mindig a legerősebb mozgatója az 
akaratfeszítésnek. Ez magyarázza meg, hogy sok önálló mun
kát is képesek rendesen, koncentráltan végezni, mert a pasz- 
szió, az akaratkifejtés e hatalmas rugója van jelen.

Általában ennek a típusnak a koncentrálása sohasem tel
jesen tudatos, tehát még nem konstatálható a tökéletesen 
aktív figyelem. Amint a munka valami oknál fogva kevésbbé 
érdekes, a koncentrálódás lelohad, és kitérülések fordulnak 
elő. Ennek megakadályozására pedig még nincs meg a kellő 
önfegyelmezés, s külső segítségre van szükség. Hullámzások 
a produkálásban szintén tapasztalhatók, vagyis -nincs meg 
a kellő kitartás. Jellemző, hogy időnként (2—2 hó alatt) vál
tozik a megfeszülés.

A munkatempó gyors, nem részletező munkatípusúak. 
Hamar látni akarják az eredményt, amire nagyon kíváncsiak.

Önkritikájuk van. Nincsenek könnyen megelégedve ön
magukkal. Szeretik társaikat is ellenőrizni. De ez az önbírálat 
nem állandó, nem tudatos, a tudatos önbírálatra rá kell őket 
vezetni. Ha nagyon tetszik nekik a munka, akkor erősebb az 
önkritika. A munka „jól elvégzéséire egyrészt a szubjektív 
érzelem, kedv, ennek hiányában a versengés (érzelem), külső 
befolyás esetén szintén érzelmi indítóokok serkentik a gyér-’ 
meket. Vagyis a belülről jövő kötelességtudás még nincs hatá
rozottan kifejlődve; domináló eleme az akaratmozgatásnak az 
érzelem. Ez nem azt jelenti, hogy nekik fogalmuk sincs a 
kötelességérzetről! De nem ez a fő!

III. A kötelességérzésböl akarati típust is megtaláltam 
osztályomban. Ezek a gyermekek az akarat fegyelmezettségére 
nézve a legmagasabb fokon állanak.

Az akaratműködést a vágy hozza létre. De a magasabb
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fejlődési fokon a vágy irányító gondolat alá rendeltetik. S e 
gondolattól függ, hogy a vágy valóban létrehozza-e az akarat- 
működést. Ez az irányító gondolat jelen esetben a kötelesség
tudás, mely ezen gyermekek lelkében meggyökerezve, állan
dóan ott éí. De lássuk a többi momentumot.

A vágy ezeknél nem oly erős, legalább is nem mutatkozik 
olyan impulzívnak s nem annyira érzelmi jellegűnek, mint 
az előző fokon. Hogy az akaratot a munkához szükséges 
feszültségbe helyezzék, nines szükség érzelmi megalapozásra. 
Ott él bennük az érzés: „Én most dolgozom, nekem a mun
kámat a lehető legjobban kell csinálnom, én másképen nem 
is tudok“. Ez már a magasabb kötelességérzés, melyet a 
munka és önmaguk irányában éreznek. A munka célja, az 
előző típussal ellentétben, már világosan áll előttük: „Min
dent a lehető legjobban elvégezni“. így ha csúnyán írtak, újra 
önként megcsinálják a feladatot. A legapróbb részletekig 
gondosak. Már különbséget tesznek cselekedet és cselekedet 
között, még pedig abból a szempontból, valami problémát 
old-e meg, valóban próbára teszi-e képességeiket? A már 
tudott cselekedetek gyakorlása nem öröm nekik, mint az előző 
típusnak.

Ezeknek a gyermekeknek az elhatározása nem jön körny- 
nyen és hamar létre, önállóan fontolgatnak. Egyiknél gyor
sabb és biztosabb, másiknál lassúbb, ingadozóbb az elhatá
rozás, aszerint, mennyire vannak tisztában képességeikkel, s 
mekkora az önbizalmuk. De minden esetben megbízhatók. 
Amit elhatároztak, azt keresztülviszik. Ezt tapasztaltam „a 
nem kötelességszerű“ feladatoknál és minden megbízatásnál.

Az akarat magatartása a munkában. A munkában min
dig föltétien koncentrálódást, aktív figyelmet, önfegyelmezést 
tapasztaltam. Soha sem térülnek ki, mindig belemélyednek 
a munkába. Mindvégig egyforma kitartással dolgoznak. Ha 
valamely munka iránt különösebb az érdeklődésük, a rendes
nél sokkal többet képesek produkálni. Az előző típusnál az 
érdeklődés nincs arányban a fegyelmezetten akaró képes
ségével, az akarat nem aknázhatja ki az érdeklődést, tehát a 
produkálás csekélyebb.

Önkritikájuk fejlett, állandóan figyelemmel kísérik mun
kájukat, nincsenek egykönnyen megelégedve. „Én sokszor úgy 
összeszidom magam és még sem tudom szebbre rajzolni.“ „Ez 
csúnya; amit most csinálok, az sokkal szebb lesz!“ Törik 
fejüket új, jobb megoldásokon. S ezt az ambiciót mutatják 
a nekik legérdekesebb munkák iránt, de a másolási feladatok
nál is, amik iránt érdeklődést nem érezhetnek. Ebből is lát
szik, hogy az akarat mozgatója a magasabbrendű kötelesség
érzés. S ezt az érzést eleven, momentán benyomás nem len
dítheti ki vezető szerepéből.
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I r ta :  MÁDAY ISTV Á N  dr.

1927 február hó 20-án, mintegy tízévi betegeskedés után 
halt el Budapesten dr. Kármán Elemér nyug. törvényszéki 
bíró, a kriminálpedagógia egyik megalapítója.

Kármán Elemér 1876 április 28-án Budapesten született, 
mint Kármán Mórnak, a nagy magyar pedagógusnak első
szülött fia. Miután az atyja által irányított Mintagymnasiu- 
mot elvégezte, jogi pályára lépett. Fejlődésére három férfiú 
volt a. legnagyobb hatással: Kármán Mór, Horváth Boldizsár 
és Hans Gross. Atyjától örökölte és tanulta egyrészt az uni
verzális szellemet, amely arra késztette, hogy az embert mint 
egészet tekintse és az ember megismerésére minden létező 
tudományágat polihisztorként használjon fel; másrészt az 
etikai irányt, mellyel minden tevékenységét, egész életét 
erkölcsi célok szolgálatába állította. Horváth Boldizsár, kinek 
Kármán magántitkára volt, csak megerősítette a fiatal jogászt 
abban,  ̂hogy jogtudását erkölcsi eszméknek rendelje alá, 
továbbá abban, hogy a büntetőjogot- a szociológus szemével 
nézze. Hans Gross, a gráci egyetem tanára, kinek szemináriu
mában Kármán hosszabb ideig dolgozott, a lélektani mód
szereknek a bírói és ügyészi ténykedésben való alkalmazá
sáért küzdött s így tanításai Kármánnál termékeny talajra 
találtak.

Kármán mint törvényszéki jegyző, mint vizsgálóbíró, 
majd mint királyi ügyész működött több vidéki város
ban (Szentgotthárdon, Szombathelyen, Nagyváradon stb.). 
Mindez^ azonban csak előkészület volt. ' Tulajdonképeni 
hivatását csak 37 éves korában kezdhette meg: 1913-ban, 
mikor Magyarország, az európai államok közt mint 
második, megalkotta a Fiatalkorúak Bíróságait. Ebben az 
időben Kármán Elemér volt az egyetlen bíró az országban, 
akinek jogi tudása mellett megvolt a pedagógiai hivatottsága 
is, amely a jó gyermekbírónak legfontosabb tulajdonsága, 
így lett Kármán, mint az erzsébetfalvai Fiatalkorúak Bíró
ságának vezetője, ezen fontos nemzetmentő intézménynek 
legjobb gyakorlati megvalósítója és kollégáinak mintaképe. 
Nagyszerű szervezőképességével, határtalan munkakedvével, 
kifogyhatatlan türelmével és emberszeretetével 200.000 lakosú, 
többnyire gyári munkáscsaládokból álló körzete gyermekei
nek közismert és körülrajongott őrangyalává lett. „Pestalozzi- 
otthon“ néven nevelőintézetet, illetve menhelyet állított fel 
azon gyermekek számára, akiket környezetükből ki kellett
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emelnie. Ezt kiegészítette az 1915-ben felállított „Kriminál- 
pedagógiai Intézet“, mely lélektani laboratóriumból, tudomá
nyos előadások rendezésére hivatott szemináriumból, könyv
tárból és múzeumból állott. Kármán, kinek betegsége követ
keztében a járás nehezére esett, a bírói funkciót nem soká 
folytathatta; ezért 1917-ben az igazságügyminisztériumba 
osztották be, ahol a gyermekvédelmi osztályt vezette. Ekkor 
a Kriminálpedagógiai Intézetet a budapesti Fiatalkorúak 
Bírósága mellé helyezte át, majd nyugdíjaztatása (1922) 
után magánlakásban (az Üllői-úton) helyezte el. A kom
munizmus idején állását nem hagyta el, hanem arra használta 
fel befolyását, hogy az igazságügyi intézetek feloszlatását 
megakadályozza, sőt keresztülvitte, hogy amely intézetben 
papok vagy apácák voltak mint nevelők alkalmazva, azok 
állásukban meghagyassanak. Kármán készítette elő az inté
zetek specializálását s ő változtatta át először a „javítóintézet“ 
nevét „állami nevelőintézet“-re.

Tudományos munkájában is rendkívül termékeny volt. 
Élete utolsó éveiben, mikor már ki nem járhatott, napi tizen
két órát töltött íróasztalánál. Számos magyar- és németnyelvű 
könyvet és dolgozatot írt, melyek közül csak a legjelentőseb
beket említem fel. Büntetőjogi munkái közül a legterjedelme
sebbek: „A párbaj jogreformja“ (Szombathely, 1903) és: 
„Bűnügyi nyomozás a magy. kir. csendőrség számára“, 
melyet Soltész Imre csendőrfőhadnaggyal együtt írt meg 
(Budapest, Franklin-Társulat, 1911). Kisebb dolgozatai közt 
kitűnik „Ein Schema zur Psychologie der Zeugenaussage“ 
(Archiv f. Kriminalanthropologie, 61. köt., 167. lap, 1915), 
melyben a tudománynak egy új területét programmszerűen 
rendszerezi. Hasonló programmszerű dolgozat „A fiatalkorú 
bűntettesek tanulmányozásának módszerei“ (Jogtud. Köz
löny, 1913). Bár nem irodalmi mű, csupán paragrafusok
ból áll, mégis megemlítendő „Az erzsébetfalvai. . .  Fiatal
korúak Bíróságának ügyrendje“ (kézirat gyanánt), mely a 
Fb.-törvénynek végrehajtásába még több lélektant és gyakor
lati embermentést igyekszik bevinni. Kriminálpedagógiai 
Intézetét számos dolgozatban ismertette (pl. „A Gyermek“ 
11. köt., 637. lap és 12. köt., 42. lap; Beiträge zur Kinder
forschung u. Heilerziehung, 136. füzet, Langensalza,. Beyer). 
A fiatalkorúak bíróságairól szóló cikkei közül legszebb talán 
„Die Organisation der Jugendgerichte“ (Zeitschrift f. Kinder
schutz, 13. évf., 61. és 81. lap, 1921). Főműve: „A gyermekek 
erkölcsi hibái és erkölcsi betegségei, Kriminálpedagógia“ 
(Bp„ Novák li. és Ts, 1922) és „Einführung in die Kriminal- 
paedagogik“ (München u. Leipzig, Bösl u. Cie 1923. 2 kötet). 
Nagy sikert aratott két kisebb, rendkívül élénk és vonzó, 
helyenként humoros modorban megírt könyvével: „Die Dieb-
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stähle der Kinder“ és „Zuchtlose Kinder“ (az „Entschiedene 
Schulreform“ 13. és 40. füzete, Leipzig, E. Oldenburg, 1923 
és 1924). „Moralische Heilerziehung“ című könyve (Berlin, 
Deutsche Verlagsgesellschaft) nyomás alatt van. Értékes 
munkát végzett azzal, hogy atyjának, Kármán Mórirak hátra
hagyott kézirataiból és az előadásai nyomán készült jegyze
tekből összeállította s kiadta az „Ethikát“ (Bp., Genius, 1921). 
A munkások „Gyermekbarát“ című lapjának szerkesztője volt.

Kármán Elemér az ő sokoldalúsága mellett is annyira 
egységes személyiség volt, hogy nem lehet benne az embert, 
a tudóst, a hivatalnokot, a reformert széjjelválasztani. Mint 
vallásos eszme, úgy uralkodott lelkében, éppúgy, mint haj
dan atyjáéban, az a szent hivatás, hogy az emberiség erkölcsi 
haladását szolgálja s az a törhetetlen optimizmus, hogy sike
rülnie fog az emberek megjavítása. Aki ilyen nagy és álta
lános életcélt tűz maga elé, az rendesen megelégszik a nagy 
célnak propagálásával: prédikál, könyvet ír, lapot szerkeszt. 
Kármán ellenben annyira a gyakorlat, a cselekvés embere 
volt, hogy az emberiség erkölcsi javítását azonnal meg is 
kezdte a budapesti és pestvidéki züllött gyermekeknél. Mint 
valódi nagy idealista, nemcsak a hivatalos órában volt gyer
mekbíró és nevelő, hanem minden idejét hivatásának szen
telte. A gyakorlati élet, az emberekre való közvetlen hatás, 
a legjobb értelemben vett pszichotechnika, ez volt Kármán 
életeleme, és csak akkor fordította ideje nagyobb részét tudo
mányos munkára, mikor már kijárni nem tudott. De a tudo
mányos munka is csak eszköz volt ugyanannak a nagy cél
nak a szolgálatában. Bármily nagy volt is tudományszomja, 
sajnálta volna azt az időt, melyet tisztán búvárkodással töl
tött volna el: minden könyv, amelyet elolvasott, tégla volt, 
melyet a nagy épületbe illesztett be. Kármánt, mint nevelőt, 
az jellemzi legjobban, hogy a Pestalozzi-otthon kapuját nyitva 
tartotta: a nevelőintézetben a gyermeknek több szeretetet kell 
adni, mint amennyit otthonában élvezett; ezért szökések csak 
ritkán fordultak elő, s ha előfordultak, akkor is a gyermekek, 
mint Kármán előre megmondta, visszajöttek. A gyermekekkel 
pompásan tudott bánni: sohasem kérdezte tőlük: miért, követ
ted el ezt, meg amazt? hanem arra törekedett, hogy a gyer
meket és főkép szociális viszonyait kiismerje. Ezért azt kér
dezte: hogyan töltőd a napot reggeltől estig? Ki a legjobb 
pajtásod? Mutasd, mi van a zsebedben? stb. Úgy a gyerme
keknek, mint szüleiknek a bizalmát azonnal megnyerte, és 
bírói hatalmát arra használta, hogy az egész család sorsába 
olymódon avatkozzék be, hogy a család bajain segítve legyen. 
Optimizmusa oly nagy volt, hogy semmiféle csalódás azon 
nem változtatott; így pl. a „legrosszabb“ gyermeket hazavitte 
s maga nevelte; úgyszólván mindig volt egy-egy ilyen
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„apródja“. Ezek közül nem egy, még mielőtt a nevelés hatása 
érvényesülhetett volna, meglopta őt és elszökött; Kármán 
azonban ennek dacára folytatta hasonló nevelési kísérleteit. 
Pompásan bele tudta gondolni magát a gyermek helyzetébe, 
gondolatvilágába; ezért sohasem elvont erkölcsi célokat, ha
nem mindig közeli, gyakorlati célokat tűzött a gyermek elé. 
A tudományban is a gyakorlati cél állott előtte. Igaz, hogy 
Kármán azon fáradozott, hogy a lélektant, a társadalomtant, 
a neveléstant természettudományi alapra helyezze, azonban 
ezt nem elméleti célból tette, hanem egyszerűen azért, mert 
az orvosi tudomány nagy gyakorlati sikerei állottak előtte, 
és ezért, miként az emberi "test betegségeit, úgy az emberi 
lélek bajait is orvosi módszerekkel kívánta gyógyítani. A zül- 
löttséget, az erkölcsi fogyatékosságot — az átöröklésnek majd
nem teljes mellőzésével — környezeti, társadalmi, nevelési 
okokra vezette vissza (ebben, valamint másban is Adler 
Alfrédhoz állott legközelebb), és felállította a nevelés patoló
giájának rendszerét. Nagy sikerrel alkalmazta úgy munkái
ban, mint bírói gyakorlatában a már Herbarintú feltalálható 
„biogenetikai alaptörvényt“, mely szerint a gyermek fejlődése 
az emberi nem fejlődésének rövidített ismétlése. Atyjának 
egy dolgozatában az erkölcsi fejlődés fokozatainak rendszerét 
találta meg, s ennek alapján a világtörténelem nagy kor
szakait is erkölcsi fejlődési fokokkal azonosította. Szerinte 
minden korszakban bűntettesnek tekintik azt, aki vagy ala
csonyabb fejlődési fokon maradt vissza, vagy pedig maga
sabb fokot ért el, melyet környezete még meg nem ért. Min
den egyes gyermeknél rövid beszélgetés után megállapította, 
hogy melyik fejlődési fokon áll, s ehhez alkalmazta a nevelési 
rendszabályokat. A javítónevelést, a kényszer kizárásával, a 
rendes nevelői tevékenység keretébe utalta. Minden nevelés
nek pedig Kármán szerint a keresztényi szereteten kell fel
épülnie; a „züllött“ gyermeket csak úgy nyerhetjük meg a 
nevelésnek, ha még több szeretetet adunk neki, mint más 
gyermeknek.
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A III. egyetemes tanügyi kongresszus gyermek- 
tanulmányi osztálya.

Előadók elfogadott határozati jav asla ta i az április  6-án ta r to tt
értekezleten.

A gyermekfejlődéstan és didaktika.
Előadó: Domokos Lászlóné. az Üj Iskola igazgatója.

A gyermek fejlődéstanának pozitív törvényszerűsége 
tétették a tanítás menete, az alkalmazott módszerek és a ta
nulmányi anyag (tanterv) elrendezésének alapjává.

A tanulók rendszeres vizsgálata az iskolákban.
Előadó: dr. M ester János, a Polg. Isk. Tanárképző Akadémia tanára .

I. Mindenekelőtt kívánatos egy Országos Képességvizs
gáló Bizottság létesítése. Mivel a németországi tapasztalatok 
szerint lapokban és nagyobb gyűléseken nem lehet komoly 
eredményt elérni ezen a téren, ilyen bizottságban találkoz
hatnak rendszeresen a gyakorló iskolák tanárai és tanítói, 
valamint a szakképzett pszichológusok és közös megállapo
dással kidolgozzák:

1. A gyermekmegfigyelés szempontjait, kategóriáit nyújtó 
személyi lapokat, melyen élesen elválasztják a tanítók által 
megfigyelt tényeket és az ezekből levont következtetéseket, 
típusmegállapításokat.

2. Kiválogatják és kipróbálják azokat a teszteket, melyek 
alkalmasak arra, hogy dolgozatírás közben a gyermek képes
ségeiről tárgyilagos képet nyújtsanak és az iskolák és egyé
nenként változó osztályozásban nagyobb egységet érjenek el.

3. Készítsék elő a tanítók és tanárok szünidei tanfolyama 
számára a gyakorlati lélektani képzésre alkalmas előadáso
kat és kísérleteket.

4. Szorgalmazzák a tanító- és tanárképzésben, úgyszintén 
a szülői nevelésben az intenzívebb lélektani oktatást, mely 
kiterjeszkedik az egyéni lélektan eredményeire, a gyermek- 
vizsgálat módszereire és nem marad meg az általános lélek
tan keretében.

5. Állapítsák meg és próbálják ki a képességversenyek
ben legjobban bevált módszereket és teszteket.

II. A rendszeres vizsgálatot megelőzően szükséges ele
gendő vizsgáló tanerő kiképzése. Erről a fenti bizottság tagjai 
a szünidei tanfolyamokon, a tanító- és tanárképzőkben gon
doskodnak.

Ha a német nagyipar és lassankint a magyar is rá meri 
bízni mérnökökre az ilyen természetű vizsgálatokat, a taní
tók és tanárok bizonyára sokkal hivatottabbak reá.
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III. A vizsgálat legcélszerűbben próbaosztályokban tör
ténik. Ilyeneknek minősíthetők: az első és negyedik elemi; 
az első és negyedik polgári; az első, negyedik és nyolcadik 
osztályok a középiskolákban.

1. Már az első elemiben sikerrel jár a kisegítő iskolára 
szoruló fogyatékosok és a külön vezetést igénylő nagyobb te
hetségek kiválasztása.

2. Az elemi iskola negyedik osztályában szükségesnek 
látszik legalább azok vizsgálata és jellemzése, akik a közép
iskolába szándékoznak menni; ámbár kívánatos itt vala
mennyi gyermek minél alaposabb megismerése, az év végén 
szülői értekezlet tartása, melyen a tanító és az igazgató vizs
gálataik alapján a gyermekek pályaválasztására tanácsokat 
adnak.

3. A polgári és középiskolák első osztálya is legyen 
próbaosztály, melyet megismételni nem lehet; aki nem válik 
be, adja át a helyét annak, aki ezen a téren tehetségesebb és 
komolyabb munkát végez.

4. A polgári iskola negyedik, a középiskola negyedik és 
nyolcadik osztályában fokozott gonddal^ végzendő a tanulók 
vizsgálata, a küszöbön álló pályaválasztás végett.

IV. A tanulók vizsgálatának módja a próbaosztályokban.
1. Kitöltendő a Képességvizsgáló Bizottság megfigyelő

lapja a mellékelt utasítások szerint.
2. Tanév alatt gyakorlatírás közben alkalmazandók a ki

próbált tesztek.
3. Év vége felé minden főtárgyból egy-egy teszt-óra tar

tandó.
4. A magasabb próbaosztályok számára kívánatos orszá

gos tehetségvizsgáló versenyek rendezése a bevált középisko
lai versenyek mintájára. Az eddigi versenyek iskolában szer
zett készségeket és ismereteket vizsgálnak, ezeket jól kiegé
szítené a veliiksziiletett képességek próbára vetése.

Y. Mint távoli cél tekinthető a vizsgálatokban kiváló 
eredményt felmutató tanerőkből külön iskolapszichológusok 
képzése és alkalmazása, kik az iskolaorvosok mintájára végig
látogatnák az intézeteket. Tanáccsal, útmutatással látnák el 
a szülőket és tanítókat, főképen pedig felügyelnének a képes
ségvizsgálatok menetére, mert a gyakorlatban csak annyi 
történik, amennyit valamely országos felügyelő megkíván. — 
Összeköthető ez az erkölcsi nevelés szolgálatában álló Carnet 
de morale ellenőrzésével és jutalmazásával, ami Francia- 
országban dívik.

YI. Végül az egész képességvizsgáló rendszer koronája 
lehet majd, mint legtávolabbi cél: minden tanfelügyelőség, 
főigazgatóság mellett egy gyakorlati lélektani laboratórium 
felállítása, hová az iskolák felülvizsgálatra küldik külön
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bánásmódot igénylő vagy ilyenre szoruló növendékeiket; így 
pl. akiknél szellemi vagy erkölcsi fogyatékosság gyanúja 
merül fel, vagy akiknél hirtelen hanyatlás állott be. Ez volna 
hivatott arra is, hogy elkészítse a hivatások lélektani elem
zését és figyelemmel kísérje az életpályák statisztikáját.

Ezek az eljárások látszanak alkalmasaknak arra, hogy 
a magyar lélek nagy parlagján elszórt tömérdek kincs fel
kutatását előmozdítsák. A képességek értékesítését más ter
jeszti elő.

Indokolás.
Az iskolai bizonyítványok mellett a külön jellemzéseket 

és képességvizsgálatokat szükségessé teszi:
1. Világhírű szakiskolák tapasztalata, mint pl. a genfi 

órásiskoláé és sok fém- és faipari iskoláé, — minél jobb bizo
nyítvánnyal vettek fel valakit, annál kevésbbé vált be náluk. 
(Claparede, Comment diagnostiquer les aptitudes 22—24. 1.)

2. Az a tény, hogy a tanítók és tanárok osztályozása na
gyon eltérő, egyéni jellegű. Az amerikai és göttingai vizsgá
latok eredménye szerint ugyanis: a) ugyanaz a tanuló külön
böző iskolákban egész különböző jegyeket kap; b) ugyanarra 
a dolgozatra különböző tanítók különböző jegyeket adnak és 
végül c) ugyanaz a tanuló ugyanazt az értékű munkát külön
böző időben különbözőképen osztályozza. (Lietzmann: Über 
die Beurteilung der Leistungen, 46—47.)

3. A nemzet java és a társadalmi igazságosság azt kí
vánja, hogy az állam segítse a kevésbbé tehetős szülök tehet
séges gyermekeit tandíjmentességgel, ösztöndíjjal, internátu- 
sokkal és gördítsen akadályt a vagyonos és protekciós tehet
ségtelenek érvényesülése elé.

Kellő ember kerüljön a kellő helyre. A  .kontárok és az 
iu*es, nagyhangú emberek uralmával szemben nyíljék alka
lom arra, hogy minden pályán, minden társadalmi osztály
ban a tehetséges és megbízható elemekből kerüljön ki a veze
tőség. Erre pedig lényeges eszköz a pályaválasztásoknak 
szakszerű vizsgálatokon nyugvó irányítása.

Mivel a pályaválasztás az egyén, a család, az iskola, a 
társadalmi szervezetek (ipartestületek, szakszervezetek, ügy
védi, mérnöki kamarák stb.), az állam és az egyház közös ér
deke és mivel az iskola legkönnyebben megtalálja az érint
kezést a többi tényezővel, azért keressen a javaslatban ismer
tetett módon megoldást ebben a sorsdöntő kérdésben.

Az iskola a pályaválasztásra csak tanáccsal szolgál és 
semmiféle kényszerjelleggel bíró intézkedésnek nem lehet a 
szószólója, mert a megállapított képességeken kívül az egyéni 
hajlam, a család gazdasági és társadalmi helyzete hozza meg 
a végső döntést. Az iskola a nemzet legfőbb kincsének, a nem
zeti lelkiismeretnek irányítója és ébresztője kíván maradni.
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A tanulók egyénisége a nevelésben és oktatásban.
Előadó: dr. Frank Antal, áll. tauárképző-intézeti tanár.

1. Az iskolai nevelés középpontjában ne a tantárgy, 
hanem a gyermek álljon. Ennek megfelelően nem akkor tet
tünk eleget kötelességünknek, ha a tantárgyat elvégeztük, 
hanem akkor, ha a tantárgyak során és azoktól független 
nevelői eljárások fonalán a gyermek lelki életének értékét 
sikerült emelnünk.

2. Ez a törekvés bizonyos szempontok szerint való sze
mélyi lapok vezetését kívánja.

3. Ezek a pszichogrammok mutatják, hogy melyik gyer
mekkel szemben mely egyéni nevelői feladatok végzendők el 
(individuális eljárás).

4. A különböző tantárgyak didaktikai egységei —- a lehe
tőség szerint — egyéni vonatkozásban is értékesítendők. Ezen 
az alapon támogassuk a gyermekben az önismeret kifejlő
dését.

5. Egyéni eljárásunk rávilágít a gyermek és ifjú képes
ségeire is, amely alapon^ tanácsot adhatunk a pályaválasz
tásra vonatkozólag. Kívánatos minél több pályára vonatko
zólag megállapítani, hogy azok betöltéséhez mely jellemvoná
sok szükségesek.

6. A határozottan tehetséges ifjak, a közös iskolában való 
részvétel mellett, annyiban részesüljenek fokozottabb indivi
duális nevelői eljárásban, hogy részükre intézményesen biz
tosíttassák az a lehetőség, hogy tehetségük természetének 
megfelelő tanártól külön is kaphassanak oktatást.

7. Miután minden tehetséget a nemzet számára akarunk 
megmenteni, különösebb gond fordítandó a kimondottan te
hetséges ifjak erkölcsi nevelésére, hogy ennek folyománya
ként később valóban a közösség érdekében használják fel 
képességeiket.

8. Az egyénies nevelői eljárás kívánatossá teszi, hogy a 
középfokú iskolák alsó két osztályában, ezekhez az iskolák
hoz alkalmazott osztályrendszer szerint tanítsunk, a harma
dik és negyedik osztályban pedig a tantárgyakat minél keve
sebb tanár lássa el.

9. Minden tanító és tanár évenkint egyszer (húsvétkor) 
tegyen jelentést arról, hogy mennyiben iparkodott tanítvá
nyait egyéni módon az eszmények felé emelni. Ennek érde
kében kívánatos, hogy 40-nél több tanulója ne legyen egy 
osztálynak. Az osztályfőnök részére külön idő biztosíttassék 
az osztályával való foglalkozás számára.

10. Az iskolai felügyelettel megbízott közeg (tanfel
ügyelő, szakfelügyelő, főigazgató stb.) az egyéni nevelői el-
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járás szempontjából is tegye iskoláit vizsgálat tárgyává és 
saját tudásával és tapasztalataival is támogassa az iskola 
ilyen irányú munkásságát.

Nevelés a szülői hivatásra.
Előadó: Nemesné M üller Márta, a Családi Iskola igazgatója.

Tekintettel a kérdés rendkívüli társadalmi horderejére, 
továbbá, hogy az egyéni boldogság lehetőségének is előfelté
tele a szülői hivatásra nevelés problémájának megoldása: 
javasolom, hogy ennek szempontjai az egész köznevelésben 
hathatósan érvényre juttassanak, mégpedig úgy az anya
ságra, mint az apaságra nevelés nézőpontjából.

A szülői hivatásra nevelés elsősorban akarati (jellem
képző) nevelés, eminensen gyakorlati irányú érzelmi és 
értelmi alátámasztással. Már célkitűzésében benne rejlik) 
hogy semmiesetre sem elégedhetik meg az idevonatkozó 
tudással, hanem a cselekvőképesség kifejlesztésére kell töre
kednie.

I. Anyaságra nevelés.
Az általános iskolakötelezettség korszakában. Tekintetbe 

veendő, hogy a gyermek tárgyi érdeklődése kb. 6—9. év közt 
fordul legerősebben a felnőttek élethivatása, különösen az 
anyai hivatás felé. Ez a természetes érdeklődési irány a gyer
mek társadalmi nevelésének alapjául szolgáljon. Az elemi 
iskolának intézményes részévé teendő a kölcsönös segítség 
(gyöngék védelme, oktatása, a társas élet lassú kiépítésé). 
A szociális érzék megfelelő módszerekkel (korlátolt önkor
mányzat, iskolai hivatások megszervezése, közös humánus 
célok megvalósítása) már az elemi keretében a közvetlen 
hozzátartozók és osztályközösségen túl fejlesztendő. Az Ifjú
sági Vörös Kereszt erősen támogatandó ott, ahol az iskolai 
élettel teljesen összeolvadó szervezet kialakítása nem vár
ható.

A tanító és a tanuló közti viszony oly bensőséges legyen, 
hogy a gyermek a sexuális problémákkal csakúgy a tanító
hoz forduljon, mint más kérdésekkel is. A tanítónak kellő 
tájékozottsága legyen arra nézve, hogy e kérdésekkel szem
ben hogy foglaljon állást (lélektani ismeretek, kellő kapcso
lat megteremtése az iskola és a szülői ház közt).

A pubertás korszakában. Különös gond fordítandó e kor
szakra, kb. 13—15. év körül, amidőn a szülői hivatás iránti 
érdeklődés érzelmileg erősen aláfestett.

Az ébredő erotikus hajlamokat csökkentő környezeti ha
tásokról gondoskodjunk (levegő, nap, torna, testi-, és kézi
munka nagyobb térhódítása).
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Az ébredő érzések egészséges tartalommal töltendők meg, 
az irodalmi olvasmányok megválasztásában és metodikájá
ban, zenében, táncban érvényesüljenek az egészséges, tiszta 
erotikára való nevelés szempontjai.

A túltengő erotikumot megfelelő eszközökkel vezessük le 
(szublimáljuk) az iskolai élet ragyogó hangulatával, a gyer
mek mindenoldalú foglalkoztatásával, intenziv társadalmi 
neveléssel. (Osztályközösség, helyesen felépített önkormány
zat.)

A sexuális érdeklődést közelről érintő biológiai tárgya
kat, a szülői hivatás fontosságát éreztetve tanítsuk.

A tanuló ideálkereső tendenciájának megfelelően meg
választott osztályfőnök az e korszakban gyakorolható rend
kívüli befolyását kiaknázandó, az osztályfőnöknek e célra 
fordítandó kellő idővel kell rendelkeznie.

A tanuló e korban már a gyermekápolás és nevelés alap
elemeinek elméleti és gyakorlati elsajátítására képes. Ily 
irányú kiképzése a középiskolába illesztendő.

Szükséges lenne azok számára, akik középiskolai okta
tásban nem részesülnek, kötelező, legalább három hónapra 
terjedő kurzusok létesítése, amelyekben rövid elméleti isme
retek alapján elsajátítanák a legszükségesebb háztartási isme
reteket (egyszerű étlap összeállítása, bevásárlása, elkészítése; 
mosás, vasalás, javítás, osecsemőgondozás, bölcsődei felügye
let, gyermekfoglalkoztatás stb. gyakorlata). Az iskolánkívüli, 
de az iskolai életbe bekapcsolódó intézmények (cserkészet, 
settlement-mozgalom, közös célokért dolgozó ifjúsági egyesü
letek) kiépítendők.

Az ifjúkorban. A pubertás korának eszközei fokozott 
mértékben alkalmazandók, mindnagyobb önállósággal és ko
moly társadalmi munka bekapcsolásával. A felső osztályok
ban, bármely áldozatok árán kifejlesztendő a társadalmi lelki
ismerettel bíró anya vagy anyahelyettes nő típusa. Támoga
tandók az iskolába bekapcsolandó klubok, részint önművelési, 
részint humánus célzattal, de a női hivatás elsőrendű fontos
sága a tantárgyak kiépítéséből is érezhető legyen. A lélektan 
gyakorlati lélektanná, gyermektanulmányozássá alakítandó át, 
a puerikultúra ágai kellő méltatásban részesüljenek.

Az iskolánkívüli művelés gondoskodjék arról, hogy az 
anyakönyvi hivatalban bejelentett házasságok alkalmával 
figyelmeztesse a házasulandókat az e célból létesítendő népies 
tanfolyamokra.

II. Apaságra nevelés.
Magát a fogalmat az iskolának minden rendelkezésre 

álló eszközzel be kell vinnie a köztudatba.
A mindkét nemre vonatkozó eszközök mellett (mint ami-

3A Gyermek.



34 A III. egyet, tanügyi kongr. gyermektanulmányi osztálya.

lyenek a tárgyi érdeklődésből kiindiüó társadalmi habitusra 
szoktatás, az erotikum szublimálása, nagy nevelői egyénisé
gek hatása, biológiai ismeretek közlése stb.) a fiúra nézve ki
emelendők a következők:

A fiú aktiv társadalmi működésre a pubertás idejétől 
kezdve még alkalmasabb, ami a lehetőség fokozottabb kiak
názását teszi ajánlatossá.

Erősebb ösztönélete a nevelő részéről aktívabb közben
járást kíván. Törekedni kell az apaság gondolatát nélkülöző 
irodalom hiányait pótolni, az eszme idealizált beállítását 
(lovagiasság) a köztudatba bevinni, az ösztönök feletti ural
mat mint az ő ideálját, a fiú elé állítani.

A vezető (cserkészvezér, klubvezető tanár) egyéni befo
lyásának gyakorlására alkalom és idő adassék.

A felsőbb osztályokban, illetőleg amidőn a nevelő gondos 
megfigyelése szerint erre szükség van: az ifjúval a nevelő 
őszintén érintkezésbe lépjen, ám a közös oktatást is szőjjék 
át a Bertier francia tanártól felállított elvek: Csak a célját 
szolgáló funkció normális (erkölcsös) a nemi élet terén is. 
önrespektusra szoktassuk magunkat. A két nem értéke 
egyenlő, a nő épp annyi tiszteletet érdemel, mint a férfi. 
A pénzért árult szerelem a legaljasabb rabszolgaság.

Az iskolánkíviili népművelés a katonai szolgálatbalépést 
megelőzőleg világosítsa fel az ifjúságot.

III. A szülők nevelése.
A szülők nevelése betetőzése legyen a szülői hivatásra 

nevelésnek. A Szülők Szövetsége, a Szülők Iskolája, az isko
lai szülői értekezletek nagy mértékben fejlesztendők.



IRODALOM.
KÖNYVISMERTETÉS.

Prof. Dr. Kari Biihler: Bericht über den VIII. Kongress für 
experimentelle Psychologie in Leipzig vom 18—21. A pril 1923. 
Jena, 1924.

A gyermekpszichológia, m int a lélektani tudom ány hatalm as 
törzsének életrevaló hajtása , m ár századunk elején is levetette a  
gyermekcipőket. Az elkülönülésnek m inden feltételét biztosíto tta 
ku tatásaival, m időn Preyer  h íres könyve (Die Seele des K indes, 
1900) megjelent. Az elm últ negyedszázad beválto tta a kezdő lépé
sek reménységeit. Ma m ár széles körökben elism ert a gyermek- 
lélektan fontossága a  társadalm i evolúció s elsősorban a  gyakor
lati pedagógia szempontjából. Ma m ár a gondolkodók ezrei érzik, 
hogy a gyermekiélek, a jól ism ert gyerm ekiélek m u ta tja  meg az 
utat, m elyen az egész em beri nem  célja elérését m egközelítheti. 
Ma m ár senki sem gondolhat arra , hogy a  gyerm eki lélek ism erete 
nélkül is lehet a tan ítás ideális céljairól vagy  gyakorla ti eszközei
ről vagy a tan ítá s  módszereiről komolyan beszélni. M ár H erbart 
is a pedagógiának egyik alapvető tudom ányát lá tta  a lélektanban 
és ezt az alapvető gondolatot nem  lehetett többé a  pedagógia szó
tárából kitörölni. M ár a m últ század utolsó évtizedeiben egyre 
többet foglalkozik a lélektan d idaktikai problém ákkal, egyre job
ban érzik, hogy a „tudományos m egalapozottság“ nem elég1, hogy 
az érzés és a k a ra tra  való h atás b iztosíthatja  csupán a sikert (Lay: 
Experim entelle D idaktik , Payot: L ’éducation de la  volonté stb.) és 
egyre jobban a köztudatba megy az a meggyőződés is, hogy a 
tan ításnak  nevelésnek is kell lennie és hogy a nevelés sikere nem 
csak a nevelő tudásán, hanem a. gyerm ekkel szemben tanúsíto tt 
igazi érdeklődésén m úlik . A gondolatok ilyen megérése nagyban 
hozzájárult a gyerm ekpszichológiai vizsgálatok elterjedéséhez és 
meglepő eredményeihez.

Hogy m ily sokoldalúak voltak a vizsgálatok az utolsó évtize
dek a la tt és hogy az előbb divergens vizsgálatok m ennyire köze
lednek a közös v izsgálati módszer m egtalálása felé, annak  h a ta l
mas dokum entum a az a vaskos könyv, m elyet a Lipcsében ta r to t t  
V III. k ísérleti pszichológiai kongresszusról adott ki dr. K ari 
Biihler.

A változatos ta rta lm ú  könyv négy összefoglaló referá tum ot 
és harm incnégy előadáskivonatot tartalm az. A referátum ok közül 
Petersen kívül, ki a személyiség átörökléséről í r  kim erítően, Sefe
nek a személyiségtípusokról szóló re ferá tum át ta r tju k  legjelentő
sebbnek. Selz rám u ta t arra , hogy m a m ár három  tudom ány: a  tör
ténet, pszichológia  és pszichiátria  terén  nélkülözhetetlen a szemé
lyiségtípusok m eghatározása. A szem élyiségtípusoknak a  történe
tet m egvilágító jelentősége azért érdekel különösen bennünket, 
m ert egyrészt a pszichológiai vizsgálatoknak m a még ki nem

3*
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aknázott terrénum ára, nagy, meglepő lehetőségekre figyelmeztet, 
m ásrészt az egyéniségek, személyiségek fontos szerepét m u ta tja  a 
tö rténeti alakulásokban. Selz tételének igazolására W ilhelm  
Diltheyre  hivatkozik, akinek felfogása szerint az emberiség örök 
harca voltaképen nem  egyéb, m in t a különféle em bertípusok harca. 
Különféle ember-típusok küzdelme m agyarázza m eg egy-egy szá
zad gazdasági ellentéteit és egy-egy kor művészi irán y za ta it sem 
ism erhetjük meg máskép, csak ha ism erjük azon személyiségeket, 
kik a művészi irányzatokat képv iselték . . .  Sokáig azt ta rto tták , 
hogy egy-egy kor szellemi m egnyilvánulása nehezen á térthető  
folyam at, holott a  szellemi nyilvánulások, m int a személyiség- 
típus k ihatásai, egységes okozati összefüggésekhez vezetnek. De 
azért nem kell azt hinnünk, hogy D ilthey  felfogása csa lha ta tlan 
nak ak ar lá tszani és hogy éles ellentétben van pl. a Taine-féle 
m ilieu-elmélettel. A  pszichológiai megismerés felté teleit a cselek
vésnek alapul szolgáló világképben és a személyiség értékelő irány
zatában  (die W ertrichtungen e iner Persönlichkeit) lá tja , vagyis  
egy bizonyos cél megvalósítására törekvő ösztönszerű v a g y  cél
tudatos tendenciában. A naturalista  D ilthey  szerint a  földi jav ak  
gyűjtésére ad ja  m agát, a m ateria lis ta  m etafizika híve és az 
eudaim onisztikus e tik a  követője. Vele szemben a hősi típus  az 
akadályok legyőzésében leli örömét, indekom inista, holott a  n a tu 
ra lis ta  típus determ ináltnak ta r t ja  az emberi akaratot. H arm adik  
főtípus D ilthey  elméletében az objektív idealizmus m egnyilvání
tó ja, ez a kontem plativ emberek világnézetének alapja, akiknél 
az érzelmi szféra határozza meg az uralkodó irányzatot. Ilyen 
típusoknál a szabadság idealizm usának transzeendenis istenképe 
helyébe a pantheizm us  lép. Giordano Bruno, Spinoza, Goethe vol
tak  az objektív idealizm us főbb képviselői. B ehatóan ism erte ti 
Selz azon típusokat, melyeket Spranger a k u ltú ra  h a t terü le tén  
állap íto tt meg: a gazdaságnak a gazdasági irányzat felel meg; a 
tudom ánynak, művészetnek, vallásnak az elméleti, esztétikai val
lásos típusok felelnek meg; az állam tudom ánynak a ha ta lom ra  
irányuló po litikai típus, a társadalom tudom ánynak a  szeretetre 
irányuló szociális típus a m agyarázója. De ezzel m ég korán t sincs 
a típusok gazdagsága kim erítve. Ezek a vizsgálatok kiilön-külön 
úton haladva, részletkérdéseket oldanak meg, csak együttesen, 
egym ást kiegészítve m utatnak  beláthatlan  változatosságot és 
m utatják  a részeket átölelő egységet. Nagyon érdekesek Giesenek 
a  technikai típ u sra  irányuló  ku ta tása i és az az újszerű m egálla
pítása, hogy Am erika, m ely egyrészt a technikai típus szülőföldje, 
m ásrészt a valláspszichológia ha zá ja . . .

Ezek a lélektani vizsgálatok, ha  speciális szempontok szerint 
történnek is., mégsem iszűkkörűek, sőt nem  egyszer — igen helye
sen — túllépik a személyiségtípus v izsgálatának h a tá rá t. íg y  
Jasp>ers történetileg m utatja1 meg az átm enetet a szofista típustól, 
tehát 7 attól, mely a relativizm ust je lentette meg a  szellemi élet 
terén, a szokrateszi elmélkedő típusig, amely a „däm onischer 
Mensch“ ú tján  ú jra  bizonyságot akar lefektetni a iszellemi élet és 
erkölcsi felfogás ingadozásnak indult ta laján . Jaspers szerint — 
és ezt a felfogást szociológiai szempontból is helyénvalónak lá t 
juk  —• a szofistákéhoz hasonló chaotikus felfogás sohasem lehet
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veszedelmes, m ert sohasem lehet ú rrá  az emberek nagyobb töm e
geiben és minidig csak a rra  jó, hogy lazítja  a m erev form ákat és 
egyengeti a ta la jt a határozott elvekhez igazodó egyéniségek szá
m á ra . . .  A chaotikusból átm enni a biztos, a megbízható ta la jra  — 
ezt a törvényszerűséget m u ta tják  az egyes korszakok és ezt m u
ta tja  — a gyermek élete is. Ezt bizonyítja Charlotte Bühler 
könyve, melyben egy fiatal leány naplófeljegyzéseit közli; v ilágo
san k itűnik  e feljegyzésekből az átm enet a nihilista-chaotikus, a 
tagadó korszakból a lelkesedni tudó, enthousiasztikus korba, az 
igenlés korába, m elyben a bizonytalanságot biztosság, a  saját 
képességeiben való bizalmatlanságot az önzérzet, a céltudatlan
ságot a tudatosan k itű zö tt életcélok vá ltják  fel. Sok oly szempont 
van m egvilágítva Selz referátum ában, m elyet nem csak m egjegy
zésekkel kísérni, de még felsorolni is alig  van  m ódunkban. (Az 
egyéni ideálok képződésének korszaka Stern  tanulm ányában, az 
Osztwald-féle elm élet a későn érő klasszikus és a korán érő rom an
tikus típusról, Pannenborg  elmélete a m űvésztípusokról stb.)

Ami az egyes előadáskivonatokat illeti, i t t  is a legnagyobb 
változatosságot látjuk. W . Beck  előadása a  term észeti állapotban 
élő népek egyéniségéről, W . Grühle tanu lm ánya az önéletrajz fon
tosságáról a személyiségvizsgálat szempontjából, Juhász A ndor  
értekezése a zenei hangok minőségéről és felism erhetőségéről vagy 
összecseréléséről, H. V olkelt dolgozata a  gyerm ekrajzokról — 
egyenként és összesen arró l tanúskodnak, hogy a kísérleti pszicho
lógia térhódítása m a m ár szinte h a tá rta lan , a k u ltú ra  egyetlen 
területe sem h ag y ja  ügyeim en kívül annak eredm ényeit. . .  H ogy 
elsősorban az iskolának kell űgyelembe venni és a legjobb érte
lemben felhasználni a kísérleti pszichológiának eddig m ár fel
színre hozott eredm ényeik az te rm észe tes ... H ogy m i tö rtén t 
eddig e téren, a r ra  a m odem  iskola feleljen meg önm agának. H a 
nem  veszi űgyelembe, ha  alapvetésében és célkitűzésében nem 
ta r t ja  irány ítónak  azt a végtelen nagy  változatosságot, am it a 
ezemélyiségtíRusvizsgálat elénktár, akkor üres szalmacséplés m in
den m unkája. A  kísérleti lélektan kutatásai, a  gyerm ektanu lm ányi 
alapon dolgozó iskolák már elég biztos ú tm uta tóku l szolgálnak. 
A m ely ik  iskola nem  látja  ezen ú tm utatókat, az m a m ég m egkerüli 
az életet, holnap m ár el fog  söpörtetni n  fejlődő élet fuvallatától.

Dr. K em ény Gábor.

A női lélek. I r ta :  Gina Lombroso. (Ford. ifj. M oravcsik Gyuláné. 
215 1. A thenaeum  kiadása.)

Sohaisem volt ta lán  anny ira  időszerű, m int mioisk olyan m ű
nek kiadása, mely a nőről szól. Növeli a mű értékét és érdekes
ségét, hogy nő írta , a v ilágh írű  antropológus lánya és a kiváló 
történetíró  F  e rr erő felesége. M aga is írónő, tudós és — két gyer
mek anyja. Könyve m indenképen m egérdem li a ügyeimet’, m ár 
a szerző egyéniségénél fogva is, a tarta lom  pedig olyan, hogy 
m indenkit érdekel: nemcsak a nőket, hanem  a férűakat is.

E zer és ezer megügyelést m élyít el elmélkedésével G. Lom
broso; könyvének m inden fejezete kitűnő tanu lm ány  a nő1 más
más lelki sajátságáró l. K iváló értéke e fejtegetéseknek az is, hogy
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a  női lelket nem  az elvont elmélet* hanem  gyakorlati oldaláról 
vizsgálja, m ert azt ak arja  elérni, hogy „a nő m aga ta lá lja  meg az 
u ta t azon kérdések m egoldása felé, melyek leginkább foglalkoz
ta tjá k “.

Szerző meggyőződése, hogy a  nő tu lajdonságai veleszületettek, 
hogy teh á t nem  a nevelés, nem  a kényszer határozza m eg ezeket. 
A  nő társadalm i helyzete a  női hivatásából fakad is nem  a  férfiak 
igazságtalanságából és ez szorosan összefügg a társadalom  össz
hang jának  kérdésével. Lesújtó ítéletet m ond a m odern felfogás 
elférfiasító irányáró l, m ert „ez a társadalm at értékes tám aszától 
fosztja meg, anélkül, hogy m egadná a nőnek a boldogságot“. Nem 
adha tja  meg, m ert a nő alterocentrista, nem önmagában, hanem  
m ásban ta lá lja  m eg örömét. Sokszor esett m ár a nő abba a tév
hitbe, hogy sa já t érdekeinek követése nagyobb kielégülés szám ára, 
elhagyta teh á t ösztönös alkatát, anyai szerepét, családi tűzhelyét, 
nem ak a rta  m agát áldozatnak szentelni. Ez tö rtén ik  m a is: k i
nevetik, lekicisinylik azokat, akik szeretik az anyaságot, ostoba 
szokásnak ta rtják , — de végre is m ajd be fogják lá tn i a nők, hogy 
azzal, hogy férfiként függetlenítette m agát, nem. szerezte meg, sőt 
elvesztette boldogságát.

A feminizmus egoizmusra ak a rja  nevelni a nőt, holott a nő
ben az altru izm us ösztönszerű. Meglepően ír ja  le a női lélek tra g i
kum át, m ikor elszakad a rég i családtól is m ikor gyermeke függet
leníti m agát tőle. De férjével szemben is nehéz helyzete, m ert a 
férfi célja nem a szeretet s így ennél nem is állapodhat meg. A nő 
keserves tragéd iáit nem a mostoha körülm ények, nem  a férfiak 
rosszakarata idézi elő, hanem  a sa já t hivatása.

A nő törvényes helyzetének m egjav ításéval nem  fokozhatja 
boldogságát, de igenis azzal, ha  nevelés ú tján  elérné azt, hogy a 
férfi jobban megbecsülje a nőt is tevékenyebb segítője legyen.

Éles szemmel lá tja  s bátor szókimondással fedi fel. a  nők 
hibáit, de erényeit iisi. Azt mondja, hogy a szenvedély s in tu íció  
szövevényéből fakadnak a női lélek legfontosabb sajá tsága i, ebből 
a félreértések, melyek annyi szenvedést okoznak. A szenvedély s 
intuíció következménye a  nő önbizalma, spontaneitása, gyors 
határozóképessége. A nő bízik önm agában s m eg van győződve, 
hogy mindaz, am it tesz, helyes. Önbizalmából fakad m akacssága, 
mellyel álláspontjához ragaszkodik s m ég személyes tap asz ta la ta  
se tö ri meg. A nő türelm etlen, zsarnok, vakm erő, épp azért szük
ségesnek ta rta n á  szerző, hogy m ár gyerm ekkorától kezdve önbírá
lathoz szoktassák.

Érdekesen fejtegeti ,s aknam unkának nevezi azon törekvést, 
hogy a nő mentői több szabadságot élvezzen. Ez a h íres szabadság 
—• m ondja — csak a rra  való, hogy a férfit teherm entesítse s a női 
em ancipáció m egvalósulása a társadalm i összhang k á rá ra  volna.

Szól a női hiúságról, elsőségi vágyról, irigységről, féltékeny
ségről, bosszúvágyról. Nagyon megszívlelésre méltó, am it a  d iv a t
ról mond. Az a. m érhetetlen fontosság, am it a  nő a mások íté leté
nek tulajdonít, ellenállhatatlanul ösztönzi őt, hogy kövesse a  d iva
tot. A nő, ha a divat úgy kívánja, cinikussá, rom lottá  és rossz 
anyává válik. „A társadalom nak és a m agasabbrendű nőknek köte
lessége a. d ivato t ellenőrizni és nem m egengedni, hogy ez a női
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nemet oly u ta k ra  terelje, melyek m agukra  a nőkre és tá rsad a
lom ra egyarán t veszedelmesek.“

Könyvének harm adik  részében a női intelligenciáról, ennek 
sajátosságairól, a nőhöz illő hivatáisfcörökről, az értelem  szerepé
ről s a felsőbbrendű nőről; könyve negyedik része pedig a szere
tettő l s szerelemről szól s m ondja: A m odern nők nem  képviselik 
az egész női nem et és sokan vannak, akikben a rég i ösztönök élnek. 
A külső élet örömei nem  kárpótolják  a nőt az elvesztett anyaság  
ezer kedves gondjáért is nem  fogják bennük elfoglalni a  m agasabb 
erkölcsiség helyét. Abban a p illanatban, m időn a  nők elő tt sza
baddá lenne a szereltem, az erényes nő elvesztené m inden tek in 
télyét s a férfi el se venne olyan nőt, akiben anyai hajlam ok élnek. 
Igaz, hogy a szabadszerelem d iadala néhány nőnek valam ivel 
több boldogságot nyú jtana, de viszont az anyailag  érző nők legf- 
nemesebb törekvéseit h iú sítaná meg. Szabad-e — kérdezi — fel
áldoznunk a  nők tiszteletrem éltó többségét s a társadalom  jövőjét 
cisak azért, hogy az elenyésző kisebbség helyzetén jav ítsunk? 
A társadalom nak szüksége van, hogy a nő erkölcsös legyen. H a a 
nő erkölcsileg nevelni ak a rja  a férfit, neki m agának fölötte kell 
á llan ia  erkölcsi tekintetben.

A Gina Lombroso könyve mély és nagy igazságokat ta r ta l
maz. Őszinteségével, nemes hevületével s m eleg szeretettel szól a 
nő a nőkhöz, a felsőbbrendű nő azokhoz, akik a boldogság csalfa 
délibábját olyan utakon  keresik, am elyen nőnek já rn i nem  szabad. 
Mélyen já ró  elmével és sokoldalú tapasz ta la tta l tá r ja  fel a  női lel
ket s jelöli meg a niő helyét a  társadalom ban és sorolja fel köte
lességeit, m iket a  term észet szabott elébe. A  nőknek el kell olvas- 
niok ezen könyvet, hogy világosan lássák önm agukat abban a 
tükörben, m it eléjük ta r t;  hogy m egvígasztalódjanak, akik szomo
rúak, hogy rem élni tud janak  s felemelkedjenek a  csüggedők; 
hogy visszakapják hitüket a szenvedő nemes lelkek abban, hogy 
a női h ivatás nagyszerűsége, fensége tisztán  ragyog ,s fog ragyogni 
m indannak dacára, hogy m a oly sokat a m odernség liajhászása 
ezzel ellentétes ingoványos posványba tévesztett is.

De el kell olvasniok a férfiaknak is ezt a könyvet, mely hű  
tükre a  nemes, a  valóban női léleknek, hogy ezen á t m eglássák 
az igazi, a tiszteletre késztető női lelket. N ógrády László dr.

Tíz év a magyar gyermektanulmányi irodalomból. (Összeállította 
B allai K ároly. K iad ta  Lam pel E. könyvkereskedése.)

H agy lelkiismeretesiséggel, bőséges tárgy ism erette l s helyes 
k ritik a i érzékkel í r ta  meg B allal K ároly, a  G yerm ektanulm ányi 
Múzeum jeles igazgató ja s egyben kitűnő tudom ányos író  a  m a
gyar gyerm ektanulm ányi irodalom  tíz évét. A  szerényen összeállí
tásnak  nevezett m unka tulajdonképen kitűnő tanulm ány a m agyar 
gyerm ektanulm ányozás eredm ényeiről azon tanulm ányok tü k ré 
ben, melyek a  Gyermek c. folyóiratban megjelentek. Szól a  g y er
mek testi és lelki fejlődéséről, a  gyerm ek nyelvéről, erkölcsi érzel
méről, érdeklődéséről, zenei élvezetéről, képzeletéről. Ism erte ti a 
gyerm ek és a mese és a  já ték  kapcsolatát, szól a  gyerm ek emléke
zetéről, egyéniségéről, a gyerm ek értelm i vizsgálatokról, m unka-
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bírásáról, alkotásairól. Pom pás összefoglalásban számol be peda
gógiai törekvések címen a gyerm ektanulm ány s a  pedagógia g y a
korlati kapcsolatáról. B allai m unkája kiváló tá jékozta tó ja  m ind
azoknak, akiket a gyermekiélek, gyermekfejlődés, szóval a  gyer
mek élete érdekel. K önyvét olvasnia kell szülőnek, pedagógusnak 
egyaránt, ha a gyerm ektanulm ányozás értékes k u ta tá sa it s ered
m ényeit meg ak a rja  ismerni. (dr. n. I.)

Tehetségvédelem és pályaválasztás. (Az 1926. évi feb ruár 2-án és 
3-án ta rto tt országos kongresszus naplója, a  tehetséges ifjak  m á
sodik k iállításának  le írása  és a  kapcsolatos mozgalmak ism erte
tése. Szerkesztették: dr. Ozorai F rigyes és B álin t Antal. K iad ja  a 
M agyar G yerm ektanulm ányi és G yakorlati Lélektani T ársaság, 
Budapest, 1927.)

N agy szolgálatot te tt  a M agyar G yerm ektanulm ányi és Gya
korlati Lélektani T ársaság  a tehetséges gyerm ekek ügyének fel
karolásával. Ezen nemzeti szempontból is m érhetetlen fontosságú 
ügyet m unkásságával helyes ú tra  terelte és az érdeklődés homlok
terébe állította. Az á lta la  létesíte tt szervezet fölöslegessé teszi a 
jószándékú, de az erők szétforgácsolására: vezető egyéni akciókat. 
De nemcsak az erők egycélra összpontosítását szolgálja, hanem  
m egadja a tehetséges gyerm ekek és ifjak  kiválasztásának tudo
mányos a lap já t is, melyen egyedül fo lytatható  érdem e szerint ezen 
törekvés.

A Tehetséffvédelem és pályaválasztás bőséges felv ilágosítást 
ad m indarról, am i tö rtén t m ár, fe ltá rja  s m egvilág ítja  a  kérdést, 
a  kongresszus lefolyását^ ism erteti a k iállítás an y ag át és képeket 
is közöl erről. M egtudjuk, hogy a M. G yerm ektanulm ányi és G ya
korlati Lélektani T ársaság m ár 1904-ben mozgalmat in d íto tt egy 
gyerm ekm űvészeti k iállítás rendezésére s hogy az 1910-ben m eg
alakult G yerm ektanulm ányi Múzeum is foglalkozott m ár tehetsé
ges ifjak  kétszítm ényeinek gyűjtésével. Ilyen  gyű jtem ényt be is 
m utato tt az 1913-ban rendezett Országos G yerm ektanulm ányi k i
állítás. Önálló tém aként az 1917—18-ban ta r to tt  II . orsz. gyerm ek
tanulm ányi kongresszuson bukkan fel a tehetséges gyerm ekek és 
a pályaválasztás kérdése. Ilyen előzmények u tán  1922. év őszén jön 
létre a  tehetséges gyermekek első k iállítása rajzolóképességük be
m utatására. E zután  még szélesebb alapon dolgozza ki egy  ú jabb 
k iállítás tervezetét Nagy László és R ajniss Ferenc. Ezen elaborá- 
tum  alapgondolata az volt, hogy a  tehetség elsősorban az alkotó- 
és kombinálóképességben nyilvánul meg, de jelentkezhet m ásod
fokon a nagyfokú technikai készségben is. A  ku tatás körét most 
m ár h a t csoportra terjesztik  ki: 1. Rajzi, szobrászati, iparm űvé
szeti; 2. zenei; 3. technikai; 4. női kézim unkái; 5. irodalm i; 6. elő- 
adóműivészeti csoport.

A k iállítás ügyét nagyban elősegítette a  főváros tanácsa  
anyagi tám ogatásával. Óriási m unka hárrú t a  k iállítás rendező- 
b izottságára s elsősorban N agy Lászlóra és Ozorai F rigyesre , kik 
m ellett a  beérkezett nagy  anyagot a  kiválasztó bizottság ta g ja i 
v izsgálták meg. Az így m egrostált anyag  kerü lt kellőleg csopor-
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tosítva k iállításra , m elyet 1926 jan u á r 17-én n y ito tt meg* H uszár 
K áro ly  v. m iniszterelnök.

A k iállítással kapcsolatban kongresszus is volt, m elyet K enéz  
Béla egyetemi ta n á r s a  M. G yerm ektanulm ányi és G yakorlati 
Lélektani T ársaság  elnöke n y ito tt meg. Gróf K lebeisberg K uno  
vallás- és közoktatásügyi m iniszter is ta r to tt  előadást a  bongresz- 
szuson „A tehetségvédelem  és a  pályaválasztás k u ltú rpo litika i és 
gazdaságpolitikai jelentősége“ címen. A nagyhatású  előadás fel
tá r ta  a tehetségvédelem  s pályaválasztás fontosságát, a m iniszter 
széleshorizontú ku ltú rpo litikáját, mely felöleli a  tehetségek védel
mét is.

H uszár K áro ly  „A tehetségvédelem  állam i és társadalm i m eg
szervezése“ címen megjelöli az u tat, melyen haladva sikeres m unka 
végezhető a tehetség védelmében. Ozorai F rigyes „A tehetségek 
nevelése és m űvelésé irő l értekezett.

A vaskos füzet m agábafoglalja az országos pályaválasztási 
kongresszuson ta r to tt  előadásokat is. Ezek közül kiem eljük H uszár  
K ároly, a  kongresszus elnökének ism ertetését a pályaválasztási 
tanácsadás mozgalmáról Magyarországon; dr. Földes Béla  nyug. 
m iniszter „A pályaválasztás közgazdasági és társadalm i jelentő
sége“ címen ta rto tt előadását; Andor Endre ny. h. á llam titk á r 
„A pályaválasztási tanácsadás szervezete külföldön és hazánkban“ 
című tanulságos előadását, m elyben egyszersm int k ife jti azt is, 
hogy m iként kell m egszervezni a  pályaválasztási tanácsadást 
nálunk. Az értékes és a  kérdést sokoldalúan meg-világító hozzá
szólásokat is közli a munka.

K ülön cikk számol be arról, hogy a  kongresszus u tán  hogyan 
fejlődött a  tehetségvédelem  és pályaválasztási tanácsadás. M eg
tudjuk, hogy m egalakult a  m agyar tehetségek védő-bizottsága, 
melynek elnöke H uszár K áro ly  v. m iniszterelnök. M egtudjuk, hogy 
az ifjú  tehetségek ra jz tanfo lyam a létesült, mely megfelelő módon 
szolgálja az ifjú  tehetségek kiképzését.

Nagy László ism erteti a tehetséges gyerm ekek és ifjak  m unka- 
kiállítását, közölve s ism ertetve a  tehetséges gyerm ekek m unkáit. 
A rendkívül értékes m unka a kiállításon résztvett gyerm ekek s 
ifjak  névsorával végződik, külön feltüntetve azok. neveit, k iket, a  
b írá la t dicséretben részesített.

Ez az első beszámoló a tehetségvédelem  és pályaválasztás 
körül végzett nagyszabású m unkálatokról, egyszersm int értékes 
eredmények közlője is. L átjuk , hogy ezen kérdés széles érdeklődést 
keltett. Közéletünk vezérférfiai közül igen sokan, köztük elsősor
ban m aga gróf K lebelsberg K uno vallás- és közoktatásügyi m i
niszter is, nem csak m int érdeklődők, hanem  m int előadók is reszt
vettek a m unkában. Ez a  nagy érdeklődés és m unkakedv nem csak 
a tehetségvédelem s pályaválasztás kérdésének nagy  fontosságát 
igazolja, hanem  egyszersm int biztosítéka annak is, hogy a  m eg
kezdett m unka s a  m áris elért eredm ény nem  akad meg-, hanem  
tovább folytatódik s az egész országra; kiterjedő ha tású v á  lesz.

Jóleső örömmel m utatunk  rá  a Tehetség és pályaválasztás c. 
m unkára, mely a M. G yerm ektanulm ányi és G yakorlati L élektani 
Társaság által, kezdett s vezetése a la tt végzett, m unkásság értékes 
eredm ényeit tá r ja  fel. Nógrádi/ László dr.
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Beszámoló
a M agyar G yerm ektanulm ányi és G yakorlati Lélektani T ársaság  

1925. és 1926. évi működéséről.
E lőadta EÉPAY D ÁN IEL főtitkár.

M élyen tiszte lt Közgyűlés!
V an szerencsém előterjeszteni T ársaságunknak fennállása óta 

szám ított 19. és 20. évében, vagyis az 1925. és 1926. esztendőben 
k ifejtett tevékenységét ism ertető jelentést.

Nyugodt lelkiism erettel állap íthatom  m eg itt, m ár jóelőre azt, 
hogy igen erőteljes m unkáralendülés időszakát jelenti az elm últ 
legutóbbi két esztendő T ársaságunk életében.

Nagy szükség is volt s szükség van erre  a m unkalendületre a 
gyerm ektanulm ányozás terén különösen napjainkban, am ikor 
im m ár m egjelent az éltet színpadán s szerepelni kezd az az ú j fiatal
ság is, am ely a  nagy istenítélet idején jö tt e v ilág ra  s a jórészt 
még most is dúló viharoktól tépett otthonokban, vasú ti kocsikban, 
szükséglakásokban nevelkedett föl. Fölnevelkedett, azaz jobban 
mondva felnőtt csak, nagyobbára apák nélkül, vagy  olyan szülők 
körében, akiknek arcvonásai eltorzultak a sokévi szenvedéstől, akik 
a legjobb akara tu k  ellenére sem tu d ják  m egtaláln i m áig  sem 
anyagi és szellemi egyensúlyukat, avagy  talán , akik elfásult, 
s iv árrá  le tt lelkületűk m ia tt nem is keresik többé az erkölcsi, szi
lá rd  alapot, hogy azon megvessék a lábukat.

M egjelent és it t  van az új fiatalság, am ely az élethez való 
jogát hangsúlyozza csupán, de kötelességekről hallan i sem kíván. 
Ebben az ríj fiatalságban a nagyszülők a lig  ism ernek rá  sa já t 
unokáikra, sőt am elyen m aguk a  jobbérzésű szülők is fá jó  szívvel 
szemlélik nem ritk án  a testi s igen sok esetben egyú ttal a  lelki, 
főképen az erkölcsi e lfaju lás elszomorító tünete it: a  szinte álla ti 
ösztönösséget, a kím életet s m éltányosságot nem ism erő rideg- 
önzést, a különösebb fáradság  nélkül, ak á r ezrek szenvedése á rán  
is m egélniakarást, az egyéni kielégülést legelsőnek tekintő  és 
mások bajával s ja jáv a l m itsem  törődő szívtelenséget.

I t t  van s jórészt bele is vegyült m ár az élet fo rgatagába az 
új fiatalság, am ely alig  tu d ja  m egérteni a célkitűzésekben, az 
elhelyezkedés és tisztességes boldogulás föltételeiben, eszközeiben 
és m ódjaiban beállott igen gyors változást.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! T ársaságunkat az elm últ két esz
tendőben m indenekfelett az a nagy  kérdés fog lalkoztatta s foglal
koztatni fogja ki tu d ja  meddig a jövőben is, hogyan eszméljünk 
rá  mi szülők s nevelők és hogyan eszméltessük az ú j fiatalságot is 
az életben beállott nagy változásra; a r ra  t. i., hogy a világon való 
tisztességes elhelyezkedés és megélhetés ezentúl cgycsegyedül a
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személyes és becsületes m unkálkodás, az egyéni kiválóság- és erő
kifejtés ú tján  biztosítható s hogy az élet nem  jog pusztán, hanem  
a közösség jav a  s ezzel együtt a m agunk jav a  érdekében k ife j
tendő, k ita rtó  kötelességteljesítések sorozata.

Társaságunk a  nagy nemzetnevelési kérdés m egoldási módoza
ta it igyekezett m egállap ítan i a  m aga hatáskörében, k ísérleti v izs
gálódásokra, adatgyűjtésekre, elméleti m egfontolásokra s m eg
v ita tások ra  támaszkodó gyerm ektanulm ányozás ú tján . Belevonta 
e m unkába T ársaságunk m agukat a szülőket s nevelőket is a Szülők 
Isko lája  és a N yilvános Szülői Értekezletek révén. Ezeket az 
intézm ényeket ugyanis egyrészt a gyerm ektanulm ány továbbfej
lesztése, m ásrészt a  gyerm ektanulm ányi kutatások eredm ényeinek 
az ezek értékesítésére közvetlenül h ivato ttak  körében való m inél 
teljesebb m egism ertetése s terjesztése céljából létesítette s fejlesz
te tte  ki Társaságunk.

Örömmel jelenthetem  a m. t. Közgyűlésnek azt, hogy törekvé
seink az elm últ két esztendőben nagy  m egértéssel találkoztak s 
nagyobbm érvű erkölcsi elismerésben és anyag i tám ogatásban  
részesülhettek elsősorban és főképen B udapest székesfőváros 
Tanácsa, továbbá a B udapesti Iskolánkívüli Népművelési B izo tt
ság, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. m inisztérium , nem külön
ben az egyes közgazdasági részvénytársaságok igazgatóságai, a 
nagyközönség, sőt magánosok részéről is.

L élektani Laboratórium .
1. Budapest székesfőváros Tanácsának köszönheti T ársaságunk 

a többi közt s elsősorban azt, hogy a gyerm ektanulm ány tudom á
nyos művelésére a Pedagógiai Szem inárium ban megszervezte s 
biztos alapokra fektette a Lélektani Laboratóriumot. T ársaságunk 
m unkásságának egyik legkiválóbb eredm ényét köszönthetjük ebben 
a laboratórium ban, m elyet a székesfőváros T anácsa a Pedagógiai 
Szem inárium  érdemes főigazgatójának, Ozorai F rigyes  dr.-nak 
előterjesztése s T ársaságunk sürgető kérése értelmében és a lap ján  
valósított meg 1925-ben. Ebben a laboratórium ban azóta az á lta 
lános lélektanra s gyerm ektanulm ányra, s nem kis m értékben a 
gyakorla ti köznevelés ügyére nézve is igen nagyjelentőségű k u ta 
tás, búvárkodás folyik. E lkészültek itt  az egyes évfolyam okba t a r 
tozó iskoláskorú gyermekek és ifjak  testi és lelki á llapo tra jzainak  
m eghatározását lehetővé tevő kérdések ívei, egyéni lélektani v izs
gálatok egész sorozatát végezték a laboratórium ban s lelki, egyéni 
állapotrajzok m egállapítását kérik  nap-nap u tán  a labo ra tó rium 
tól gyerm ekeik fejlődésével törődő szülők, nem csak B udapestről, 
hanem  az ország különböző helyeiről is. M a m ár íme országos 
jelentőségű intézm énnyé fejlődött a P. Sz. L. L.

T ársaságunkra  s a gyerm ektanulm ányra nézve különösen 
kedvező az a  körülm ény, hogy B udapest székesfőváros T anácsa 
éppen nagyérdem ű ügyvezető elnökünket, N agy Lászlót b ízta meg 
az újonnan szervezett lélektani laboratórium  közvetlen irá n y ítá 
sával s az ott folyó m unkálatok az ő személyes közreműködése 
révén nyernek jelentőséget s válnak a gyerm ektanulm ány ügyének 
a javára.
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A  tehetséges gyerm ekek és ifja k  II. országos m unkakiállítása.
2. T ársaságunk 1925/26. évi működésének m ásodik nagyobb- 

szabású s nagyjelentőségű eredménye a  többévi előkészítés u tán  
ugyancsak B udapest székesfőváros erkölcsi és anyagi tám ogatásá
val rendezett gyerm ektanulm ányi k iállítás, m elyet a tá rsaság  
1926. évi jan u á r és február hónapokban m utato tt be a  nagyközön
ségnek a Pedagógiai Szem inárium  helyiségeiben „A tehetséges 
gyerm ekek és if ja k  m unkáinak II. országos kiá llítása“ címen. Ez 
a k iállítás bő alkalm at n y ú jto tt a tehetségesek problém ájának 
tudom ányos vizsgálatára. A tehetségesek anyagi és erkölcsi fe l
karo lására is buzdíto tta ez a k iállítás az illetékes társadalm i és 
állam i tényezőket.

Tehetségvédelm i és pályaválasztási kongresszus.
3. A tehetségesek m unkáiból rendezett k iá llítássa l kapcsolat

ban 1926 február 2-án és 0-án országos tehetségvédelm i kongresz- 
szust is ta rto tt T ársaságunk a  tehetségesek kiválasztása, művelése 
és védelme, továbbá a  pályaválasztás ügyének m egvitatása céljá
ból. Az a gondolat késztette e kongresszus egybehívására T ársa 
ságunkat, hogy egyik legsürgősebb fe ladata it teljesítheti ezzel, 
m inthogy a tehetségek, azaz a valam ire leginkább rá term ettek  
kiválasztása, védelme s kiképeztetése a hazai k u ltú ra  jövendő veze
tésére h ivato ttak  kiválogatása s fokozott kiképzése m a m ár v ilág 
szerte vezérlő gondolata a haladásra  vágyó népeknek, nálunk 
pedig egyenesen parancsoló szükségesség.

M agyar Tehetségek Védő Bizottsága.
4. A tehetségvédelm i kongresszus érlelte meg a m indenirányú 

m agyar tehetségek fe lku ta tására , helyes irán y ítá sá ra  és védel
mére szolgáló intézm ény létesítésének a  gondolatát is. íg y  alaku lt 
meg Huszár K ároly  volt m iniszterelnök in d ítv án y ára  a  M agyar 
Tehetségek Védő Bizottsága, am ely ugyancsak H uszár K áro ly t 
választotta elnökéül, aki 1921 óta lelkes apostola a m agyar tehetség
védelemnek.

A  zenei tehetségek bemutatkozó hangversenye.
5. U gyancsak a m unkakiállításuk és az ügyükben ta r to tt  kon

gresszus idején T ársaságunk a zenei készséggel m egáldott g y er
mekek és ifjak  zene- s énekversenyét rendezte meg, hogy a lkalm at 
nyújtson ezzel a nagyközönségnek is a tehetségek m egism erésére 
s hogy az érdekükben való társadalm i közreműködésre k iváltsa  
minél többek lelkében a hajlandóságot.

6. A tehetségvédelem ügye hathatós tám ogatásokra ta lá lt 
azóta az ország egész területén és a V árm egyei Iskalánkívüli N ép
művelési B izottságokban s azok lelkes vezetőiben.

A  tehetségesek rajztanfolyam a.
7. Nem csekély jelentőségű eredménye T ársaságunk buzgól- 

kodásának az a ra jz tanfo lyam  sem, am ely módot ad a  tehetségek
nek a rra , hogy egyéni vezetés m ellett hajlandóságuknak megfele-
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lően tovább fejlődhessenek. Ennek az intézm énynek is lelkes 
párto ló ja  dr. Purébl Győző tanácsnok úr, akinek jav as la tá ra  a 
székesfővárosi tanács a Pedagógiai Szem inárium  ra jz term ét — 
fűtéssel^ v ilág ítással eg y ü tt — rendelkezésre bocsátotta a  tehetsé
ges gyermekeknek és ifjaknak  továbbképzésük céljaira.

A tanfolyam ot Nádler Róbert festőművész, m űegyetem i tanár, 
Ács L ipót tan á r és Bíró József festőművész vezetik. Huszonhárom  
tehetséges gyerm ek s if jú  vesz részt ezen.

Zenei tehetségek kiképzése.
8. A zenei tehetségek további fe lku ta tásában  és kiképzésében 

nagy mértékben segítségére van  T ársaságunknak több budapesti 
zeneiskola is, am elyek vezetői igaz m egértéssel és szeretettel karo l
ják  fel a tehetségvédelem ügyét.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
T ársaságunk elm últ kétévi működésének m ásodik főcsoport

já t  teszik azok a m unkálatok, amelyek a T ársaság  egyes szak
osztályaiban folynak.

A  szakosztályok működése.
Igen élénk m unkásságot fe jte ttek  ki a Pedagógiai-Pszicholó

giai, az Á ltalános Lélektani és a  Szülők Szövetsége cím ű szak
osztályaink.

a) A Pedagógiai-Pszichológiai szakosztályban a  népi családi 
nevelésre vonatkozó adatgyűjtés kérdése nyert m egvilágítást 
Gönczi Ferenc nyug. tanfelügyelő és N agy László  előadásai a lap 
ján . U gyancsak i t t  v ita ttu k  m eg N agy László  előadása kapcsán a 
szexualitás hatását az i fja k  társaséletének a kialakulására.

Ugyanez a szakosztály igen fontos m ozgalm at ind íto tt a nők  
hivatásszerű kiképzésének reform ja  érdekében. Ebben az ügyben 
1926 április  24-én és jún ius 5-én két nagyszabású szaktanácskozást 
rendezett e szakosztály gróf Klebelsberg Kunoné  tiszteletbeli, 
Schandl K árolyné  és Sebestyénné S te ttina  Hona ügyvivők elnök
lete alatt.

b) Az Általános Lélektani Szakosztály  H.-né Révész M argit 
dr. elnöklete a la tt m űködött s a legkorszerűbb elm életi lélektani 
s gyerm ektanulm ányi kérdések ism ertetése s m egvitatása céljából 
havonkint ta r to tta  igen látogato tt üléseit.

c) A  legszélesebb körű és a legintenzívebb tevékenységet a 
Szülők Szövetsége címen működő szakosztályunk fe jte tte  ki az 
elm últ két esztendőben. Ez a szakosztály irá n y ítja  a Szülők Isko 
láiban és a N yilvános Szülői Értekezleteken  hetenkint ta r ta n i szo
kott előadások és m egvitatások rendezésének m unkáját. T ársasá 
gunk e két intézm ényének jelentőségéről bizonyságot tehetnek 
nein csupán a t. közgyűlésen jelenlévők előtt, hanem  széles körben 
is jó lism ert előadásaink értékes tárgyú , tételekben gazdag s vál
tozatos Program m  ja, úgyszintén a nagyszám ú hallgatóság  is, 
am ely a  hetenkint ta r to tt  előadásainkat lá togatn i szokta. A  Szülők 
Iskolájában  a rendes fizető hallgatók száma a  legutóbbi félévben 
120 volt s a csak egyes előadásokon résztvettek száma is m eg
halad ta a 96-01. Az ingyenes Nyilvános Szülői Értekezleteinken 
résztvevők száma a 60 és 300 között váltakozott aszerint, hogy a
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m egvitatás alá kerü lt tém ák irá n t a közönségnek m ekkora köre 
érdeklődött inkább.

A Pedagógiai Szem inárium ban fen n ta rto tt Szülők Isko lá ja  
m ellett egy m ásikat is lé tesített T ársaságunk az angyalföldi g y á r
telepek m unkásesaládjai részére a vágutcai Népházban 1925-ben. 
I t t  igen nagy  nehézséget okozott az érdeklődés felkeltése. A rró l 
meg egyáltalában le kellett m ondanunk, hogy a legcsekélyebb d íja t 
is k ívánjunk  a, legutóbbi félévig a  népház beli Szülők Isk o lá ja  h a ll
gatóitól. K étévi k itartó  buzgólkodás u tán  a legnehezebb kezdő
lépéseken tú lju to ttunk . M eggyőződtünk arról, hogy a  m unkás- 
negyedbeli szülők m ást és m ásképen kívánnak, m int a  Pedagógiai 
Szem inárium ban fen n ta rto tt Szülők Isko lá já t látogató közönség. 
E lhatároztuk ezért, hogy am ott a  m indennapi élet gyakorla ti k ér
déseit fogjuk ism ertetni, ugyancsak gyakorla ti érzékű előadókkal.

A Pedagógiai Szem inárium ban működő Szülők Isko lá jának  
és N yilvános Szülői Értekezleteknek igazgatását R épay Dániel 
tanár, T ársaságunk fő titk ára  lá tja  el. T itkár: Ju ritska y  A r tu r  
könyvkötő.

Az Y. kerü le ti Népházban az 1926/27. iskolai évtől kezdve a 
Szülők Iskolájának  előadásait a M agyar G yerm ektanulm ányi és 
G yakorlati Lélektani T ársaság  védnöksége a la tt a  Népház köz
művelődési osztálya rendezi dr. N agy T irádám é, a  közművelődési 
osztály elnökének igazgatása mellett.

Mind a két Szülők Iskolájában  s a Nyilvános Szülői Értekez
leteken az előadások m egtartásában  igen nagy  segítséget n y ú jt 
Társaságunknak egyrészt B udapest székesfőváros T anácsa a  hely i
ségeknek d íjta lanu l rendelkezésünkre bocsájtásával, m ásrészt a 
Budapesti Iskolánkívüli Népművelési B izottság  az előadók tiszte
letd íja inak  pótlására n y ú jto tt tetem es pénzösszegekkel. E zért a 
szíves tám ogatásért T ársaságunk hálás köszönetének a t. K özgyű
lés részéről való kifejezését is bátorkodom  javasolni.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! A G yerm ektanulm ányi Múzeum 
is egyike T ársaságunk értékes intézményeinek. Fájdalom , errő l 
csak azt jelenthetem  ezúttal, hogy. ez a  legmostohább viszonyok 
közé került. Budapest székesfőváros Tanácsa jóvoltából becses 
gyűjtem ényeinek elrak tározására is csak alig tű rhető  helyiséghez 
hozzájutott ugyan, de e gazdag gyűjtem ényekben rejlő  értékek 
kiaknázása nincs m ódjában, sőt e gyűjtem ények puszta m egóvása 
sincs biztosítva. I t t  a  végső ideje annak, hogy a nemzeti kincsek 
megmentésére h ivato tt tényezők segítséget n yú jtsanak  T ársasá 
gunknak e m úzeum unknak, m int E urópában legelső, s m a m egint 
egyedüli gyerm ektanulm ányi anyaggyüj töménynek a fe n n ta rtá 
sára  és fejlesztésére.

„A Gyermek“ címen megjelenő folyóiratunkró l örömmel jelen
tem  azt a változást, hogy rég i szerkesztőnket, N agy Lászlót, dr. 
Nógrády László  jeles pedagógiai és ifjúság i írónk m int társszer
kesztő tám ogatja. Reménye, sőt biztosítéka van T ársaságunknak 
arra , hogy ezentúl minden negyedévben m egjelentethetjük egy-egy 
számát. Fölötte kívánatos is ez egyrészt a T ársaság  tag ja iv a l való 
közvetlen és gyakori érintkezés biztosítása, m ásrészt a  szakosztá
lyainkban folyó lénk m unkásság eredm ényeinek köztudom ásra 
hozása érdekében. T agjainknak a T ársaságban való m eg tartása  és
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gyarapodása is legfőképen folyóiratunk rendszeres és minél gya
koribb m egjelentetésével érbetlő el.

Megemlítem fo lyóiratunkkal kapcsolatban azt is, hogy T ársa 
ságunk könyvkiadványainak a  szám át a legutóbbi két esztendőben 
nem gyarap ítha tta . A legutóbbi napokban azonban m egjelent 
nyom tatásban a tehetséges gyermekek és ifjak  II . m unkak iállítását 
ism ertető füzetünk, m elyet N agy László ügyvezető elnökünk a 
Budapesti Iskolánkívüli Népművelési B izottság felkérésére í r t  meg, 
abból a célból, hogy vetíthető képekkel együtt ism ertessék ország
szerte a k iállítás igen érdekes és értékes anyagát. U gyancsak m ár 
m egjelent a  tehetségvédelm i és pályaválasztási kongresszusnak 
naplója is, m elynek k iadását a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
m inisztérium  nagyobb összegű államsegély adom ányozásával tette 
lehetővé Társaságunknak.

Ezért a segítségért is T ársaságunk leghálásabb köszönetének 
kifejezését bátorkodom  javasolni a m. t. közgyűlésnek.

M egemlítésre méltó jelenség T ársaságunk életében annak az 
örvendetes ténynek a bekövetkezése, hogy a  háborús időkben m eg
szűnt külfölddel való érintkezésünk kezd felújulni. A volt ellen
ségeink gyerm ektanulm ányi tá rsaság ai egym ásután m aguk kere
sik ú jra  a T ársaságunkkal való együttm unkálkodás, avagy  leg
alább az egym ásról s egymás m unkájáról való kölcsönös tudom ás
vétel lehetőségét. Legutóbb a moszkvai gyerm ektanulm ányi s peda
gógiai intézet, két esetben pedig a helsinki, a  londoni és a  varsói 
lélektani laboratórium ok, illetőleg pedagógiai társaságok  a ján lo t
ták  fel T ársaságunknak  a  barátságos érintkezés m egú jításá t s 
kiadványaiknak a mieinkkel való folytatólagos kicserélését s a 
csereviszony fenn tartását.

Nem m ulaszthatom  el végül annak a bejelentését sem, hogy 
nem csupán az ú jraéledés és erőteljes m unkáralendiilés jóleső 
érzése h ato tta  á t az elm últ két legutóbbi esztendőben T ársaságunk 
vezetőségének és tag társa inknak  a lelkét. F ájó  érzésektől sem kím élt 
meg bennünket a Gondviselés. E lhúny t a m últ évben vidéki fiók
köreink legelsőjének, a szolnokinak m egterem tője és sok éven át 
lelkes fenntartó ja , Sípos Orbán v. alispán. A lig  néhány  hete 
eltávozott körünkből dr. K árm án Elem ér is, az egyenes gondolko- 
zású és melegszívű gyerm ekbíró és gyerm ekbarát, akinek sok 
értékes előadásában és gyerm ektanulm ányi m unkájában gyö
nyörködhettek csak nem régiben is T ársaságunk tag ja i. E lhúny t 
érdemes tag társa in k  emlékét kegyelettel őrzi T ársaságunk!

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Nagy vonásokban ugyan, de sok oldalról igyekeztem bem utatni 

T ársaságunk legutóbbi két éven á t fo ly ta to tt m unkásságát s élet- 
jelenségeit. A T ársaság  vezetőségének nagy  gondot ado tt ugyan 
számos esetben az élénk tá rsaság i tevékenységnek a b iztosítása a 
súlyos anyagi viszonyok között s a m unkára képes erők m ásfelé 
elfoglaltsága m iatt. M inderről a küszködésről azonban nem  teszek 
em lítést, hanem  befejezem jelentésem et azzal a  bizakodással, hogy 
T ársaságunk k ife jte tt működésével előm ozdítója s részese lehetett 
annak a  törekvésnek, am ely ta lp ra á llítja  nemzetünket!

Tisztelettel kérem  jelentésemnek jóváhagyólag való szíves 
tudom ásulvételét.
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Közgyűlés. Ez évi m árcius 19-én ta r to tta  meg a M agyar Gyer
m ektanulm ányi és Gyakorlati Lélektani T ársaság  XV. rendes köz
gyűlését. E zt megelőzőleg dr. Kenéz Béla udv. tanácsos, ország- 
gyűlési képviselő, egyetemi tanár, elnök elnöklésével igazgató
tanácsi ülés volt, amelyen Nagy László ügyvezető elnök bejelen
tette a  közgyűlésen előterjesztendő indítványokat, a  három  bevá
lasztandó új társelnök nevét (Schneller Is tv án  dr. ny. egyetem i 
tanár, P uréb l Győző dr. fővárosi közoktatásügyi tanácsnok s Ozo
ra i F rigyes dr. főigazgató) s az 1928. évben a  T ársaság  fennállása 
25. évfordulójának megünneplését.

Az igazgató-választm ány helyeslőleg vette tudom ásul ügyve
zető elnök előterjesztését.

A közvetlen ezután következő közgyűlésnek különösen ünne
pélyes keretet adott dr. Keríéz Béla  elnök nagyhatású  emlékbeszéde 
és Schneller Is tvá n  dr. ny. egyetemi tan á r megemlékezése P es ta 
lozzi halálának  százéves fordulója alkalmából. Az elnöki m eg
nyitó beszédet és a megemlékezést egész terjedelm ében lapunk 
ezen számában közöljük.

A T ársaság  működéséről R épay Dániel fő titkár számolt be. 
(Ezt rovatunk  élén közöljük.) B allai K ároly, a  G yerm ektanulm ányi 
Múzeum igazgató ja s a  T ársaság  pénztárosa előterjesztette a 
számvizsgálóbizottság jelentését s a jövő évi költségvetést (lásd 
alább). A közgyűlés a szám adást elfogadta s a  felm entvényt m eg
adta.

M ajd az alapszabályok m ódosítása kerü lt szóba s végül az 
indítványok tárgyalása. A közgyűlés lelkes örömmel választo tta  
meg új társelnökökül Schneller Is tv án  dr. ny. egyetem i tan á rt, 
Puréb l Győző dr. fővárosi közoktatásügyi tanácsnokot s Ozorai 
F rigyes dr. főigazgatót, kik m indig hathatós tám ogatásban része
sítették a Társaságot s nagy érdeklődéssel vettek részt m u n k ájá
ban. Jelenlévő Schneller Is tv án  dr. ny. egyetem i tan á r meleg sza
vakban m ondott köszönetét társelnökké tö rtén t m egválasztásáért.

A T ársaság  25 éves fennállása ünnepségéről úgy határozott 
a  közgyűlés, hogy a részletes tervek kidolgozását az elnökségre 
bízta.

Az elnök zárószavaival véget ért a  közgyűlés.

Üj társelnökeink.
Schneller István dr. Azon kim agasló egyéneknek, akiket a 

m árcius 19-én ta rto tt közgyűlésünk társelnökeivé választott, egyike 
a nagyhírű  pedagógus Schneller István , a kolozsvári egyetem, 
m ajd a szegedi egyetem nyug. tanára . A G yerm ektanulm ányi és 
G yakorlati Lélektani T ársaság  önm agát tisztelte meg, am ikor 
Schneller Is tván t vezetőinek sorába választotta. Országosan, sőt 
európaszerte tisztelt és nagyrabecsült a lak ja  a nevelésügynek. Öt 
évtizedre terjedő m unkásságával elévülhetetlen érdem eket szerzett, 
m ert új eszmékkel gazdagította a pedagógia tudom ányát. Főm űve 
„Paedagogiai Dolgozatok“ címmel jelent meg három  kötetben, 
három  különböző időben (1900, 1904 és 1910). A m agyar- és német- 
országi egyetemek oktatási viszonyait í r ja  le. Ilyen széleskörű,
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m élyreható és alapos tanulm ánnyal még- nem  tag la lták  az egyetemi 
ok tatást M agyarországon. K onkrét célja volt e nagy tanu lm ánynak  
a  Kolozsvárott felállítandó egyetem i gyakorló gim názium  elő
készítése. Ez létre is jö tt a  háború kitörését megelőző esztendőben 
dr. Kőrösy György igazgatása s Schneller Is tv án  felügyelete 
alatt. Ez a m ű azért is nevezetes, m ert Schneller ebben fe jti k i 
pedagógiai elméleti felfogását, am elyet szem élyi pedagógiának 
nevez. A személy három  fokon á t fejlődik: érzéki egyéniség, törté
neti egyéniség és etikai egyéniség. Nagy érdeme Schnellernek, 
hogy az egyéni fejlődés (ontogenesis) elvét m ár akkor belevitte 
a pedagógikába (1900), am ikor még legföljebb a  faj fejlődésének 
eszméjét ta rto tták  elfogadhatónak és követhetőnek. Schnellert nem 
csupán a fejlődés gondolata foglalkoztatta, hanem  a m ásik fő 
gyerm ektanulm ányi eszme is: az egyéni nevelés ügye. „A nem zeti 
nevelés“ c. m űvében (1902) k ifejti, hogy a  m agyar nevelés lényege 
a  német sematizáló neveléssel szemben az egyéni nevelés és erélye
sen száll szembe az iskolákban még m a is dívó uniform izáló neve
lési rendszerrel. Ezt az új nevelési irányzato t igyekezett ő á  
kolozsvári gyakorló gim názium ban m egvalósítani. E  rövid ism er
tetés keretében lehetetlen Schneller Is tvá n  pedagógiai dolgozatait 
ism ertetni, sőt felsorolni is. M indnyájan hallo ttuk  a m árcius 19-i 
közgyűlésünkön a Pestalozziról íro tt gyönyörű tanulm ányát, 
amelyben az ősz pedagógus, Pestalozzi működését ism ertetve, m ély 
bensőséggel és korát meghazudtoló if jú i lelkesedéssel, ra jongással 
beszélt a családi nevelésről. A ttó l a  pedagógustól, akiben annyi 
az ifjú i hév, m int Schneller Istvánban, m ég sokat várhatunk . 
Örömmel köszöntj ük őt sorainkban.

P uréb l Győző dr. A m árcius 19-én ta r to tt  közgyűlés dr. Purébl 
Győző székesfővárosi tanácsnokot, a  tanügy i osztály vezetőjét, 
egyetem i m agán tanárt, jeles közgazdasági írót, a közügy szolgá
la ta  körül k ife jte tt érdemes tevékenységéért s a G yerm ektanul
m ányi és gyakorlati Lélektani T ársaság  ügyeinek fölkarolásáért 
társelnökévé választotta. A T ársaság  ezen választásával a m agyar 
közéletnek egy derék és igen értékes m unkását igyekezett 
működésének keretébe kapcsolni. M ár három  évtizede szolgálja a  
fővárost s a legutóbbi időig a  közgazdasági téren  működött. Soha
sem volt egyszerű adm inisztrátor, fe ladatát m indig m agasabb 
szempontból teljesítette, m élyreható tanulm ányaival igazi szak
emberré képezte ki m agát. Sokat írt, s fokozatosan egyik kiváló 
közgazdasági szakértőnkké vált. M űveiben rendesen általános köz
gazdasági s részletes történelm i tanulm ányokból indul ki s kon
krét közgazdasági program m ot ád, lándzsát tö r a tisztességes 
kereskedelem m ellett s  az ip ar messzemenő tám ogatását ta r t ja  
szükségesnek. K ívánja, hogy B udapest ne csupán M agyarország, 
hanem  Közép-Európa gazdasági középpontjává fejlesz,tessék. Ezen 
eszme érdekében elengedhetetlen feltétel az autonóm  v ám tarifa  
m egalkotása. Az ipartörténelem  terén ő egyike legkiválóbb szak
embereinknek. Nincs most a r ra  hely, hogy közgazdasági m űveit 
és értekezéseit felsoroljuk. A nnyit azonban m eg kell em lítenünk, 
hogy az egyetem m éltányolta m unkásságát s a  közgazdasági egye
tem  m agán tanárává av a tta  fel. 1920-ban választo tták  meg a  fő-
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város tanácsnokává s a közgazdasági osztályt bízták gondjai alá, 
am elyet nagy  szaktudással és sikerrel tö ltö tt be. A m ikor Schöberl 
F. tanügy i tanácsnok elhagyta helyét 1925-ben, őt bízták m eg a 
tanügyi osztály vezetésével. Puréb l nem szívesen hagy ta  el kedvelt 
munkakörét, de az ügy érdekében elhangzott k ívánságnak enge
delmeskedett. K ét éve vezeti a tanügy i osztályt, de ezen idő a la tt 
is tanujelét ad ta  nemes jó indu la tának  és liberális felfogásának. 
A m últ időknek számos m ulasztását ja v íto tta  meg s m inden 
tényében tanujelét ad ta  mély ember- és gyermekszeretetének. Jó 
részt az ő jó indu la tának  lehet köszönni az állásukból elm ozdított 
tan ítók  ügyének m ár folyam atban levő revízióját. A szegény 
emberek iskolásgyerm ekeit ingyen villam osjegyekkel lá t ta  el, 
számos játszó teret létesített, m egszervezte a  fővárosi gyerm ekek 
nyiaraltatási akcióját, az ő nevéhez fűződik a nagyothalló gyer
mekek intézetének felá llítása és istápolása. Közgazdasági érzéké
nél fogva fölkarolta és rendezte az évitizedeken á t gondozatlanul 
m arad t iparostanoncoktatást. Önállósította az iparostanoncok 
iskoláit, rendszeresítette ezen iskolák oktatóinak á llásá t s adm i
n isztrációjukat függetlenítette m ás iskoláktól. Purébl szereti m aga 
látogatn i az isko lákat s nem  kerü li el figyelmét azoknak semmi 
ügye és baja, segít ra jtuk . Felism erte a gyerm ektanulm ány nagy 
didaktikai és pedagógiai fontosságát s a T ársaság  m inden kérését 
szíves örömmel teljesíti. Tehetségvédelmi és pályaválasztási 
akciónk sikerét az ő tám ogatásának köszönhetjük. Purébl m inden 
új eszme és gondolat irán t érdeklődik s ha  néha a  fölm erült tervek 
keresztülvitele halasztást szenved, az nem ra jta  m úlik. K étség
telen, hogy m ihelyt az anyagi viszonyok kedvezőbbekké válnak, 
az iskolai oktatás és nevelésügy m odern kibontakozása az ő veze
tése a la tt nagy lendülettel fog m egindulni.

Ozorai F rigyes dr. A közgyűlés dr. Ozorai F rigyes  főigazga
tót, a fővárosi Pedagógiai Szem inárium  igazgató já t, szintén a 
társelnökök sorába ik ta tta . Ozorai a  szó szoros értelm ében modern 
pedagógus. Kezdetben ő is, m in t a legtöbb pedagógus, a  H erbart- 
féle pedagógika alapján állott. Azonban csakham ar felism erte 
a gyerm ektanulm ányi eszme átalak ító  és éltető erejét s m a a 
gyerm ektanulm ányi kutatásokból származó új pedagógiai irá n y 
nak törhetetlen  híve, apostola, tám asza. Ezen h ité t és meggyőző
dését leginkább a gyerm ektanulm ányi gyakorla ti törekvések 
vezető állam ának, az Egyesült-Á llam ok pedagógiai irodalm ából 
m erítette. L eford íto tta Jam es W illiám nak. a cam bridge-i H arw ard- 
egyetem v ilágh írű  tan árán ak  művét: Lélektani előadások tan ítók  
számára (megjelent a  Népnevelők K önyvtárában, 1909). A nnak 
idején ez egyik legolvasottabb m űve volt a pedagógiai irodalom 
nak. Jam es e művében óvatosságra in ti a tudom ány m űvelőit s 
helyteleníti, hogy a tan ítók  a tudom ányos ku ta tásokba egyetem e
sen bevonassanak, de elveti a logikát és síkraszáll a modern lélek
ta n  tanulm ányozása m ellett. A m ásik nagy  am erikai filozófus- 
pedagógus, Deutey János híres kis m unkájának, ..Az Iskola  és a 
Társadalom“-nak m agyarra való átültetését is Óborainak köszön
hetjük (Népnevelők K önyvtára, 1912). Főleg ezen m űnek fejtege
tései győzték meg Ozorait a gyerm ektanulm ányi törekvések nagy
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fontosságáról és elh ivatásáról. M ikor Weszely Ödön távozása u tán  
(1917) a Pedagógiai Szem inárium  főigazgatójává lett, m ár kész 
esizmékkel állo tt az intézet élére. A háború és a forradalm ak u tán  
a Szem inárium ban a Dewey-féle iskola m in tá já ra  megszervezte 
a  „gyakorló elemi iskolát“. A Szem inárium ot e llá tta  különböző 
term észettudom ányi, fizikai, biológiai laboratórium okkal, külön
féle tanfolyam okkal. A lélektani laboratórium  újjászervezése és 
m egreform álása is az ő érdeme. Ozorai F rigyes  reform átor, de nem 
forradalm ár. Eszméi keresztülvitelében m indig szeme előtt ta r t ja  
a gyakorlati kivihetőséget. Sokoldalú és m élyreható pedagógiai 
irodalm i m unkásságát nem  sorolhatjuk most fel. M indnyájunk 
előtt ism eretesek azok a nagy érdemek, amelyeket ő a Gyermek- 
tanulm ányi T ársaság  ügyeinek, különösen a  tehetségesek és a 
pályaválasztás ügyének felkarolásával a  közügynek szerzett. Ezen 
nagy érdemek elism erését jelen ti az ő társelnökké való választása. 
Reá a gyerm ektanulm ány fejlesztésében s á lta lában  a  nevelésügy 
új irány ításénak  k ia lak ításában  még nagy h ivatás vár. Örömmel 
üdvözöljük.

Kármán Elemér emlékezete. F eb ru ár 22-én, a  Szülők Isk o lá ja  
m egnyitásának n ap ján  érkezett a  fájdalm as hír, hogy K árm án  
Elem ér nyug, törvényszéki bíró, kiváló pedagógus és gyerm ek
tanulmányozó, a nagy  pedagógus K árm án  Mór fia, a  M agy. Gyer
m ektanulm ányi és G yakorlati Lélektani T ársaság  igazgató-taná
csának tag ja , fiatalon, ötvenéves korában, szellemi alkotóerejének 
teljes b irtokában feb ruár 20-án elhúnyt. Megölte az a súlyos kór, 
amely életerejét 12 év óta pusztíto tta , de szellemi képességeit, a 
tudom ány, a köz jav á ra  épen hagyta. Éppen ezen 12 év a la tt  bon
takozott ki a  kiváló jogász lelkében az az eszme, az új pedagógiai 
irány, mely őt nagyszabású alkotásokra ind íto tta. Úgyszólván 
egyszerre tű n t fel, m in t új csillag a  pedagógia egén, M agyarorszá
gon, fénye m egvilág íto tta egész E urópát, hogy aztán  egyszerre 
aludjon ki. De lángoló tüze beköltözött az emberi lelkekbe, am e
lyekben élő erők gyanán t működik s örök életet követel m agának 
az eszme elévülhetetlen erejénél fogva, A  m egnyitó ünnepélyen 
N agy László, a G yerm ektanulm ányi és G yakorlati Lélektani T á r
saság üg*yvivő elnöke emlékezett meg a nagy  halottró l s  a  többi 
között a következőket m ondotta: „Egy szomorú h ír  b o rít gyászos 
leplet a  mai ünnepélyes p illanatra , am ikor m egkezdjük újabb elő
adássorozatunkat. A m agyar pedagógiának nagy  ha lo ttja  van. 
K árm án Elemér, a kriminálfpedagógia m egterem tője, a  legnem e
sebb szívű em berbarát, tegnapelőtt elhúnyt, s m a délután  kísérték 
sok testi és lelki szenvedésben k ifá rad t ho lttesté t az örök pihenés 
országába. K árm án Elem ér a legelhagyatottabb, a legszámkive- 
tettebb gyerm eket vette gondjaiba. Az elkárhozásra íté lt gyerm ek 
lelkét igyekezett megm enteni. Ö volt az eliső a  gyerm ekbírók kö
zött, aki nem  bírói ítélettel sú jtani, hanem  m agához ölelni ak a rta  
a  „bűnöző“ gyerm ekeket. Szerinte a bűnös gyermeki szerencsétlen 
és nem  rossz, a gyerm ekbíró nem  bíró, hanem  nevelő. E lve volt: 
szeretni és m egmenteni. Az ő alkotásai, a Pestalozzi-intézet, a kri- 
minúlpszichológiai és a krim inálpedagógia intézet, m ind ezt a ma- 
gasdos em berbaráti célt szolgálták. K árm án  Elem ér jellemének
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és szellemének nagyságával m agasan em elkedett ki k o rtá rsa i kö
zül. Jószívű volt a gyermekekkel, kem ényszívű önm agával szem
ben. Mellőzések, háládatlanságok, társadalm i ellenszenvek egy p il
lan a tra  sem tu d ták  őt m egingatni. Nem volt dacos, hanem  m eg
bocsátó a társadalom m al szemben. A lelki szenvedéseket tű rte  
krisztusi türelem m el. H a jtsuk  meg a kegyelete® megemlékezés, a  
tisztelet, az elism erés zászlóját a  nagy  pedagógus nagy  fia előtt!“

Nemzetközi pedagógiai kongresszus Loearnóban. A nevelés 
ú jjáterendesére alakult nemzetközi értekezlet az idén a Lago 
M agiore p artján , a gyönyörű fekvésű Loearnóban ta r t ja  negyedik 
kongresszusát augusztus 3—15-ig. A  nemzetközi b izottság a weve- 
lés szabadságát tűzte, ki zászlójára s egyik  célja a béke gondolatát 
az ifjú ság  szívében m eggyökereztetni. E zért nem véletlen az, hogy 
az idén Locarnóba tűzték k i az összejövetelt, ahol nem régen a  tes t
vériség és a béke alapkövét rak ták  le. A usztria, Belgium, Svájc, 
Németország, Anglia, Franciaország, Olaszország stb. legkiválóbb 
pedagógusai fognak előadásokat ta rtan i. A  kongresszus elnöke 
lesz B ővet Péter, a genfi nemzetközi nevelési iroda és a  Rousseau- 
intézet vezetője; a szervezőbizottság tag ja i; Ensor B ea trix  (Ang
lia), R otten  Erzsébet asszony (Németország), dr. F ernere  A d o lf 
(Svájc), K á t zár off D. (Bulgária), Nemesné M üller M ártha  (Ma
gyarország), dr. Decroly OvlM (Belgium), dr. Naesgoard S'. (Dá
nia), Häuter S. úrnő (Franciaország). A ján ljuk  a kongresszust 
tisztelt olvasóink figyelmébe, am ely m agasabbrendű tanulságot és 
élvezetet fog nyú jtan i. M agyarországban m indennem ű felvilágo
s ítás t n y ú jt a m agyar bizottság vezetője, Nemesné M üller Márta, 
a Családi Iskola vezetője Budapest, I, T igris-u. 41. (Telefonj; J . 
108—51.) Az ő közbenjárására sikerü lt a részvétel d íjá t 28-5 pengő
ről le szá llítan i. a  m agyarok szám ára 5-5 pengőre.

K ísérleti lélektani kongresszus Bonn-ban. A K ísérle ti Lélek
tan i T ársaság  ez év április 20—23. nap ján  ta r to tta  tizedik kon
gresszusát. Folyóiratunk e szám ában még nem  írh a tu n k  a  gyűlés 
eredm ényeiről, de a küldött prospektusból, mely április  közepén 
negyven előadásról ad h íradást, meggyőződhetünk róla, hogy az 
előadók gazdag és változatos anyag feldolgozásával szám oltak be. 
A h irdete tt előadáisok a legel vontabb pszichológiai tém áktól kezdve 
a  szociális kérdésekig óriási terrénum ot öleltek fel. E lőad tak : W . 
Stern, ki az intelligencia elméletével foglalkozott; W . W irth :  
A  pszichofizikai törvényszerűség lényege; W . Roters: A z em léke
zet vizsgálata; W . Molde a  fáradságmérésekkel foglalkozott; R. 
Pauli idő- és em lékezetm érő készülékeket m u tato tt be. K e tten  é rte 
keztek az akarat problémájáról (G. A nschütz  és N. Ach), J . K ru e
ger az érzések és az egyéniség kísérleti lélektanáról ta r to tt  elő
adást, E; R. Jaensch  és H. Lehm ann  a. vallás lélektanának kérdé
seit fejtegették, R. B ühler  a nyelv szimbolizmusáról, Charlotte 
Bühler pedig a  társadalm i pszichológiáról értekeztek. A kongresz- 
szus résztvevői m egtekinthették az egyetem  lélektani labo ra tó riu 
m át, tudom ányos készülékeivel, könyvkiállításával, A rendezőség 
arró l is gondoskodott, hogy színházban, hangversenyben, k irán d u 
lásban legyen része a  résztvevőknek. M int eddig, rígy m ost is
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nyom tatott beszámoló jelenik meg a kongresszusról s annak ide
jén mi is visszatérünk e tárgy ra .

A Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Tár
saság 1926. évi zárszámadása és költségvetése az 1927. évre.

I. Bevétel. 1. M aradvány 3,590.208 K. 2. Vkm. segélyek 32,000.000 
K. 3. Székesfőváros segélye 5,000.000 K. 4. Tagdíjakból 11,495.000 K.
5. Előfizetési díjakból 11,367.000 K. 6. K önyvek eladásából 2,503.700 
K. 7. Tehets. kiáll, jövedelm e 4,274.000 K. 8. Adományokból 100.000 
K. 9. Szülők Isko lája  14,126.500 K. Összesen: 84,456.408 K.

II. Kiadás. 1. A dm inisztrációra 7,481.820 K. 2. N yom tatvá
nyokra 1,249.800 K . 3. K ö n y v tá rra  479.000 K. A Gyermek nyom dai 
d íjá ra  15,000.000 K. 5. A Gyermek író i és szerk. d íjá ra  8,541.600 K.
6. Szülők Isko lá ja  15,017.146 K. 7. Gyerm ektanulm . M úzeum ra
2.625.000 K. 8. írn o k  m unkadíja  3,600.000 K. 9. Tiszteletdí jak ra
4.200.000 K. 10. Tehets. kongr. N ap ló jára  8,000.000 K . 11. M aradvány 
18,262.042 K  (a Tehetségvédelem és Pályaválasztás e. füzet nyom 
dai költségére). Összesen: 84,456.408 K. — A szám adást a  számvizs
gálóbizottság jav as la tá ra  elfogadta és a. szokásos felm entvényt 
megadta.

K öltségvetés az 1927. évre.
I. Bevétel. Vkm. segélye 960 P. Főváros segélye 1600 P . T ag 

díjakból 2000 P. Előfizetési díjakból 1000 P. Isk. kív. biz,, segélye 
800 P. Szülők Isk. bev. 280 P. Könyvekből 200 P. Adományokból 
80 P. Összesen: 6920 P.

II . Kiadás. 1. A Gyermek nyomdaköltsége, expediálása és 
szerkesztési, író i tiszteletd íja i 3.648 P . 2. A dm inisztrációra 800 P . 
3. N yom tatványokra 280 P . 4. írn o k  m unkadíja 300 P . 5. Szülők 
Iskolája  1.000 P. 6. T iszteletd íjakra 892 P. Összesen: 6.920 P.

A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus gyermektanulmányi 
előkészítő osztálya, am int a, m últ füzetben m egírtuk, m egállap í
to tta  a  kongresszus tá rg y a it s előadóit. Az előkészítő bizottság 
Nagy László  elnöklésével április  6-án újabb ülést ta r to tt  az elő
adói javaslatok m egvitatása végett. A javasla tokat első rovatunk
ban külön cím a la tt  közöljük. E  helyen pótlólag m egem lítjük, hogy 
az előkészítő b izottság a gyerm ektanulm ányi osztály alélnökéiil 
Répay Dániel tan á rt, a. G yerm ektanulm ányi és G yakorlati L élek
tan i T ársaság  fő titkárá t, jegyzőiül Bernatekné Felhőssy Mária 
tanítónőt és Schm id t Sándor ta n á r t választo tta meg.

A m agyar nép gyermeknevelése. A G yerm ektanulm ányi és 
G yakorlati Lélektani T ársaság  pedagógiai-pszichológiai osztálya 
április 28 án a Pedagógiai Szem inárium ban ülést ta rto tt, am elyen 
Gönczi Ferenc ny. tanfelügyelő, a  Somogymegyei Múzeum elnöke, 
ism ertette „a m agyar nép nevelési rendszerét.“ N agy László , a  
szakosztály elnöke, é rtesíti a  bizottságot, hogy a  II I .  Egyetem es 
Tanügyi kongresszus elnökségével oly megegyezésre ju to tt, hogy 
a m ai gyűlésen m egtartandó  felolvasás a kongresszus tárgysoro
zatában m int ind ítvány  fog szerepelni. Ehhez az előadó és a bizott
ság is hozzájárul. E zután Gönczi Ferenc m eg ta rtja  előadását. 
Nagy László elnök köszönetét fejezi ki az érdekes és tanu lsá
gos előadásért. F e lh ív ja  a bizottság- figyelmét e fontos kér
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désre s ind ítvány t kér a r ra  vonatkozólag, hog’y m ilyen mó
don lehetne a hatóság és a tan ítóság  tám ogatását m eg
szerezni . s az adatok gyűjtését m egindítani, Gönczi előadó a 
vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  pártfogásá t ó h a jtja  leg
először megszerezni. Gokler Lajos szerint a  tan ítóság  volna leg
alkalm asabb az adatok gyűjtésére. Hasonlóképen cselekedett a 
Term észettudom ányi T ársu la t is a  babonák gyűjtésekor. A ta n í
tók eme m unkáját azonban anyagilag  is kellene ju talm azni. A 
kérdőpontokat a N éptanítók L apjában  közölné. E  m unkára  nagy 
szükség van, m ert nemzetünk nevelési rendszerét kevésbbé ism er
jük, m int a  rég i görögökét. Gosztonyi József tanfelügyelő, m inisz
te ri rendelkezés ú tján  gondolja a kérdést helyesen m egoldani. 
N ógrády László  író, az adatok gyűjtését, a  m unka intézését nem 
adná ki a G yerm ektanulm ányi T ársaság  kezéből. A tanítóságot, 
legalább is annak egy részét nem ta r t ja  megfelelőnek a  gyűjtésre. 
Nem volna erre  ideje. Egyetem i hallgatókat, a tanítóképző-intézet 
felsőbb osztálybeli tanu ló it küldené k i díjazás, megfelelő u tasítás  
mellett előre m egállapíto tt helyekre. Tóby József sashalm i 
iskolai igazgató a ján lja , hogy lépjen e bizottság összeköttetésbe 
a várm egyei Népművelési Bizottságokkal. Gönczi előadót 
h ív ják  meg propagandaelőadások ta rtá sá ra . Szerveztessék e kér
dés m egoldására egy állandó bizottság, am ely a kongresszus elé 
való viteléről is gondoskodjék. Fodor M árkus tan á r az össze
gyű jtö tt anyag  feldolgozására országos bizottság szervezését 
a ján lja . E  bizottságba etnográfusokat és egészségügyi szakértőket 
is m eghívna a pedagógusok mellé. A gyű jtést tan ítók  végezzék 
anyagi ellenszolgáltatásért. K elem en Kálm án, tanítóképző tanár, 
m iniszteri és tanfelügyelői intézkedéseket k íván  még e tanév 
végén, hogy a  gyű jtést m ár a n y ár folyam án megkezdhesse a 
tanítóság. Az őszi tan ító testü le ti és já rá sk ö ri gyűléseken e kérdés 
tárgyaltassék  pedagógiai tétel gyanánt. A tan ítóság  szívesen fog 
segédkezni, m ert ezzel is nevelői kötelességet teljesít. Iskolai m un
kájához sok problém át fog m egismerni. Népét jobban, tökélete
sebben tu d ja  nevelni. A tanítóképzőből kikerülő tan ítók  jó segéd
könyvre talá lnak  m ajd a  készülő könyvben. N agy László in d ít
ványára  a bizottság kim ondja, hogy e kérdés megoldása végett 
állandó bizottságot szervez, s e bizottság tag ja iv á  m egválasztja 
Gosztonyi József elnöki vezetése a la tt Tóby József és Kelem en  
Kálm án  tagokat.

Előadássorozat a tanulók lélektani kísérleti vizsgálatáról.
A tanulók lélektani k ísérleti v izsgálata érdekében a  Gyermek- 
tanulm ányi és G yakorlati Lélektani T ársaság  általános gyakor
lati osztálya („pszichológiai szem inárium a“) nagyszabású előadás- 
sorozatot kezdett. A sorozatot februárban  dr. Lenárth E dit, az izr. 
kertészeti tanintézet lélektani laboratórium ának vezetője ind íto tta , 
amelyben az angol pszichológiai és pszichotechnikai vizsgálatokat 
ism ertette közvetlen tapasz ta la ta i alapján. Dr. K ová is A lbert, a 
francia  és angol nyelvek tanára , m árcius hóban „az intelligencia
mérés alkalmazása az am erikai nevelésben“ címen az am erikai, 
különösen a newyorki egyetemeken s iskolában g y ű jtö tt tapasz
ta la ta iró l számolt be. Á prilisban dr. M ester János, a polgáriskolai
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tanárképző akadém ián a filozófia és pedagógia tan ára , ism ertette  
a  ném etországi lélektani laboratóriumokban közvetlenül szerzett 
tapasztalatait a  tanulók pedagógiai-pszichológiai és pályaválasz
tá s i v izsgálatáról. M ájus hó elején N agy László, a  Pedagógiai 
Szem inárium  lélektani laboratórium ának  vezetője ism ertette  a 
fővárosi lélektani laboratórium ban folyó vizsgálatok célját, elveit, 
módszerét „a tanulók egyéniségénék lélektani vizsgálata“ címen. 
Ezek az előadások m ind nyilvánosak voltak. Az ötödik előadás 
m ájus végén zárt lesz, am elyen szakpszichológusok fogják  m eg
v ita tn i a lélektani k ísérleti v izsgálatoknak nemzetközileg e lterjed t 
módszereit s igyekeznek m ajd  bizonyos m egállapodásokra ju tn i.

A Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület kurzusai kere
tében dr. B álin t M ihályné április  havában, szerdai napokon négy 
előadást fog ta r ta n i pedagógusok és szülők szám ára „Gyermek- 
lélektan a pszichoanalizis m egvilágításában“ címmel. Az első elő
adás április  6-án este órakor kezdődik. Előzetes jelentkezés az 
előadónál (I, M észáros-utca 12.), vagy az egyesület t itk á rán á l (dr. 
H erm ann, Y, M ária V aléria-utca 10.).



Ü bersicht d e s  letzten Heftes.

Jahrg. X IX ., Nr. 5—10.

Die W irkung des Sexualtriebs auf die Entw icklung des sozialen 
Lebens der K inder und Jugendlichen.

Von LADISLAUS NAGY, Budapest.

Die Grundsätze und E rörte rungen  meines V ortrags habe ich 
unm ittelbar aus dem Studium  des sozialen Lebens der K inder und 
Jugendlieben geschöpft. Nach vieler Bem ühung gelang es m ir 
zwischen 1913—1916 m ittels ä lte rer Geschwister, V erw andter und 
Schulleiter m einer Zöglinge die S ta tu ten  von 35 geheim en V er
einigungen aufzubringen. U nter den 35 Vereinen finden sich 20 von 
Knaben und 15 von Mädchen. Die K nabenvereine um fassen das 
A lter von 9—18, die der Mädchen das von 12—18 Jahren . A lle 
stammen aus U ngarn, 26 aus Budapest, 9 von der Provinz.

In  meinem V ortrag  soll daher die festgesetzte These m it die
sen D aten beleuchtet werden, näm lich ob der Sexualtrieb auf die 
E ntfa ltung  des sozialen Lebens der K inder und Jugendlichen in 
den verschiedenen A ltersstu fen  zu w irken vermag. Meine E in te i
lung  is t wie folgt: I. Lebensalter von 0 bis zum 3. Jah re ; II . Lebens
a lte r vom 3. bis zum 8. Jah re ; II I . Lebensalter vom 9. bis zum 
12. Jah re ; IV. Lebensalter von den Jah ren  13—15; V. Lebensalter 
bilden die Jah re  15—6; VI. Lebensalter erstreckt sich auf die Jah re  
von 17—20.

Die Lebensjahre von 0—3. L au t der A uffassung der Psycho
analy tiker spielt der Sexualtrieb bereits im  Leben des K lein 
kindes eine große Rolle. Die diesbezüglichen E rscheinungen w er
den unrich tig  erörtert, zumal hiebei n icht vom Sexualtrieb, v iel
m ehr von abgesonderten biologischen Em pfindungen die Rede 
sein kann.

Das Lebensalter von 3—8 Jahren. In  diesem A lter besitzt das 
K ind noch kein selbständiges soziales Leben. Es lebt noch völlig 
in  der Fam ilie und sein ganzes instinktives Lebensziel besteht im 
Einfühlen ins Fam ilienleben sowie in  der Anschm iegung an  
dasselbe.

Jedoch weder in  den E igenschaften, noch in  den Spielen 
lassen sich Spuren des Sexualtriebs, als der T riebk raft finden; 
selbst die Spiele von T rauungen und Taufen sind bloße N ach
ahm ungen ohne jedweden sexuellen Gehalt. E s kommen wohl 
Spiele vor, wobei die Knaben die M ädchen berühren und sexuell 
gefärb t scheinen, doch kommt solchen E rscheinungen keinerlei
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Bedeutung zu. R ich tig  w ird diese Lebenszeit von Dessoir vom  
G esichtspunkt des sexuellen Lebens als neutrales A lter  benannt.

Das 9—12jährige A lter. Knaben. M it dem 9. Jah re  setzen in  
den K indern  die V orbereitungen zur P u b e rtä t ein. U nzw eifelhaft 
läß t sieh in  diesem A lter bereits die N eigung zum Sexualleben 
gewahren. E s zeigen sich auch schon Erscheinungen, die als Zei
chen des Sexuallebens zu betrach ten  sind, z. B. der Gedanke dér 
sexuellen B erührung  m it D ienstboten oder Schwestern, m anchm al 
ein homosexuelles Empfinden. Diese sexuellen Gedanken vergehen 
aber gewöhnlich ohne tiefere  Spuren, da sie nicht genug stark  
sind, das soziale Leben in Bewegung zu setzen. Aus den S ta tu ten  
sowie der Beschreibung der geheimen V ereinigungen der Knaben 
ist ersichtlich, daß das Sozialleben der K inder ganz andere F ak 
toren als sexuelle Gedanken bewegen. Diese Zeit is t das objektive  
Alter  des sittlichen und sozialen Lebens, der Spiele und säm tlicher 
T ätigkeiten  der K inder.

Mädchen. Soweit ich in  der Lage war, das Geselligkeitsleben 
der M ädchen zu beobachten, ch arak terisie rt dieses A lter, gleich 
den Knaben, die Verschlossenheit; das Bestreben, allein zu sein 
und von andern, besonders von Knaben, nicht behelligt zu werden. 
W as also das V erhältn is der Knaben und M ädchen zu einander 
betrifft, stehen sie eher im K am pf als im V erkehr und somit kenn
zeichnet die Geselligkeit der Mädchen, daß sie sich gegen die 
Jungen wehren.

Das 13—15jährige A lter. D er W andel der kurzen Ü bergangs
zeit geht gleichsam  gew altsam  von statten . Meinen B eiträgen 
gemäß findet sich noch im A lter von 13 Jah ren  in  sexueller B e
ziehung eine neutra le  K indergesellschaft, u. z. „die geheime 
Genossenschaft der Ingenieure“, die sich das Ziel gesetzt hatte , 
Ingenieurarbeiten  täg lich  bei einem andern K inde verrich ten  zu 
lassen; jedoch alle übrigen Vereine gehörten in  die K ategorie der 
„Verbrecher-Gesellschaften“. Ich muß bemerken, daß d aru n te r 
nicht etw a gewöhnliche verbrecherische, sondern gem einhin 
rom antische Gesellschaften zu verstehen seien. 13jährige K inder 
gründeten eine „R äuberbande“ zu dem Zweck, um  die R äuber
rom antik durchzumachen. Die 14jährigen bildeten gleichfalls eine 
Verbrechierbande, deren M itglieder verpflichtet wurden, zu stehlen 
oder sonst Geld zu beschaffen. E ine andere 14jährige Gruppe 
wieder gründete eine g roßartige Diebesbande, die „Zigomar- 
Gesellschaft“. In  N agyvárad  (Großwardein) dagegen gründeten 
14jährige einen V erein „der schwarzen H and“, deren M itglieder 
jede Nacht am  K alvarienberg  zusammenkamen und sich Treue 
schwuren. In  M unkács gründeten 15jährige K inder die „Schwarze 
Vampir-Gesellschaft“, deren M itglieder beschlossen, zu morden 
und rauben, die E lte rn  eines ih re r Genossen zu tö ten  und  auszu
rauben. E s blieb jedoch n u r bei der Absicht, weil die Zeit dam it 
verstrich, daß zwei M itglieder um  die F ü h rersch aft käm pften und 
förmlich duellierten. Das Ende war, daß ein M itglied den E in tr itt  
bereute und die übrigen anzeigte.

W ie Sie daraus zu sehen belieben, sind die aufgezählten Bei
spiele alle typische Fällte von V erirrungen  der in  sexueller Puber-
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ta t  stehenden K inder, des rom antischen Lebens, der F lucht, des 
H erum streichens, Stehlens, Rauhens und der Abenteuer. Diese 
Jungen  w urden durch innere A ufregungen zu solchen V erein i
gungen und U nternehm ungen angespornt, welche zur P u b ertä ts 
zeit m ehr oder weniger bei allen vorherrschen. Die Sexualtriebe 
verlaufen wohl u n ter ihrem  Bewußtsein, haben aber dennoch 
géniig K raft, ih r  soziales Leben zu lenken.

Mädchen. W ie bereits erw ähnt wurde, ist ein M otiv der 
Geselligkeit der Mädchen bis zum 12. Jah re , daß sie sieh gegen 
die Knaben, als die stärkere P arte i, wehren. E s is t aber n icht 
unmöglich, daß diesen Geselligkeiten der M ädchen wenigstens im  
U nterbewußtsein, eine gewisse sexuelle Beziehung anhaftet. Aber 
geheime Gesellschaften beginnen sie erst dann ins Leben zu rufen, 
da ih re P u b ertä t anhebt. In  die P ubertä tsze it fallen 10 von 15 
geheimen M ädchenvereinigungen.

Doch diese nehmen eine andere R ich tung  als die der Ju n g en  
an. Denn w ährend in  den geheimen V ereinen der Ju n g en  eher der 
sogenannte Detum escenztrieb vorherrscht, h a t bei den M ädchen 
die Contrectation, der A nnäherungstrieb, die Führung .

In  e iner B ürgerschule der P rov inz gründeten 14jährige 
M ädchen eine V ereinigung, das „T rium virat der M ädchen“. U nter 
den S ta tu ten  kommen folgende Ä ußerungen vor: „Unser Zweck 
ist, die F örderung  des Verkehrs m it den Jungen  und im allgem ei
nen m it dem andern Geschlecht“. „W ir werden F reunde sein und 
un ter uns keine Geheimnisse haben“. „W enn jem and un ter 
uns von einein Knaben begleitet wird, werden w ir es e in 
ander erzählen, aber keinem andern.“ „In der K irche stellen w ir 
uns dorthin, wo der Zeichenlehrer zu stehen pflegt.“ „Am 
Fasching gehen w ir zusammen spazieren (ohne Mamas), wo die 
Studentenm asken sind.“ „Zur T urnprüfung  der Gym nasiasten 
gehen w ir unbedingt und werden dem jenigen B eifall klatschen, 
der uns am besten gefällt, ob er geschickt is t oder nicht.“ „Zur 
Parkm usik  gehen w ir und spazieren im m er im' kleinen P a rk  (wir 
wissen, warum ).“ In  diesen S ta tu ten  offenbart sich w ahrscheinlich 
in stink tiv  die M entalität der 14jährigen Mädchen ; die allgemeine 
Contrectation, das Gefühl der allgem einen Anziehung zum andern  
Geschlecht. Dieses allgemeine Gefühl nim m t m it der Zeit eine je 
konkretere Gestalt an und knüpft sich an eine Person.

Das 15—17jährige Alter. Knaben. In  diesem A lter dauert der 
innere Kam pf, der m it der P u b ertä t beginnt und in  der Sieele der 
13—15jährigen K inder kleinere oder größere E rschü tte rungen  
hervorruft, noch im m er an, jedoch die psychischen K rä fte  ü b er
nehmen die leitende Rolle. In  der Seele beider jugendlichen 
Geschlechter entfalten sich ein neuer Ideengehalt und sp irituale  
Gefühle, welche recht bald zu so viel K ra ft gelangen, daß sie 
dem Denken des einzelnen Individuum s einen idealen C harak ter 
verleihen und zum H auptm otiv der sozialen T ätigkeit werden. Z ur 
H ilfe des wankelnden Jüng lings t r i t t  in  diesem A lter der anf- 
lodernde Sozialtrieb, und die soziale A usw irkung dient n ich t bloß 
dazu, im Jü n g lin g  soziale Ideen zu entfalten, sondern sie ideali



Übersicht. 59

sieren die Geschlechtstriebe und gestalten  aus denen geistige  
Liebesempfindungen.

Von den 15—17jährigen K naben habe ich über zwei geheime 
Gesellschaften B eiträge erhalten, die alle von der typischen Seite 
das soziale und sexuelle Leben dieser Jüng linge dartun. In  Arad 
haben die 16jährigen Jungen  einen „D reibund“ gegründet. Diesem 
Verein hafte te  ein K lubcharak ter an. Die S ta tu ten  um faßten 34 
Paragraphen , die lediglich das K lubleben regelten. Ih re  S ta tu ten  
nannten sie „Gesetzbuch“ und ex tra  hatten  sie ein gleichfalls aus 
34 P arag rap h en  bestehendes „Strafgesetz“. Sie w ählten  lau t 
M uster der großen Gesellschaft die K lub form  und in  dieser ent
falteten sie ih r  Geselligkeitsleben, dessen H aupteigenheit die 
Autonom ie  war. Die soziale A nschauung der 16jährigen Jungen  
unterscheidet sich näm lich wesentlich von der der 12jährigen 
K naben. Bei den 12jährigen leite t die absolute M acht des F ü h re rs  
den V erein und die M itglieder müssen unbedingt gehorchen. Bei 
den 16jährigen t r i t t  anstelle der absoluten Macht des F ührers die 
K ra ft des Gesetzes, und die Jugendlichen ergeben sich dem W illen  
des Gesetzes. In  der L eitung des W illens des einzelnen In d iv i
duums entscheidet die gemeinsam festgesetzte Regel, der 
Gemeinwille.

Eine andere geheime V ereinigung der 16jährigen ist vom 
Gesichtspunkt der sexuellen A usgestaltung in teressant. L au t der 
S ta tu ten  w ar jedes M itglied verpflichtet, sich ein M ädchen zu 
wählen, das es „lieben und schätzen m ußte“. „Den F rau en  gegen
über verlangten sie im  allgem einen die H öflichkeit.“ „Die F rau en  
muß m an alle lieben, natü rlich  n u r die jungen, von 12—18 Jah ren .“ 
„Der F ra u  m ußte m an ein J a h r  hindurch treu  bleiben und auch 
in  der Phan tasie  du rfte  m an sie nicht verlassen, n u r m it B egrün
dung.“ D er Obm ann m ußte darau f achten, daß das M itglied eine 
w ürdige F rau  wähle. Auch die Freundschaft regelten sie. Jedes 
M itglied m ußte einen w ürdigen F reund  wählen und falls der 
F reund  gesellschaftlich oder sittlich zu beanstanden war, wurde 
das M itglied zur V erantw ortung  gezogen und s tren g  bestraft.

Mädchen. Beide geheimen Gesellschaften, von denen ich B ei
träge habe, stam m en aus dem 15jährigen A lter. Von den zweien 
zeigt eine deutlich die gew altige U m gestaltungskraft, welche der 
gesellschaftliche E influß in  den M ädchen hervorruft. A ndererseits 
geht daraus hervor, daß ih re  gesellschaftliche O rganisierung n icht 
anhält, sie suchen eher Schutz gegen den eigenen Sexualtrieb als 
daß sie nach außen h in  w irken wollten. W örtlich soll h ie r die 
Beschreibung der W irksam keit dieser Geheim vereinigung m it
geteilt werden: „Das H auptziel war, schreibt ein M itglied, die 
LTmformung der Mädchen. Unsere A ufm erksam keit w ar h au p t
sächlich gegen jene Gruppe gerichtet, die w ährend der U n te r
richtspausen im m er n u r von K leidern  und ihren  m ännlichen 
Idealen redete. Diese in teressierten  sich weder fü r L ite ra tu r noch 
fü r den L ehrgegenstand eingehender. Sie beschäftigten sich m it 
keiner gesellschaftlichen Frage. Diese wollten w ir um form en. W ir 
beschlossen, die S chundlite ra tu r zu verfolgen, weil unsere K am e
radinnen ihre wenige Zeit m it den B üchern der D ichterlinge ver
brachten. Vom K atheder herab predigten w ir unsern  benebelten
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M itschülerinnen. M it den Reden hatten  w ir es erreicht, daß w ir 
durchweg ausg'elacht wurden. W ir sprachen über Sozialismus, 
F reiheit, Pflicht, Fem inism us, die E rhabenheit der N atur, O pti
mismus und Pessimism us. W ir liehen einander die möglich besten 
Bücher, u. s. w.“

Nach der Beschreibung gab sich die M ehrheit, der m inder 
gebildete Teil der M ädehengruppe den F rag en  des Liebeslebens 
hin, die M inderheit aber zeigte die E igenheiten  der sogenannten 
reinen, idealen Schwärm erei. Derselben bedürften  die M ädchen 
wegen des K am pfes gegen ihre eignen Geschlechtsempfindungen.

Der andere geheime M ädchenverein veranschaulicht bereits 
lebhaft den Einfluß der E rziehung und der Schule, vornehm lich 
aber die E inw irkung des R eligionsunterrichts.

Das A lter von 17—20 Jahren . Jünglinge. N unm ehr erscheint 
die kühle B eurteilung  und nüchterne E rw ägung der A ußenerschei
nungen. W ährend der m editierenden A rbeit streb t der Jü n g lin g  
dahin, in  seiner Innenw elt O rdnung zu schaffen, was dem m änn
lichen Geschlecht auch oft gelingt, weil es die Vorgänge des psy
chischen Lebens von den sinnlichen Genüssen des erkannten 
Geschlechtslebens fern  zu halten  trach te t und u n te r beiden V or
gängen den herrschenden W ert dem seelischen In h a lt, den s it t
lichen, sozialen, philosophischen und religiösen Ideen gibt. Den 
K am pf und Sieg dieser letzten F ak to ren  beweisen die O rganisa
tionen und die W irksam keit jener Daten, welche betreffs des 
17—18jährigen A lters in  meinen Besitz gelangt sind. D ie 17—18- 
jäh rigen  Zöglinge eines B udapester Gymnasiums bildeten eine 
geschlossene, sogenannte „Gesellschaft der M arsbewohner“. Alle 
liebten die K ünste und die Philosophie. Insbesondere Problem e 
der Lebensphilosophie fielen in  ih ren  B eschäftigungskreis: W as ist 
des Lebens Zweck? L au t wessen Analogie kann m an die G ottheit 
auffassen? W as ist die Sinnlichkeit, die Liebe, die M inne? W ie 
sind die M ädchen und Knaben? W ie is t die Masse? Bei deren 
E rörte rungen  gelangen sie zu folgenden Ergebnissen: Des Lebens 
Glück is t „die Glückseligkeit“, das „ehrenhafte, heitere und 
m äßige Leben“, „die Schmerzlosigkeit, Zufriedenheit, „das freude
volle Gedeihen“, die Grundlage der Glückseligkeit is t das W issen 
sam t der Liebe“. Diese Jüng linge w urden wohl von den F rag en  
des Geschlechtslebens gereizt, aber die B eruhigung finden sie im 
idealen Denken.

Mädchen. D ie zwei Geheimvereine der M ädchen betreffend 
kann ich folgenderm aßen berichten. D er eine ist im Zeichen des 
kritischen Geistes und der andere im  Geiste des idealen ' Schw är
men® entstanden. E rste re r verspottete den Idealism us, die Schw är
merei, das gute L ernen der Mädchen, wie auch die A nhänglichkeit 
zu den L ehrern und ihre S ittlichkeit. Doch sie empfinden in  sich 
die sexuellen A ufregungen, gegen die sie m it den W affen des 
Spottes, der S aty re und der V erachtung ankäm pfen. D ie M itglie
der dieses V ereins trach teten  somit n icht in  äußerlichen Faktoren, 
sondern in  sich selbst die K ra ft zum K am pfe g’egen ih r  sexuelles 
Empfinden zu suchen.

D er andere K lub der 17jährigen Mädchen, der „Rousseau-
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Klub“ w andte sich wiederum  an die äußeren K räfte : die Schw är
merei und die Lehren des Schulunterrichts, dam it sie gegen die 
Sexualtriebe der M itglieder kämpfen.

Diese Beschreibungen erhärten , daß das Leben des Menschen 
in der Jugend  inneres R ingen und K äm pfen ist. E s ste llt einen 
K am pf gegen die eignen Em pfindungen und Triebe dar, und die 
Aufgabe der E rziehung und der Gesellschaft m uß es sein, tiefe  
E insicht in  das W esen dieses K am pfes zu nehmen, ernst und rich 
tig  den Jugendlichen, besonders in  den schweren Augenblicken 
beim E in tr i tt t  ins Leben beizustehen.

E inige bedeutende Erscheinungen der kindlichen und jugendlichen
Sexualität.

Von Privatdozent Dr. A LEX A N D ER  v. FEK E T E , Budapest.

Das Them a m einer Vorlesung, die ich auf Ansuchen der U n
garischen Gesellschaft fü r K inderforschung halte, ist m it A us
nahm e eines engeren K reises von Ärzten so neu, daß ich es fü r 
nötig erachte, die Them enwahl selber zu m otivieren. K ann im  
eigentlichen K indesalter überhaupt die Rede von geschlechtlicher 
Reizung, B efriedigung und einer Suche nach B efriedigung sein? 
W enn uns beim begrifflichen Skizzieren der S exualitä t E rschei
nungen des erwachsenen, bezw. reifen A lters vorschweben, dann 
dürfen wir, abgesehen von einigen ärztlichen K uriositäten , behaup
ten, daß w ir solchen Offenbarungen der S exualitä t im frühen  
K indesalter nicht begegnen. W ird aber unsere A ufm erksam keit 
au f einen w eiteren Kreis und seltenere Offenbarungen gelenkt, 
dann finden w ir bereits im frühesten  K indesalter verw andte E r 
scheinungen. D er V ortrag  ist einesteils den auffälligeren Form en 
dieser sexuellen Offenbarungen und deren Bedeutung, zum andern  
Teil auch den erzieherischen A ufgaben der E lte rn  gewidmet.

Vor einigen Jahrzehn ten  herrschte noch im  allgem einen die 
Auffassung, daß von Geschlechtsempfindungen und deren Offen
barungen höchstens im  P u b ertä tsa lte r oder g a r erst später geredet 
werden darf. Jedoch zeigt die natürliche E ntw icklung keine 
Sprünge: das m ächtige Gefühl, welches den w elterhaltenden Trieb 
der V erm ehrung schmückt, füg t sich von E lem entarersclieinungen 
zusammen, und ehe es seine ü rk räftigen  Offenbarungsform en e r
reicht, w ird seine E xistenz bereits durch unzählige kleinere Zeichen 
bestätigt. Wo die S exualitä t die norm ale Entw icklung n ich t 
erlangt, haften  selbst u n ter den sexuellen E rscheinungen  des 
re ifem  A lters noch die K rite rien  des Infan tilism us an.

Im  ersten M onat kann das K ind schon festsetzen, ob die E m p
findung angenehm  oder unangenehm  ist, wonach es sich dann auch 
verhält; doch verm ag es n ich t festzustellen, ob das angenehm e 
Empfinden durch Geschmack, Geruch, Tasten, W ärm e, S attse in  
oder etwa durch eine sexuelle E rregung  oder B efriedigung ver- 
ursacht worden ist. M an kann vielleicht annehmen, daß im  u n en t
wickelten N ervensystem  des Säuglings ein gewisser Grad (nicht
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Q ualität!) der ,,angenehm en“ Em pfindungen die Ursache solcher 
Erscheinungen (Erektion) wird, wie w ir sie im  V erlauf des spätem  
Lebens in  V erbindung geschlechtlicher B efriedigung wahrnehm en. 
Es is t also enorme V orsicht angezeigt, von einer E rscheinung 
sexuelle Beziehungen einer dadurch ausgelösten Em pfindung fest- 
steilen zu wollen. Von einer S exualitä t kann nu r dort die Rede 
sein, wo die Em pfindungen schon bis zu einem gewissen Grade 
differenziert erscheinen. E s ist von nöten dies vorrauszuschicken, 
um die einschlagende L ite ra tu r einer entsprechenden K ritik  zu 
unterziehen. Besonders die Bestim m ungen der Freudschen Schule 
sollen gründlich  beurteilt werden.

Im  späteren Kindesialter und w ährend der P ubertä tsze it e r
hält die P räge der M asturbation große Bedeutung. Insonderheit 
in A nstalten le rn t sie ein K ind vom andern, wo sie w ahrlich 
epidem ieartig aufzutreten  pflegt. Ehedem w urden dieser Gewohn
heit verschiedentliche Schäden zugeschrieben, der U rsprung  
schwerer Nervenleiden gesucht, und die arm en K inder wurden in  
fürchterlichen Schrecken versetzt, so daß die feinfühlenden sich 
selbst als n iedrige V erbrecher vorkam en. H eute h a t in  diesem 
Punkte mustere A nschauung einen gründlichen W andel erfahren. 
Die Onanie g ilt als schlechte Gewohnheit, die gewöhnlich keinerlei 
wichtigen Folgen zu haben pflegt. Bedenkliche N ervenkrankheiten 
entstehen überhaupt n icht auf diese W eise — die Sache ist v er
kehrt: nervöse K inder sind öfter davon befallen, wie überhaupt 
von anderen schlechten Gewohnheiten. Keineswegs dürfen solche 
K inder als verachtensw erte Sünder betrach tet und durch A ngst 
in  gefährliche Seelenkrisen gejagt werden; zum al dann ein solches 
Verfahren sehr geeignet ist, die verschiedensten F  ervenübel aus- 
zulösen.

Im  allgem einen kann festgestellt werden, daß das K ind 
sexuelle E rregungen  schon recht früh  empfindet; der S exualitä t 
sich weitaus m ehr und breitere W ege (Polym orphism us) als bei 
den Erw achsenen erschließen; weil die sexuellen Beziehungen 
noch keinen bestim m ten C harakter aufweisen. M it B eginn der 
geschlechtlichen Reife nim mt der breite und tiefe S trom  der 
S exualität eine im m er sicherere R ichtung an und w ächst in  der 
In tensitä t, wie ein zwischen engeren U fern dahinfließender Fluß.

Schließlich werden, die A ufgaben  der Erziehung  und die 
Lösung derselben besprochen.

Die sittliche Erziehung.
Von D r. LADISLAUS NÓGRADY, Budapest.

D er A ufsatz ist ein  Auszug des V ortrags, den der V erfasser 
im  E lternverband  am 10. Dezember 1926 u n te r dem T itel „W ie 
sollen w ir das Leben der K inder und Jugendlichen außerhalb der 
Schule im  Interesse ihrer sittlichen E n tw icklung  einrichten?“ 
hielt. A uf Vorschlag des V ortragenden beschloß der E lternverband  
einen Landeskongreß fü r M oralerziehung abzuhalten.
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Die Bedeutung der Berufswahl.
Vortrag, gehalten in  der Elternschule, von Dr. EM ANUEL 

SOMOGYI, Budapest.

III. JBeilpadagogiseher Kongreß in München.
Besprochen als B ericht von F rau  HRABOVSZKY 

Dr. M ARGARETE RÉVÉSZ, Budapest.

Mitteilungen über Kinderforsehung.
Vorträge in  der Elternschule. Anläßlich der 150. Jahresw ende 

der Geburt H erbarts h ielt in  der pädagogischen und psychologi
schen F achabteilung der U ngarischen Gesellschaft fü r K inder
forschung und praktische Psychologie Dr. N ikolaus B ittenbinder  
die Gedächtnisrede.

W andel in der Schriftle itung  unserer Zeitschrift. Nachdem 
Ladislaus Nagy, der bisherige, alleinige R edakteur dieser M onats
schrift m it der L eitung  des psychologischen Laboratorium s des 
hauptstädtischen Pädagogischen Sem inarium s d e ra rt in  A nspruch 
genommen ist, daß er außer stand ist, sich wie bislang gänzlich 
den Redaktionsagenden fü r „Das K ind“ zu widmen, wurde sein 
Vorschlag gutgeheißen, den Schriftsteller und Prof. Dr. Ladislaus 
Nógrády zum M itredakteur zu wählen.

Zeichenlehrkurs fü r  Begabte. U nsere Gesellschaft beschloß, 
fü r begabte K inder einen solchen L ehrkurs zu errichten, wo die 
volle B erücksichtigung der F ähigkeiten  und der Entw icklung der 
kindlichen Ind iv idualitä t ermöglicht werde. Somit wurde er auch 
un ter der Ägide der Ungarischen Gesellschaft fü r  K inderfo r
schung und praktische Psychologie M itte November v. J .  m it 23 
Zöglingen eröffnet. D ie L eitung  übernahm en U niversitätsprofes
sor Robert Nadler K unstm aler, P rofessor Leopold Ács Zeichen
lehrer und K unstm aler Josef Biró.

Psychologisches Sem inar. In  dieser F achab te ilung  unserer 
Gesellschaft w urden heuer folgende V orträge gehalten. Im  Okto
ber re ferierte  Dr. Margarete Révész über den I I I .  H eilpädagogi
schen K ongreß in  München. Im  November h ielt Irenens Juvanc  
über „Korrelationsrechnungen in  der Psychologie“ einen V ortrag . 
Im  Dezember berichtete Dr. E dith  Lénárth  über „Psychologie und  
Psychotechnik in  England“. Im  Jän n e r sprach D r. Enterich Her
mann über „Psychoanalitische Gesichtspunkte im  D enken“. Im  
Feber e rsta tte te  D r. A lbert Kovács ein  R eferat über „Psycholo
gische P rüfungen  der Schüler in den V ere in ig ten \S ta a ten “, im  
M ärz eines Dr. Johann M ester über „Psychologische P rü fungen  
der Schüler in Deutschland“. Im  A pril re ferie rte  Ladislaus N agy  
über die im ungarischen haupstädtischen psychologischen Labora- 
tor'kim absolvierten psychologischen experim entellen P rüfungen.

Vorträge der Elternschule. Der A usschuß des E lternverbands 
h ielt am  7. Jän n e r eine V ersam m lung, wo das V ortragsverzeichnis 
fü r das II . Sem ester des Jah res  1926—27 folgenderm aßen fest-
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gesetzt wurde: I. V orträge in  der E lternschule halten : D r. Edm und  
Tuszkai: D ie B erücksichtigung der vererb ten  Anlagen in  der E r
ziehung. (2 Stunden.) 2. D r. Ludw ig Guelder: Die individuelle und 
soziale E rziehung. (2 St.) 3. Dr. E dith  Blaskovich: D ie kindliche 
In d iv idualitä t und der U nterricht. (2 St.) 4. Dr. A nton  Frank: Die 
individuellen E igenschaften des K indes und deren F ürsorge in 
der Fam ilie. (4 St.) 5. Ladislaus N agy: P rü fu n g  der kindlichen 
Fähigkeiten. 6. Anton Bálint: Das begabte K ind. 7. M argarete 
Révész: Scheinbegabungen und die Talentlosigkeit in  der Jugend. 
8. Dr. Enterich Dóczi: A ufgaben der E lte rn  und der Schule behufs 
W ahrung der jugendlichen Gesundheit. (2 St.) 9. Zoltán Tóth: 
E rziehung der K inder m it m inderw ertigen Sinnesorganen.

II. In  den E lternberatungen  w urden folgende Themen behan
delt: 1. Ladislaus M orvay: W ie sollen w ir das sittlich  m inderw er
tige Kind erziehen und wie dem m oralischen V erfall der Jugend 
Vorbeugen? 2. Ju lie  V a jkay: Die erzieherische E inw irkung  der 
A rbeit auf die E n tfa ltu n g  der In d iv id u litä t des K indes und die 
Bolle des jugendlichen B oten-Kreuz-Vereins in  der A rbeits
erziehung. 3. D r. Gabriel K em ény: W ie sollen w ir im  K inde das 
Selbstgefühl und G erechtigkeitsgefühl ausgestalten? 4. F ra u  S te fa 
nie Balázs-Rácz: E rziehung zu gegenseitigem  V erständnis zwischen 
Fam ilie und Schule. 5. Dr. Franz Brodi: Welches sind die kö rper
lichen und geistigen Ursachen der E rfolglosigkeit im  Lernen?

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
K éziratokat nem adunk vissza.

A kiadásért felelős: NAGY LÁSZLÓ igazgató.
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kisdedkorra. A lényegesen bővített második kiadása (Elfogyott.) 
A Gyermektanulmányi Múzeum gyűjteményeinek leírása. Magvas
rul és franciául képekkel ................................... ára fűzve 50 fillér

Tíz év a magyar gyermektanulmányi irodalomból. Ára fűzve 2 Pengő 
B alla i K á ro ly  ( é s  R é p a y  D á n ie l);  Az első magyar gyermektanulmányi 

kongresszus naplója és a vele kapcsolatos kiállítás leírása,
ára fűzve 4 Pengő

B in e t  A l f r é d :  Az iskolásgyermek lélektana. Franciából fordította: Dienes 
Valéria dr. (Elfogyott.)

É lte s  M á ty á s  : Rövid útmutató a BinetsSimonsféle intelligencia^vizsgás
latokhoz.................................................................... ára fűzve 80 fillér

G ró sz  G y u la  : Gyermekegészségtan............................... ára fűzve 3 Pengő
H e ro d e k  K á ro ly :  A  siketnéma és vak gyermekek erkölcsi világa (Elfogyott.)
L o v á c h  J ó z s e f :  A  vakok érzékszervei........................... ára fűzve 80 fillér
N a g y  L á sz ló  : A gyermek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése. (A háború

és a gyermek lelke).......... ....................................  ára fűzve 3 Pengő
Didaktika gyermekfejlődéstani alapon. II. rész ára fűzve 3 Pengő
A tehetséges gyermek.......................................................  ára 80 fillér
A  p á ly a v á la sz tá s  .......... .................... ................................  ára 80 fillér

N a g y  L á sz ló  ( é s  R a n sc h b u rg  P á l d r .) :  Kísérleti nyomtatványok. Első 
sorozat. (Elfogyott.)

N e m e s  L ip ó t  : A  kültelki gyermekek élete és jövője. (Elfogyott.)
Pedagógiai és gyermektanulmányi szempontok a gyermekvédelem 
magyar rendszerében (Elfogyott.)
A  gyermekmentés útjai. (Á II. országos gyermektanulmányi
tanácskozás előadásai)...........................................  ára fűzve 3 Pengő

N ó g r á d y  L á s z ló  dr. : A  gyermek és a játék..............  ára fűzve 3 Pengő
Á mese .................................................................... ára fűzve 3 Pengő
Az egyke gyerm ek...............................................  ára fűzve 80 fillér

O zo ra i F r ig y e s  és B á lin t  A n t a l :  Tehetségvédelem és pályaválasztás
ára fűzve 4 Pengő

R a n sc h b u rg  P á l dr. : Pszichológiai tanulmányok.
Két kötet ................................................................ ára fűzve 10 Pengő

R é p a y  D á n ie l (é s  B a lla i K á ro ly )  : Az első magyar gyermektanulmányi 
kongresszus, naplója és a vele kapcsolatos kiállítás leírása.

ára fűzve 2 Pengő
S á g o d y  O tm á r: Zongoradarabok kezdőknek. Ára fűzve 1 Pengő 70 fii. 
S z lá n y i  L a jo s n é : A  nevelés lélektana ........ .............. ára fűzve 80 fillér

A z  egészvászon ba k ötött m űvek álra 2 P en gővel töb b .

Ebből az árból tagjaink és előfizetőink 20 % -o s engedményben részesülnek.

V a la m e n n y i m e g re n d e lh e tő  a tá r s a s á g  k ö n y v k ia d ó h iv a ta lá b a n , B u d a p e s t,  
V I I I . ,  M ária  Teréziádéi- 8 . s z .  a la tt.

K ö n y v r e n d e lé sk o r  k é r jü k  a zo k  á rá t és a n n a k  10% -.á t p o s ta k ö ltsé g re  e lőre  \
m e g kü ld e n i.


