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Konfliktusok a nevelésben.

írta: dr. Weszely Ödön.

Nehéz dolog a fiatalok szökdelő frísseségét a szabályo
zott életkeretekbe beleszorítaní, a száguldozni vágyó akaratot 
a valóság korlátozta mederbe szorítani.

De még nehezebb az ifjúság helyzete, mikor kénytelen a 
feltörekvő forrást visszafojtani, a kibuggyanó életerőt lefo
kozni, s a mindennapi munka igájába hajtani. Másrészt az if
júságnak is nagyon nehéz a folytonos terelgetést és igazgatást 
elviselnie. Meg kell gondolni, mit jelent az, ha idegen kéz bele
nyúl az ember lelkének elzárt rejtekébe. Hogy őrzi az ifjú 
lélek a maga intim életét! Vágyait és álmait ott ápolja lelke 
mélyén. Minden beavatkozás számára sérelem. Mily gyöngéd
nek kellene lenni ennek a beavatkozásnak, s mily brutális az 
néha! Aki beavatkozik, gyakran nem is tudja, nem is sejti, 
mit jelent az, ha bátran betör az ifjú lélek gyönge üvegszek
rényébe, s összetöri ennek féltett kincseit.

A  magába vonult szemlélődő és benső életet élő emberre 
nézve voltakép minden beavatkozás, minden szó ilyen betörés.

Az élénk és aktív természetre nézve pedig mily rettenete
sek a szűkre szabott korlátok, melyek szabad mozgását gátol
ják. Szeretné kitörő életkedvét szabadon ömlení engedni, de 
ez lehetetlen, mert ott a szigorú szó: nem szabad!

Az első kimondott „nem szabad“ konfliktust jelent. Kon
fliktus ez a gyermek vágya, törekvése és a nevelő korlátozó 
intézkedése közt.

A  nevelés folyamán minduntalan merülnek föl konfliktu
sok, azaz ellentétek két akarat között: a nevelő és növendék 
akarata között. A  nevelő ilyenkor azt kívánja, hogy az ő aka
rata érvényesüljön.

Ez legtöbbször érvényesül is. A  növendék alárendeli magát, 
engedelmeskedik, mint ahogy mondják: szót fogad, s ilyenkor 
nincs is semmi baj. De konfliktus áll elő a gyermek lelkében 
akkor, ha azt, amit a nevelő tőle követel, igazságtalannak 
tartja. Még ha nem szegül is ellene a parancsnak, de feltámad

1Gv



66

lelkében az igazságtalanság érzése, ez már konfliktus, mely 
nyomot hagy, bántja, esetleg elkeseríti, sőt még talán neuró
zist is okoz.

Az igazságtalanság hatása egy életre szól. A  budapesti 
egyetem egyik elhúnyt tanára, ki maga kiváló filozófus és pe
dagógus volt, mondotta élete vége felé nekem, hogy két igaz- 

’ ságtalanság, melyet az iskolában kellett elszenvednie, ma is 
fáj neki. Mindig kitűnő tanuló volt. A z elemi iskola negyedik 
osztályában és elejétől fogva ő volt a legjobb tanuló, s úgy 
volt, hogy az év végén a záróvizsgán a legjobb tanuló számára 
kitűzött jutalmat ő fogja megkapni. Az utolsó napon a helyzet 
megváltozott. A  vizsgán a jutalmat nem ő kapta, hanem az 
iskolaszéki elnök fia.

A  másik igazságtalanság a V ili, osztályban történt vele. 
Egyik ískolatársával együtt, kihez később is egész életén át 
jó barátság fűzte, állandó versengés mellett ők voltak az osz
tály legjobb tanulói. Mindenből jelesek voltak. De a latin nyelv 
tanára, bár mindig jól feleltek, sehogy sem akart neki a V III. 
osztályban jelest adni. Pedig ez fontos volt, mert az az utolsó 
osztály. Kérdezték, mit tegyenek, hogy jelest kapjanak. A  ta
nár azt mondta: aki könyv nélkül fogja tudni Horatius összes 
költeményeit, az jelest kap. Megtanulták mindketten, Ő fel is 
mondta, s a tanár még sem adott jelest,

íme egy életre kiható keserű emlék.
Egy jeles író, ki azelőtt maga is tanító volt, mondta el 

a következő esetet. Fia az egyik fővárosi gimnázium VI. osz
tályába járt. A  matematika tanára feleltetett. A  fölszólított 
tanuló nem tudott, de valaki súgott neki. A  tanár indulatosan 
kutatta, ki volt a súgó, de társai nem árulták el. Erre a tanár 
a tanulók becsületérzésére hivatkozva azt mondta: jelentkezzék 
aki súgott; ha önként jelentkezik nem kap büntetést. Barátom 
fia becsületesen felállt, s jelentette, hogy ő volt. Mit tett a 
tanár? A  súgó fiúnak elégtelent adott matematikából. Kétsze
resen vétett az igazságosság ellen. Először: megszegte szavát, 
ígéretét nem tartotta meg, megbüntette az önként jelentkezőt. 
Másodszor: olyannak adott elégtelen osztályzatot, aki jól tudta 
a matematikát. Alapelv, hogy a helytelen magaviseletért nem 
szabad a tanításbelí osztályzat leszállításával büntetni. Nem 
csoda, ha a tanuló lelkében olyan keserűség támad, mely nyo
mot hagy hátra.

A  gyermek életében rendszerint nincsenek ugyan nagy ese
mények, de ezek a kis incidensek is nála nagy jelentőséget 
kapnak az ő lelki konstellációja szerint. Némelyik az ő sze
mében egy világ összeomlását jelenti.

Ilyen konfliktusok merülhetnek föl szülők és gyermekek, 
nevelők és növendékek, tanárok és tanulók közt.
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Lehetnek kisebbek-nagyobbak, súlyos és kevésbbé súlyos 
következményekkel járók. Mindig lelki emóciókkal vannak kap
csolatban, de nem mindig járnak külső következményekkel.

A  konfliktusok kellemetlenek, még pedig nemcsak a növen
dékre nézve, hanem a nevelőre nézve is. A  nevelő is érezheti 
ilyenkor, hogy nem volt helyes, amit tett.

Hogy konfliktusok megelőztessenek, a nevelőnek megértő 
magatartást kell tanúsítania, A  gyermekek természetes mozgási 
ösztönét az iskolában, a padban ülés alkalmával korlátok közé 
kell szorítania, természetes vidámságát el kell fojtania, termé
szetének meg nem felel az, hogy latin grammatikát kell tanul
nia, ami nagyon távol esik érdeklődése körétől. Ha nyugtalan, 
mert mozgás-ösztöne kitör, ha beszélget, mert közölni akarja 
megfigyeléseit, ha a padban nevetgél, mert vidám természete 
mindenben talál mulatságos dolgokat, ha únja a grammatikát, 
mert az absztrakciók nem érdeklik, ha nem tudja leckéjét, 
ha általában nem képes napi 5 órán át csendesen figyelni, s 
9— 10 órai munkát végezni, ebből nagy bajok származnak, mert 
büntetést kap. Még nagyobb a baj, ha a személyes érintkezés 
alkalmával követ el hibát, ha ellenszenves neki a nevelő sze
mélye. Ezt éppen nem szokták figyelembe venni, pedig a gyer
mek és ifjú lelkében épp úgy ébredhet rokonszenv és ellen
szenv, mint akár a felnőttében. Nem helyes dolog oly nevelő- 
nőt vagy dadát tartani a gyermek mellett, akit a gyermek ki 
nem állhat. Épp így nagy baj, ha az iskolában ellenszenves 
tanár tanítja az ifjút. Nemcsak nem képes tőle tanulni, de a 
konfliktusok szinte elkerülhetetlenek. Ily esetben nagyon kívá
natos az iskola-változtatás éppen abból az okból, mely miatt 
hatóságaink a változtatást lehetőleg akadályozni kívánják, hogy 
t. í. a tanuló valamely tanárt kikerüljön.

A  nevelők egyik legfőbb törekvése általában az, hogy te
kintélyüket a növendékkel szemben fönntartsák. Ebből kifolyó
lag követelnek a növendéktől föltétien engedelmességet, s ezért 
nem engedik meg, hogy a növendék akarata érvényesüljön, sőt 
azt kívánják, hogy a növendéknek egyáltalában ne legyen 
akarata.

Az a tekintély, melyet kényszerrel kell fönntartani, néni 
igazi tekintély. Igazi tekintély csak az, melyet a növendék ön
ként elismer. Naiv kis gyermek előtt nincs is tekintély. Emlé
kezzünk a francia királyra, aki hátán lovagoltatta kis fiát, mi
kor minisztere belépett. A  kis gyermekben szeretet van, vagy 
félelem. Azt akarjuk, hogy féljen tőlünk? Nem jobb, ha szeret 
bennünket? A  nagyobb növendék és az ifjú szemében pedig 
nem a kikényszerített engedelmesség emeli a tekintélyt, hanem 
a példaszerű viselkedés és az igazságos bánásmód. Ez föltéte
lezi azt, hogy az ember megértő, belelát az ifjú leikébe, látja 
törekvéseit, meglátja a konkrét esetben a szituációt, s a nö
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vendék cselekvéseinek célját. Számba veszi a mulasztás, vagy 
a helytelen cselekedet okait, s megkeresi a növendék maga
tartásának magyarázatát.

Ez nem jelenti azt, hogy mindent eltűrjünk, csak azt, hogy 
okos és helyes követeléseket állítsunk fel velük szemben, ne 
kívánjunk oly teljesítményeket, melyek erejüket és képessé
geiket meghaladják, ne kívánjuk, hogy tökéletesebbek legyenek, 
mint a felnőttek, s mulasztásaikat, hibáikat ne tekintsük sze
mélyes sértésnek, konfliktusok alkalmával pedig maradjunk 
nyugodtak, kifakadásukat, ellenszegülésüket, szembeszállásukat, 
dacosságukat tekintsük természetes reakciónak, s vizsgáljuk 
minden fölindulás nélkül nyugodtan a tényállást azzal a gon
dolattal, hogy a növendéknek is lehet igaza, s meg kell en
gedni, hogy a növendéknek is legyen akarata.

A  növendék nem szereti a konfliktusokat, s nem keresi az 
összeütközést, sőt kerülni óhajtja azt. Néha éppen ez a körül
mény viszi tévútra, leplezni óhajtja, amiről azt véli, hogy kon
fliktusra vezet. Néha éppen ebből erednek nagyobb bajok. A  
hazugságnak sokszor ez a forrása, az okírathamísítások (szü
lők aláírásának, bizonyítványok, s intők meghamisítása), iskola
kerülés, sőt a szülői ház elhagyása, elkalandozás oka az, hogy 
a növendék a konfliktust elkerülje, ettől meneküljön. Néha a 
növendék a betegségbe menekül. A  súlyos konfliktus az ön- 
gyilkosságig vezethet.1

A  konfliktusok megelőzése tehát csak úgy lehetséges, ha 
a viszony nevelő és növendék között a kölcsönös rokonszenv, 
a kölcsönös megértés és megbecsülés alapján nyugszik.

A  konfliktus elintézése pedig a nevelők részéről ismét nagy 
tapintatot kíván, A  nevelő vegye figyelembe, hogy a növendék
nek is lehet jogos törekvése, hogy nem az a fontos, hogy a 
nevelő okvetlenül igazat kapjon, sőt az sem okvetlenül szük
séges, hogy a növendék mindig büntetést kapjon. Vizsgálja meg 
a nevelő a helyzetet, vizsgálja a növendék egyéniségét, s álla
pítsa meg, hogy a növendék az illető szituációra miért reagált 
úgy, mint ahogyan az történt.

L. Gurlitt az ily konfliktusokról azt mondja: „Amennyiben 
eddig nevelők és növendékek közötti konfliktusokról hallottam, 
az okot mindig a nevelőkben találtam.“1 2

1 Az öngyilkosság igen gyakran nem egyéb, mint bosszúállás azokon,, 
kik a növendék életét megkeserítették. A  tehetetlen gyönge ifjú .elkesere
désében így gondolkodik: „Lássátok a következményeket! Majd megbán
játok, hogy velem így bántatok, majd lesz nektek is elég kellemetlensé
getek. Majd fogtok sajnálni, majd fogok hiányozni. Lássátok, mit vesz
tettetek! Majd bánt a lelkiismeret. Én nem tehetek róla, nem tudtam más
kép segíteni magamon.“ L. Bognár Cecil dr.: Díáköngyilkosságok. A  Gyer
mek XXV, évf. 6— 7. sz. 1933,

2 L. Gurlitt: Erziehungslehre. 1909, 163, 1.
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A  helyes pedagógiai magatartásra Fr. Künkéi az indivi- 
duálpszíchológía egyik kiváló munkása a következő tanácsot 
adja: „Ne féltse az ember a saját tekintélyét, s ne küzdjön a 
saját fölényéért. Ne is féltse a növendéket az elhagyatoitság- 
tól és ne versengjen barátságáért. Maradjon tárgyilagos, gya
koroljon barátságos bírálatot, tegye világossá a belső és külső 
tényállást úgy, hogy a hatalomért való küzdelem céltalansága 
egész nevetségességében kitűnjék. Ne engedjünk el a növendék
nek semmit, s kerestessük meg vele a tárgyias viselkedés útját 
visszafelé. S ha célját a nevelő nem érte el, ne keresse a hibát a 
növendékben, hanem a saját éniségében.

A  konfliktusok elintézésére jó segítséget kaphat a nevelő 
az individuálpszichológiától, esetleg amennyiben az szexuális 
eredetű konfliktus, a pszichoanalízistől, a nevelő tanácsadóktól, 
vagy a gyógypedagógiától.

De konfliktusok nemcsak a nevelő és növendék közt for
dulnak elő, hanem elég gyakran a tanárok és a szülők közt. 
Ezek a konfliktusok azonban lényegükben szintén a nevelő és 
növendék közötti konfliktusok, mert a szülők voltaképp a nö
vendéket képviselik. Magukévá teszik gyermekük ügyét, s meg
kísérlik a konfliktust elsimítani. Csak ha ez az elsimítás vagy 
jóvátétel nem sikerül, akkor szoktak a tanárral élesen szembe
fordulni, fenyegetőzni, föllépni, a nyilvánossághoz, vagy a bíró
sághoz fordulni.

Azok az elvek, melyek a nevelő és növendék konfliktusára 
állnak, itt is érvényesek. A  tanár tapintata itt is elsimíthatja 
az ellentéteket, ha figyelembe veszi, hogy itt szülő gyermekéért, 
gyermeke jövőjéért küzd, s ha eközben meg nem engedett esz
közökhöz is nyúl, a helyzetet kiélezi, sértő módon viselkedik, 
ez mind csak az ő aggodalmának, rettegésének a megnyilvá
nulása: remeg gyermekének sorsáért.

Ilyen megértő magatartás mellett meg lehet mindig találni 
a megoldás kielégítő módját. 3

3 Fr. Künkéi: Die Arbeit am Charakter. VI, Aufl. 1930. 45. 1.
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T A N U L M Á N Y O K ,  É R T E K E Z É S E K .
• m
Öntevékeny munkacsoportok az 

osztálytanításban.*

írta: Domokos Lászlómé.

A  közvetlen tapasztalatból indulok ki és bemutatom első 
kísérletünket a csoport-munka terén. Majd azután tanítástani 
és neveléstant következtetéseket vonunk le a tapasztalt tények
ből. Ez bizonyos lélektani kérdések tisztázásával fog járni.

A  tevékeny iskolákban két évtized óta megszokott munka
mód a csoportokban való dolgoztatás. Közös az alakító munka, 
papirosból, fából, agyagból. Közösen történnek a nagyobb munka
szerkesztések, munkafelosztás keretében. Pl. amikor nagy föld
rajzi agyagmunka készül, 2—3 gyermek gyúrja a formát, a hoz
záértő kifesti, az aprólékos, részletmunkára alkalmas gyerme
kek készítik hozzá a növénytakaró-rétegeket, papiros-fákat, 
búza-, szőlő-régiókat, jellemző állatokat, stb., 10— 12 gyermek 
közös munkájából születnek meg ezek és az ehhez hasonló 
munkák.

Munkafelosztással dolgoznak a gyermekek a dramatízálás 
terén is. A  mese, vagy történelmi jelenet megjátszásánál 1 
vagy 2 rendező, —  élénkebb képzeletű gyermek, —  mozgatja 
a többit. Ezek a gyermekek a csoporttól, vagy a rendezőtől 
kapják szerepüket, de annak szövegét már szabadon formál
ják, módosítják, egyéni megérzésük szerint. Ezzel közössé válik 
a meg játszás szövegének kialakítása.

A  közös alakítások és a közös dramatizálások terén a 
gyermekek biztos ösztönnel használják fel és egészítik ki egy
más képességeit. Határozottan megállapítható, hogy a közös 
teljesítmény ezen a téren jobb az egyéninél.

Felvetődött bennem a gondolat, milyen eredményre ve
zetne, ha a tanulók az értelmi munka terén is igénybe vennék, 
nemcsak alkalomszerűen, hanem rendszeresen, egymás segít
ségét? Mit érnénk el, ha a megoldandó, a felfedezendő, vagy 
megértendő értelmi területet nemcsak a tanár didaktikai ráveze
tése nyomán hódítanák meg, hanem tanár nélkül, saját ere
jükből is?

Hogy problémámra feleletet kapjak, 1932. március 9-én 
megkezdtem az Üj Iskolában az egykorú csoportok öntevékeny 
munkájának sorozatos kísérletét. De nem idegen nyelvek taní
tása keretében, ahol a tudás különböző foka következtében, 
mindig meg volt a csoportok közreműködése a begyakorlás,

* Társaságunk 1934. április 20-i előadóestjén elhangzott előadás.
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¡kikérdezés, kiejtés-javítás és a fogalmazás terén.1 A  kísérletről 
jegyzőkönyvet vezettem. A  jegyzőkönyv feljegyzéseiből az első 
óra lefolyását kihagyásokkal közlöm.

A  csoportmunka próbájának színhelye az Üj Iskola I. lí
ceumi osztálya volt 22 növendékkel. A  tárgy: földrajz. A  ta
nítási egység: a Kis Alföld. Ennek a földrajzi tételnek a meg
oldását megkönnyíti, hogy a Nagy Magyar Alföld már ismert 
adataira épül. A  hasonlóságok a munkához szükséges okosko
dást és rátalálást megkönnyítik. Az előkészítés a következő volt:

A  szaktanár a megelőző napon papíroson vezető kérdése
ket állított össze, A  feladat az volt, hogy a tanulók ezekre a 
kérdésekre csoportmunka keretében feleljenek a maguk által 
választott módon. Megindításom arra irányult, hogy a tanulók 
önérzetének feszítőerejét állítsam munkába, és hogy a versen
gés keretében önmaguktól minél többet kívánjanak.

Röviden ezt mondtam: „Látom, hogy értelmesen dolgoz
tok. Szeretném megpróbálni, tudtok-e tanár-néni nélkül is dol
gozni, még pedig együttesen, egymás segítségével? Amelyik 
osztály így szeret tanulni, az minden támogatás nélkül is jól 
végzi dolgát. Most megmutathatjátok ezt nekünk. A  tanár-néni 
összeállította a szükséges kérdéseket. Magatok fogjátok, —  egy
más segítségével, —  a kérdésekre a választ megadni. A  Kis 
Alföld földrajzát fogjátok feldolgozni. Segítő eszközök: az ed
dig tanultak, a térkép és a könyv. De hogy segíthessetek egy
másnak, csoportokba kell ülnötök, Többen együtt többet tud
tok kiokoskodni. Mindenki abban a csoportban dolgozhat, ahol 
akar, azokkal a társakkal, akiket választ, A  választást cédulán 
vagy szóval úgy intézzük, hogy megmondjátok, kivel akartok 
dolgozni és miért.“

A  cédulás választás volt nekik az érdekesebb és ünnepé
lyesebb. Ez őszintébb nyilatkozatokra is vezetett. Biztosra vet
tem, hogy a 11 éves gyermekek általában szubjektív indokolás
sal fogják megválasztani csoporttársaikat. Legnagyobb meglepe
tésemre a tanulók 75 százaléka objektív indokolást írt, A vá
lasztás motívuma általában az volt: X-el akarok tanulni, mert 
az jól tudja a földrajzot. —  Vagy, mert többet tud, mint én, 
— mert jól tud térképet rajzolni és segíteni fog, síb. Ez ki
vételes magatartás. Erre nem lehet mindenkor számítani, de 
nem is fontos a motívum. A  munkaeredmény később úgyis 
szentesíti vagy felbontja az első társulásokat.

1 Kókler Elsa (Entwiklungsgemásser Schaffensunterricht, 1932.) ki
tűnő csoportoktatásí kísérlete a francia nyelv tanítása terén folyik. Ide
gen nyelvek tanítása terén pedig tudvalevőleg minden iskola —  még az 
én ifjúságomban is •— csoportokban tanított (kezdő, haladó), ha nem is 
szervezett öntevékenységgel. —  Különböző korúak csoportos nevelő-oktatása 
folyik Cousinet francia kutatónál és Petersen P. híres jénai kísérleteiben.
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Az első választás három csoportot alakított ki. A  csopor
tok maguk között munkairányítókat választottak. Érdekes volt, 
hogy a választás folyamán öntudatlanul jelentékenyebb és ve
zetésre alkalmasabb egyének köré csoportosultak a gyengébbek. 
Ha a választás szubjektív okokból dől el (pl. Y-t választom, 
mert barátnőm, mert kedves és szelíd, stb.), akkor megesik, 
hogy irányításra alkalmatlan vezetőt választanak. Ilyenkor a 
tanár maga jelöl ki munkavezetőt.

A  csoportok jellemzése: Az A )  csoportban egy jelenté
keny egyénhez 4—5 súlytalan egyén csoportosult. Ez normális 
alakulat lett volna, ha közéjük nem kerül egy értelmileg túl- 
fejlett, de nem társas tevékenységre termett tanuló, aki nem 
igényel képességei szerint vezetést, de nem is alkalmas a má
sok irányítására. Ehhez t. i. nem elegendő a tudás, de szüksé
ges a mások vezetésére képesítő együttérzés, A  B)  csoport 
normális tagolódását megrontotta, hogy három egyformán erős 
tanuló esett négy gyengébbre. Kettő közülük ugyan nem óhaj
tott vezetni, de mert a megválasztott vezető nem volt sugal
mazó, kifelé aktív egyén, megesett, hogy a tanulók a másik 
kettő munkáját követték. A  C) csoport eléggé heterogén ala
kulat volt, erőszakos, aktív, „tanítós“ egyén vezetésével és igen 
gyenge, változatos képességű és akaraterejű vezetettekkel.

Az ülés módja: a tanulók 3 asztal körül külön-külön kör
ben ültek, Ez az ülés biztosította a csoportok közös, de egymás
tól különválasztott és egymástól független munkáját.

A  csoportok munkájának lélektani jellegzetességeit részle
tes jegyzőkönyv nyomán összefoglalom:

1. Munkamód. A  három csoport háromféle munkamódot 
választott egymástól függtlenül. Az AJ csoport írásban felelt 
a füzetében, eléggé elméleti alapon. A B )  csoport rajzzal fe
lelt a kérdésekre, térképébe belerajzolva a felszínre vonatkozó 
felelettől kezdve a foglalkozásig, népsűrűségig és terményig 
mindent. A  C) csoport vezetője szóval kérdezett, a csoport 
tagjai feleltek és ezeket a feleleteket javítgatta.

2. A vezető magatartása. Az A )  csoport vezetője központi 
és irányító szerepet töltött be. Ügyelt központi elhelyezésére, 
hogy mindenkinek a füzetébe lásson. Korrigált, rávezetett, súlyt 
helyezett arra, hogy mindenki elkészüljön munkájával és csak 
akkor ment tovább. Rendet tart. Gondolkoztat, kitaláltat. Csak 
akkor segíti ki a társát, ha a megfelelő gondolkoztatás, a rá
vezetés után sem jut megfelelő eredményhez. A  két órára ter
jedő csoportmunka második, két nappal későbbi folytatásában 
a vezetőt a kielégítetlen hiúság megzavarja, kitűnő munkája 
erősen hanyatlik.

A B )  csoport vezetője nem autokrata. Munkája szelíd és 
majdnem súlytalan segítés. Irányítása energiátlan. A  személyes 
beleavatkozása kevés. Minthogy rajzoltat, a csoport munkába
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merül, őt nem is kérdezi. Engedi, hogy a térkép)elzés táblá
zatát J. szabja meg és mutassa meg a csoportnak.

A  C ) csoport vezetője tanítói tekintéllyel és szigorral ja
vít, sőt leckéztet, de dícsér is kellő méltósággal. Erősen össze
fogja és megdolgoztatja a gyenge képességű társaságot. Hall
gatják teljes alárendelődéssel.

3. A csoport magatartása. Általában természetesnek tart
ják, hogy választott társuk irányítását kövessék. Kíváncsian 
sürgetik az újabb és újabb kérdés felvetését, A  kérdőív egy 
példányban a vezető kezében van és így az újabb kérdést ő 
olvassa fel. A  felfedezés örömét fejezi ki K-nak a vezetőhöz 
intézett ilyen felkiáltása is: „Ne mondd meg, hadd találjuk ki!“ 
M-nek oda nem tartozó megjegyzésén: „Neked ilyen kis he
lyen jött ki a felelet?“ —  keresztülmennek a leintés néma 
gesztusával. Elmerülve vitatnak meg egy-egy problémát. Közel 
ülök hozzájuk, munkájukra hajolok, még sem kérdeznek tőlem 
semmit. Sőt, amikor próbaképen az egyiknek segíteni akarok, 
az illető a vezetőre figyel, mintha azt fejezné ki, hogy annak 
véleménye a jelen esetben az enyémnél fontosabb. Készséggel 
fogadják a vezető kifogásait, az ilyet is: „Egész mondatban 
feleljetek, mert másképen értelmetlen.“ Még azt is, amikor a 
csoportvezető kiadja az utasítást: „Ezt másold le újra, mert 
csúnyán írsz!“ A  vezető helyes érzékkel úgy osztja be a CJ 
csoport gyenge képességű tagjait, hogy a feleletet E. (erősebb 
tanuló) mondja meg, aztán K., a leggyöngébb, azzal az indo
kolással: „hallgassa meg előbb, hogy jobban menjen neki“ .

4. Az egyes és a közösség. A z AJ csoport vezetőjét a má
sodik munkaórán vezetésre alkalmatlanná tette kettős érzelmi 
gátlása. Jókedvű, kedves irányítását szórakozottság és kedvet
lenség váltotta fel, 1. azért, mert csoportjából két tehetséges 
leány, akiknek imponálni akart, hiányzott. Ezen kívül az első 
alkalommal hiányzók, akikre számított, hogy majd a második 
munkaórán erősítik táborát, nem csatlakoztak a szabad válasz
tásban hozzá. Indokolásuk az volt, hogy nem lépnek be abba 
a csoportba, ahol a vezető irat. Oda mennek, ahol rajzolnak. 
Nyilvánvalóvá lett, hogy a megkezdett munka után a válasz
tás motívuma már nemcsak a vezető személye, hanem a munka
mód is. A  2. ok a sértett hiúság mellett az, hogy aznap már
cius í4-e volt, az ünnep próbája, a vezető szavalt, magyar 
ruhát vett fel később, nemzeti színű szalagok bujkáltak egy
máshoz a pad alatt, ami miatt a munkateljesítmény értéke 
gyengébb volt az előbbi óra eredményénél.

A  csoport kollektív magatartásából egy egyén rítt ki; a 
képességeinél fogva kiváló Zs., aki szociális érzéseinek híjján, 
vezetésre nem alkalmas, de viszont alárendelődni sem tud. K i
derült, hogy nem alkalmas a közös munkára, külön kérdőívet 
kapott és külön dolgozott.
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5, A munkateljesítmény. A  kérdésekbe foglalt anyagot 
két csoportórán elvégezték, a harmadikon közös beszámolás 
volt. Ez történhet szóval, vagy tesztek (próbaívek) alapján. 
Az eredmény jó volt. A  munkaeredmény főértéke az volt, hogy 
főleg a gyengébbek és a máskor lemaradozók feleltek meg, A  
vezetők versenyeztek egymással, hogy kinek a csoportja van 
jobban előkészítve. Nem a saját csoportjukat, hanem a másik 
vezetőét kérdezték, közösen bíráltak és a bírók, mint a verse* 
nyen, jegyezték az egyes csoport előnyére írható pontokat. Ez 
a verseny nagyban fokozta a teljesítmény értékét.

6. A csoport véleménye. A  kísérlet után megkérdeztük a 
gyermekeket, hogy szeretnek-e így tanulni. A  feleletek ezek 
voltak: „Olyan jó így tanulni, mert sokkal többet tanulunk, 
mint ha a tanár-néni mondja, mert nekünk kell törnünk a fe
jünket, nem kapjuk készen.“ —  ,,Ha a tanár-néni mondja, 
nem mindig figyelünk, az olyan kényelmes, így erősen kell 
gondolkozni, rájönni.“ —  „Mindenki a maga tanítója.“ —  „Sok
kal könnyebb. Egymásnak mindent jól meg tudunk magyarázni, 
kevesen vagyunk, a munkavezető mindent megmond.“ —  „Sok
kal többet lehet felelni, nem kiabálnak bele a gyermekek.“ 
—  „Segítünk egymásnak, mindent meg lehet mondani, amit 
gondolunk.“ —  „Mindig felelhetünk, gyerekesebben lehet meg
magyarázni. Mindig lehet kérdezni.“ —  „Sokkal jobban meg
érthetjük így egymást és sokat felelhetünk.“

Megfigyelésem a gyermekek didaktikai érzékéről: A  gyer
mek tapasztalatainak közvetlenebb, gyermeki szempontból sok
szor hatásosabb továbbadója, mint a felnőtt. Például: „A  betű
ket a folyóval párhuzamosan írd, mert nem lehet felismerni 
máskép.“ Sok gyermeknek biztos érzéke van ahhoz, hogyan 
vezesse rá gyermektársát a nehezen megérthető területekre.

Mire használja fel a tanár a csoportmunkát?
A  csoportmunka keretében az osztály feladatokat old meg 

közös erővel. A  tanár az értelmi felfedezés és a társas érzés, 
társas tevékenység próbáinak tekinti ezeket és erre alkalmas 
témák szerint sűrűbben vagy ritkábban alkalmazza őket. Köz
ben megfigyeléseket tesz. A  szociális együttélést, az egymásra 
hatást, a közösség dinamizmusát figyeli, A  közösségben kiter
melt cselekvési és alkotási hatóerők észlelésével érdekes ada
tokhoz jut. A  tanár ezalatt folytonosan tanul, miközben meg
figyelései nyomán didaktikai tanulságokat von le. A  gyermek 
nem mindenkor tanul úgy, ahogyan ő elképzeli és irányítja a 
munkát, hanem ahogy egyéni gátlásait legyőzve, szabad munka 
útján a tevékenységben kielégül. A  vezetett gyermekeken az fi
gyelhető meg, hogyan rendelődnek alá a vezető akaratának és 
hogyan könnyít rajtuk a gyermekvezető a felfogási nehézségek 
legyőzésében.
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A  nálunk végzett csoportmunkák területeiből néhányat fel
sorolok :

Két fajtájuk van: 1. Az egész osztályra szabott, egyforma 
feladatok, pl. földrajzi, történelmi, természetrajzi ismeretek, 
értelmi felfedezések, számtani, nyelvtani elvonások, ismeretlen 
mértani testek elemző leírása, —  tanult testek analógiájára, 
stb.

2. Csoportonként külön feladat-ágak, kutatási területek, 
egyéni képességviszonyokhoz szabva. Pl. a legerősebbek a Rá- 
kóczí-kutatásban a fejedelem jellemzését, a leggyöngébbek a 
ruhaviseletet és a kuruc költészetet dolgozták fel. Ezekben az 
osztály, szabad választás nyomán, három vagy négy csoport
ban más-más munkaegység feldolgozását végzi. Kutatják pl. a 
magyar parasztot jellemző jó leírásokat. Alakulnak Gárdonyi-, 
Mikszáth-, Móra-, Arany-csoportok. Amit az egyes csoportok 
feldolgoznak, úgy válik az osztály közös ismeretévé, hogy min
den csoport köteles beszámolását a táblán összefoglaló jellem
zéssel bemutatni és a többi, nem abban a csoportban dolgozó 
társ ezt a táblázatos összefoglalást beírja füzetébe. A  beszámo
lás rendesen annyira érdekes, hogy elkérik a könyveket és ma
guk is elolvassák az ismertetett parasztjellemrajzokat. (Ez a 
cél!)

Néhány csoportalakítási téma a humán tárgyak tanítá
sában. A  történelem és irodalomtanítás területén több irány
ban történt csoportoktatási kísérlet.

1. Olvastatás az irodalmi kutatás céltudatos beállításával a 
középiskola IV. osztályában.

A XIX. század költői stílusa. Ez a téma átfogó termé
szetű s a kornak jellemző sajátságait csupán átnézetesen akarja 
adni.

A  gyermekek kiválasztották a kornak legjellemzőbb kép
viselőit. Jelen célkitűzés kapcsán Petőfi- (8 tanuló), Tompa- 
(6), Reviczky- (3) és Vörösmarty-csoport (5) alakult.

a) A  tanár a csoportok számára vezérlapokat szerkeszt.
b) A  gyermekek a vezérlapok nyomán megbeszélik a mun

kamegosztást és egymásnak kiosztják az egyes tanulókra eső 
feldolgozási részletet.

c) Hozzáfognak 1. az olvasáshoz, 2. a benyomások feldol
gozásához.

d) A  beszámolás az összes csoportok előtt történik, folya
matos előadás alakjában.

e) A  csoportvezető összefoglalja az osztályközösség szá
mára a kikutatott adatokat a táblán.

2. Művelődési korszak, csoportoktatásí feldolgozásban,
Augustus kora.
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A  líceum IV. osztályának 22 tanulója szabad választás 
alapján három csoportban dolgozott.

1. csoport kikutatta a képzőművészet fejlődését, össze
kereste a szemléltető képeket s társainak vetítettképes elő
adást tartott. Témák: a) a római építészet fejlődésének kor
szakai (3 növendék együttes munkája), b) Augustus kora ké
pekben (2 növendék), c ) A  szobrászat fejlődése Augustus ko
ráig s az aranykor kimagasló szobrászati emlékei (2 növendék).

2. csoport az irodalommal foglalkozott. Témák: a) Hora
tius ódái (4 növendék kidolgozásában), b) Vergilius hősköl
teményének részletei (1 növendék).

3. csoport: Életmód Augustus korában. Témák: a) Egy 
római patrícius napi élete (3 növendék), b) Képek az Augustus 
korabeli Rómából (2 növ.). c ) Szokások: ünnepségek, ebéd, te
metkezés (2 növ.). d) Lakóház belső berendezése, öltözködés 
(2 növendék).

A  gyermekek szóban kapták meg a kutatáshoz szükséges 
utasítást. —  Megkapták a könyveket. A z irodalmi csoport kü
lön hosszabban kapott utasítást: a kornak irodalmáról tájé
koztatást. A  csoportvezetők a kikutatott anyagot összegezték 
és a közösség számára a táblára írták. A  beszámolás szóban 
és írásban történt.

Csoportmunkáltatás a mennyiségtan és kémia tanításában. 
Amikor a II. oszt.-bán a testek megismerésére került a sor, 
az első testnek: a kockának mértani megállapítását vezérkér
dések nyomán a tanár a csoportok közös munkájával önállóan 
oldotta meg. A  következő testnél —  a hasábnál —- már a kér
déseket is, az előbbi mintájára, a növendékek maguk állították 
össze.

Didaktikai értékelés. A  csoportoktatás tanítási célra fel
használja azokat a szociális erőket, amelyek a szabad gyer
meki társulásokban (játék, csapat, verseny) felszínre kerülnek 
és erős áramlással magukhoz vonják a gyöngébbeket, veze
tésre szorulókat.

A  régi iskola nem ismerte fel a gyermek-közösségben élő 
erőkíáradást. Nem ismerte fel, hogy minden egyén hatótényező 
és az osztály maga egy láthatatlan belső feszültségek által per
cenként módosuló hatás-kiáradás. A  régi iskola a társas éle
tet elnyomta, megnyilatkozásait büntette, pedig az sokszor segí
tésből és együttérzésből eredt, amit nyílttá, hallhatóvá kellett 
volna tenni. Az elintézés módja az, hogy pl. a súgással segítőt 
megbízzuk, hogy tanuljon védencével az óra keretén belül, vagy 
kívül és jelentse be, amikor az súgás nélkül is megfelel, hogy 
készültségét meghallgathassuk.

Az új iskoláknak céljaik elérésében fontos eszközük az 
osztályélet, a szociális érzelmekre támaszkodó közösség. Nem 
nélkülözhetik, bevonják, felhasználják azt a tanítás és nevelés



érdekében és javára. A z új iskolák nem számítanak lélektani 
lehetetlenségre, mert annak nevezhető, amikor a tanuló 4— 5 
órán keresztül kénytelen teljes passzivitásban, elméjével feszül
ten együtt dolgozni a beszélő tanárral és a sokszor nyögdécselő 
tanulótárssal. A  rosszfelelést és a hibákat is készséges önlegyű
réssel, a spontán megnyilatkozni-vágyás elnyomásával kell fi
gyelmesen hallgatnia, minden pillanatban készen a további be
kapcsolásra. A  tanuló védelme ez ellen a lélektani abszurdum 
ellen a belső elkalandozás. (Esetleg motozás, radírozás, bics
kával vagdosás.)

A z új iskolák törekvése aktívvá tenni a gyermeket. Ennek 
nem az a módja, hogy hozzászólás és élénk érdeklődés címén 
egyszerre beszéltetjük valamennyit, mert ez általános zavarásra 
vezet.

1. A tevékeny erők me¿mozdításának módszere: funkcióba 
állítani az inger-hatást (problémát, élményt) azzal, hogy a 
vele foglalkozás személyes szükséglet kielégítőjévé váljon. Ez
zel a tanulás biológiai értelmet kap. Minthogy pedig a nyelv
tani forma gyakorlása, vagy elvont számtani törvény kibogozásá 
olyan szellemi folyamat, amelynek a legtöbbnél nem önmagában 
van meg az ingere, csak vonatkozásában a megoldásért ver
sengő társakban, az egyén szellemi aktusát a közösség feszült
ségbe hozza. Ugyanez nincs meg, amikor a tanuló egyedül áll 
a táblánál és a probléma-feszültség egyetlen forrása a tanár.

2. A hozzászólásra hajlamosságot, ami a tevékeny szellem
nek természetes megnyilatkozása, levezeti a csoportos munka. 
4—5 gyermek suttogva jobban megbeszélheti problémáját, mint 
ha az egész osztály tenné.

3. Az érvényesülésért folytatott harcban a nem szemes, a 
gátlással küzdő, a koncentrálni nehezen tudó könnyen lemarad, 
ezért megfeszíti erejét, legyőzi gyöngeségét, amit nem volna 
miért tennie, ha a kényelmesebb egyéni munka folyna.

4. A vetélkedés erőt fokoz, de írígykedést is kiválthat. A  
régi iskolában ez titokban történt és a tanító is részese volt 
a vetélkedésnek, mert ő döntötte el az elsőség rangsorát a 
feleletek alapján. Itt, a megszervezett közös munkában, nyíl
tan és közösen értékelnek, elismernek, elítélnek és a társak 
figyelmeztetését le kell nyelniök, mert ez együtt jár az élet 
vitalitásával és dinamizmusával.

A csoportoktatás feltétele: gondoskodás megfelelő környe
zetről. A  tanulók közösségérzése nem erősödhet ott, ahol hát
tal ülnek egymásnak és a külső helyzet olyan, hogy a tanulók 
egymástól minél jobban elkülőníttessenek. Látniok kell egy
mást és az egymás segítését kell, hogy szolgálja a nevelés 
céljára nyújtott elhelyezkedés. Az Üj Iskolában 1915 óta asz
talok körül ülnek a tanulók.

Nevelési eredmény: a csoportoktatással a belső, érzelmi
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vonatkozásoktól vezetett spontán csoportosulásokat törvényerőre 
emeltük és felhasználtuk az iskolai munka és fejlődés érde
kében.

Társas fegyelem. A  tevékeny tanuló a személyes siker ér
dekében rendeli alá magát a közös munkacélnak. Ezért fegyel
mezettségét belső akarat fűti alá, nem külső kényszer, vagy 
félelem. De ezzel a belső kötöttségével társaira is hat, úgy, 
hogy az egész közösség fegyelmezett magatartása munkára 
sarkalja a lassút, a tétovát, a munkakerülőt és az álmodozót. 
Ez élő áram, mely belőlük kiárad, sodrába vonja a lemara
dozni hajlamosakat. Ennek a kis társadalomnak minden tagja 
keresi a közösség elismerését, az osztály pedig tüzel, lelkesít, 
érdemeket elismer és bátorít és ezzel az alkotó erejű gyerme
ket több produkcióra indítja, a magában nem bízót pedig meg
győzi munkája értékéről.

A társas közösségben az egyéni tevékenység megsokszoro
zódik. Az egyénre ható termékenyítő impulzusok következté
ben a munka vonzó hatása meghatványozódik, sőt az elismerés, 
mely a társaktól jön, munkalázat vált ki.

Önfegyelem. A  végzett munka közös összehasonlítása meg
mutatja a tanulónak képességei határait. Csak mások megíté
lésében mutatja meg a tett igazi arcát. A  belső fegyelmet a 
munka követeli. Egymás magatartását a munkaközösség sza
bályozza, A  megnyilvánuló osztályítéletet szentesíti a szociális 
kötelék, mely nem tűr el személyes elfogultságot.

Felelősségérzés nevelése önmagunkkal és másokkal szem
ben, a közös munkacélért,

Lélektani indokolás. Az ilyen kísérlethez hasonló kezdemé
nyezések lélektani háttere az, hogy újabban a nevelés nagy
részt személyiségtani vonatkozásokkal telt meg és tendenciája 
az egyénben élő erőket működésbe hozni. Ezek az egyénnek 
célra törekvő erői, amelyek teljesítményben oldódnak fel. A  
gyermek lénye és lelki életének jellege célratörekvés (teleoló- 
gíkus), azaz a gyermek életnyilvánulása értelmes tevékeny
ségre irányul. Tehát nem mechanikus erők összesége, amelyet 
a tanító mozgat, mint egy óraművet. Ez a célratörekvő egyén: 
egység (Ganzheít), melyben minden rész és részletteljesítmény 
vonatkozásban áll az egésszel és e vonatkozásban éri el az 
önkífejtést, az önalakítást. A  célratörekvő tevékeny én eszkö
zei: szabad kiválasztás, személyes reláció, személyes forma
keresés. A  vitalisztíkus és perszonalisztíkus lélektannak nagy 
szerepe van a jövő neveléstanának kialakításában.

A  munkába beállított érzelmi mozgalmasság hajtóereje és 
élő árama a nevelésben ma még kellőképen nem hangsúlyo
zott lélektani tényező, A  jövő szava: az egész gyermeket, egész 
teljesítményre kell indítanunk. És ennek fő mozgatója a gyer
mek érzelmi élete.
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Az osztályközösség nevelő hatása.

Nézzük meg a csoportmunka képét és hatását az osztály 
tükrében. Ez a tükör az osztálykrónika. Minden osztálynak 
van egy választott krónikása, aki megírja az osztály főbb ese
ményeit és felolvassa a többi osztály előtt a hetenként kétszer 
tartott 10 perces közös (összes osztály) megbeszélésen.

Ha összehasonlítom az osztályok életére jellemző szociá
lis magatartást a különféle osztályokban, eléggé eltérő képet 
kapok. Ennek oka, hogy minden osztály szociális struktúrája 
már nemcsak az egyének különféleségénél fogva más és más, 
hanem azért is, mert életkoruk jellegzetesen más-más alap
tónust ad az együttélésnek és egymásrahatásnak.

Egy olyan osztályról beszélek most, amelyben a 13 évesek 
(az Űj Iskola III. lic. osztályának tanulói) rendkívüli sajátos
sággal tűntek ki:

Az osztály maga szervezte meg belső életét.

A  szervezkedésnek állomásai az osztálykrónika adatainak 
csoportosításával a következők:

1. Az év elején tervek készülnek: közös osztálycélok s 
bennük az osztályszellem alakulni kezd a vezetők akaratából.

1. példa* 1932. szept. 12.
„Első napunk az iskolában terveztetések közt telt el. Sok 

szép terv merült fel, H. Judit indítványára elhatároztuk, hogy kétheten
ként pályázatot hirdetünk. Ezeken a pályázatokon legalább egyszer egy 
évben mindenki köteles résztvenni azért, hogy az osztály közös munkája 
alól senki ki ne vonja magát. Hogy az osztály falát díszítsük, a nyertes 
pályamunkát fel fogjuk akasztani a falra.

A z  idén még fokozottabban akarjuk segíteni egymást, mint tavaly. 
Ha valaki valamit nem ért, társához fordul, aki azt szívesen megmagya
rázza neki. Hogy tanulásunkat megkönnyítsük, H, J. és F. I. terve alap
ján elhatároztuk, hogy minden hónapban minden tantárgyból versenyeket 
fogunk kitűzni. Minden gyerek és az osztály haladásáról pontos jegyze
tet készítünk. A  tízperceket rendezni fogjuk. 9 órakor segítünk egymás
nak, a tízórai szünetben eszünk és a másik kettőben játszunk.”

2. Az ismeretszerzésben, azaz az iskolai munkában való 
haladást tudatosan akarják a vezetők. Egy korai és ritka pél
dája annak, hogy az egyéni célratörekvést, a tevékeny én cél
irányosságát át tudják vinni a közösségbe, akiknek haladását 
személyes ügyüknek tekintik. Az „én“ célja és a „mi“ élete 
összeesik. Erre a célra az osztály értelmi haladását, azaz a 
többletmunkát megszervezik: pályázatokat és versenyeket állí
tanak be a rendes leckéken kívül. Ebben az esetben az önkor
mányzat szellemi termelés terén folyik.

* A  példákat eredeti fogalmazásban és helyesírással közöljük.
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2. példa. 1932. okt. 25.
,,J. és G. önként felajánlották, hogy legjobb barátnőik mellől átül

nek azokhoz a gyerekekhez, akiknek segítenek. —  Osztály jelszót válasz
tottunk; „Mindent egymásért." A  jelszót J. találta ki, —  Szomorúan ta
pasztaltuk, hogy falaink még egészen üresek. Hogy ezen segítsünk tör
ténelmi rajzpályázatot hirdettünk. Öt féle anyag feldolgozásából lehet 
választani.”

3. A szervezkedés első formáit látjuk: a segítés szerve
zetét, a többlet-tanulás (verseny) szervezetét és az alkotó 
munka, a produkció szervezetét. Mindenki köteles egy munkát 
(rajz, fogalmazás, gyűjtemény, stb.) készíteni. Osztályszertárt 
létesítenek az elfelejtők védelmére. A  szertárosok a leggyön
gébb gyermekek, hogy nekik is jusson szerepkör.

3. példa. 1933. jan. 5.
„A zt láttuk, hogy a pályázatok úgy, ahogy most vannak, nem jók. 

Épen ezért nem pályáztak a gyerekek, mert kényszerítettük őket. Úgy 
változtattuk meg a szabályt, hogy az osztálynak mindenki egy munkával 
tartozik. Akár egy fogalmazás, egy szép gyűjtemény, akár egy rajz le
het az. így is elérhetjük, hogy mindenki az osztállyal dolgozzon.

Osztályszertárat alapítottunk, melynek célja, hogy ne kerüljünk bajba, 
ha valaminket otthon felejtettük. Ezért a gyerekek hoztak mindenfélét: 
ceruzát radírt, tollat, stb. Az osztályszertárt kezelik L. és D. (A z osz
tály leggyengébb tanulóinak ezzel adtak pozíciót a közösségben.) Tőlük 
kérünk kölcsön, ha nincs valamink.”

Bizottságot szerveznek.

4. példa. 1933. márc. 23.
„Megbeszélést tartottunk, amelyen megbeszéltük, hogy legyen három 

bizottság az osztályban. Ezek: fal- és osztályrendet ellenőrző bizottság, 
leckebizottság és osztályünnepélyeket rendező bizottság. A z elsőnek köte
lessége az összes fali képeket feltenni a falra, ehhez zöld papírt és rajz
szögeket szerezni, a hetest figyelmeztetni, ha valamit elfelejt, és arra 
vigyázni, hogy becsöngetés után mindenki a helyén üljön és ne beszél
jen. —  A z osztályünnepeket rendező bizottságnak az a dolga, hogy az 
osztályban a gyerekek születésnapját megrendezzék és az iskolai ünnep
ségeknek osztályunkra eső részét vezessék, —  A  lecke-bizottság tagjai se
gítik a többieket és egymást a tanulásban. Mielőtt a segítő tárgya követ
kezne egész szünetben a helyén kell ülnie és aki valamit nem ért, tőle 
kérdezi meg. Ez tulajdonképen a régi osztálysegítés, jobban megszervezve.
—  F. G.-nek születésnapjára saját kérésére csokoládé helyett egy doboz 
rajzszöget vettünk az osztály részére.”

1933. ápr. 29.
„Kiadtunk egy fontos okmányt, a II. oszt. ezüst bulláját, mely min

den III. osztályos polgárra nézve nagyon fontos. 1. pont: minden gyerek 
köteles engedelmeskedni a csoportvezetőknek, naposoknak és heteseknek,
—  stb.”

Összefoglalás.

A  csoportoktatással végzett kísérlet az egymásrahatás ne- 
veléstaní értékének próbája. Ebben a kísérletben a nevelő meg
figyeli az egyesnek, az én-nek helyét és tevékeny szerepét a
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közösségben. Megfigyeli a szociális érzelmek kibontakozását és 
hatását. Megfigyeli az egyesnek és a közösségnek akarati meg
mozdulását, a kedélyélet (közös munka öröme) dinamikus ha
tásaiban. Kétségtelen, hogy ez a munkamód az egyén formáló
dásának olyan feltételeit nyújtja, amelyek csak a közös célú 
munkatársulásokban találhatók meg.

A  csoportoktatás nevelői értéke:
1. Az egyén lelki irányítottsága (kifelé ható dinamikájá

nak, feszültségének megnyilatkozása) a másra, a közösségre 
gyakorolt hatásában erősödik, tágul.

2. Az ,,én“ (a totális személyiség) új formálódási lehető
ségeket kap a szociális közösségben: kibontakozik, kiteljesedik,

3. A  társas érzelmek fejlődnek: együttérzés, részvét, se
gítés, gyámolítás, felelősség a csoport munkájáért, más hala
dását elősegítő munka többrebecsülése a személyes érvénye
sülésnél, stb.

4. A  közös munka elvezet arra a morális tapasztalatra: 
hogy másokkal élek, másokból élek (szellemi, anyagi javakból), 
másoknak akarok élni,

5. Elvezet arra a nevelői kísérletre, hogy hozzásegítsük a 
mai ifjúságot a jövőt előkészítő belső átértékelődéshez. Azaz: 
az intellektuális ember helyébe a szociális embert állítani, an
nak helyébe a spirituális embert. Ezt kívánja a fejlődés.

A szóbeli és írásbeli kífejezőképesség 
fejlesztése a 10—14 éves korban.*

Irta: Kremsier Irma.

Erre vonatkozó megfigyeléseimet és kísérleteimet 12 év 
óta végzem az ,,Üj Iskolá“-ban az iskola alapítójának dr. Do
mokos Lászlónénak segítségével és hozzájárulásával. Adataim 
és megfigyelésem elsősorban 10— 14 éves leányokra vonatkoznak.

A  beszéd és az írás régóta foglalkoztatja nemcsak a pe
dagógusokat, hanem a pszichológusokat is. Állandó vizsgálatok 
folynak a gyermek szókincsének megállapítására. A  kutatások 
nagy eredménnyel járnak. Általánosságban ismerjük már a 
gyermeknyelv fejlődésének egyes fokozatait a legkisebb kortól 
kezdve. Vizsgálták a gyermeki szókincset alakilag és tartalmi
lag. Tudják, hogy körülbelül hány igét, főnevet, melléknevet 
ismer és használ a gyermek a különböző életkorban. Vizsgálták

Társaságunk 1934. február 23-iki előadóestjén elhangzott előadás.



a bonyolultabb nyelvtani formák és mondatszerkezetek fellé
pésének idejét a gyermeknyelvben. Kutatják az elvont gondol
kodással fellépő absztrakt kifejezéseket, ezeknek tartalmát, 
használatuknak ösztönös vagy tudatos voltát és még egyebeket.

Mindezekkel jelen előadásomban nem foglalkozom. Célom 
az, hogy megfigyeléseim alapján bemutassam, hogyan tükrözi 
a szóbeli és írásbeli kifejezés, a stílus, a 10— 14 éves gyerme
kek belső fejlődésének ritmusát és milyen tanulságokat vonhat 
le ebből a gyakorló pedagógus.

Ha a fejlődés ritmusáról beszélek, vázolnom kell a 10— 14 
éves gyermek nem eléggé ismert fejlődéstani képét.

A  10-től 14 évig terjedő korban a fejlődés folytonosan 
hullámzó útvonalát a sok apró mozzanat mellett két határo
zottabb, jelentősebb, állandóbb állomást találunk. Az egyiket 
a 10— 12 évig terjedő korban, a másikat a 13— 14 évben, azaz 
inkább már a 14. év végén.

A  10— 12 éves gyermekről ennek alapján megállapítható, 
hogy általában konkrét gondolkodású, érdeklődése pozitív dol
gokra irányul, megfigyelései részletezők, kedveli a sok moz
gást és lelkesedik a gyakorlati tevékenységért. Természetesen 
erősen befolyásolják ezt a képet a különféle típusok és az 
egyéni adottságok.

A  13— 14 éves korban a pubertással megindul a nagy belső 
átalakulás. Az érdeklődés a természetről inkább az emberre, 
a belső világra siklik át, majd lassanként önmagára irányúiévá 
válik. Az én követeli a maga jogait, A  gondolkodás absztrak
tabbá válik, a felfogása a dolgoknak már nem annyira részle
tező, hajlik a szintézis felé. A  kedélyhullámzásokban végletek 
uralkodnak, s ennélfogva az akarati életben a nagy munkakedv, 
nagy letörés váltakozik. Gyakori a dac, makacsság, a gyakor
lati tevékenység pedig háttérbe szorul s helyet ad az elmélyedő 
belső munkának. Típusok szerint itt is más és másféleképen 
alakul a jelleg, de ez az általános kép.

Már most milyenné alakul a szóbeli és írásbeli kifejezés 
ezekben az életkorokban?

Mindnyájan tudjuk, hogy szóbeli és írásbeli kifejezés nem 
egy. Mindenki másképen beszél, mint, ahogyan ír. Még a nagy 
írók is küzködnek, ha az élő beszéd közvetlenségét akarják 
visszaadni munkáikban. Sohasem írunk úgy, ahogy beszélünk, 
inkább megtanulunk úgy beszélni, ahogy írunk. Minden peda
gógus és minden szülő tapasztalta már, hogyan beszél a gyer
mek, ha közvetlen érdekes élményről, játékról, vele történt ér
dekes eseményről számol be. Zuhogva ömlik belőle a szó, ennek 
a beszédnek nincs tagoltsága, csak dinamikája, nincsenek meg
határolt körvonalai, csak áradása. Ha le akarjuk írni, akkor 
pontnélküli mondatok egymásbafonódását kapjuk. Milyen ez
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zel szemben az írás? Az írás megköt, mondatokra tagolja az 
élményt, ökonómiára kényszerít. Beszédéhez mérten a gyer
mek írása szegényes. De más lényeges különbséget is látunk az 
írás és a beszéd között. Erre vonatkozólag kísérleteket végez
tem az „Üj Iskola“ leányliceumának alsó négy osztályában. 
Kiindulásul Busemann kísérletét használtam fel.*

Minden osztályban elmesél tettem a növendékekkel egy ki
rándulást, Vagy olyat, amelyen a közelmúltban vettek részt, 
(ezek leginkább síkirándulások voltak), vagy olyat, amely ne
kik különösen kedves. A  10— 12 évesek Vj2 percig meséltek, s 
azután papírt, ceruzát adtam kezükbe és írásban folytatták. A  
13— 14 évesek 2 percig beszéltek, s azután írták tovább. A  be
szédet gyorsírással jegyeztük, s így megfigyelhettem egy ugyan
azon témán az írás és beszéd különbözőségét. Vizsgálataim so
rán minőségileg hasonlítottam össze a beszédet és az írást. Az 
eredményeket a következőkben foglalhatom össze.

1. A szóbeli kifejezés 10— 12 éves gyermekeknél kizárólag 
cselekvéssorozatot tartalmazott, 12— 13 éveseknél már beleke
rült itt-ott egy kis leíró rész esztétikai tartalommal. A  13— 14 
éveseknél háttérbe szorult az akció, s előtérbe lépett az eszté
tikai szemlélődés és a reflexió.

2. Az írásbeli és a szóbeli kifejezés között mindenütt érez
hető a törés. A  legerősebb a különbség a 10— 12 éveseknél. Ezek 
ahogy a papírt kezükbe kapták, legtöbben teljesen megváltoz
tatták elbeszélésük fonalát. Továbbra is megmaradtak a pozitív 
tárgykörben, de másról beszéltek s a legtöbben nem s írták le 
a kirándulás eseményeit. A  12— 13 évesek nagyon friss lendü
lettel beszéltek (meg kell jegyeznem, hogy ebben az osztály
ban véletlenül sok intuitív típusú gyermek van), s így nem oly 
feltűnő a törés a szóbeli és az írásbeli kifejezés között. De 
ugyanazok, amikor papírt kaptak a kezükbe, néhány mondaton 
keresztül tartott még a szóbeli kifejezés lendülete, azután a pa
pír hatása alá kerültek ők is. Elméíyedővé vált a fogalmazásuk, 
esztétikai megfigyelések és etikai gondolatok merültek fel ben
nük. A  kirándulás végső leírását itt is sokan elhagyták.

A 13— 14 éveseknél már erős a törekvés arra, hogy szó
beli és írásbeli kifejezésük egységes legyen. Akik már a puber
tás hatása alá kerültek, azoknak szóbeli kifejezése gyakran fel- 
lengős, s az írásban ez még fokozódik, mert etikai gondolatok
nak, reflexióknak adnak kifejezést. Itt már közeledik egymás- 
hozhoz a szóbeli és írásbeli stílus. Ezek kerek egésszé for
málják a kirándulásról szóló fogalmazást s rendesen erkölcsi 
gondolattal zárják le.

Stilisztikai szempontból az írásbeli kifejezés szebb és gaz
dagabb minden korban a szóbelinél.

Lássunk néhány jellegzetes szemelvényt:
2*
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T. I. I. oszt. IOV2 éves.

Szóban: „Reggel az iskolában gyülekeztünk és lementünk a Hurok
vágányhoz és felszálltunk a villamosra. A  Lipótmezőnél leszálltunk és- 
gyalog mentünk a Gugger-hegyre. Ott megálltunk, pihentünk, tízóraiztunk. 
Azután levelekért, gubacsokért kutattunk és bejártuk a Gugger-hegyet. 
Visszafelé egy bányafélét találtunk, ott ütöttünk köveket, hogy hazavigyük* 
azután kukoricaföldeken mentünk keresztül.”

írásban: „Ősz volt. A  fák még üde zöld színűek voltak. Egy barát
nőmmel azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne itt sátrat verni és egész: 
télig itt maradni. Ki is szemeltünk egy szép napos helyet, mely körül a 
legszebb fák voltak. Azon gondolkoztunk, hogy ha nem lenne sátrunk, 
mit csinálnánk. Vinnénk követ és építenénk egy szép kis házat. Lenné
nek háziállataink, azokat ennénk. Lenne külön egy-egy külön mélyedés a 
földben, ahol megsütnénk az eledelt. Lenne egy kis éléskamra, ahova lisz
tet, sót, cukrot, lekvárt, gyümölcsöt, tejet, zsírt telepítenénk be. Lenné
nek fazekaink, tepsiink, evőeszközeink, tányérjaink és még mindenféle 
konyhai eszköz. Az éléskamrába még kolbászt, sonkát, szalámit is tennénk. 
Fából magunk készítenénk a bútorokat. Szóval egészen a természetnek 
élnénk. A z  a baj, hogy ez mind csak lenne, de nincs.”

P. Zs. III. oszt. 13 éves.
Szóban: „Vasárnap reggel barátnőmmel elindultunk az erdőbe sízni. 

11 óra lehetett, amikor indultunk, a nap sütött és nekünk nagyon 
jó kedvünk volt. Öten voltunk: testvérem, barátnőm, egy leány és egy 
fiú. Gyönyörű reggel volt. A  fák lombjai egészen lehajlottak a zúzmara 
alatt és úgy éreztük, mintha meseországban járnánk. 4 óráig mentünk az 
erdőben a nélkül, hogy tudtuk volna, merre megyünk. Végre kijutottunk 
egy tisztásra, ahol gyakorlatoztunk —  Krisztiniát és sok mindenfélét — 
ettől még jobb kedvünk kerekedett. Egy sáncot is találtunk, ugrani is 
próbáltunk, de azért nem ütöttük meg magunkat, mert puha és friss volt 
a hó."

írásban: „A  sáncot semmíesetre sem lehetett összehasonlítani a nagy 
sánc méreteivel, de nekünk ez is tekintélyes volt. A z első ugrást olyan 
ijedten ugrottam, hogy arra sem emlékszem, hogyan kötöttem ki. A  har
madikat már jól csináltam és ünnepelt ugróként fogadtam a gratuláció
kat. A z éles erdei levegőtől úgy megvadultunk, mint a kis csikó a friss 
szénaszagtól. Százfelé szaladtunk, kacagtunk, orrabuktunk, újra felpattan
tunk és vidám nevetésünk felverte az erdő csendjét. Kifáradtunk, leül
tünk a hóba, a nap az arcunkba nevetett. Olyan jó volt itt ülni, csend
ben figyelni a madarakat az ágon, gyönyörködni a tiszta, fehér hóban 
és a zúzmarától fedett görnyedthátú fákban, —  Közel éreztük e nagy 
csöndben Istent és eszünkbe jutott: Milyen nagy lehetsz Te, Uram, ha 
ilyen szépet adsz az embereknek.”

H. J. IV. oszt, 13V2 éves.
Szóban; „Egyik vasárnap a Rózsadombon sétáltunk. Szemben volt a 

Ssábhegy és a Kíssvábhegy. Szépen csillogott a fehér hó, amint rá
sütött a napsugár. Nagyon tetszett, hogy minden be volt havazva és a 
fák és a hegyek tiszta fehérek voltak. Szemben láttuk az iskolát, teteje 
be volt havazva. Arra gondoltam, hogy ez a fehérség mutatja azt a fehér 
lelket, melynek minden leányban meg kell lennie. Mert ez az igazi leány
élet! A  leányoknak az a hivatásuk, hogy mikor anyák lesznek gyerme
keikre is átültessék ezt a fehérséget."

írásban: „Ez a fehérség jelképezi a lélek tisztaságát. Ezen a hófehér 
tisztaságon megcsillan a napsugár, ragyog az aranyos fény. így kell meg-
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■csillannia a tiszta, hófehér lelken a szeretet napsugarának, s ezzel a sze
retettel kell magunkhoz ölelnünk mindenkit. Ezt adjuk ajándékba ember
társainknak. Épp olyan szép ez, mint a tiszta napsugártól csillogó téli 
táj. Hazamentünk. A  táj eltűnt a látóhatár megett, de lelki szemeimmel 
még most is látom és hálásan gondolok rá.”

Ez a kísérlet nagy általánosságban beigazolta azt, ami 
tapasztalataink folyamán évek óta felszínre került, t. i,, hogy 
mi az, amit a gyermek különböző fejlődési fokon elsősorban és 
természetszerűleg kifejezni tud.

10—  11 éves korban elsősorban mozgást, cselekvést,
11—  12 éves korban ugyanezt, de pontosabb megfigyelésekkel tarkítva,
12—  13 éves korban külső eseménysort esztétikai megfigyelésekkel,
13—  14 éves korban külső és belső eseménysort esztétikai megfigyelé

sekkel és etikai gondolatokkal.

Dominál tehát a 10—14 éves korban az esemény. Ennek 
kifejezése szóban és írásban a legtermészetszerűbb a gyermek 
számára. Annyi azonban bizonyos, hogy ez nem elegendő a 
középiskola alsó négy osztályában, mert hiszen, mindaz, ami a 
tanulmányokkal és gyermeki élettel kapcsolatos kifejeznivaló, 
nem csupán esemány. Foglalkoznunk kell tehát a kifejezés 
egyéb formáival is, ha meg akarjuk tanítani a gyermeket be
szélni és írni. Lássuk tehát hogyan alakulnak a különböző 
stílusformák a 10— 14 éves korban.

A  legjobban és legkönnyebben úgy ismerjük meg a 10 éves 
gyermek beszédképességét, ha élményt mondatunk el vele. Még 
pedig közvetlenül adódó élményt. (Pl. játékot az iskolaudva
ron, utcán lejátszódó közvetlenül szemlélt eseményt stb.) Ta
pasztalataim azt bizonyítják, hogy ilyenkor semmiféle kifejezés
ben nehézség nincsen. Az élmény hatása alatt álló gyermek 
könnyedén, egyszerűen, frissen beszél. Kifejezései egyszerűek, 
az esemény dinamikája tagolja mondatait. Ha ugyanezt le
íratjuk, már veszít a frísseségéből, mert hiszen az írás tech
nikai leküzdése bizonyos fokig e korban még kedvetlenítőleg 
hat. írásbeli kifejezés gyakorlására jobban megfelel a szándé
kosan előidézett élmény, mert itt annyi ideig adhatjuk az inge
reket, ameddig jónak látjuk s míg az átélés teljes volt. A z él
ményben elsősorban a gyermek egocentrikus beállítottsága jut 
kifejezésre, 11 éves korban ez az általános fok, de magasabb 
fejlettségűek már saját miagukon kívül is látják az eseményt. 
Lássunk két szemelvényt, egy alacsonyabb és egy magasabb 
fokút: Az élmény: Korcsolyázás az iskolakertben:

M. A. I. oszt. 11 éves.
A  csöngetés elhangzott, az órának vége, nagy örömmel szaladunk a 

kertbe korcsolyázni. Én most léptem először a jégre és majdnem elcsúsz
tam. Két kisleány fogta a kezemet és így nem eshettem el. De mikor 
egyedül mentem, akkor puff, elestem. Körülöttem nagy nevetés támadt. 
Egy kicsit elkeseredtem ennek hallatára, de utána ismét nekiláttam a 
korcsolyázásnak. Most már jobban ment. Nem is nevetnek ki többé!
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B. Sz. I. oszt. 10s/4 éves.

Elhangzott a csengetés. Örömmel szaladtunk le a kertbe. Mindnyájan 
sietve csatoljuk fel a korcsolyát. Vannak, akiknek nincsen korcsolyájuk. 
Azok egész tízpercben kérik másoktól. Végre majdnem mindenki a jégen 
van. Most látjuk meg először, hogy ki tud és ki nem tud. Azok, akik 
tudnak, segítenek társaiknak. Akik nem kaptak kölcsön korcsolyát, azok 
császkálnak. A z egész jégpálya hangos. Mindenki sikoltozik. Akik nem 
tudna, azért, mert elesnek. Akik pedig tudnak, azért, mert nemtudó 
társaikat vezetik. A  nemtudók annyira dülöngenek, hogy majdnem maguk
kal rántják tudó társaikat is. Egy-egy gyerek néha elesik. Ilyenkor mind
nyájan nevetünk, —  Szól a csengő. Vége a szünetnek. A  gyerekek még 
nem nagyon akarnának kijönni, de már muszáj. Nagy lassan kiürül a 
pálya. A  padok benépesednek. Nagy sietséggel csatoljuk le a korcsolyán
kat. Némelyik túlságosan erősen kicsavarja a korcsolyáját s ilyenkor ki
jön a korcsolyacsavarja. A  korcsolya gazdája kétségbeesik, hogy most mi 
lesz. Az én korcsolyámból is kijött már egyszer a csavar, de Péter bácsi 
megjavította.

Hogyan alakul az élmény a 12— 13 éves korban? A  gyer
mek az ilyenfajta élményekből kinő, ezeknek spontán elmesé
lését elhagyja. Következnek a nagyobb élmények. Egy utazás. 
Erről szeret a gyermek beszélni. Ezt azonnal be kell állítanunk 
a tanítás szolgálatába. A z ilyenfajta kifej ezésf ormára a föld
rajz tanulása kapcsán állandóan szükség lesz, tehát ezt gya- 
roljuk akkor, mikor az erre való kívánság a gyermekben fel
lép, Az „Üj Iskoládban minden iskolaévet azzal kezdünk, hogy 
első szabad munkatársulási délutánunkra kitűzzük a nyári uta
zásokról való beszámolást. Rendesen annyi a jelentkező, hogy 
három délután lesz belőle. Ezeken megjelenik majd az egész 
tantestület, s így a dolog egész kis ünneppé válik. Általános 
megfigyelésem az, hogy a 12— 13 évesek szeretnek szabadon 
előadni, beszélni, élményeiket humorosan adják elő és nagy 
gondot fordítanak konkrét adatokra. (Táblás rajz, térkép- 
készítés, képeslapok, km távolságok, vonatíndulás, érkezés, nép
rajzi adatok nagy számmal szerepelnek.) A  13— 14 évesek 
általában, amint ez a fejlődési korra jellemző, utinapló-1 vezet
nek, s szeretik a naplóformában való beszámolást írásban, 
mert ez a kor a pubertás kezdete egyszersmind a naplóírás kez
dete. Itt már háttérbe szorulnak az adatok és a humor. Han
gulatos beszámolások ezek azokról a benyomásokról, melyek 
utazás közben bennük ébrednek. Felkutatják a történelmi em
lékeket s a helyhez fűződő mondákat, ennek sok időt szentel
nek. Szemelvényekre most nem térhetek ki, mert az ilyen úti 
élmények terjedelmesek, majd mindegyik egész könyvecske.

Az iskolai tanulás és az általános fejlődés szempontjából 
rendkívül fontos, hogyan adja vissza szóban és írásban a ta
nuló azt, amit olvasott. Milyen a 10— 14 éves gyermek ree&niív 
stílusa?

A  10— 11 éves korban az általában közepes intelligencia 
fokon lévő gyermeknek nem okoz különösebb nehézséget az
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olvasott történet elmesélése. A  közepesen alul lévőknél már 
vannak akadályok. Ha mese vagy történeti olvasmány tartalmát 
mondatjuk el, a jó szóemlékezetű gyermek felhasználja a mese 
kifejezéseit, fordulatait, ha ezek nem jutnak eszébe, egyéb 
mesékből vett témák alapján beszél. De ha ebben a korban a 
hosszabb mese vagy történeti olvasmány tartalmát le akarjuk 
íratni, akkor igen gyenge eredményt kapunk. Lehetetlen feladat 
elé állítja az iskola a gyermeket, ha pl. ilyen leckét ad irá
nyítás nélkül: írd le ,,A három kívánság“ című mese tartal
mát röviden. Ez pszichológiai abszurdum. Ahhoz, hogy a gyer
mek tartalmat röviden összefoglalni tudjon, szintézis kell, a 
10— 11 éves gyermek pedig analitikus felfogású, a részletek 
fontosak neki, nem lát egységben. Tehát vagy részletezőn neki
lendül s azután elkedvetlenedik és a munkát összecsapja, vagy 
megpróbálja röviden megírni s akkor kimarad a lényeg. Hi
szen alátámaszthatjuk kérdésekkel, kierőszakolhatjuk, de az 
eredmény, amint évek óta figyelem és tapasztalom (mert kí
sérlet szempontjából megpróbáljuk) a tanulók többi munka
teljesítményéhez képest igen gyenge. A  fejlődéstani megfigye
lések tehát arra mutatnak, hogy a középiskola I, osztályában 
helye van a tartalom elmondatásának, mert a beszéd lehet 
részletező, hiszen gyorsan pereg, de nincs helye hosszabb tör
ténet rövid tartalomírásának. Nem fejleszthetjük a rövid és 
velős stílust azzal, ha megkötjük a mondatok számát, amellyel 
a tanulónak valamely tartalmat ki kell fejeznie. De a visszaadni 
tudásnak oly rendkívüli fontossága van, hogy meg kell a fej
lődési törvények szem előtt tartásával a gyakorlás módját ta
lálnunk. A  tapasztalat azt bizonyítja, ha úgy járunk el, hogy 
a mese vagy történet egy-egy jelenetére ráirányítjuk a figyel
met s ezt Íratjuk meg, akkor kerek egészet kapunk már a 10 
éves korban. Pl. Jókai „Cseregyermekek“ c. elbeszéléséből ezt 
„Hogyan érezte magát a falusi fiú a városi házban?“ stb. A 
12 éves korban ezt folytatjuk oly módon, hogy mind jelentő
sebb, nagyobb részt ölelünk fel a mese vagy elbeszélés tar
talmából, s 13 éves korban átlagosan a középiskola III, osz
tályában már minden gyermek megközelítően értelmes tartal
mat ír hosszabb történetből vagy költeményből. Már itt, ebben 
a korban kezdődik meg a lassú átmenet a szintézis felé, amely 
teljességében, amint a tapasztalat bizonyítja, csak a 14 év vé
gén következik be. Ez a színtétikus látás az írásbeli kifejezés
ben erősebben megnyilvánul, mint a szóbeliben. 13 éves korban 
fordul először és még csak szórványosan elő, hogy a történet 
tartalmát a tanuló képekben igyekszik visszaadni. Egységbe 
fogja, jelenetekben ábrázolja az eseményt. Tehát fellép a 
transzformáció készsége. Ez a 13— 14 éves koron belül két fej^ 
lődésí fokot mutat. Első fokon az esemény külső körülményei 
indítják a gyermeket transzformációra pl. a lovagok életére
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vonatkozó olvasmányból képpé alakítják a vadászatból haza
térő lovag érkezését, vagy még kedveltebb a várkísasszony egy 
napjának megjelenítése. Második fokon a belső összefüggések 
szempontjából választják ki a lényeget és transzformálják a 
tartalmat. Két iskolai dolgozatfüzetből vett szemelvényen mu
tatom be a különbséget a 111/2 éves és a 13 éves tanuló tar
talmi feldolgozásában, A  tárgy: a csodaszarvas regéje. A z első 
a meglévő feldolgozása, a második szintetikus kép, mely rész 
a transzformáció magasabb fokát mutatja,

K. 1. 11V2 éves.
A  fehér szarvas.

Ma a gondolat szárnyán, a múltba szállók, az ázsiai tartományba, 
hol Nimród a fejedelem. Nagy sürgés-forgás van itt. A  fejedelem két fia: 
Hunor és Magyar vadászni készül, A  legjobb leventék közül százat ki
szemeltek kísérőnek. Magyarnak is ötven jutott, Hunornak is. Elindultak 
jól felfegyverkezve, anyjuk Enék sűrű jókívánatai közt. Sok vadat lőttek. 
Többek közt egy szarvast. Ahogy tovább mentek, megláttak egy másik 
szarvast, melynek csodálatos fehér szőre volt. Űzőbe vették. Egész nap 
üldözték, de elejteni nem tudták. Alkonyatkor a szarvas eltűnt. A z éjt- 
szakát a Kur partján töltötték. Pihenés előtt körülnéztek és úgy találták, 
hogy a nap keletre szállt. Dehogy szállt keletre! Ök nyomultak nyugatra. 
Másnap a Don folyó partján kergették a szarvast és egészen a Krim 
félszigetig nyomában voltak, ott azonban mint a kámfor eltűnt szemük 
elől. A  vidék megtetszett nekik, letelepedtek, új hazát alapítottak.

Kép a vándorlás korából, a csodaszarvas mondája alapján.

(Szemelvény egy 13 éves gyermek füzetéből.)

Pírosló fáklyákkal, tajtékzó lovakon százkét deli, magyar vitéz. 
Űzik a fehér csodát; a fehér szarvast, kúszó folyondárokon, ledöntött fa
törzseken keresztül. A z éj sötét, vigasztalan, nem bukkan fel a láthatá
ron a vad csalogató, fehér színe. Nem érnek rá pihenésre, vonzza őket 
a különös szarvas, maguk sem tudják miért? Hunor és Magyar legelői 
vágtatnak, míg a szarvas kimerül egészen. Már az ég alján látszik a 
hajnal, de a vadnak nyoma veszett. Mint ha már nem éreznék, hogy 
tovább kell menni; valami nyugalom szállta meg őket. És szívükben meg
szólal egy hang: A  hazátokat kerestétek és rátaláltatok.

Ismereteink igen lényeges részét megfigyelés útján sze
rezzük. A  megfigyelés és megfigyeltetés igen fontos szerepet 
tölt be a tanításban. Tehát az ezekről való beszámolás szó
ban és írásban jelentékenyen szerepel az iskolai munkában. 
Természetrajzi és földrajzi megfigyelésekről a gyermek többet 
számol be szóval, mint írásban. A  nyelv, melyet ekkor hasz
nál egyszerű, világos, közvetlen mindaddig, míg nem kívánjuk 
tőle, hogy azt a bizonyos természetrajzi, földrajzi, kémiai, fizi
kai nyelvet használja. Erre pedig okvetlenül szükség van, s 
ebbe a gyermeknek bele kell törnie. Hogy ez milyen küzdel
mes munka, azt minden pedagógus tudja. Külön előadás kere
tében lehetne foglalkozni azzal, hogy mi a lélektani oka ennek 
a nehézségnek s hogy lehetne a fejlődés síkjára állítani és
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így időrendi sorrendet teremteni a különböző ísmeretszakok 
nyelvi anyagának egymásutánjában. Erre most nem térhetek ki. 
Azokról a spontán megfigyelésekről beszélek csak, amelyek 
maguktól, vagy csak pillanatnyi figyelemráirányítással kelet
keznek s szóban, vagy írásban nyernek kifejezést. Általános 
tapasztalatunk az, hogy az ilyen spontán megfigyelésekről 
szóban és írásban akkor számol be jól a 10— 14 éves gyermek, 
ha érzelmileg valami módon a dologgal kapcsolódik. A  dol
gokat kívülről a felszínen látó, objektív beszámolás a tárgyi
lagos tény sajátja.

A  10— 12 évesek megfigyeléseinek kifejezésformája ezen 
az érzelmi kapcsolódáson belül, amely egyéni, teljesen szke- 
matikus. Majd mindegyik így kezdi: „Mikor a kertbe belép
tem, ha belépek az iskolába, ha kimegyünk a rétre . . . ezt és 
ezt látjuk,“ Állandó és megszokott jelzőket használnak, mint 
pl, szegény, éhező madárka, halavány, őszi nap, kedves kis 
virágocska, fehérszakállú Tél apó, Szél úrfí stb. A  mese nyel
vének és a mindennapi beszédnek megmerevedett és kíjegece- 
sedett témáiba siklanak bele. Ez az általános. De mindig akad 
néhány szellemileg fejlettebb tanuló, ezek már törekszenek az 
egyénibb kifejezés felé. Szemelvény egy 11 éves tanuló füze
téből.

J. K. I. oszt. 10x/2 éves.
Az iskolakert ősszel.

Ahogy bejövök az iskolakertbe, mindjárt az ötlik a szemembe, hogy 
most egészen más ez a táj, mint szeptemberben volt. A z  a szép, friss 
zöld füvecske már egészen sárga, szomorúan lógatja le fejecskéjét a 
piszkos, sáros földre. A  kis lobélia, aszter, közömke, őszi csillagocska 
mind-mind nyújtogatják fejecskéiket a halavány őszi nap búcsúsugara felé. 
Kedves, kis virágunk levele, amely olyan üdén, zölden ölelte át az 
iskolaépület falát, most a földön hever. A  nagy éjje li szélvihar mind 
lesodorta és gyönyörű tarka lombszőnyeget terített az iskolaépület alá. 
A  nagy csöndben csak a gesztenyefa leveleinek egyhangú koppanása hal
latszik, Kop-kop, kop-kop.

A  13-ik évben tehát a pubertást közvetlenül megelőző idő
szakban, az előserdülésben különös dolgot figyeltünk meg. Több 
évi tapasztalat bizonyítja, hogy ebben a korban még a legjob
ban beszélő és író tanuló is átmenetileg igen bizonytalanul és 
akadozva fejezi ki magát. A  tanár hajlandó azt hinni, hogy 
ennek oka hanyagság, nemtanulás. De meggyőződhetünk róla, 
hogy beállott az a körülmény, hogy a gyermek elveti a szké- 
mákat, azokat használni már nem akarja, viszont az egyéni ki
fejezésmód még nem lépett helyébe. Ennek az átmeneti idő
szaknak a tartama individuális, de nem tart hosszú ideig, s 
lassanként egyénibb kifejezésmód foglalja el a szkematikus he
lyét. Észrevesszük, hogy a gyermek ismét megszólal, de egé
szen más hangnemben. Beszéde eredetibb, már keresgéli a ki
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fedezéseket, stilizálni kezd. A  spontán megfigyeléseket kezdi 
összefogottabban, egységesebben kifejezni, s gyakori az, hogy 
a megfigyelésanyagból, ha erre a téma módot ad, életképet for
mál. 12— 13 éves tanulók hólapátolókat figyeltek meg munka- 
közben, s erről kellett beszámolníok. 20 gyermek közül 16 élet
képet írt, anélkül, hogy erre utasítást kapott volna. íme ez 
egyik szemelvény:

P. E. III. o. 13 éves.
Hómunkások.

(Életkép.)

Srr, srr hajlik a seprű jobbra-balra. Öreg ráncos kéz szorongatja, 
magához szorítja, hogy el ne szaladjon, mintha boldogsága függne a sep
rűtől. Srr, srr hajlik jobbra-balra. Sóhajtás szakad fel melléből, s a 
megváltás drága könnyei peregnek le fonnyadt arcán. Tegnap még ott 
ült hideg szobában, felesége ott feküdt vackán betegen. Gyermekei el
szaladtak a patikába orvosságért, az utolsó fillér ment rá. Tegnap még 
sötét gondolatok kavarogtak a fejében. Elszökni az élettől, elmenni a 
halál sötét országába. De most seprű van a kezében, van munkája, lesz 
néhány fillérje. Holnap lesz meleg szoba, leves, boldogság.

Srr, srr hajlik a seprű jobbra-balra.

Akár élményről, akár megfigyelésről számol be a gyermek 
észrevehetjük, hogy különösen 12 éven felül egy-egy kis leíró 
részt visz bele. A  kirándulásról szóló szemelvények is feltün
tették ezt. Hogyan reagál a tanuló akkor, ha célul tűzzük ki, 
hogy valami növényt, állatot, kertet, utcát, tájat leírjon. A  
természetrajz! és földrajzi tanításnak vannak ilyen leírást meg
kívánó részei. Ezeket általában jól oldja meg a tanuló, mert 
van egy bizonyos szkéma, amely szerint haladhat. Tehát ezek
kel a logikai felépítésű szaknyelven folyó leírásokkal most 
nem foglalkozom. A  leírás másik formájának az általános és 
legmagasabb fokon művészi leírásnak csíráit is megtaláljuk már 
a 10— 14 éves korban. Milyen a 10— 12 éves leány leíró stí
lusa? Egyetlen stílusformánál sem látom oly élesen kétféle 
típus érvényesülését, mint éppen a leírásnál. A  logikai típusú 
gyermek egy-két motívumot vesz észre s ezeket leírja. Ha
sonlóságokat és különbségeket emel ki és mindent nagyon le
egyszerűsít. Az intuitív típus nem tud megmaradni a leíró ki
fejezésformánál, Szintén csak egy-két motívumot vesz észre, de 
ezekbe beleéli magát, ezeket kiszélesíti, megszemélyesíti, me
sébe bonyolítja! Két szemelvényt mutatok be, melyeknek célja 
leírás volt, az egyiket logikai típusú növendék írta, a mási
kat intuitív:

P. H. I. oszt. 10V2 éves,

Zuzmarás táj.

Ha végignézünk az iskola kertjében, csupa hófehér fát, bokrot lá
tunk, melyet a zúzmara lepett el. Mintha valaki becukrozta volna az
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egész világot. Tegnap este még sűrű köd borított mindent, ez éjjel meg
fagyott és most már a köd helyett gyönyörű fehér zúzmara támadt. Min
denki csodálattal bámulja az időjárás szeszélyeit.

7. /. I. oszt. IOV2 éves.
Kristálykirály tündérkéi és törpéi.

Este, amikor mindenki alszik, a fellegek országában nagy tárgyalás 
folyik. Krístálykirály küldi szét ott tündérkéít és törpéit, hogy betakarják 
a világot. Ezek a tündérek és törpék azok, akiket az emberek zúzmará
nak neveznek. Mikor a nap még nem bújt elő felhőtakarói közül, leszáll- 
nak a földre. Beborítják a hegyeket, mezőket, háztetőket, kerteket. Mikor 
a reggeli nap első sugarai érintik parányi kristályköves szárnyaikat, úgy 
ragyognak, mint a gyémántok. De amikor a tavaszi nap meleg sugarai
val árasztja el a tájat, úgy eltűnnek, mintha soha nem is léteztek volna.

A  pubertás korában a leíró stílus általában keresetté, fel- 
lengőssé válik. Különösen az intuitív típusú tanulók vetik el 
a sulykot s a maguk belső bizonytalanságát, homályos, tiszta 
körvonalakat nem, látó, szentímentalizmusra hajló érzelemvílá- 
gát vetítik rá a leírandó anyagra. Ezek leírás szempontjából 
általában gyengék. De mind a két típus a 14. év végén, gyak
ran csak azután közelítik meg a tanuló, leírásfokát. íme egy 
példa, A  nádas. (Részben Toldi nyomán, részben személyes 
benyomások alapján.)

F. G. IV. oszt. 14. éves.

Nem haitik semmi nesz a nádasban, Csak néha-néha ingatja meg a 
szél a sűrű nádat. A  karcsú nádszálak elkezdenek rezegni, először csak 
kicsit, később a rezgés mind erősebb lesz. Egymáshoz verődnek, síró han
got adva. A  nádas lakói mind fölíjednek. A  békák ki-kídugják a fejü
ket a vérre boruló, letört nádszálak alól és rákezdík szomorú, egyhangú 
és a nádas életére mégis oly jellemző kuruttyolásukat, A  tücskök meg
látják a hold tányérját és abbahagyják nádszálról nádszálra való ugrán- 
dozásukat. Állati ösztönükkel megérzik az alkonyat szépségét, egyhangú 
cirpelésükkel adnak kifejezést áhítatuknak.

A  szárcsa most láhol ki a süppedékes zsombékból. Vadkacsa, bíbic 
fészkére igyekszik. Csak a gólya áll még ott féllábon az ingovány szélén.

A  szóbeli leírás általában nehezebben megy, mint az írás
beli. Már évek óta, ha a szóbeli leírást akarjuk gyakoroltatni, 
úgy járunk el, hogy versenyelőadásokat rendezünk a tanult 
leíró olvasmányanyagból. A z előadásra jelentkezni lehet. A  je
lentkezők, akik erre tudatosan készülnek, az osztály melletti 
szobában várakoznak, míg egyenként beszólítjuk őket s verse
nyeznek pl, a Balaton télen, vagy nyáron, Alföldi tanya, Hor
tobágy s egyéb földrajzi kép leírásával. Az osztály mond véle
ményt előadásukról s a tanárral közösen megállapítják jól vé
gezte-e feladatát az előadó. Ez az eljárás a növendékek közt 
igen kedvelt s elég jó eredményt lehet vele elérni.

Szólnom kellene még az értekező, a kritikai stílus fejlődé
séről, Erről ebben a korban kevés a mondanivalóm. Ennek esi-
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ráját abban látom, mikor már 10 éves korban feltesszük a 
kérdést: ,,Mí tetszett az olvasott mesében és miért tetszett?“ 
Ezt a kérdést 10 éves korban még fel kell tennünk, hogy fele
letet kapjunk, spontán nem nyilvánul meg. Általában csak tet
szésének, vagy nemtetszésének szokott a gyermek spontán ki
fejezést adni e korban. A  12— 13 éves tanuló tetszésének okait 
már önként kezdi fejtegetni, de határozott és önálló véleménye 
csak a 14 év végén, sőt még azon túl bontakozik ki.

Az önálló vélemény kialakulását, ennek szóbeli és írásbeli 
kifejezését rendkívüli módon fokozza a csoportoktatás, amely- 
lyel most második éve foglalkozunk, kísérletezünk. Erről azon
ban majd máskor.

Ha a szóbeli és írásbeli kifejezésekre vonatkozó megfigye
léseket összegezzük, akkor kb. így alakulnak:

Az élmény 

A  recepció 

A  megfigyelés 

A  leírás

10— 12 év
egocentrikus
egyszerű
adatszerű
részletező
felsorolásszerű

szkematikus 
kevés motívum 
realisztikus 
v. beleélő 
fantázíás

13— 14 év 
sokfelé ágazó 
elmélyülő 
képszerű 
összefogott
egységes szempontból 

felfogott
gyakran életképszerű 
idealisztikus 
gyakran fellengős

Mindezek a megfigyelések sokféleképen eltolódnak a fejlő
dést gátló vagy elősegítő körülmények folytán, A  legjellegze
tesebbek az eltolódások a logikus és az intuitív típusok fel
fogása között, A  logikus típus gondolatláncolataí azonban sem
mivel sem értékesebbek, mint az intuitív hirtelen rálátása. Az 
előbbi típus a gondolkodó, az utóbbi a művész eszközével él. 
Adottságok ezek, amelyeket a pedagógusnak tudomásul kell 
vennie, s módot kell nyújtania arra, hogy a tanuló a maga 
irányában fejlődhessék. Vannak időszakok, mikor az eltolódá
sok kisebbek, s mikor erősebben észrevevődnek. A  legjobban 
összemosódnak még a határok a pubertás korában. Az eltoló
dások tekintetbevételével tehát az előbbi megállapítások nagy 
általánosságban értendők.
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A serdülőkor mozgáskultúrájáról/

írta: Szentpál Olga.

Mai feladatom: a serdülőkor mozgáskultúrájával foglal
kozni; kifejteni munkánk általános pedagógiai indokát és gya
korlati szempontjait; végül is szemléltetően bemutatni, amit 
szóban elmondok.

Szülők és pedagógusok tudják, hogy az emberi élet tize
dik évétől tizennegyedik évéig terjedő kora válságokkal teli, 
problematikus, de éppen azért a nevelőt különösen vonzó és 
érdeklő életkor. Mozgáspedagógusok számára felelősségteljes 
és nagy körültekintést igénylő feladat a serdülő gyermeket 
fizikailag és pszíchikailag egyaránt oly módon befolyásolni, 
hogy fejlődését hasznosan elősegítsük. De e feladat egyúttal 
hálás is, mert meggyőződésem szerint, a mozgáskultúra sokkal 
használhatóbb eszköz e téren, semmint azt még általában fel
ismerik.

A  hivatalos, iskolai torna az utóbbi években nagyon sokat 
tanult tőlünk mozgásművészekíől —  így formaérzéket és az 
úgynevezett lazítást is — , de talán még mindig nem eleget. 
A  jövő iskola testkultúrája meggyőződésem szerint az a test
kultúra, mely a higiénikus szempontokat a pszichikaiakkal 
tudja telíteni.

A  mi munkánkban a testi és lelki vonatkozás egymásban 
kölcsönösen feloldódik, s így a testi és lelki eredmény is köl
csönhatáson alapul.

Ha a testi jelenség megfigyeléséből indulunk ki, meg
állapíthatjuk, hogy a serdülök mozgástípusa magában foglalja 
a gyermekek és felnőttek mozgásának több sajátosságát. A  
serdülő mozgás a gyermeki és felnőttmozgás kiegyenlítetlen ta
lálkozása.

A  gyermek mozgástípusára nézve jellemző a gyakori és 
cél nélküli mozgás ingere. Az igazi gyermek akkor érzi jól 
magát, ha korlát nélkül és gyakran észszerű indok nélkül mo
zoghat. Dobol az ablaktáblán, rugdossa az asztallábat, boxolja 
szomszédját a padban vagy játszik a ruhája gombjával, izeg- 
mozog és fészkelődík, A felnőtt tipikus mozgásélete ezzel ellen
tétben nehézkes, túl takarékos, óvakodik a túl tág, túl nagy 
mozgástól. A  normálzónán belül az apatikus hajlamú gyermek 
még mindig többet és céltalanabbul mozog az írrítatív fel
nőttnél.

A  serdülő mozgásában megtaláljuk egyrészt a gyermek 
szapora és racionális szempontból fölösleges mozgását, a má-

1934. március 23-i előadóesténken elhangzott előadás.
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sik oldalon azonban a felnőtt gátoltságát és mozgásbeli taka
rékosságát. A  két ki nem egyenlített körülmény hozza létre a 
serdülők mozgásának esetlenségét és groteszkségét. A  serdülő 
belebotlik saját lábába, neki megy az ajtónak és felborítja a 
poharakat. A  serdülőkor e groteszk jelenségeit tisztára kül
sőleg is kiegyenlítőén befolyásolja a helyes mozgáskultúra.

A  mi munkánk feladata a gyermeknél a fölös mozgás
ingernek formát és értelmet adni, a mozgás gyönyörűségét fo
kozni úgy, hogy amellett ez a mozgás minden más szempont
ból is hasznos legyen: a higiéné, a fegyelmezés, az öntevé
kenység stb, szempontjából is. A  felnőttnél a feladatunk ellen
kező előfeltételekből indul ki. Itt ki kell váltanunk a mozgást, 
még pedig úgy, hogy a spontán nem szívesen mozgó felnőttet 
a kész művészi forma járható útjára utaljuk. A  serdülőnél a 
munka kettős. Egyrészt fel kell használnunk és le kell vezet
nünk a fölösleget úgy, hogy az izom- és idegkészséget fejleszt
jük, a helytelenül alkalmazott, ügyetlenül beidegzett attitűdöt 
takarékossá és célszerűvé tesszük; másrészt, hogy a kezdődő 
helytelen mozgásgátlásokat kiküszöböljük.

Hogy megfelelően megmagyarázhassam, miben áll ez a 
mozgáspedagógiai munka, pár szóban emlékeztetnem kell rend
szerem felépítésére. A  tisztára technikai, a tánc gimnasztikái 
munkán kívül a mozgás időbeli, térbeli, és erőbeli vonatkozá
sainak megfelelően van ritmikánk, plasztikánk és dinamikánk. 
A  tanmenetet a kifejezéstan, azaz a tulajdonképeni tánctanu
lás fejezi be, mely gyermeknél és serdülőnél a táncjáték for
máját ölti.

Csak a női mozgásművészetí munkáról beszélek, bár a 
leányokkal végzett munkánknak megfelelően van a fiúk szá
mára is egy mozgásművészeti tanmenetünk, mely mentes min
den femínin vonástól és nem kevésbbé értékes pedagógiai esz
köz lehetne, ha értékeit felismernék.

Ha a mozgásművészet technikai vonatkozásait tekintjük, 
tudnunk kell, hogy a gyermek teste rendkívül képezhető, nyú- 
lékony és hajlékony, ezzel szemben már arányainál fogva is, 
bár tágan, de mégis szaggatottan kurtákat mozog. Olyan a 
gyermek teste, mint a lazán összeillesztett s ezért ki nem 
egyenlített szerkezet. Ezzel szemben a felnőtt fizikuma —  kellő 
tréning híján — olyan, mint a berozsdásodott szerkezet. Ha 
nem idejekorán képzett test, akkor csak korlátolt és beídeg- 
zett izommunkára használható. A  serdülőnél a mozgás kötet
lensége mellett találunk megrögződéseket, keménységeket. Itt 
egyesítenünk kell a gyermeki mozgás frissességét és alkalmaz
kodó képességét a felnőtt mozgás dekoratív lehetőségeivel és 
kiegyenlítettségével.

Ami a tér szempontját illeti, a gyermek tér érzéke igen 
szabad és öntudatlan, A  gyermek szeret kötetlenül szalad-
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gálni, határozott irány és beosztás nélkül, mint a kölyökkutya. 
A  felnőtt a térrel szemben kifejezetten elfogult. Nem mer meg
mozdulni, mihelyt a saját teste közvetlen teréből kellene kí- 
helyezkednie. A  tér számára idegen, a térbetöltés örömét nem 
ismeri. A  serdülő a térrel szemben tétova. A  féktelen ugrán- 
dozás és az elfogult meglapulás között ingadozik.

A  mi feladatunk, hogy a serdülő gyermek megbarátkozzon 
a térrel. Megtanuljon örülni annak, hogy szabadon mozoghat. 
De egyúttal megtanulja, hogy a térnek akkor van lelke, ha 
beosztjuk, átéltetjük, kiegyensúlyozzuk, ha ritmust viszünk bele. 
Megtanulja, mily érdekes harmonikus vonatkozás lehetséges a 
test tagjai között, hogy bármely testrész elmozdulása maga 
után vonja a többi részvételét. Megtanulja, hogy mily gyö
nyörűség szabadon mozogni, ha ezt a szabad mozgást az ön
uralom szabályozza valamely szép cél érdekében.

Áttérve az idő szempontjára, a szorosabb értelemben vett 
ritmikus vonatkozással kapcsolatban meg kell állapítanunk, 
hogy a gyermek az idő egymásutánjában szereti a kötetlen 
összevisszaságot és lehetőleg a gyors tempót. A  felnőtt ezzel 
szemben hajlama szerint inkább lomha. Ha kötöttségről van 
szó, ragaszkodik az egyenlő és középlassú tempóhoz. Négy 
gyors hangra a gyermek kezdetben inkább fog ötöt vagy hatot 
lépni, a felnőtt kettőt vagy hármat. Maga a ritmus fogalma 
absztrakt és így formailag könnyebben hozzáférhető a felnőtt
nek. A  serdülő már szívesen fogadja a ritmikus absztrahálást, 
de még benne van a mozgáshajlam. Talán semmivel sem köze
líthető meg a serdülő oly könnyen, mint a ritmussal. Azonban 
ennek a ritmusnak nem szabad gépies ritmusnak lennie, ezt 
nyomatékkai szeretném hangsúlyozni. A  mi közép- és elemi is
koláinkban bevezetett ritmikus tornaoktatás merőben zeneíet- 
len, gépies ritmusokkal dolgozik. Amikor mi, Dalcroze követői, 
tizenhat évvel ezelőtt kezdtük átvinni a kőztudatba a ritmikus 
torna fogalmát, mindig jó zenei ritmusokra gondoltunk, nem 
pedig arra a tökéletesen amuzikális nyers metrum kíverésre, 
amire az iskolákban azóta bevezetett úgynevezett ritmikus torna 
alapul. A  gépiesen kötött ritmus csak szolgai alkalmazkodást, 
passzív beletörődést kíván a mozgó embertől, ellenben a zenei, 
frazírozott, átéltetett ritmus aktív munkát, velerezdülést és 
belső alkotóképességet követel. Sajnos, ezen alkalommal nincs 
idő arra, hogy ezt az érdekes és szerintem pedagógiai szem
pontból oly fontos elvet bővebben kifejtsem.

Még néhány szót az erő, a dinamika szempontjáról. A  
gyermek általában rendezetlen hangsúllyal mozog, és hiány
zik mozgásából a fegyelmezett erő. A  halkság iránti érzéke 
csekély. A  felnőtt dinamikája egy kifejezéstelen középzónán 
mozog. A  serdülő ember úgyszólván nem tudja hova tegye 
erőit, nem tudja, mit kezdjen túláradó vitalitásával, melyet
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restel szabadon kiélni, A  mi feladatunk a dinamika terén, meg
tanítani a dinamikai átmeneteket, rávezetni a kis különbségek 
megérzésére. Csak ha a kicsit átéli a növendék, tudja értékelni 
és megfelelően kifejezéssel megtölteni a nagy különbséget is.

Munkánk a gyermeknél a mesejátékban kulminál. A  gyer
mek számára a beleélés nem probléma. Szívesen játssza el a 
kis dadát vagy kis katonát, a lovat, halat vagy madarat, a 
virág nyílását, a felhő vonulását. Boldog, ha kiélheti belső él
ményeit és megjelenítő hajlamát s e téren nincs a mozgás
ban gátlása. Igaz, hogy hiányzik a realizálási kontrollja. Ez 
alatt azt értem, hogy nem jön annak tudatára, hogy mozgása 
nem bír kifejező értékkel, hogy másvalaki a látott mozgás 
alapján nem értheti meg azt az élményt, ami a mozgás mögött 
rejlik, csak önmaga számára mozog és nem törődik mozgása 
közérthetőségével. A  felnőtt fantáziája ezzel szemben roppant 
gátolt. Belső élményeit mozgásban kiélni egyszerűen nem meri. 
Mozgáskedvét inkább egyszerű absztrakt formában éli ki, tehát 
például a társastánc (szalontánc) formájában. A  művészi vagy 
akár csak művészies realizálással szemben roppantul kötött; 
a kifejező gesztustól idegenkedik. A  serdülő a fantázia terén 
lényegében közel áll még a gyermekhez, de nem akar gyer
mek lenni. Fantáziája könnyen vezethető, de csak akkor, ha 
ez nem gyermekies formában történik, hanem már igénytelje- 
sebb, absztraktabb, tehát felnőttesebb formában.

A  mi feladatunk, hogy a serdülőnek nyílt igényét a maga
sabb, érettebb forma iránt és rejtett igényét a fantáziajáték 
irányában egyaránt kielégítsük. A  serdülőnél egyaránt prak
tizáljuk az absztrakt tánci formát és tárgyi megjelenítéssel 
telt táncjátékot.

Az általános pedagógia szempontjából feladatunk, keresz- 
tülsegítení a serdülőt élete súlyos kritikus periódusán. A  ser
dülő kort jellemzi, hogy gátlások torlódnak benne ott, ahol 
a gátlás nem előnyös és gáttalanságok, ahol gátra volna szük
ség. A  mozgásművészetí pedagógia e téren lényeges, talán 
döntő munkát végezhet. A  fizikai higiénét egyesíti a pszichi
kaival, a fizikai edzést, kiegyenlítést és levezetést a pszichi
kai erősítéssel, egyensúlyozással és kiéléssel. Mindig úgy, hogy 
gátakat rombol és gátakat emel. Erős, öntudatos, fegyelmezett, 
érző, de nem érzelgős, ellenálló, de nem durva, öntudatos, de 
nem hiú embert akar nevelni.
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A cserkészet a 10—14 éves korban.

írta: Kosztolányi István dr.

Egy évszázad telt már el a keresztesháborúk megindítása óta 
és még nem tudtak számottevő eredményt felmutatni. Túl reá
lisan fogtak hozzá az ideál megvalósításához, amely aztán tel
jesen elsikkadt a gyakorlati kivitelben. Fájt a lelke minden 
szépért és jóért lelkesedő embernek és különöskép fájt az if
júságnak, hogy a Krisztustól járt földön még mindig, pogány 
él. Nem tetszett az ifjúságnak a felnőttek kereszteshadjárata, 
másmilyennek képzelte ezt el és elképzelése tetszést talál az 
ideálisan gondolkodó nagyoknál is és ilyen körülmények közt 
indul meg a gyermekek két keresztes hadjárata, hogy amit a 
felnőttek elrontottak, azt majd ők helyrehozzák, megvalósít
ják azokat az eszméket, amiket a felnőttek csak álomnak néz
nek, Üj rendet, új életet hoznak a Szentföldre, amit újra 
szentté tesznek nemcsak azáltal, hogy kiűzik onnét a hitetle
neket, hanem majd igazi szentek fognak járni ezen a földön, 
akik cselekedeteikben, életükben fogják bemutatni a megvaló
sult eszményeket,

Hasonló, ha nem is mindenben egyező' az új ifjúsági moz
galmak megindulása is a világháború előtti évtizedben, A  fel
nőttek társadalma ideálokat emleget, békepalotát emel, örök 
békéről álmodik, miközben vérrel festi be a békepalotát, négy 
év csatazajával keltegetí a békét és az általános és kölcsönös 
gyűlöletben nem veszi észre, hogy a békét megölte. Nem veszi 
észre, hogy az az út, amelyen az európai szellem haladt, zsák
utcába jutott, itt nincs más út, mint visszafordulni és más ki
járatot keresni és nem hiába döngetni az elzárt utat és vak 
fejjel neki menni a falnak. Őszintének kellene lennie önmagá
val szemben és bevallani a fényes technikájú XIX. századnak 
azt, hogy minden elsőrangú eredménye mellett is csődbe jutott 
a kultúrája, mert az embereket nem jobbá, hanem aljasab
bakká tette. Minden találmánynál megáll és azon gondolkozik, 
hogy lehet azt gyilkolásra beállítani. Mindenben és mindenütt 
csak anyagot lát, mindent csak kézzel akar megfogni és nem 
tudja észrevenni, hogy ott mélyen lent a lélek nyög kimond
hatatlan sóhajtásokkal. A  nyugati kultúra csődjéről beszélnek 
azok, akik a zsákutcába jutva ki tudják nyitni a szemüket 
és látják, mint torpan meg a zsákutcába jutott tömeg,

E Kasszandrák mellett vannak ihletett szavú váteszek, 
akik vísszát kiáltanak és más úton próbálnak ideálokat meg
valósítani. Az életeszményt nem a tudás mindenhatóságában 
látják egyedül, hanem másfelé is keresik. A  nagy tömegben *

* 1934. április 6-i előadóestünkön elhangzott előadás.
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kevesen hallják a váteszek szavát, de az ifjúság meghallja és 
utánuk indul, hiába mosolyogják le őket cinikusan, ködkép- 
kergetőknek nevezve, mert szentül hisznek egy új, jobb és em
beribb világ megvalósításában. Különböző1 neveken ifjúsági moz
galmak indulnak meg mindenfelé, melyek még csak azt tud
ják, hogy mit nem akarnak, de hogy mit akarnak, még nem. 
Tapogatódznak, kivezető utakat keresnek, mikor végre zseniá
lis meglátással Baden-Powel 1908-ban rátalál a helyes útra és 
megfogalmazza azt, amit eddig nem tudtak kifejezni, csak érez
ték és így születik meg a cserkészet. Az ifjak ezrei csatla
koznak a mozgalomhoz. A  cserkészek száma ma 2,269,545, 
ami az előző évi számhoz viszonyítva 230,198 gyarapodást je
lent. A  cserkészet mögött már világsikerek vannak, eredmé
nyeket mutat fel, amik mellett nem lehet elmenni behúnyt 
szemmel. Azt kell tehát kérdeznünk, hogy mi a cserkészet, 
hogy ennyire megfogta az ifjúság lelkét? Választ hiába kere
sünk erre, mert nem lehet adni. Vagy meg tudom-e mondani, 
hogy mi az élet? Mert a cserkészet élő eleven valóság, maga 
az élet. Ha mégis meg akarom érteni a cserkészetet, kutatni 
sikerének okait, akkor oly ifjúsági mozgalomnak kell tartani, 
amely szükségszerű következménnyel nőtt ki a XIX. század 
csődbe jutott eszményeinek káoszából. Továbbmenve nézhetem 
a cserkészet anyagát: a gyermeket, nézhetem eszközeit, néz
hetem módszerét és végül nézhetem a vezetőt, aki formálja a 
gyermekben a cserkészt a cserkészet eszközeivel és módsze
rével. így talán sikerül közelebb hozni a cserkészetet, mint 
élő valóságot, ha nem is tudom teljes lényegében felfogni.

A  cserkészet a gyermekben nem játékot, nem kis felnőt
tet lát, hanem egy teljesen zárt világot, akit a saját törvényei 
alapján kell megközelíteni. Hogy könnyebben megérthessük a 
cserkészetet, emlékezetünkbe kell idézni, hogy a 10— 14 éves 
kornak, amelynek cserkészetéről szólunk, két színezete van. 
A z egyik kor tart a 10—-12 évig, a másik pedig a 12— 14 évig. 
Az első korszak beleesik abba a korba, melyet második gyer
mekkornak, az utóbbi pedig abba, amelyet serdülő kornak ne
veznek.1 A  10— 12 éves fiú élete az igazi fiú élete. Fantáziája 
vadul működik, csupa tevékenység, nem ismeri a különbséget 
a valóság és a lehetetlenség között. Életét a mesén keresztül 
nézi és a játékban valósítja meg. Szeret és gyűlöl, az erő im
ponál neki. Erkölcsi élete inkább az ösztönök benyomása alatt 
áll.1 2 Vezetése nem probléma, azért a gyermek természetes 
helye a család, mert a szülők Istentől kapott ösztön folytán 
érzik, míg a nevelő elsősorban tanulás révén tudja, hogy mi
kép kell a gyermeket nevelni.3 Csakis abban az esetben kerül-

1 Claparède: Gyermekpszichológia és kísérleti pedagógia, 89. old.
2 Nagy László: A  háború és a gyermek lelke, 130. old.
3 A  cserkésztiszt, 24. old.
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jön ki a gyermek ebben a korban a családból, ha a gyermek 
nevelése a családban a mostoha viszonyok folytán nem volna 
lehetséges. Hagyjuk meg a családnak a gyermeket addig, amíg 
az élet onnét ki nem szólítja, mert a gyermek csak addig 
gyermek, míg bent él a természetes környezetében, a család
ban. A  cserkészet ebben a korban még nem foglalkozik a fiúk
kal, csak 12 éves korban veszi át a családtól a gyermeket, 
akkor, amikor a nevelése már problémákat okoz és az élet 
maga hívja ki a gyermeket a családból és ekkor viszont nem 
szabad visszatartani, ha menni akar. A  12. évet lehet annak 
a határnak venni, ahol megkezdődik a nagyarányú fejlődés: 
testben és lélekben. Megszűnik a mosolygós arcú gyermek, 
hogy helyet adjon a problémákon tépelődő ifjúnak. Most is 
cselekszik, de cselekedeteit már az értelmi és erkölcsi motí
vumok kezdik irányítani. Önmagát kezdi boncolni. Fantáziá
ját önmaga korlátozza, olvasmányait önmaga végigéli, folytatja 
azt, azért indulnak meg ekkor talán a bizonyítvány hatása alatt 
a külföldi expediciók, alakulnak meg a betörőbandák. Kritizál 
és ebből kifolyólag kísebbedik előtte az otthon tekintélye. Érzi 
növekvő erőit, ezért durva édesanyjával és csak a nagyobb 
erő és tudás előtt hódol meg. A  14, év felé aktivitása csökken, 
lustaság vesz erőt rajta, mindent csak „szeretne” , de semmit 
sem akar, Egyedüli tekintély csak önmaga. Szexuális élete is 
ébredezik és ez bizalmatlanná és zárkózottá teszi.4 A  cserké
szet ennek a fiúnak való. Az igazi, klasszikus cserkészet a 
12— 14 évet foglalja magában, mert az előző korszak a szük
séglet következtében a kisfiú mozgalom keretébe tartozik, míg 
e koron túli cserkészet egy ideig az értelem erős fejlődésével 
kapcsolatban a 16 éves korig a cserkészetben inkább az ér
telmet lekötő problémákkal foglalkozik, a 16— 18 év pedig a 
rovermozgalom keretébe tartozik.

A  további tárgyalás alapjául ezt a kettős felosztást kell 
elfogadnunk, amit a cserkészet a gyakorlatban már meg is 
valósított és külön kell beszélni a kisfiú mozgalomról és külön 
pedig a cserkészetről. Az előbbi a kisfiút a 10— 12. évek alatt 
foglalkoztatja és erősen kell hangsúlyoznunk, hogy ez nem 
cserkészet, hanem csak előkészítés a cserkészetre. A  cserké
szet pedig 12 éves korban kapja meg a fiút vagy a kisfiú- 
mozgalomtól vagy egyenesen a családtól.

Ezek után nézhetjük, hogy mik a cserkészet eszközei előbb 
a kisfiú-mozgalomban és azután a cserkészetben. A  kisfiú
mozgalomnak nálunk három formája van: az apród, a farkas
kölyök és a kiscserkész. Mind a három; megegyezik abban, 
hogy nem cserkészetet akar adni, hanem mesét, j átékot. Mind 
a három a fantáziát akarja megfogni vagy a kis magyar hő-

4 A  cserkésztiszt, 2— 5. old.
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sökön keresztül vagy az őserdő vadállatjain át, vagy más me
sével, Példákat lát maga előtt a kis fiú és ő maga is igyek
szik cselekedni hasonlókép, megvalósítani, tovább élni a mesé
ket, Csillog a szeme, mikor hallja a meséket, mert magát látja 
a hősben. A  játékban igyekszik fantáziáját kiélni, azért a já
ték a mese mellett nagyon fontos szerepet játszik a kisfiúnál, 
mert a játékban valósítja meg a meséket. Társaiban életét for
máló eszközöket kap maga mellé, akik szintén ugyanúgy lelke
sednek, mint ő, ugyanannak a célnak a megvalósítására töre
kednek, amire ő törekszik, hogy egyszer feltehesse a cserkész- 
kalapot. Az apródmozgalom nyugodtabb tempójával inkább a 
vidéki gyermeknek felel meg, a farkaskölyökmozgalom pedig 
az idegesebb nagyvárosi gyermeknek, mivel exotikussága job
ban tudja izgatni a fantáziáját, míg a kiscserkész mozgalom 
egy-két iskolában készíti elő a fiúkat sajátos rendszer nélkül 
a cserkészetre.

Fokozottabb tempóban folytatódik a munka a cserkészet
ben a gyűléseken. A  tíz törvényben megkapja azokat az er
kölcsi alapokat, amelyeken felépülhet a cserkészélet. Kirándu
lások, kemény próbák, hikek, táborok, feladatok, játékok, meg
beszélések az eszközök, melyek formálják a cserkészt. A  leg
nagyobb formáló ereje a cserkészetben lévő aktivitásnak van, 
amelybe a gyermek most bekerül. Nem ér rá másra, mint a 
cserkészetre. És itt sokszor baj szokott előállni, miért össze
ütközésbe kerülhet ez az aktivitás az iskolai munkával. De a 
parancsnokával folytatott megbeszélés visszazökkent! a helyes 
vágányba, mert megérti, hogy a cserkészet aktivitása csak esz
köz arra, hogy fejlődjék benne a cserkészídeál: az emberebb 
ember és a magyarabb magyar, és ezért iskolai kötelességeit 
is teljesen el kell végeznie, mert ez is hozzátartozik a cser
készhez.

A  büntetés és a jutalom is szerepelnek a jellemnevelés 
eszközei között. A  jutalomnak nagy szerepe van minden ne
velési módszerben, a cserkészet sem nélkülözi. A  jutalmat, 
mint eszközt és nem mint célt használja. Aki megteszi a rá
bízott feladatot, az csak a kötelességét teljesíti, ezért juta
lom nem jár. Nagyon fontos ennek a hangsúlyozása ebben a 
korban, mert a gyermek hajlandó azt hinni, hogy csak akkor 
tegyen jót, akkor teljesítse a kötelességét, ha ezért jutalmat 
kap. A  jutalom, mint eszköz a pontozásban szerepel. Verseny
ként van beállítva valami, pl. pontos megjelenés a gyűléseken, 
a tanulás az iskolában. Hosszú időn át folyik a verseny és 
aki a legtöbb jó pontot éri el, az kap jutalmat. A  jutalom a 
legtöbbször erkölcsi és nem anyagi, hogy így is észrevegye a 
szellem, a lélek fölényét az anyagon. Hosszú ideig tart leg
többször az ilyen verseny, hogy fokozódjék a kitartása, észre
vegye, hogy az eredményért dolgozni kell hosszú időn át. A
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büntetésnek a szerepe a cserkészetben egészen alárendelt jel
legű, mert önkéntessége ezt kizárja. Aki cserkész, az önként 
cserkész és ha valami nem tetszik benne, kiléphet, nem kell 
megtartania. A  büntetésnek a nevelő hatása érvényesül csu
pán, fenyítésre nincs szükség. Heves, durva a játékban, egy
két percre kiáll és gondolkodik azon, hogy miért nem lehet 
így játszani. A  büntetés nevelő hatása azon alapszik elsősor
ban, hogy belátja helytelen cselekedetét és ezért készségesen 
viseli el a büntetést, amit vezetője, vagy amit önmaga ró ki 
helytelen cselekedetéért. A  12— 14 éves gyermek a maga cse
lekedeteit, ha belátja azoknak a helytelenségét, sokkal szigo
rúbban ítéli meg, mint a vezetője.

A  jellem kifejlesztésében nagy szerepe van még a napi 
jócselekedeteknek. Minden nap közelebb kell jutnia az élet
eszmény kialakításához. Ennek a negatív útja önmagunk ellen
őrzése, a folytonos lelkiísmeretvizsgálat, pozitív útja pedig az 
építés a jócselekedetek elvégzése által. A  jellem kialakításá
ban stagnálás nem lehetséges, mert a 12— 14 éves fiúnál a 
megállás egyenlő a hanyatlással, ezért minden nap jócseleke
detet kell végeznie és pedig míg ezt a hajlamot, készséget meg 
nem szerezte, ellenőrzés mellett végzi s mikor ez vérévé vált, 
akkor majd magától teszi ezt. Jócselekedetnek számít minden 
cselekedet, ami nem kötelesség. A  jócselekedetek önkéntes, 
naponkénti elvégzése teszi a fiút cserkésszé, mert aki arra a 
magaslatra felemelkedett, hogy csak akkor jellemes, akkor több 
ember, ha mindig, minden körülmény között tud jót tenni és 
nem csak esetlegesen, mikor jókedve van vagy mikor eléje 
kerül valami, abban a nevelés befejeződött, az megértette a 
cserkészet célját és lényegét, az cserkésszé vált, mert a cser
készet a több embert, a jobb embert tűzte ki elérendő célul.

Külsőséges eszköz a cserkészetben az egyenruha. Nem a 
ruha teszi a cserkészt, érvényes itt is, de nem lehet kiaknáz 
zatlanul hagyni semmit sem, ami közelebb hoz a célhoz. Fo
kozza az öntudatot a gyermekben, mert tudja, hogy amikor 
cserkészruhában van, akkor figyelik és nem Jóska, Feri cse
lekszik benne, hanem a cserkész. Érzi, hogy nem egyedül van, 
hanem mögötte ezrek és ezrek állanak s minden cselekedete 
ezekre is kihat. A  cserkészruhában több, mint a civilruhában, 
ezért lépdel boldogan a cserkészruhában, mert a több embert 
érzi magában s azt hiszi, hogy ezt mindenki látja s minden 
szem csak őreá tekint. Ebben rejlik az egyenruha nagy neve
lői értéke.

A  12— 14 éves fiú, miután kimegy a családból, még nem 
tud beilleszkedni a nagy közösségbe, ide átmeneti időre van 
szüksége, természetszerűleg keresi a magához hasonló korú 
fiúkat és ezekkel egy szűkebb körű társadalmat alkot. A  ve
zetést itt magához ragadja az egyik fiú, aki a feje lesz ennek
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a kis társaságnak, sokszor bandának, ennek engedelmeskedik 
mindenki, mert ennek a tekintélye előtt, amely tekintély vala
mely egyéni kiválóságán alapszik, meghódol mindegyik fiú. 
Ezt a természeti adottságot használta ki Baden-Powel, amikor 
a cserkészetbe beállította az őrsi rendszert. 6— 8 tagból áll az 
őrs. A  vezetője rendszerint valamivel idősebb mint a többi, 
hogy így már is felette álljon a többinek és tekintélyét már 
ez is alátámassza. Ez az őrs most külön egység önálló élettel. 
A  fiú, amit most csinál, azt azzal a gondolattal teszi, hogy 
mögötte ott áll az őrs. Mit szól hozzá az őrs, ha ezt megcse- 
lekszí? Dicsőséget vagy szégyent hoz az őrsre? Az őrs, mint 
a legkisebb társadalmi egység teljesen egységesen cselekszik, 
ezért kénytelenek az őrs tagjai lemondani a saját akaratukról, 
mert itt csak az őrsnek van akarata, amely akarat pedig az 
előzetes megbeszélés folyamán alakult ki. Fokozza az őrsök 
közötti verseny a munkaképességet, hogy valamiben első le
hessen. Nagy a felelősség a végzett munkáért, mert önállóan 
kell végeznie mindent. így válik az őrsi rendszer a cserké
szetben nagyjelentőségű eszközzé, mert megtöri a családból ki
kerülő gyermek akaratát, beállítja munkáját egy nagyobb egy
ség szolgálatába, az önállóság, felelősségtudat növekszik benne 
és így lassankint igazi szociális lény lesz a 12— 14 éves gyer
mekből.

A  legnagyobb nevelő eszköz a vezető kezében a cserkész- 
tábor, amely ebben a korban csak állótábor lehet, mivel a ne
hezebb mozgó vagy vízítábort nem bírja ki a gyermek fizikuma 
és ezek az állótábort szükségkép feltételezik. A  tartama en
nek a tábornak nem lehet több 3 hétnél, mert a gyermek ekkor 
már haza vágyódik. De ennyi idő elég is, hogy a cserkészet 
minden szépsége, mint elevenen ható erő, a természettel pá
rosulva kifejtse hatását a gyermek fogékony lelkére. A  cser
késztábor komoly munka a gyermek számára. Nehéz problé
mák merülnek fel előtte, amiket meg kell oldania: beleszokní 
az együttesbe, mert akárhányszor is volt együtt cserkésztársai
val iskolában, gyűléseken, kirándulásokon, ez csak futó jellegű 
volt. Az őrsben már megkezdődött ez a beszokás, de most vá
lik el, vájjon sikerült-e? Most gyakorlatilag kell bemutatnia, 
hogy alkalmas-e nagyobb együttesben együtt dolgozni, meg kell 
mutatnia, hogy szociális lény. Ez talán a legnehezebb kérdés 
minden táborban. A  12 éves gyermek szociális köre a család, 
a családon kívül most észre kell vennie azt, hogy a család 
csak sejtje egy nagyobb organizmusnak. Ezt nem tudja meg
tenni, ha fiatalabb, mert ekkor főkép az anya utáni vágya tör 
ki és sírni fog az otthon után, vagy pedig a közösség szem
pontjából teljesen hasznavehetetlen lesz, mint évekkel ezelőtt 
egyik táboromban semmire sem lehetett használni az egyik kis 
gyermeket, mert minden munka alól kivonta magát és egyedül
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békaketreceket készített, amire pedig a tábornak nem volt 
szüksége, viszont mikor idősebb lett, nagyon hasznos tagja volt 
a tábor társadalmának. Szándékosan használtam fel ezt a ki
fejezést, hogy társadalom, mert a tábor nem csak ténylegesen, 
hanem a cserkészet célkitűzéseiben is társadalomként szerepel. 
A  „Magyar cserkészvezetők könyve” , ennek a világviszonylat
ban is első sorban álló pedagógiai munkának a meghatározá
sában a tábor kicsiben ugyan az, mint volt a honfoglalás.5 
Hazaalapítás kicsiben, annak minden nehézségével, problémájá
val. Ez a fiú országa, ahol minden munkát ő végez és minden 
őéreííe van. Itt gyakorlatilag megtudja, hogy miért fontos min
den dolog és miért nincs kicsiség. Hogy a legeklatánsabb pél
dát említsem: ha nem igyekszik a krumplipucolással, nem há
mozza meg teljesen, késik az ebéd, piszkos lesz az étel. —  A  
tábor igyekszik minél elzártabb lenni minden kultúrától, em
beri településtől, hogy a cserkésztörvények élését ne gátol
hassa semmi sem. A  laikus szemében a tábor különlegesség, 
amit okvetlenül meg kell nézni, esetleg szórakozás a nyaralás 
alatt, a táborozó cserkész „hercig” , pedig épp ezek a beállí
tások azok, amelyek alkalmasak arra, hogy tönkre tegyék a 
tábor nevelői munkáját, mert ha kiesik a tábornak a lelke, 
a cserkészelgondolás: akkor a tábor nem lesz egyéb jól-rosszul 
vezetett nyaraló telepnél, amelyre a gyermek csak rossz emlé
kekkel gondol, míg az emberektől elzárt helyen lévő tábor, 
ahol talán nagyon is mostoha fizikai körülmények között van
nak, de a cserkészszellem, munkáját nem gátolják külső hatá
sok, nagyon is kedves és eredményes tábor lehet. Egyik tá
borom emberi megítélés szerint nagyon is jó tábor lehetett 
volna, de épp a faluhoz való közelsége miatt, a kevesebb cser
készszellem érvényesülése miatt a legrosszabb cserkésztábo
rom lett, míg a következő év tábora ugyanazokkal a fiúkkal 
sokkal nehezebb körülmények között, épp a falutól való távol
sága miatt a legmélyebb benyomásokat hagyta hátra a fiúk lel
kében. A  tábor fegyelme, munkája, játéka sokban viszi előre 
a táborozó lelkét, de nem lehet megemlítés nélkül hagyni a 
tábor legnagyobb élményét a tábortüzet. A  napnak minden 
munkája itt szűrődik le, itt nyer megbeszélést minden, itt csat
tog fel a fiúk jókedve a legmagasabbra és mindez és minden 
egyéb a sötét estében felgyújtott tűzzel úgy égődík be a gyer
mek leikébe, mint a tűzaranyozás: örök élményeket kap a 
gyermek. Szent volt —  mondhatom így —  a gamászaí tábor 
tüze, amikor a tábortól való búcsúzáskor, az esti tábortűz után, 
a fiúk visszasomfordáltak a tábortűzhöz a fekvőhelyükről és 
emléket vittek el annak kioltott parazsából. A  legtöbb, a leg-

5 Sík Sándor: Magyar cserkészvezetők könyve, 118. old.
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nagyobb élményt adja a tábor, mert az egész cserkészetet él
mények sorozatába sűrítve adja a fiúk leikébe.

Nagyjából ezek lennének az eszközök, melyeket a cser
készet igénybe vesz. Most nézzük a cserkészet módszerét. Leg
főbb és talán azt lehetne mondani, hogy egyedüli módszere 
az, hogy a gyermeket gyermeknek veszi és korának megfelelő 
módon foglalkozik vele. A  10—12 éves gyermek mesében, já
tékban kapja vezetőjétől azt, ami fantáziáját a helyes irány
ban való cselekvésre ösztönzi. A  12— 14 éves gyermeket a 
cserkészet annak veszi, ami. Nem külsőleg emeli az erkölcsi 
színvonalát a gyermeknek, hanem annak leikéből, belsejéből 
indul meg a növekvés. Mindenben alkalmazkodik a gyermek 
ekkori természetéhez. Tabula rasa ekkor még a gyermek lelke, 
a cserkészet az élményekkel ír erre a táblára és ezek a prí
mér élmények kitörölhetetlenül vésődnek be a gyermek lei
kébe, Csak jót lásson, csak jót tegyen, csak jót éljen át a 
gyermek, mert ezek az első, serdülőkori, tudatos élmények az 
élet számára a sínelhelyezést végzik és a későbbi élet a most 
lerakott síneken szalad tovább. A  12— 14 éves gyermek má
sok után indul, mert imponál neki az erő, amit azok cseleke
detében és beszédében észrevesz. A  cserkészet szava ezért az 
erős ember szava, A  cserkészet „nem parancsol, még kevésbbé 
tilt (egyetlen mondata sem negatív fogaímazású), egyszerűen 
leír, konstatál: ez a cserkész".6 Aki nem úgy cselekszik, amint 
azt előírják a törvények, az nem cserkész. Nincs a gyermek 
előtt válaszút, vagy cserkész akar lenni és akkor minden vo
nalon teljesíti kötelességét, vagy ha nem teljesíti, akkor már 
nem cserkész. Az ilyen erős hangú beszéd a gyermeknek na
gyon imponál, mert ebből a beszédből szuggesztív erő árad ki. 
A  szuggesztív hatás nagy jelentősége ebben a korban érvénye
sül a legjobban, mert a gyermek nagyon befolyásolható, hisz 
kritikai érzéke még nem fejlett, amit más cselekszik, mond, 
azt jónak tartja, még ha erkölcsileg rossz is. Mily sokszor le
het azt tapasztalni, hogy a középiskola 1— 2 osztálya 3— 4 
osztályos korában teljesen megváltozik és ha a megváltozás 
okát kutatjuk, mindig megtaláljuk azt egy-egy hangadó fiú
ban, aki szuggesztív erejével néha valóságos terrort gyakorol 
az osztály felett.

A  cserkészet eredményességét nagyban előmozdítja annak 
önkéntessége. Ez az önkéntesség szelektál, lemaradnak azok, 
akik nem alkalmasak a cserkészmunkára. Nem mindenkinek, 
való a cserkészet. Ez azonban egyáltalában nem akarja azt 
mondani, hogy aki kívül van a cserkészeten, az silányabb 
anyag, mint a bentlévők. Sokszor talán fordítva igaz. Nem al
kalmas mindenki közös munkára, nem igénye minden egyesnek

Sík Sándor: A  cserkészet, 26, old.
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a cserkészet. Talán olyan robbanó temperamentumú, hogy nem 
tud egyáltalán a cserkészet korlátái közé beilleszkedni, vagy 
olyan a vezető természete, hogy ez nem felel meg neki. Ezek 
a dolgok nem tudatosak a gyermekben, ezeket valahogy ösz- 
tönszerűen megérzi s ezért távolmarad a cserkészettől, vagy 
ha belépett oda, akkor otthagyja azt rövidebb-hosszabb ottlét 
után. Amire valaki önként vállalkozik, azt örömmel végzi, min
den erejét befekteti a munkába és ezért szokott oly sodró 
ereje lenni a cserkészmunkának ebben a korban. Önkéntes 
munkavállalását fogadalommal erősíti meg, ez nagyban kivívja 
a fiú önérzetét, mert nagynak gondolja magát. Nő önbizalma, 
önérzete. Elég csak távoli figyelmeztetés a fogadalomra, cser- 
készmívoltára, már tudja, hogy mit kell cselekednie.

Élet csak élőtől származhatik, cserkészt csak cserkész ne
velhet. És itt rá kell mutatni arra a nagy szerepre, ami a 
cserkészvezetőre vár a cserkészetben. Sehol, semmiféle más 
nevelési irányzatban a nevelőre nem vár olyan nagy feladat, 
mint a cserkészetben. Itt a vezető valóban „forma gregis“ ,7 
amilyen a vezető, olyanok lesznek a cserkészei. Tudást lehet 
átadni jellem nélkül, más irányú nevelői tevékenységet is lehet 
kifejteni a jellem több-kevesebb tökéletessége mellett, de cser
készetet átadni, cserkészeket nevelni csak az tud, aki a szó 
legteljesebb értelmében véve cserkész. A  cserkészet törvényei, 
előírásai a vezetőre nézve is kötelező erejűek. A  cserkészetet 
a vezető nem prelegálja cserkészeinek, hanem velük együtt 
éli. A  gyermek rögtön megérzi, hogy a vezetője igazi cserkész-e 
vagy sem és ha észreveszi, hogy csak beszél a cserkészetről, 
de nem, éli azt, akkor beszéljen bár az angyalok nyelvén, nem 
nevel cserkészeket, A  vezető semmi olyat nem kívánhat a 
fiúktól, amit ő maga meg nem tesz. Sok és nagy áldozatot 
kell hoznia, amikor a táborban a gyermekek kedvéért lemond 
a kultúra áldásairól, sőt sokszor otthagyj a a családját is. Olyan 
munkát végez, amit nem lehet és nem is szabad megfizetni, 
mert tönkretenné a cserkészetet lényegében. Törhetetlen hit
tel és minden akadályon keresztülgázoló fanatizmussal, lelke
sedéssel kell bírnia, amit a sikertelenségek, okvetetlenkedések 
meg nem döntenek. A  vezető a megszemélyesített, megeleve
nedett cserkészet, aki a maga képére és hasonlatosságára for
málja a fiúkat. Mindenben igyekszik velük egy lenni s mivel 
sokszor nehéz férfinak a 10— 12 éves gyerek világát megköze
líteni, ezért a kisfiú-mozgalom ismer női vezetőket is, akik 
természetüknél fogva jobban megfelelhetnek ennek a feladat
nak. A  vezető munkáját eredményessé teszi még az, hogy csak 
annyi fiú tartozik alá ja, amennyinek a gondját tudja viselni, 
tehát 20—30 fiú. Ez nagyon fontos, mert a cserkészet nem

7 Péter 5., 4.
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tömegmozgalom, nem tömegneveiés, hanem egyéni nevelés és 
ez nagyobb szám mellett nem oldható meg. A  vezető és cser
készei között lévő viszonyt úgy lehetne a legjobban szemléle
tessé tenni, ha egyesítjük a tanár, a katonatiszt és a lelki- 
pásztor viszonyát alattvalóikhoz. Mindegyikből van bent va
lami a cserkészvezetőben, legtöbb van azonban a lelkipásztor
ból és ez abból eredeztethető, mivel a cserkészet egyéni ne
velést végez és ennek kapcsán sokszor kerül a vezető olyan 
helyzetbe, hogy a magánbeszélgetések alkalmával mélyebb be
pillantást nyer a fiú leikébe, megismeri annak problémáit és 
így akaratlanul is a lelkipásztor szerepét fogja betölteni. A  
fiú a vezetőben a több embert látja élete, tudása, tapasztalata, 
emberismerete miatt s igyekszik minél jobban hasonulni is 
hozzá, sokszor még külsőségekben is. A  cserkész és a vezető 
közt kifejlődik így a szeretetnek, a tiszteletnek az az áhitaíos 
köteléke, amely minden eredményes nevelői munkának elen
gedhetetlen feltétele.

Ezek után rátérhetünk arra, hogy hozott-e a cserkészet a 
nevelés történetében újat és mi az? Ha visszagondolunk a cser
készet eszközeire, azt kell mondanunk, hogy nem. Mindez meg
volt a cserkészet előtt is, ezt maga Baden-Powel is elismeri, 
amikor írja: ,,én csak könyvbe foglaltam, amit Amerikában 
jobbról-balról összelopkodtam".8 Ha azonban az összképet néz
zük, akkor a cserkészetben új az, hogy a sok értékes kikezdést, 
nevelési iskolákat egybe foglalja és ezt a maga tarkaságában 
adja. Nem köti le magát egy nevelési irányhoz sem, mert a 
fő az, hogy ,,legyen egy rugalmas szisztémánk, mely által ser
kentsük a fiatal polgárokat, hogy kifejlesszék magukban azo
kat a képességeket, amelyekre (a nemzetnek) szüksége van".*’ 
Baden-Powel alapvető gondolata, a jó polgárság sem új. Er
kölcsi elveit az Evangéliumból vette. Példáit nagy emberek^ 
utazók életéből, a táborozást, a romantikát az amerikai ifjú
sági mozgalmakból, a kiképzés anyagát az élet ezer területéről. 
A  zsenialitás benne: rendszerbe foglalása ennek a sokféleség
nek és a jellemnevelés szolgálatába való állítása. Nem egyes 
képességeket fejleszt, nem szaktudást ad, hanem a gyermek 
egész életét minden képességével együtt felöleli. A  sok peda
gógiai irányból éleslátásával kiválasztotta a gyermeknek valót 
és azt úgy adta neki, hogy mindegyik megértette, mit akar 
neki mondani. A cserkészet tehát az egész gyermeket foglal
koztatja, elméleti, gyakorlati tudását minden irányban fejleszti 
és minden benne a jellemnevelés szolgálatában áll. A  cserké
szet nem tudomány, azt meghatározni, megkötni nem lehet, 
mert a cserkészet maga az élet s a gyermek az életnek örül

8 Sík Sándor: A  cserkészet, 18. old. 
8 Sík Sándor: A  cserkészet, 18. old.
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s ezért szereti a cserkészetet, mert ez az ő életét adja. Mond
hatjuk tehát ezek után, hogy a cserkészet a nevelés történe- 
tében újat hozott és az eddigi irányok között a legjobban si
került, mivel a gyermek természetes hangját a legjobban ta
lálta el és az egész gyermekkel foglalkozik. Nem egyes képes
ségeket vesz nevelés, tanítás alá, hanem az egész, egységes 
gyermeket neveli.

Ennek az életnek az élése, megvalósítása lesz a modern 
gyermekkeresztesháború, amely új életet akar hozni a keresz
ténységtől messze elfordult társadalomba s meg akarja való
sítani a földön azáltal, hogy hatalmába von mindent, elsősorban 
pedig az ember lelkét a jobbátevés által, a Szentföldet, mely
nek a törvényei a szeretet és a jóság, s így akarják jóvátenni 
a fiúk az apák bűneit. Nem a felnőttek munkáját akarják itt 
elvégezni, mint évszázadokkal ezelőtt, hanem a szó legszoro
sabb értelmében gyermeki munkával akarnak megbirkózni, 
mely munka kihat a későbbi férfira és itt rejlik a cserkészet 
társadalomépítő hatása és ezért nem kell kudarctól félnie. A  
felnőttektől ez a mozgalom csak annyit kíván, hogy ne akadá
lyozzák, hanem engedjék dolgozni, mert bízik önerejében, hogy 
sikerrel jár majd ez az új keresztesháború, amelyet a gyer
mekek vezetnek. Hígyjünk mi is a cserkészet győzelmében, 
mint maguk a cserkészek hisznek s akkor valóra fog válni a 
cserkészet álma, a Szentföld elfoglalása itt a mi körünkben, 
mert kijutunk abból a zsákutcából, ahová a XIX. század ve-̂  
zette apáinkat.

Az analógia-érzék kísérleti vizsgálata a 
10—14 éves korban.1

írta: Cser János.

1. Az alább következő próba (teszt) és a vele megejtett 
vizsgálat eredménye intézetünk 1933— 34. évi nagyobb felvéte
lének egyik részleteredménye. Az éveken át tartó módszer
keresés, valamint a kísérletvezetők alapos kiképzése végre 
abba a helyzetbe juttatta intézetünket, hogy az egyes különálló 
próbák után egy hozzávetőleg teljes (12 próbából álló) próba
sorozattal viszonylag nagy létszámú vizsgálatot vihetett keresz
tül. A  feldolgozás a nagy létszámra való tekintettel csak lépés- 
ről-lépésre halad s minthogy az egyes próbák a hozzájuk tar-

1 Közlemény a Székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium Lélektani La
boratóriumából.
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tozó eredmények nélkül alig hasznosíthatók, el kell tekintenünk 
attól, hogy az eredmények ismertetése előtt próbafüzetünket a 
maga teljességében leközöljük.

E vizsgálat célja is elsősorban összehasonlító-lélektani, 
azaz eszközt kíván szolgáltatni a gyermek értelmességi fejlett
ségének tárgyílagosabb (objektívebb) megítéléséhez. E mellett 
fejlődés- és környezetlélektaní következtetésekre is alkalmat 
nyújt.

2. 1. A próba ismertetése. —  Az analógi-próbák alapelve:2 
három megadott fogalomhoz egy negyedik, bizonyos szempont
ból odaillő fogalom megtalálása, azaz az új (negyedik) foga
lomnak úgy kell a harmadikhoz illenie, mint a másodiknak az 
elsőhöz.

Legáltalánosabban kétfélék:
a) a negyedik fogalmat teljesen önállóan kell megtalálni 

(és leírni); ez a produktív analógia-alkotás;
b) a negyedik fogalmat megadott négy-öt fogalom közül 

kell kiválasztani (aláhúzással); ez a kritikai analógia-alkotás.
A  produktív analógia-próbák az igazi lényegmeglátás vizs

gálatára sokkal alkalmasabbak. Ebből következőleg sokkal ne
hezebbek is, mint ahogy ezt előkészítő kísérleteink igazolták is. 
Egy ilyen próbát, főleg az alacsonyabb korosztályokban, sokan 
nem voltak képesek olyan pontszámmal megoldani, amely le
hetővé tette volna az egészen kiválón aluli sávba eső gyerme
kek közti különbségek megállapítását.

Minthogy nagyobb tömeget vizsgáltunk és a 10— 11 éves 
korosztály a középiskolai tanulásra való alkalmasság szempont
jából különösen érdekelt bennünket, a kritikai analógia-alkotás 
eljárását kellett választanunk, amint ezt a nagy tömegre és 
széles korosztályra terjedő vizsgálatoknál általában tenni 
szokták.

Az alábbi próba az amerikai Nemzeti Értelmességi Próba
sorozat B sorozatának 1-es füzetéből való.3 A  fordításnál a le
hetőséghez miérten igyekeztünk az eredeti szöveget megtartani, 
de a nyelvi nehézségek áthidalása miatt néhány kisebb (fordí
tási és sorrendbeli) változtatást el nem kerülhettünk.

(A  próbát 1. a 109. lapon.)
Helyes megoldások: 1, láb 2. berreg 3. ecet 4. ajtó 5. pengő

6. hónap 7. deszka 8. állat 9. nehéz 10. fa 11. emel 12, félénk
ség 13. fülemile 14. verő 15. Éva 16. 24 17, alap 18. óra 19.

2 V. ö. W. Stern— O. Wiegmann: Methodensammlung zűr Intelligenz- 
prüfung von Kindern und Jugendlichen. Leipzig, 19263. 400, skk.

3 National Intelligence Tests. Prepared under the auspices the Natio
nal Research Council by M. E. Haggerty, L. M. Termán, E. L. Thorndike, 
G. M. Whipple, and R. M. Yerkes, Published by World Book Company, 
Yonkers-on-Hudson, New-York, and Chicago, 1920, 9— 10. 1. —  A  pró
bát intézetünk asszisztense, Kováts Albert dr. tanár fordította.



10. Gyakorlat.

cipő — láb , . , , , kalap . . . kabát, orr, lát, fej.
. nő, nyár, zöld, magas.ég — kék .................. . fű . . .

madár —  énekel . . . kutya . fark, ugat, szalad, árok.
madár —  repül . . . . kutya . fark, ugat, szalad, árok.

1. baba — sír . . .  . . cica . . . nyávog, lyuk, kicsi, kutya.
2. kutya —- szőr . . . . hal . . . . cica, víz, pikkely, tó.
3. rág —  fog , . szagol . édes, erős, szag, orr.
4. könyv — papír . . . . ruha . . , visel, szövet, gyümölcs, fa,
5. hajós —  hajó . . . • pap . . . imádkozni, templom, prédikál olvas..
6. megy —  jön . . . . . elad . . . elhagy, újság, pénz, vesz.
7. labda —  kéz . . . . . futball . . játszik, játék, mező, láb.
8. evező —  csónak . . . vitorla . tenger, hajó, szél, gőz.

. fák, sötét, vidék, madarak.9. város —  házak . . . . erdő . .
10. kalap —  karima . . . ház . . . magas, nap, eresz, szék.

. Isten, ostor, fájdalom, áruló.11. jutalom —• hős . . . . büntetés .
12. 100 — 90 . . . . . . 10 . . . . 6, 7, 8, 9.

10. Próba.

1. ujj —  kéz.................. . doboz, láb, baba, kabát.
2. ágyú —  lő . . .  . . csengő . berreg, ajtó, fém, család.
3. édes —  cukor . , . . savanyú . . édes, sütemény, ecet, férfi.
4. nyél —  kalapács . . . kilincs , kulcs, szoba, zár, ajtó.
5. ruhásszekrény —  kabát . pénztárca . vásárol, pengő, zsinór, lopott. 

, augusztus, forró, hónap, év.6. szerda —  nap . . . . július
7. borotva —  szakáll, , . fűrész , szövet, szerszám, deszka, éles.
8. ruházat —  ember . , . prém . . . öltözik, meleg, puha, állat.
9. toll —  könnyű . . . . szikla , korszak, domb, nehéz, törik.

10. lábas —■ bádog . , . . asztal , szék, fa, láb, tálak.
11. pakolás —  pakol , . . emelés . emelet, emelő, emel, emelt.
12. erő — merészség , . . gyengeség , nő, fut, sír, félénkség,

. énekel, fülemile, fészek, bokor.13. hal —  harcsa . . . . . madár
14. hegedű —  vonó . . , dob . . . hangos, szemle, verő, parádé.
15. férfi —  Ádám . . , . nő . . . . leány, Éva, ruha, női.
16. 12 — 3 6 .................. . 8 . . . , 16, 88, 24, 48.
17. fenn —  lenn . . . . tető . . . fed, alap, felület, oldal.
18. másodperc —  perc . . perc . . , idő, hét, nap, óra.
19. június —  május . . . augusztus . szeptember, július, október, már

cius.
20, alapít —  elkezd . . . lerombol . összedönt, bevégez, szolgaság, 

rombolás.
21. étel —  ízletes . . levegő . lélekzik, gáz, tiszta, oxigén.
22. siker —  öröm . , . . bukás . szomorúság, szerencse, megbukik,

munka-
23. vita —  ellenfél . . . . egyesség . . ellentét, kellemes, barát, baj.
24. sarok —  ajtó . . . . csukló . kar, derék, merev, nyitott.
25. ördög —  angyal . . . rossz . . . gyenge, engedetlen, jó, lázadó. 

. roncs, baj, baleset, menekülés.26. halott —  döglött . . . vész . .
27. padló —  menyezet , . talaj . . . föld, ég, sár, fű.

. orr, lélekzík, ember, szid.

. fekete, ugat, puli, macska.
28. víz —  hal . . . . , levegő
29. kígyó —  vipera . . . kutya
30. személy — tömeg . . . e gy  . , . mind, sok, kevés, nagy.
31. 5/a —  1 0 .................. . 1 . . . , 2, 4, 6, 8.
32. majdnem —■ teljesen . . ritkán . mindig, gyakran, soha, néha.
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július 20. összedönt 21. tiszta 22, szomorúság 23. barát 24, kar 
25. jó 26. baj 27. ég 28. ember 29, puli 30, sok 31. 4 32. soha.

Mint látjuk, két részből áll: gyakorlatból és tulajdonké- 
pení próbából, amelyek a papiros (a mi esetünkben a füzet) 
két oldalán külön vannak. A  fordítás vezényszóra történik, 
így kiküszöbölhető az a hibaforrás, amely a próba előre való 
olvasásából származnék. A  gyakorlat első 4 sora a megértésre, 
a számozott 12 sor pedig a gyakorlásra és a megértés ellenőr
zésére szolgál. Ezek természetesen nem számítanak a megol
dásban.

Az egyes feladatok nehézségének sorrendjét a helyes meg
oldások gyakorisága fejezi ki. Az eredeti nehézség természe
tesen a magyarra fordítás következtében megváltozhatott. Nem 
valószínű azonban, hogy az eredeti elgondolásban a fokozódó 
nehézség szempontja vezette a próba összeállítóit. Az amerikai 
vizsgálat megejtéséről, vezető elveiről s a Bínet eredményeivel 
való összvetéséről a Journal of Educational Research (1921) 
VI. K. júniusi számában jelent meg beszámoló. Sajnos, a folyó
iratnak ez az évfolyama —  tudtunkkal —  nincsen meg nálunk 
s így nem állott módunkban, hogy az elgondolásnak utána
nézzünk.

Nyert adataink egy részét (14. fiúkorcsoport, 606 adat, 
egy gyermek teljesen kihagyta ezt a próbát) feldolgoztuk ebből 
a szempontból (1. a táblázatot a 111. lapon). A z eredmény meg
lehetősen szeszélyes sorrendet mutat. Hét nagyobb besüppedést 
észlelhetünk a számsoron: a 4., 8., 11,, 16., 17., 19. és 26, sor
nál (dűlt számok). A  mi gyermekeinkre érvényes nehézségi 
sorrendet a 2. utolsó számoszlop mutatja. Figyelembe veendő 
azonban, hogy a megoldások száma a sorozat vége felé állan
dóan csökken,

E feldolgozás, melynek terjedelmes számtáblázatait itt 
nincsen módunkban közölnünk, messzebbmenő vizsgálódásra is 
indítékot ad. Elsősorban alkalmat nyújt a munka gyorsasága 
és minősége viszonyának tanulmányozására, főleg az ilyen érte
lemben alkotott típusok kimutatására. A  kihagyások karaktero- 
lógiai következtetéseket engednek meg, a szavak közt lévő vi
szonyok logikai csoportosítása pedig az értelmi tevékenység 
részletmozzanatainak fejlődésvizsgálatát teszik lehetővé. Mint
hogy azonban elsősorban az összehasonlító-lélektani eredmé
nyekre helyezzük a hangsúlyt, másrészt az amerikaiak felfogá
sát nem ismerjük, a további részletekbe menő vizsgálódást ké
sőbbre halasztottuk.

2. 2. A  vizsgálat kivitele csoportokban (osztályokban) tör
tént. Ez a próbafüzet 5-ik feladata volt s kb. 80—90 percnyi 
munka után (melyben a statisztikai adatlap kitöltése kb, 20 
perc) került rá a sor. Minthogy minden vizsgálat 8 órakor kez
dődött, ennek a megoldásnak kb. fél tíz óra körül fogtak bele
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1. 577 15 14 606 95.2 1. i.
2. 574 25 7 606 94.7 2. 2.
3. 545 54 7 606 89.9 3. 3.
4. 225 357 22 604 37.3 5. 12.
5. 530 56 18 604 87.7 15. 5.
6. 424 161 18 603 70.3 12. 14.
7. 378 219 5 602 62.8 9. 15.
8. 321 266 12 599 53.6 14. 9.
9. 502 82 7 591 84.9 22. 6.

10. 411 167 12 590 69.7 24. 10.
11. 387 169 31 587 65.9 21. 22.
12. 498 65 16 579 86.0 6. 21.
13. 388 176 10 574 67.6 10. 11.
14. 474 76 13 563 84.2 13. 24.
15. 481 68 7 556 86.5 11. 20.
16. 235 115 178 528 44.5 18. 13.
17. 221 269 27 517 42.7 7. 18.
18. 321 161 8 490 65.5 25. 30.
19. 183 206 38 427 42.9 8. 7.
20. 204 176 13 393 51.9 30. 8.
21. 257 84 8 349 73.6 20. 16.
22. 252 45 6 303 83.1 16. 28.
23. 106 137 16 259 40.9 19. 25.
24. 169 25 17 211 80.0 17. 23.
25. 115 66 9 190 60.5 28. 27.
26. 51 88 15 154 33.1 29. 29.
27. 51 64 i i 126 40.4 23. 17.
28. 43 44 15 102 42.1 27. 4.
29. 34 42 7 83 41.0 4. 26.
30. 35 25 6 66 53.1 26. 19.
31. 3 21 23 47 6.4 31. 31.
32. 1 44 - 45 2.2 32. 32.

A  14. fiú-korcsoport próbáinak feldolgozása a helyes, a hibás és a 
kihagyott feladatok szempontjából, A  7. oszlop azt a sorrendet mutatja, 
amelyben a feladatok megoldása lépésről-lépésre nehezedik.

a gyermekek. A  kísérletvezetők egymás és a vezető jelenlété
ben előbb több héten keresztül gyakorolták kisebb csoportok
kal a próbák feladását és a kölcsönös javítás, bírálás révén 
kielégítő egyöntetűségre tettek szert.4

4 A  vizsgálat nagy munkáját, amely február elejétől május végéig 
tartott, főkép Kovács Aladár, Kathy József, Hauser Emil, Nagy Márta, 
Péteri Valéria, Erdély Edit önkéntes munkatársak, továbbá B. Felhőssy 
Mária és Tavas Iván az intézet asszisztensei végezték. Ugyanők, de főkép 
Kovács Aladár, Kathy József és Hauser Emil dolgozták fel az adatok 
statisztikáját. E helyütt is leghálásabb köszönetét mondok önzetlen és
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2. 3. A próba feladása. — Olvasd el az első sort, X! 
(Cipő-láb... kalap... kabát, orr, lát, fej.) A két első szót 
kötőjel kapcsolja egybe; keressünk a kalap szóhoz egy szót az 
utána következő négy szó közül; olyat, amelyik úgy illik a ka
laphoz, mint láb a cipőhöz! (Szünet, várjuk a választ.) —  (Fej.) 
Húzzuk alá! Olvasd a második sort! Melyik illik a négy utolsó 
szó közül a fű-höz úgy, mint kék az ég-hez? (Várunk; zöld.) 
s. i. t.

A  négy példa után meggyőződünk róla, hogy valóban min
denki megértette-e a tennivalót. —  Most a következő sorokban 
is aláhúzzuk majd a megfelelőket. Ügyeljünk! Mindig csak egy 
szót húzzunk alá, ha esetleg elvétjük, huzigáljuk át a hibás vo
nalat. Rajta! —- Fél perc után megállítjuk a munkát, felolvas
tatjuk az aláhúzott szavakat, rávezetjük a gyermekeket az 
összefüggésekre. —  Különösen azt hangsúlyozzuk, hogy először 
a két első szót kell figyelmesen elolvasníok s csak aztán keres
niük a harmadik szóhoz az odaillőt.

Ugyanezt a feladatot csináljuk tovább. Fordíts, rajta!
Idő: 3 perc. Utána: Á llj! Ceruzát fel!
3. Az értékelés a fent (108. 1.) megadott helyes megoldások 

szerint történik. Egyelőre csak a helyes megoldásra voltunk 
tekintettel, amelyet 1 pontnak vettünk, (A  kihagyott és hibás 
megoldások kérdésével, mint említettük, másutt szándékozunk 
foglalkozni.) A  pontok összege a teljesítmény számbeli ki
fejezése.

4. Csoportosítás és következtetések. A  megvizsgált gyer
mekek a népiskola IV—VlII-ík, a polgáriskola, a középiskola 
I— IV-ik, valamint az ismétlőiskola I— Ill-ik osztályába járnak.

f i Ú l e á n y
Iskolafajta: IV V VI VII VIII össze- IV V VI VII VIII össze-

I II III IV sen I II III IV sen

Népiskola II 466 232 199 90 "98 1085 | 497 230 161 105 52 1045
Ismétlőisk. | — — — 18 13 8 39 — - — 66 35 101
Polgárisk. — 160 191 221 275 874 | --- 231 242 250 220 943
Középísk. — 124 198 153 207 682 | — 125 103 122 123 473
Összesen: 466 516 588 482 593 8 2653 s 497 586 506 543 430 2562

A  korcsoportba való tartozást a szokásos módon állapí
tottuk meg. (A  kerek évtől hat hónap vissza és hat hónap előre 
számít egy korosztálynak.)5 E szerint a következőképen osz
lanak meg:

lelkes munkájukért. Külön mélységes köszönettel adózom azonban mind
azon hatóságnak, iskolavezetőnek, akik messzemenő támogatásukkal lehe
tővé tették a magyar gyermek ilyetén való jobb megismerésére való tö
rekvésünket.

5 V. ö. Szerző: A  figyelem kísérleti vizsgálata a 10— 14 éves korban. 
„A  Gyermek” 1933. 6— 7. és 8— 10. száma. Külön is.
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Év: 10 11 12 13 14 Összesen.

Fiú 378 412 504 499 607 2400
Leány 387 439 515 536 526 2403
Összesen: 765 851 1019 1035 1133 4803

Ezenkívül jelentékeny számban szerepeltek a 9 és 15 éves 
korcsoportban is, ezeket azonban, minthogy mégis jóval kiseb
bek a többi átlagánál, nem vettük figyelembe. A  10-es kor
csoport kis száma azzal magyarázható, hogy a vizsgálat a tanév 
második felére esett és így a népiskola IV. osztályába járó 
gyermekek közül már többen átcsúsztak a következő csoportba.
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1. ábra. A z analógia-érzék fejlődése a 10— 14 éves kor- (folytonos vonal) 
és a megfelelő osztálycsoportokban (szaggatott vonal). A  kereten aluli 
számok a kort, illetőleg az ennek megfelelő osztályszintet jelölik, (Szám

tani átlagok.)

E próba szempontjából a két nem korcsoportjának együt
tes fejlődésmenete általában egyenletesnek mondható (1. fenti 1. 
ábra). A  ritmus csak a l l  és 12 év között mutat törést, amikor 
is a gyarapodás a többi évekéhez képest közel a kétszeresére 
ugrik fel.

Ha az ábra 2. és 3. mezején megkeressük a fiú- és leány
korcsoportok vonalát (folytonos vonal), szembetűnik, hogy e 
nekilendülést főleg a fiúk rohamos gyarapodása képviseli. Á l
talában a fiúk fejlődése ritmikusan hullámzik: lassúbb a 11. 
és 13. évben, vehemensebb a 12., 14. évben. Ezzel szemben a 
leányoké nyugodtabbnak látszik, csak a 14. évben mutatkozik 
feltűnő lassúbbodás, amely a fiúknál, a rendelkezésünkre álló 
15 évesek adataiból következtetve, a 15. évre esik.

Az osztálycsoportok fejlődésvonala általában nyugodtabb 
és meredekebb, mint a korcsoportoké. Az iskola kiválogató ha
tását ez a próba is szépen mutatja. (V. ö. a figyelemről írt s 
fentebb idézett tanulmányunkkal.) Különös figyelmet érdemel
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2. ábra. Az analógia-próbában elért átlageredmények iskola
fajok szerint. A  függőleges árnyékolás a nép-, az üres mező 
a polgári, a ferde árnyékolás a középiskolát jellöli. (Szám

tani átlagok.)

az osztályok fejlődése az iskolafajták szerint. Ezt a 2, ábrán 
olvashatjuk le.

Először is szembeötlő a nép-, polgár- és középiskolák kö
zötti rangkülönbség, amely némely helyen szinte meglepő. (Pl, 
a középiskola I. osztályának átlagos teljesítmnéye a népiskola 
V, osztályaiéhoz képest a leányoknál csaknem a kétszerese: 
14.7, 7,4!)

A  másik figyelemreméltó adat a népiskola osztálylépcső
jében az, hogy az V. osztály átlagos teljesítménye a jobb ta
nulóknak más iskolafajtákba áramlása miatt egy egész osztály
nívóval alacsonyabb, mint az előtte álló IV. osztályé. Minthogy 
e visszaesés nemcsak ezen a téren tapasztalható, meggondolás 
tárgyává kellene tenni, hogy haladhat-e a népiskolai tanterv 
a főváros iskoláiban a IV. osztály után emeletszerűen. A  gyer
mekanyag ezt semmíesetre sem bírja el. Őszintébb és egészsé
gesebb eljárás lenne a fővárosi népiskolák felső tagozatában 
még gyakorlatibbá tenni a nevelést, annál is inkább, mert e 
gyermekekből kivétel nélkül egyszerűbb munkások lesznek, aki
ket éppen gyengébb szellemi képességük miatt a kézen keresz
tül lehetne a nevelés eszménye felé vezető úton előbbresegíte
nünk. Ehhez természetesen ki kellene dolgoznunk ez osztályok 
nagyvárosra nézve sajátos módszerét.

Még legegyenletesebb a polgárískolák fejlődésvonala, a két 
nem nívóban is közel áll egymáshoz,

A  középiskolák vonala már szeszélyesebb. A  fiúknál a III. 
osztályban még visszaesés is mutatkozik, a leányoknál egy osz
tállyal feljebb, a IV-íkben vesztegelés. Ezeknek a magyarázaté-
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3. ábra. Fiúk analógia-érzékének értékelő táblázata kor- és iskolai osztály
csoportra.

bán nehéz elválasztanunk a fejlődés belső és külső körülmények
től függő változásait. Ügy látszik, ebben a gyermekek szociális vi
szonyai játszanak nagyobb szerepet. Ezzel kapcsolatban rá kell 
mutatnunk arra, hogy az iskolás kor természetes, tehát a belül
ről spontán végbemenő fejlődését nincsen módunkban a többi 
tényezőtől függetlenül vizsgálnunk. Ugyanis az iskolakötelezett
ség következtében minden gyermek részesül iskolai nevelésben 
és így iskolába nem járó gyermekek, tehát összehasonlításul 
szolgáló alap hiányában nem tudjuk az iskola hatását, hogy 
úgy mondjuk, lemérni. Többek közt ez okból is külön áb
rázoltuk az osztály- és korcsoportok fejlődését (1. ábra).

Az osztálycsoportok egyenletesebb és meredekebb fejlődés- 
vonalában az iskola munkájának is szerepe lehet (bár ez, mint 
már rámutattunk, lehet kiválogatás következménye is ); míg a 
korcsoportok vonalának hullámzása a korral járó változásokat 
engedi sejtetni.

5. Az értékelő táblázatokat rangsorgörbék szerkesztésével 
készítettük el (1, részletesebben a figyelemről írt fentebb em
lített tanulmányunkat). A  táblázatok kezelése a következő:

B. András, 11 éves 8 hónapos, a IX. kerület egyik polgár-

O 10 20 30 40 50 60 ?0 60 90 «OO
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ábra. Leányok analógia-érzékének értékelő táblázata kor- és iskolai 
osztálycsoportra.

iskolájának I. osztályú tanulója, a 12, korcsoportba tartozik, 
jeles tanuló, helyes megoldásainak száma: 20, A  fiúk értékelő 
táblázatán középen megkeressük a 20-as számot, balra haladva 
megkeressük a hosszú szaggatott vonallal való metszéspontját, 
innen függőlegesen lefelé haladunk a legalsó vonalig s ott le
olvashatjuk a teljesítmény csoportértékét: 93%, Ha ugyanígy 
járunk el a jobboldali táblán (itt azonban a pontozott vonalai 
nézzük, mert a polgárískola I, osztályába jár a tanuló) a 20-as 
teljesítményt közel 100%-osnak találjuk,

K. Jolán, 10 éves 6 hónapos, az I, kerület egyik népisko
lájának IV, osztályába jár, a 10. korcsoportba tartozik, jó 
tanuló, helyes megoldásainak száma: 9. A leányok értékelő táb
lázatán középen megkeressük a 9-es számot, balra haladva meg
keressük a rövid, szaggatott vonalat. Alul leolvashatjuk, hogy 
a csoportérték 53%, A  jobboldali táblán, tehát az osztálycso
portok grafikonján leolvasva 56%, azaz kissé nagyobb.
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F I G Y E L Ő .

Magyar Gyermektanulmányi és Nevelésügyi Társaság.
Május hó 12-én megtartott közgyűlésünkön az alapszabályok 
módosításával kapcsolatban Társaságunk címe is megváltozott. 
Társaságunk tevékenységét az új cím jobban fedi, amennyiben 
a nevelés problémáival még fokozottabb mértékben kíván fog
lalkozni és ezzel megvan a reményünk arra is, hogy a magyar 
nevelők társadalma még nagyobb számban fog csatlakozni Tár
saságunk törekvéseihez,

A  ÍV. Nemzeti Gyermekhét (1934, május 6— 13.) eddig 
nem látott arányokban és keretekben eszméltette rá a főváros 
társadalmát nemzetünk virágos kertjének: a magyar gyermek
nek és ifjúságnak problémáira. A  főváros vezetősége, amely az 
eddigi társadalmi megmozdulást csak a háttérből támogatta, 
ezúttal maga vette kezébe a gyermekhét megrendezését s le
bonyolítását a lehető legszerencsésebb kezekbe, a Székesfővá
rosi Népművelési Bizottságának vezetőségére bízta, A  gondolat 
intézményesítésének legfőbb biztosítéka a főváros polgármeste
rének, valamint az egyes szakbizottságok tanácsnokvezetőínek 
személye, akik ezen az úton is módot találhatnak arra, hogy 
hivatalbástyáikon felülemelkedve a magyarság legfőbb érdekei 
iránti nemes érzületüknek is közvetlen tanujelét adhassák,

A  kormányzóné Őfőméltósága fővédnöksége alatt megtar
tott ünnepélyes megnyitón a kultuszkormány nevében Petri Pál 
államtitkár mondott beszédet a gyermekről, mint a jövő zálo
gáról, Mély bölcseséggel mutatott rá, hogy a gyermek kultusza 
nem jelentheti a gyermek imádatát, nem különösen a mi szá
munkra, akiknek oly tövises és sziklás az útjuk a szebb jövő 
felé. Erre a nehéz útra nem elégséges gyermekeinket az isko
lában csak a tudós fegyverzetével ellátnunk. A z emberré ne
velés gondolatának kell fokozottabb hangsúlyt kapnia, mint 
ahogy ez legújabb iskolaügyí törvényeinkben fokozottabban ki
fejezésre is jut, s amit minden nevelő a maga példájával tud 
a leghatékonyabban a gyermeki lélek televényébe átplántálni. 
Az iskolai nevelés a család melléállása nélkül meddő fárado
zás marad s ezért a család minden egyes tagjának át kell 
éreznie azt, hogy a közöttük élő ifjú vallásos, erkölcsös, mun
kás, hazafias gondolkodásáért, jó magyar állampolgári mivol
táért felelős, —  Mindezen felül hatalmas nevelő tényező a 
társadalom, amely a maga életének minden megnyilvánulásá
val formálja a viaszszerűen érzékeny gyermeki lelket. Vitán 
felül áll tehát, hogy a gyermek életében előadódó minden jó
ért és rosszért a társadalom is felelős. Ez a felelősségérzés 
fejeződik ki elsősorban a Nemzeti Gyermekhét gondolatában, 
mely egyesít szülőt, tanítót, családokat, egyesületeket, hogy a
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gyermekprobléma döntő jelentőségére a közfigyelmet ráirányítsa.
Majd Sipőcz Jenő polgármester, a Nemzeti Gyermekhét 

legfőbb irányítója mondott a szív legmélyéig hatoló beszédet 
a nélkülözésektől korán földresujtott s fájdalmas arányokban 
pusztuló magyar gyermekről, akikkel szemben a társadalom 
megmozdulása soha elég nem lehet, Liber Endre alpolgármester 
pedig a Nemzeti Gyermekhét hatalmas szervezetét és a rende
zés vezérlő szempontjait ismertette. A  tevékenység két irány
ban folyt: a szülők és a gyermekek felé, A  szülők a kerületen
ként rendezett előadássorozatokban tájékozódtak a gyermek 
testi-lelki fejlődéséről s az ezekre felépülő helyes nevelésről, 
A  gyermekek számára pedig gyermek-színházi, gyermek játszó
téri örömök tették emlékezetessé e nagyszabású társadalmi 
megmozdulást. A  nagyszerű eredményekkel záruló Nemzeti 
Gyermekhéttel szemben csak egy óhajtásnak van helye, amely 
az ünnepélyes megnyitón is elhangzott: Vajha minél előbb az 
egész országra kiterjedhetne egy a gyermekért való igazi aggó
dásból fakadó s gyümölcsöt hozó megmozdulás!

Testnevelési Nemzetközi Ifjúsági Kongresszus Budapesten, 
1934. május 24—29. A  májusban rendezett tornászvílágbajnoksá- 
gokat megelőzően 24— 29-ig Budapesten Nemzetközi Ifjúsági 
Testnevelési Kongresszus zajlott le. —  A  modern pedagógia a ne
velés minden ágát átformáló hatása az újkeletű testnevelés arcu
latán is felismerhető. Már a bemutató gyakorlatok anyaga is meg
győz bennünket a testnevelés terén bekövetkezett mélyreható vál
tozásról. A  bemutatott anyag szellemét a régebbi testi nevelés 
mellett három pontban összefoglalható újítás jellemzi: a) ál
talános lett az atlétika, b) nagyobb szerepet nyert a játék,
c ) kifejlődött a tömegfoglalkoztatás. A  kongresszus másik ré
szét a 17 külföldi állam kiküldötteiből álló előadás-sorozat 
alkotta. Ezek során több előkelő szerepet játszó külföldi és 
hazai szaktekintély értékes beszámolója hangzott el. —  Demény 
Károly (A  mindennapi iskolai testnevelés jelentősége) a test
nevelésben a harmonikus egész ember-nevelés kiegészítőjét látja. 
A  testnevelés ily értelemben kitűzött céljait csakis a minden
napi iskolai testneveléssel tudja elérni. —  Misángyi Ottó „Az 
atlétika célja és megnyilvánulási formái az iskolai testnevelés
ben“ című előadásáben az iskolai testnevelésben otthonossá lett 
atlétikai oktatás nevelő értékével foglalkozva azt a nevelés in
tegrális részének tartja. Főértékét a csoportos foglalkoztatás 
lehetőségében látja, amennyiben magunkat az egység érdekei
nek alárendelve alkalmat szolgáltat arra, hogy helyes köz
szellem kialakulása váljék lehetővé. —  Kmetykó János a ma
gyar iskolai rendszer és módszer eredetiségét a következőkben 
foglalta össze: az orvosi és neveléstudományi alap; a gyakor
latokat a fejlődő gyermek teste és lelke határozzák meg; a
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torna, az atlétika és a játék egybeolvasztása; az egészség és 
eredmény egyenlő szerepe; a néptáncok; játékaink, gimnasz
tikái gyakorlataink; szabadon alkalmazható óratervünk; az 
öröm, a jókedv uralma a tanításban; a 40 perces mindennapos 
testnevelési óra; a népiskolai testnevelés és testnevelő tanár
képzésünk. —  Szukováihy Imre: A  testnevelő tanárképzés irá
nyairól szólva a testnevelés fokozottabb erkölcsnevelő szerepét 
látja meg, amelyet szerinte a legújabb nevelési törekvések jog
gal hárítanak a tárgy adottsága következtében a testnevelő ta
nárra. — Dr. Mehl Ervin (Wien) „Kiviteli elgondolás az északi 
és az osztrákok iskolai testnevelésében“ c. előadásában úgy 
jellemzi hazája testnevelését, hogy az magába olvasztotta az 
északi népek kiviteli elgondolását, e mellett azonban kifejlesz
tette a természetes testi tevékenység alakításait. —  Lajtha 
László dr. népies táncainkról beszélt. —• Értékes előadással 
járultak mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban a kon
gresszus nívójának emeléséhez dr. Altrock Hermann a lipcsei 
egyetem tanára, Zsembery Gyula dr., Herg'Loz Jenő dr., Reys 
I. M. O. dr. a leydeni egyetem magántanára, Neidenbach Emil, 
K. A. Kundsen, Bély Miklós, dr. Ed. Neuendorf, Hodászy 
Miklós, Mezey Ferenc, I. G. Thulin (Svédország), br. Proli 
Kocsárdné. A  kongresszust megelőzően a rendezésben jelentős 
szerepet vivő Bély Miklós főtitkár az előadásokról bő kivona
tokat tartalmazó naplót adott közre. A  nagy sikert elért kon
gresszus ügyvezető elnöke dr. Szukováthy Imre, a Testnevelési 
Főiskola igazgatója volt.

Hamvai Vilmos.

Az ötvenéves magyar tanonciskola. A  június 16— 24-ig a 
Városligeti Iparcsarnokban rendezett Országos Tanoncügyi Ki
állítás gazdag és értékes anyagával sok irányban és mély gon
dolatokat ébresztő hatással volt az ügy iránt érdeklődő szem
lélőre. Bennünket e helyen e szép eredmények csöndes mun
kása a magyar íparostanonc, a magyar gyermek érdekel. Az a 
magyar gyermek, aki már zsenge korában a magyar élet szor
galmas munkása.

Valamikor szinte büntetésből lett valaki „inas“ , aki azután 
itt meg is bűnhődött, lett belőle az élet legmostohább gyermeke. 
Összes iskoláink közül az iparostanonciskola áll legközelebb az 
élethez, azok a neveléstan! törekvések, melyek más iskolákban 
most mutatkoznak, itt már régen éltek és innen indultak útra 
másfelé is. A  kiállítás anyaga is azt mutatja, hogy itt nem az 
iskolának, hanem mindent az életnek tanulnak. Az élet azon
ban változik. Ötven év alatt a tanonc élete is sokat változott. 
A  régi életből csak a mostohaság maradt meg, a mai küzdelmes 
életben tanoncnak lenni már nagyon nehéz feladatok vállalását 
jelenti. A  magyar iparos nevelés e nehéz feladatainak megöl-
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dásán fárad tanonc és nevelő egyaránt. „Hallgat a kiállítás a 
magyar tanoncifjúság nagy részének küzdelmes szociális hely
zetéről, mert nem panaszkodással, hanem képességeinek meg
mutatásával akarja maga felé fordítani ez az ifjúság a magyar 
társadalom figyelmét.“ „Nem panaszkodik ez a kiállítás a ma
gyar tanonciskola tanítóinak sokszor nehéz sorsáról sem, de 
cáfolhatatlanul bizonyítja, milyen megbízható, erős kezekben 
van letéve a jövő Magyarország iparos és kereskedőtársadal
mának nevelésügye.“

Az egész ország tanoncif jóságának mintaszerű, a tanári 
karnak pedig például állítható teljesítménye e kiállításon oly 
fontos nemzetépítő jelentőségében mutatta be a magyar tanonc- 
nevelésügyet, melynek támogatása és tovább fejlesztése, min
den áldozatot megérdemel.

Nagy Ferenc.

Az Üj Iskola (Domokos Lászlóné Leánylíceuma és az Új 
Iskola fiú- és leányelemije) gyermekmunkakíáílítása, A  kitű
nően sikerült kiállítás tárgya: a magyar falu élete, mely bemu
tatja a cselekvő oktatást a nemzetnevelés szolgálatában. — A  
közvetlen kiállítási munkálatok a néprajzi múzeum tervszerű 
látogatásaival, továbbá Bátky— Győrffy—Vískí újonnan megje
lent műve „A  magyarság néprajza“ I. kötetének és Malonyay 
Dezső „Magyar népművészet“ című könyvének a növendékek 
részéről történt áttanulmányozásával indultak meg.

A  tervek elkészültével megalakultak az egyes osztályokban 
a különböző munkacsoportok: tervezés, gyűjtés, rajzolás, öltöz
tetés, karton- és agyagmunkára való képességek kívánalmai 
szerint.

Három jellegzetes földrajzi tájegység néprajzi életformái
nak típusait dolgozták fel a növendékek szabad választásuk 
szerint: a Dunántúlt, az Alföldet és Erdélyt.

Mindegyik területen kiválasztottak egy vagy két jellegzetes 
vidéket és ennek népéleti, díszítő művészeti és építészeti ele
meit jelenítették meg; díszítőmotívumait rajzokban, a lakóhe
lyek típusait agyagdomborművekben, a szobák, konyhák be
rendezéseit kartonból kivágva, jellemző házieszközeiket meg
felelő anyagból elkészítve, népviseleteiket bábuk öltöztetése ál
tal bemutatva. Mindehhez gyűjtési munkák járultak; típusos 
kézimunkák, fazekas termékek és szőttesek kerültek megfelelő 
csoportosításba.

Az Alföldön kiválasztott két, néprajzilag jellegzetes vidék 
Mezőkövesd és Kiskúnság feldolgozásainak bevezetéséül a líceum 
II. és III. oszt.-os növendékei elkészítették az alföldi magyar 
háztípus fejlődési sorozatát agyagdomborművekben. E fejlődés 
alapvető gondolata, hogy „az alföldi ház a földből emelkedett 
ki", —  lévén ott a múltakban az egyetlen építő-anyag a sár, —
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öt fejlődési fokozatban van képviselve, mint: 1. padlástalan 
földkunyhó, 2. tapasztott nádfedelű ház, 3. putri, 4. bogárhátű 
ház és 5. rangosabb háromosztatú ház. E típusok ma is fellel
hetők még, de már csak, mint szerszámházak, ólak, pincék és 
különféle pásztormenedékek: alakjában. A  magyar ház fejlődé
sét a tűzhely fejlődése szabja meg; ez a fejlődési menet szintén 
fel van tüntetve agyagdomborművekben a tűzhely körüli jel
lemző berendezési tárgyakkal együtt. így a szabadtűzhelyű 
1. „szenesház“ ; 2. a „füstöskonyha“ kéménytelen kenyérsütő 
kemence főzőtűzhellyel; 3. a szabadkéményes konyha, kerek 
nyílással a tetőn, amit húsfüstölőnek használtak.

A  líceum IV. osztályának növendékei választották a Dunán
túlt. Elkészítették agyagdomborműben a göcseji és sárközi ma
gyar ház jellegzetes oromdíszítését; berendeztek egy sárközi 
magyar szobát és konyhái olyképen, hogy a bútorokat sárközi 
díszítő elemekkel festették ki, sajátos alakjukat és berendezési 
formáikat visszaadva. A  szobákba sárközi ünneplőben öltözte
tett babák kerültek; a háttérben a falat pedig sárközi csodála
tos szépségű tüllrehímzett kézimunkáknak a növendékek által 
alkotott tervezetei.

A z alföldi csoportnak legszebb része egy iemplomozási je 
lenet Mezőkövesdről. Háttérben agyagból készített, az Alföldre 
oly jellemző kis barokktemplom, előtte mezőkövesdi ünneplő 
díszben női, férfi és gyermekalakok kartonból kivágva. A  falon 
matyó hímzésmínták, szűrmínták, matyó és kunsági alakok.

Erdélyből két típusos vidéket választottak feldolgozásra a 
növendékek: a Kalotaszeget és egy keleti székely falut. Előbbit 
egy kalotaszegi kapú képviseli felöltöztetett jellegzetes népví- 
seletű bábukkal az előtérben. Körötte gyűjtések és rajzokban 
a világhírű „írásos” kézimunka díszítések.

A  székely életből a líc. V. osztályos növendékei egy székely 
szobát készítettek a kiállítás legszebb és legtökéletesebb alko
tásaként: jellemző bútorokkal, tűzhellyel, benne fonó asszony 
a rokka mellett és egy székely menyecske.

A  líceum I. és a IV. elemi osztály növendékei érdeklődési 
körüknek jobban megfelelően a magyar ősfoglalkozások köré
ből dolgoztak fel egy-egy fejezetet.

A  IV. elemi osztály a hortobágyi és kiskunsági szilajpász- 
torkodás jeleneteit dolgozta fel. Feltűntették az ismert tájké
pet, az itató helyet, a jellegzetes magyar gulyával és ménessel 
és a különféle pásztormenedékeket felszereléseikkel, eszközeik
kel, Ez utóbbiak: az egymagvas tanya, enyhely, vasaló, kon
tyos kunyhó szervesen kapcsolódnak a már említett magyar 
ház fejlődési sorozatába.

A  líc. I, oszt. az ecsedi láp ma már kihalt ősi pákászéletét 
és a balatoni jegeshalászat sajátságos jeleneteit ábrázolta Her- 
mann Ottó leírása nyomán. A  pákász ősi vadász- és halászszer
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számait: a vejszét, csíkgátat a varsákkal, a kullogót, az emelő 
és merítő hálót, a bödönhajót, szakszerűen készítették el; ép így 
a balatoni jegeshalászat jelenetének eszközeit, a gyalomhálót, 
a csáklyákat, jégvágókat stb. A  háttér pedig a halászbokor sa
játságos kivonulását ábrázolja.

Hozzákapcsolódott még az I, és II. elemi osztályok falu
ábrázolása és a III. e. osztály munkája: hogyan látja el a falu 
tejjel a várost.

A  kiállítás kiegészítéséül és vezérlő gondolatának szép utó- 
hangjaként a növendékek a záróünnepélyen ősi népszokások: 
májusfa állítás, pünkösdi királyválasztás, regölés és a székely
fonó jeleneteit játszották meg. (Megtekinthető augusztus 15-ig, 
I., Bíró-utca 16— 18.)

A premontrei kanonokrend júniusban ünnepelte fennállá
sának 700 éves fordulóját. A  gödöllői ünnepségeken három na
pon át más-más testvértanítórend képviselői áldoztak a hazai 
nevelésügy e kiváló tényezőjének és méltatták a hitélet és mű
velődés területén szerzett nagy érdemeit.

Don Bosco János szenttéavatása húsvétkor történt nagy 
ünnepélyességgel. A  múlt századnak e híres nevelője (élt 1815—  
1883) elsősorban a szeretet és bizalom eszközével törekedett az 
ifjúság nemesítésére. Az általa alapított szalézi társaságnak ma 
a földkerekség minden részén, 725 házban több, mint 10.000, a 
Segítő Szűz leányainak pedig 712 házban kb. 8.000 tagja buz- 
gólkodík a szent alapító szellemében félmilliós számot megha
ladó fiú és leánysereg nevelésén.

A  Szent István Akadémia első (hittudomnyí és bölcseleti) 
osztályában március 9-én Schmidt Ferenc dr. főiskolai tanár, 
polg isk. igazgató Pszichoanalízis és pedagógia címén tartotta 
székfoglalóját, május 4-én pedig Balassa Brúnó dr. ciszterci r. 
főiskolai igazgató olvasta fel A pedagógus lélek a keresztény 
századok tükrében c. székfoglaló tanulmányát.

A  Magyar Iskolaszanatórium Egyesület egy negyvenlapos, 
képekkel, statisztikai adatokkal, a szentgotthárdi intézet életét 
mindenoldalúan bemutató füzetben számol be eddigi működé
séről és ad további programmot. Megtudjuk e füzetből, hogy az 
1932/33. iskolai év folyamán 240 beteg gyermek keresett és ta
lált gyógyulást. A z intézmény most töltötte be áldásos működé
sének negyedik évét.

A Polgári Iskolai Tanáregyesület Pedagógiai Bizottságában 
április havában Molnár János olvasott fel A gyermektanulmá
nyozás gyakorlati jelentősége címen, a budapesti kör sajtó- és
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irodalmi bizottságában pedig Szantner Lajos adott elő az isko- 
lánkívüli nevelési problémákról.

Dobos László tanár, folyóiratunk belső munkatársa, az Or
szágos Polgáriskolai Tanáregyesület Budapesti Köre pályáza
tán, melyet „A  magyar nemzeti öntudat felébresztése és fejlesz
tése az ifjúság lelkében“ címen tűzött ki a kör, első díjat nyert. 
Bensőséges, igaz örömmel fejezzük ki neki jókívánatainkat e 
szép sikere alkalmából, annál is inkább, mert gyönyörűen meg
írt tanulmánya (1. Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesületi Közlöny 
1934. júniusi számában) mélyreható szálaival gyermektanulmá
nyi vizsgálódás konkrét eredményeiben gyökeredzik. Erősen 
hisszük, hogy e már nem első nevelésügyi tanulmánya után ha
marosan több hasonló értékű alkotással gazdagítja majd szak- 
irodalmnukat. A  második díjat Rohla Lajos tanár kapta. Kitün
tető elismerésben részesült még: Noszlopi László dr. egyet. m. 
tanár és Baum Mária tanár pályamunkája.

A  pályaválasztásról tartott előadást a IV. Nemzeti Gyer
mekhéten Cser János szerkesztő, Társaságunk főtitkára.

A  brémai Ifjúságtanu!mányi Intézet 23. évéről számol be 
Th. Valentiner a Zeitschríft für angewandte Psychologie-ban. 
(1934. évf. 250. sk. 1.) Az intézet tudományos kutatómunkája 
elsősorban a vizsga-ügyre vonatkozott: hat éven át figyelte a 
brémai középiskolai vizsgálatokat; az eredmény angolul és né
metül is megjelenik.

Wolfgang Köhler egyetemi tanárt, a berlini egyetemi lélek
tani intézet igazgatóját az amerikai Harvard-egyetemen William 
James filozófia-pszichológia tanszékére jelölték.

A  6, Német Gyógypedagógiai Kongresszust 1934. július 
26— 28. között tartják meg Münchenben, melynek főkérdése: 
A  gyógypedagógia a népegészségügy, öröklés és nevelés szol
gálatában. Részvételre legkésőbb július 10-ig lehet jelentkezni. 
(Kongress- und Verkéhrsstelle München, Hauptbahnhof-Südbau.)

Nyári egyetemek nyílnak meg három helyen. Az 1927 óta 
működő debreceni nyári egyetem (cím: Debrecen 10) augusztus 
1— 19-i közt a mai, tegnapi, holnapi Magyarországról, vala
mint a modern tudományosság legújabb eredményeiről óhajt 
beszámolni; az esztergomi Katolikus Nyári Egyetemnek főképen 
az élettani tudományok katolikus vonatkozásait ismertető elő
adásai június 24-—július 13-íg tartanak (felvilágosítás kapható: 
Budapest, IV., Ferencíek-tere 7, Actio Catholica); a pécsi Er- 
zsébet-Tudományegyetem keszthelyi tanfolyama (cím: Pécs,
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Központi egyetem) pedig augusztus 1— 20-ig tart s a mai em
ber kérdéseit, a mai Magyarország és a Balaton problémáit 
tárgyalja. Mindhárom tanfolyam előkelő bel- és külföldi szak
tudósokat nyert meg előadókul.

I R O D A L O M .
K Ö N Y V E K .

Bálint Sándor: Néprajz és nevelés. Szeged, 1934. 32 l. Prometheus.
A  mü két kisebb tanulmányt (Néprajz és népiskola; Néprajz és 

középiskola) foglal össze. A z egyikben vizsgálja a néprajz népiskolai hi
vatását, gyakorlati lehetőségeit; a másikban új magyar középiskola szük
ségszerűségét hangsúlyozza, kiindulásul a néprajzot jelölvén meg. Szerző 
meggyőződése, hogy a magyarság válságos jelenét csak a népi kultúrá
nak, mint szellemi lényegnek átmentésével lehet jobb jövő felé lendíteni. 
Először a néprajzi vizsgálatok keretét vázolja, hangsúlyozza, hogy ez a 
fiatal tudomány nemcsak —  mint a közhit tartja —  a népélet primitív 
mozzanatait, babonáit jegyzi fel, sőt a népmesék, nótakíncs, viselet s 
egyéb művészkedések tanulmányozásával sem elégszik meg, hanem a nép- 
leiket, népéletet a maga organikus teljességében akarja megismerni. E 
téren várnak nagy feladatok a tanítóra, akinek az alakját a nép megszokja 
és a maga valóságában nyilatkozik meg előtte, A  tanító ezt a népet 
sokkal igazabban ismerheti meg, mint a rövid időre odavetődő etnográfus. 
Ez volna tehát a falusi tanító tudományos hivatása. De pedagógiai szem
pontból is fontos, hogy a tanító a tanítványok környezetét megismerje. 
(A  szerző itt elsősorban szellemi milíeure gondol.) A  nevelői munka csak 
akkor lehet eredményes, ha számol a sokszor tudattalan ráhatásokkal is, 
amelyek a gyermeket iskolába lépése előtt és után érik. Magában az 
oktatásban főkép a helyi tantervek kidolgozásában érvényesülhet ez a 
szempont.

A  néprajz és középiskola kapcsolatának ma különös aktualitást ad 
jelenlegi kormányunk célkitűzése, amellyel egy minden kövében magyar 
nemzeti középiskolát akar felépíteni. Középiskoláink mostani tanulmányi 
anyagának vezérmotívuma a klasszikus műveltség, bár mi magyarok sem 
vér, sem szellemi habitus tekintetében nem vagyunk az antik népek le
származottai. Ez a kultúra éppen ezért mindig vendég maradt nálunk,
annak ellenére, hogy régi latin műveltségünkkel méltán dicsekedhetünk. 
Mai középiskolai tantervűnk kompromisszumos megoldás eredménye; a 
klasszikus tanulmányok kiérett rendszere szembenáll a magyar nyelvi 
anyagnak Toldi-ban nyilvánuló népi szellemével. Ma minden tárgy csak
egy a többi közt és egyik sem élteti a másikat. Bálint szerint a mai 
középiskola nem a kultúrának, hanem a civilizációnak, „korunk legna
gyobb eretnekségének” a szövetségese. A  tantervűnket átható nemzeties 
szellem csak retorikus. Korunk laikus-immanens orientáltságával, amerika
nizmusával szemben a nép úgy tűnik fel, mint az örök emberi értékek
hordozója. A z  újkori „polgári” kultúra csődbe jutott, megöregedett. 
Mindnyájan érezzük, hogy az államnak, az iskolának és társadalomnak 
meg kell újhodnia. Sokan —  így Bálint is —  a megújító elvet a népi 
kultúrában ismerik fel,

A  mai tantervbe azonban szerző szerint sem lehetne a néprajzot, 
mint új tárgyat elhelyezni. Erre hely sincs, de ha volna is, csak a túl
terhelést fokozná. A  tanárképzésben sem szerepel, ami a másik nehéz
ség. Tehát nem részleges tantervmódosításra van szükség, amelynek kere-
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lében a néprajz egy újabb elszigetelt tanulmány szerepére volna kár
hoztatva, hanem gyökeres újításra, amelyben az új tanulmányi rendszer 
alapvetése lenne. Mint az összes kultúrbázisok összefoglaló tudománya 
megértetné azt a szakadatlan differenciálódási folyamatot, amelynek során 
a Kezdet egyszerűségéből, kultikus egységéből a tudománynak, művészet
nek, életnek mai gazdag változatai kibontakoztak. Szerző reméli, hogy 
ezzel a neveléssel, amely a népi élmény tudatát erősíti a feltörő nemze
dékekben, a magyarság szertetöredezett lelki egységét sikerül új s meg
nemesedett formába önteni.

Sajnos, művében az elvi jelentőségű fejtegetéseket nem egészíti ki 
a gyakorlati hasznosítás, a megvalósítás technikai elgondolásaival, ami a 
megkezdett gondolatsort be is fejezné. Dobos László.

Benes, Piroska: Gräfin Therese Brunswick und die Kleinkinder
erziehung ihrer Zeit. Szeged, 1932. 169 l.

Brunswick Terézia életét és munkásságát már egy kisebbszerű könyv
tárra való munka tárgyalta és mégsem látjuk eléggé tisztán a halhatat
lan grófnő alakját. A  leghitelesebb tükör ugyanis, mely valódi énjét meg
mutathatná, még mindig hozzáférhetetlen: a grófnő gazdag kéziratos 
naplóinak teljes kiadása még mindig késik. Annál nagyobb örömmel kell 
üdvözölnünk minden újonnan megjelenő munkát, ami —  a Naplók is
merete alapján —  közelebb vezet bennünket Brunswick Terézia megisme
réséhez. A  címül írott munka szerzője dr. Czeke Maríannenak, a Brunswick - 
kérdés legalaposabb ismerőjének és a kéziratok őriző jenek szívességéből 
az eredeti forrásokból meríthetett s így az eddig ismert anyagot kiegé
szíthette, gyakran helyreigazíthatta a kiadatlan naplók gazdag tanulságai 
alpján.

A  kísdedóvás és kisdednevelés történetének rövid áttekintése után 
szerzőnk részletesebben elemzi Wilderspinnek Brunswickra tett hatását. A  
grófnő határozatlan sejtései az angol szerző könyvének olvasása után let
tek tudatossá, addigi eszmei céljai egyszerre megvilágosodtak és gyakor
lati tartalommal teltek meg. Wertheimerben, a német fordítóban és ké
sőbb magában Wílderspínben magához hasonló, rokonleiket talált. A  ve
lük való levelezés, a folytonos eszmecserék állandó ösztönzésben tartot
ták a grófnőt. A z őt mozgásban tartó külső hatások között elsősorban 
Pestalozzit szokta az irodalom emlegetni. Benes szembehelyezkedik ezzel 
a felfogással. Elismeri, hogy a rajongólelkű fiatal grófnőnek egész éle
tére szóló élményt jelentett Pestalozzi társasága. De visszatérve hazánkba, 
semmit sem valósított meg az Yverdunben tapasztaltakból. Későbbi alko
tásai pedig már nem a svájci bölcselő hatására jönnek létre. A  Rousseau- 
féle pedagógiai optimizmust, korának ezt a legelterjedtebb neveléstan! 
örökségét az Angyalkert megalapítója nem fogadta el. Ez éppen a szö
ges ellentét eredete közte és Pestalozzi közt. A  grófnő nem vallotta azt 
a hitet, hogy a gyermek születésétől fogva feltétlenül jó. Felfogása sze
rint a lélekben egymás mellett szunnyadnak a jó és a rossz tulajdonsá
gok csírái és a nevelőnek feladata a jó vonásokat kifejleszteni és a rosz- 
szakat pedig visszaszorítani. A  kisdedóvódáknak kell ezt a korán kez
dődő, a szülői ház tevékenységét kiegészítő nevelést ellátníok. Ezért ala
pítja meg, kortársaí, a kormány és az egyházak ellenzése, sőt gáncsoló 
törekvései ellenére is az első kísdedóvódákat és tűzött nemes célt elé
jük: magyar nyelvre tanítani a német anyanyelvű polgárság gyermekeit.

A z értekezés az idevágó kérdések egész tömegét vetette fel s rész
ben tisztázta, részben iparkodott elfogadható magyarázattal megvilágítani 
a problémákat. Természetesen újabb kiegészítések, hozzászólások ezek után 
is öregbíthetik erre a kérdésre vonatkozó tudásunkat.

A  kellemes németséggel megírt dolgozat Spranger professzor berlini 
pedagógiai intézetében készült doktori értekezésnek s ezzel a körülmény
nyel is hozzájárult ahhoz, hogy Brunswick Terézia neve a világ közvélemé
nyében helyes megvilágításba kerüljön. Sipos Lajos»
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Budapest Székesfőváros tiszti főorvosi hivatalának jelentése a fő-
város közegészségügyi állapotáról 1933-ban. Csordás Elemér dr. tiszti fő
orvos jelentéséből bennünket közelebbről az iskolaegészségügyi szakasz ér
dekel. A  jelentés e része részletesen számol be az európaiszabású pre
ventív szociálhigíénés tényezőjének, az iskolaorvosi intézménynek működé
séről. Figyelemreméltó terve a jelentésnek az, amely a társadalmi és gaz
dasági életnek a gyermekre tett hatásán kívül az idegélet viszonyaival 
foglalkozni kíván. Á z idegéletí rendellenességek megelőzésére kívánatos
nak tartja az orvos és pedagógus együttes munkáját. Ügyszintén a szülő 
és a pedagógus ídegéletével is foglalkozik. —  A  tisztífőorvos elgondolása 
eleven problémája a lelkiismeretes pedagógusnak. A  kérdés megoldása a 
pedagógusok tevékenyebb részvétele nélkül valóban nem gondolható el. 
Sem az orvos egymagában, sem a pedagógus az orvos diagnózisa nélkül 
nem érhetnek el eredményt. Csak a két tényező kölcsönös összeműködése 
által védhető meg és javítható a gyermek lelki egészségügye. •— Jól tud
juk, hogy a javítás kérdése már túllépi a prevenció határát; ugyanakkor 
azonban azt is tudnunk kell, hogy az iskola padjaiban sok olyan kisebb 
lelki zavarral küzdő gyermek ül, akiknek számát az orvos és pedagógus 
közrehatásával csökkenteni, az osztályt pedig a sántíkálók ballasztjától 
tehermentesíteni lehetne.

Hamvai Vilmos.

Burt, C.: Mental and Scholastic Tests. M. A. London, P. S. Kind and 
Son Ltd. —  1933. (Fourth Impression.) 432 l.

A  könyv három részből áll. A z első rész a gyermeki intelligencia 
mérésére szolgáló tesztsorozatok ismertetése; a második az ismertetett 
tesztekkel elért eredmények teoretikus értékét mérlegeli; végül a harma
dik részben az elemi iskolai tantárgyak teljesítménytesztjeit ismerteti, —■ 
A  szerző kritikai vizsgálat alá veszi a Bínet—Simon teszt amerikai pszi
chológusok, Yerkes, Goddard, Termán által eszközölt változatait és saját 
kutatásai alapján összeállítja a különböző korú londoni ískolásgyermekek 
számára leginkább alkalmas tesztsorozatot. A  nevezett sorozattal való 
vizsgálatai azt mutatták, hogy a londoni népiskolai gyermekek intel- 
lígenciafoka valamivel magasabb, mint a hasonló tesztsorozattal mért, bár
hol máshol található ugyanolyfokú népískolás gyermekeké, Megállapította 
továbbá, hogy a bűnöző gyermekeket a normálisoktól nem valami mentális 
defektus, hanem csupán íntellígenciabeli hátramaradottság és bizonytalan
ság (backwardness and instability) különbözteti meg. Ami pedig a lon
doni speciális iskolák gyengetehetségű gyermekeit (defectives) illeti: ezek
nek a normálistól való különbözése sem az intelligencia hiányában van, 
hanem inkább az iskolához való alkalmazkodni tudás hiányában (lack of 
school ability) rejlik. Ebből azt a következtetést vonja le, hogy azon 
esetben, ha majd a butákról (dull) és hátramaradottakról (backward) el
ismerik azt, hogy azoknak csupán különleges nevelési feltételek megterem
tésére van szükségük (definite educational provision), akkor a mostani 
kisegítő iskolába utalt gyermekek nagy részét a rendes iskoláknak az 
ilyen követelményeket kielégítő speciális osztályaiba utalhatják, ahelyett, 
hogy életűk végéig a valóban abnormisok részére való intézetekbe kény- 
szerítenék. A  szerző vizsgálatai alapján megállapítja az általános lon
doni népiskolai tanuló szellemi (intellectual) és tanulmányi (educational) 
fejlődését. Normákat állít fel minden népiskolai fokozatnak megfelelő 
korosztályról (3-tól 14 évig) és így lehetővé teszi a tanítóknak, hogy saját 
tanulóik megfelelő korosztályait azokkal összehasonlíthassák. —  Végűi 
előszavában maga hívja fel a figyelmet arra, hogy még az övénél sokkal 
nagyobb tudományos értékű teszttel is csak a kezdetét (és sohasem a 
végét) alkothatják meg a gyermek vizsgálatának, mert a gyermeki elme 
működésének minden kis finomságát meglátni sokkal inkább művészet, 
mint tudomány. A  tudós csak megállapítja a helyes módszert, annak
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lielyes alkalmazása és az eredmények helyes értékelése a született és 
képzett tanító gyakorlottságától, tapintatától és intuíciójától (imaginative 
insíght) függ.

K-ts A. dr.

Roback, A. dr,: The Psychology of Character. With a Survey of 
Temperament. London, 1931. X X IV  és 605 oldal.

A  pszichológiában előretörnek most a karakterológiai vizsgálatok és 
ezt az irányt akarja szolgálni ez a könyv, amelyik most már a harmadik 
kiadásban jelenik meg. A  könyv négy részre oszlik.

A z I. rész a karakterológía történetét adja és ezt csakis pszicho
lógiai oldalról vizsgálja, figyelmen kívül hagyja az etikai és pedagógiai 
vonatkozásokat. Végigmegy a karakterológía irodalmán a bibliai könyvek
től kezdve egészen a mai korig, különösen bőven ismerteti a jelenkor 
irodalmát. Különböző karakterológiai fogalmak meghatározása zárja be az 
első részt.

A  II. rész a karakterológía osztályozását tartalmazza. Itt is előbb 
ismerteti az egyes szerzők felfogásait, felosztásait és csak azután adja 
hozzá a maga megjegyzéseit. A  magyarok közül Kollarits Jenő munkás
ságát ismerteti.

A  III. rész a karakterológía mozgalmait és módszerét tárja fel. 
Sorra veszi a különböző mozgalmakat és ezeknek a viszonyát és befolyását 
a karakterológiára. Megemlíti a pszichiátria, a pszichoanalízis, a kompen
záció, az alkatpszíchológia, az endokrin mirigyeken alapuló felfogás, a 
behaviorizmus, a testeken alapuló amerikai irányzatok hatását. Utána adja 
a karakter filozófiáját. Rámutat az életrajzi és történelmi adatokra, mint 
forrásokra. Külön táblázatban foglalja össze a személyiség tanulmányo
zásának a módszerét. Kritikát gyakorol az egyes módszerek felett, meg
állapítja ezek helyét és fontosságát.

A  IV. részben adja a szoros értelemben vett karakterológiát. A  ka
rakter a szerző szerint állandó pszichofizikai hajlam, amely irányító el
vek szerint működik és megakadályozza az ösztönszerű cselekedeteket. 
Ennek az akadályozásnak nagy szerepet tulajdonít. Vázolja az egyes ka
raktereket tulajdonságaik szerint. Majd vizsgálja a karakter viszonyát a 
gondolkozáshoz, az iránytszabó elvekhez, a konfliktusokhoz, a környezet
hez, a foglalkozáshoz, az otthonhoz és a társadalmi körülményekhez. A  
vérmérséklet és a karakter kérdését tárgyalja ezután. Végezetül keresi 
azokat az irányító, végső értékeket, amelyek felé kell mozognia a karak- 
ternak.

Sok érdekes kérdést vet fel a szerző a könyvben. Jellemzője, hogy 
előbb mindig mások tanítását ismerteti s csak ezután nyúl hozzá a kér
déshez saját maga. Akik karakterológíával foglalkoznak, azok haszonnal 
olvashatják Roback könyvét. K. I. dr.

Handwerker, Hans: Wesen, Ursprung und bíologische Bedeutung dér 
körperlíchen Züchtigung ín dér modernen Famílíenerziehung. München, 1932. 
Ottó Gmelin Verlag. 117 l.

Ez a könyv a testi fenyítés kérdését teszi vizsgálat tárgyává és mint 
a címe már mutatja, biológiai szempontból keresi a megoldást. Már elöl
járóban ki kell jelentenünk, hogy ennek a könyvnek az elolvasása után 
a testi fenyíték kérdését illetőleg még tanácstalanabbul áll majd a peda
gógus, mint eddig. Ha elutasítjuk is azokat az egészen szélsőséges ma
gyarázatokat, melyek a testi fenyítésben kizárólag szexuális elferdülést 
látnak, mégis nehéz lesz bárkinek is Handwerkernek a fenti című mun
kájában adott megállapításait elfogadni.

Handwerker kimutatja, hogy az emberiség fejlődésének minden kor
szakában meg volt és még ma is meg van a testi fenyíték alkalmazása 
a családi élet keretén belül. Szerinte feltűnő, hogy a testi fenyítést végre
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hajtó egyén az esetek túlnyomó részében az anya; a nő, és a szenvedő 
fél is inkább a leánygyermek, mint a fiú. Ebből és még egyéb megfigyelé
seiből a szerző arra a következtetésre jut, hogy a leánygyermekek verése 
és annak az anyaságra való felkészülése között összefüggésnek kell len
nie. Ennek az összefüggésnek bizonyítására Handwerker biológiai vizs
gálatokat és egyéb kísérleteket végez, melyeknek eredményeit orvosi ta
pasztalataival és az idevonatkozó irodalommal egybevetve arra a meg
lepő megállapításra jut, hogy a gyermeknek, de különösképpen a leány- 
gyermeknek éppen a pszichofizikai fejlődés szempontjából van szüksége 
a verésre és az anya az, aki ösztönszerűen alkalmazza a fejlődés szem
pontjából szükséges testi fenyítést. Mivel a fejlődésben levő gyermek ösz
tönszerűen kívánja a megveretést, az anya pedig ösztönszerűen veri a 
gyermekét, azért a szerző az ő elméletét ösztönelméletnek nevezi.

Ezekután még felemlítem Handwerker ama megállapítását, hogy 
amennyiben a gyermek testileg-lelkileg a saját nemének megfelelő irány
ban fejlődik, akkor a pubertás-kor előtt jóságos, szelíd bánásmódra van 
szüksége, de a pubertás-kor után szigorra és verésre.

Erről a könyvről elégnek tartok ennyit elmondani. A  szerző bizo
nyító anyagát, valamint okoskodásának menetét végig bemutatni egy rö
vid ismertetés keretében nem lehet; azt az érdeklődőnek magának kell 
elolvasni. De érdemes a könyvet elolvasni már csak azért is, mert a testi 
fenyíték kérdésének ilyen magyarázata több, mint meglepő.

Révész Emil dr.

Padellaro, N.; Faschistische Schule und Erziehung in Italien. Verlag 
Hermann Böhlaus Nachfolger. Weimar, 1934. 141 l. 7.40 márka.

Petersennek, a jénai egyetem kiváló pedagógiai professzorának 
Pädagogik des Auslands című sorozatában jelent meg ez a könyv J. M. 
Wiesel fordításában s Padellaroimk különböző munkáiban megjelent tanul
mányait tartalmazza, melyeket maga a szerző válogatott össze a fordítás 
számára. Ezekben a tanulmányokban az olasz oktatásügynek egyik auten
tikus képviselője fejti ki az olvasó előtt a fasiszta pedagógia igazi szel
lemét, amennyiben Nazareno Padellaro közvetlen munkatársa volt Gentilé- 
nek az egész oktatásügy megreformálásában s ma is Roma város iskola- 
ügyének a vezetője, —  Ezekből az aránylag rövid lélekzetű írásokból, 
nem annyira a tudományos megalapozás rendszerre törekvése, mint in
kább a hirdetett eszmék helyességének a meggyőződése sugárzik. Mérhe
tetlen optimizmus a világon uralkodó pesszimizmussal szemben, a Duce 
személyébe vetett bizalom a mindenhol elterjedt bizalmatlansággal szem
ben, a múlt nagy nemzeti bűneivel való szakítás, a jobb jövőbe vetett hit 
a fasizmus lényege. S mivel a fasizmus cselekvés és gondolat, egyben 
filozófia és pedagógia is. A  fasizmus pedagógiájában Macchiavelli régi 
emberideálja áll előttünk: az olyan ember, aki az államot jobban szereti, 
mint saját lelkét. (41. o.) A fasiszta iskolareform, Van-e külön fasiszta 
pedagógia?, A  fasiszta imperializmus, A  fasiszta nő nevelése stb. többek 
között egyes tanulmányok, melyekből a fent idézett gondolatok valók. A  
mi szempontunkból figyelemreméltó a könyv bevezetője, mely abból indul 
ki, hogy az a modern gondolat, mely szerint a gyermek szent, először 
Róma város alapításának legendájában található. Egy anyafarkas szoptatja 
az ikreket. Még a vadság is megszelídül az ártatlanság előtt, Minden más 
kultúrnép kegyetlen volt a gyermekekkel szemben és divat volt náluk a 
gyermekáldozat. A  rómaiaknál uralkodott legelőször a gyermekkultusz s a 
mai fasiszta Olaszország is elsősorban az ifjúság jövőjét biztosítja. — 
Padellaro meg van arról győződve, hogy az olasz népiskola a világ első 
iskolája (33. o.) és hogy Mussolini a mai kor legnagyobb nevelője. (45. o.) 
—  A  könyv soraiból valóban a fasiszta pedagógia szelleme árad, de az 
olasz iskola és nevelés mai állapotáról nagyon keveset árul el, mint azt 
címe után várná az olvasó. Jankovits Miklós dr.
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Poppelreuter, W.: Psychokritische Pädagogik, Zur Überwindung von 
Scheinwissen, Scheinkönnen, Scheindenken usw. München. Beck'sche Ver
lagsbuchhandlung. 1933. 254 l. 9 márka.

Régóta napirenden levő kérdése a magyar pedagógiai szakirodalom
nak is az iskolai túlterheltség. Vezető pedagógusok, tudományos társa
ságok mind sűrűbben emelik fel intő szavukat a különböző fokú isko
lák tanulóinak túlterhelése ellen és egyre vésztjóslóbban mutatnak rá 
azokra a káros következményekre, melyeket ez a túlterhelés az ifjúság 
lelkében előidéz. A  túlméretezett tanterveknek, a sok fölösleget tartal
mazó tankönyveknek és a saját tárgyukkal szemben elfogult tanároknak 
nem is a fizikai túlterhelés a legnagyobb vétkük a tanulóifjúsággal szem
ben, hanem elsősorban az az erkölcsi kár, mely az iskolázás folyamán 
belekényszeríti az ifjúságot a felületes munkába, a látszattudásba, a lát
szatgondolkodásba. A z előttünk fekvő könyv sok exakt kísérlet ered- 
ményeképen éppen ezt a ' sokak által megjósolt feltevést igazolja, midőn 
kimutatja, hogy mindenben önámításoknak vagyunk kitéve, hogy a lát
szatgondolkodás, a látszattudás, a látszatcselekvés nem csupán elszórt 
jelenségek, hanem hovatovább lelki törvényszerűségek. —  Mindenesetre 
Poppelreuter tárgyilagosságát dicséri, hogy mindezért nem csupán az is
kolát okolja, hanem —  szerinte —  az ember lelki alkata már olyan, hogy 
megelégszik munkafeladatok futólagos elvégzésével. Az ember hajlamos 
arra, hogy feladatok elé állítva, azok pontos tartalmát ne tisztázza, tehát 
már a meginduláskor a megértés funkciója is futólagos. Hajlamos to
vábbá, hogy akarati elhatározáskor az optimális munkacélt ne tűzze ki 
és végül: keresztülvitel közben és után megelégszik tökéletlen látszat- 
megoldásokkal (73. 1.). De nem csupán a lelki jelenségek nem olyanok, ami
lyeneknek átéljük őket, hanem az emberek sem mutatják igazi énjüket, 
hanem egymással való érintkezésükben álarcot viselnek. (Érdekes, hogy 
a „persona” szó eredetileg álarcot viselőt jelentett!) Tömeglélektani kény
szerből mindannyian a látszatérvényesülés törvényének vagyunk alávetve, 
ez a törvény uralkodik a világon (252. 1.). S ez ellen küzd a pszíchokri- 
tikaí módszer.

A  pszichokriticizmus olyan módszer, mely küzd minden ellen, ami
vel a lélek önmagát és másokat ámítja (11. o.). A  lelki jelenségekkel 
szemben kritikai beállítottságot jelent, hogy a látszat jelenségek tudatára 
ébredjenek az emberek és a jövőben az ilyeneket lehetőleg mellőzzék. A  
pszichokritikai módszer kissé pesszímísztikus színezetű, de a hibák javí
tását célozza. Állandóan hangsúlyozza a szerző, hogy a látszat nem jelent 
tökéletlent. Ha valamely idegen szóval szemben (pl, autodidakta) a kí
sérleti személy bevallja, hogy nincs tisztában a fogalommal, úgy ez va
lódi igazi gondolkodás. Ha ellenben azt mondja, hogy érti a kifejezést 
és a későbbiek során kiderül, hogy még sincs tisztában vele, akkor lát
szatgondolkodással van dolgunk. S itt nem a becstelenségnek valamilyen 
formájával állónk szemben, mert a legtöbb ember valóban azt hiszi, hogy 
az ilyen idegen szavakkal, mint pl. statisztika, oligarchia, hipotézis, in
tuíció, bázis, liberalizmus (amelyeket a közkézen forgó napisajtó is állan
dóan használ) tisztában van s csak a behatóbb vizsgálat mutatja ki, hogy 
önmagát is ámítja (42. 1.). —  Annak kimutatására, hogy legtöbb ismere
tünk mennyire csak látszatismeret, a sok közül csak egy tesztet ragadunk 
ki, A  kísérleti személy elé Délamerika szkematíkus kontúrjait ábrázoló 
papírlapot tesznek azzal a felszólítással, hogy rajzolja bele a Cordille- 
rákat és Andokat, az Amazon és La Plata folyót, jelölje meg Buenos 
Aires, Rio de Janeiro, Montevideo, Santos városokat és rajzolja körül 
Argentínát, Braziliát, Perut, Chilét és Columbiát. Több mint 100, külön
féle fakultású egyetemi hallgatón végzett tesztvizsgálat eredménye az volt, 
hogy a kísérleti személyek 80— 90°/o-a teljes nem-tudást árult el a kér
déses földrajzi adatokkal szemben. Azoknál, akik pontosabb tudással 
rendelkeztek, bizonyos különleges körülmények játszottak szerepet (volt
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tanító, földrajz-szakos, járt már Délamerikában stb.J. Pedig —  fűzi hozzá 
a szerző — Délamerika földrajzi viszonyai nagyon egyszerűek.

A  puszta feledéssel ezt a tömeges balsikert magyarázni nem lehet, 
mert hiszen a kérdéses földrajzi nevek mind meg voltak az emlékezetben, 
csakhogy eredetileg is csupán felületes, látszattudást képviseltek és így 
idővel teljesen bizonytalanná váltak. Egyedüli magyarázat az, hogy már 
emlékezetbe véséskor megelégedtek ezek az emberek egy látszólagos el
sajátítással, holott a feladat megoldása 100°/o-íg lehetséges lett volna 
(13. 1.). S ezért már az iskolát is felelősség terheli. Pedagógusok, akik 
szintén tudják, hogy az iskolában tanult anyagból mily sok megy idővel 
veszendőbe, azzal szoktak védekezni, hogy itt elsősorban nevelésről, szel
lemi képességek fejlesztéséről van szó. Ez az érv azonban éppen kísér
letileg nem igazolódott be és nem állta meg a helyét. A  fizikával kapcso
latban pl. az egyes fizikai tények és törvények feledésbe mehetnek, de 
meg kellene maradnia egy fizikai gondolkodásmódnak. De éppen ez ma
radt meg legkevésbbé, a fizikai gondolkodás, mint azt több tesztvizsgá
lattal Poppelreuter kimutatja (53. 1.).

Ószintén megmondja, hogy különösen a felső oktatás úgy, ahogy van, 
nem egyéb, mint látszattudás és látszatműveltség terjesztésére alakított 
intézmény. A  fennálló bajokat orvosolni azonban nem lehet olyan egy
szerűen, mint sokan gondolják, quantitativ anyag- és óraszámredukálás
sal. A  pszichokritikai módszernek érvényesülnie kell a pedagógiában. Nem 
kívánja azonban egyeduralmát (mint azt oly sok modern irányzat teszi), 
csupán azt, hogy a neveléstudomány is új lökést kapjon a pszichokriti- 
cizmustól. A  pszichokritikai pedagógia lényege az, hogy tisztában kell 
lennie minden embernek azzal, hogy mit tud és mit nem tud. Nem kívánja 
ez az új módszer, hogy minden ember csak valódi, biztos tudással rendel
kezzék, mert a bizonytalan ismeret pedagógiai szükségesség is, de azt 
akarja, hogy mindenki lásson tisztán, mit tud és mit nem. Meg kell u. i. 
különböztetnünk amit tudnunk kell, attól, amiről tudnunk kell (was mán 
und wovon mán wíssen muss) (199. 1.).

A  pszichokritikai módszernek mindig a hiba beláttatásával kell kez
dődnie. És ez a legnehezebb! A  következő lépés az elhatározóképesség 
befolyásolása. Mert csakis az képes a látszatgondolkodás fölé emelkedni, 
aki a kritikailag elismert hibát jóvá is igyekszik tenni (71. 1.). Eddig is 
volt hiba-javítás minden iskolai munka során és igyekeztek a felületes 
munkáról növendékeiket a pedagógusok leszoktatni, csakhogy ez a javí
tás mindig a felülről jövő kényszer bélyegét viselte magán [,,Du sollst” 
Methode) és bizonyos személyes lekicsinylést tartalmazott. Azonkívül 
absztrakt volt. Ezért nem vezetett kellő eredményre, —  És még foly
tatni lehetne a gondolatokat, a kézzelfogható adatok felsorolását, melyek 
mind azt az igazságot akarják az olvasó elé tárni; íme mennyi látszat- 
tudás-ismeret az emberek között s milyen kevés az igazi tudás, a valódi 
ismeret. (Egy köztiszteletben álló egyetemi tanárról mutatja ki, hogy az 
általa idézett munkák oldalszámait összeadva és oldalanként 5 perc ol
vasási időt számítva, napi 10 órai olvasás mellett kerek 100 esztendőre 
lett volna szüksége, hogy az összes idézett könyveket valóban elolvassa 
(188. 1.).

Hosszú idő sok kísérleti vizsgálódására támaszkodó munkájában si
kerül Poppelreuternek az olvasót arra a belátásra bírnia, hogy valóban 
sok képmutatással találkozunk egész kultúránkban. Arról azonban már 
kevesebb bizonysággal győz meg, hogy az általa ajánlott pszichokritikai 
módszerrel a mindenki által elismert baj valóban kiküszöbölhető-e. De 
ha a belátás a látszatgondolkodás legyőzésének csakugyan első állomása, 
akkor Poppelreuter könyve így is nagy eredményt ért el, mert aki idáig 
eljut, az tudatára ébred egy meglevő bajnak és keresni fogja a kibonta
kozás módjait. Kívánatos lenne ezt a könyvet főleg azok kezébe eljuttatni,
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akik újabb reformok kapcsán még több terhet akarnak a tanuló ifjúságra 
kényszeríteni.

Jankovits Miklós dr.

Simonéit, M.: Wehrpsychologie. Verlag Bemard und Graefe, Berlin, 
1933. 161 lap.

Nemcsak a német tudományosságra, de a mai németországi viszo
nyokra is jellemző munka Simonéit e műve. Kísérleti és megfigyelési ala
pon ismerteti a hadsereg megszervezésének, a katonai kiválasztásnak és 
kiképzésnek lélektani feltételeit; a jó katona, a jó hadvezér lelki tulaj
donságait, vagyis mindazon lelki jelenségeket, melyek egy nagy nép harci 
tulajdonságaival vannak szoros kapcsolatban. —  A  szerző bemutatja a 
különféle hadseregek kifejlődését, vázolja ezek lelkiségét, kimutatja a 
tartós békeállapotnak a katonai szellem szempontjából káros hatásait, az 
ezek elleni küzdelem módját és lesújtó bírálatot mond a zsoldos had
seregről. Amit Simonéit a menetelésről, megfigyelésről és a többi külön
legesen katonai munkateljesítmények lélektani feltételeiről mond, az a 
pszichotechnikának a német katonai kiválasztás szempontjából való jól 
szervezettségéről tanúskodik. De Simonéit nem egyoldalú pszichológus, 
aki csak abban hisz, amit mérni lehet, hanem az egész embert nézi és 
az emberi cselekedetek összességéből alakítja ki ítéletét. Ezt látjuk azok
ban a finoman elemezett lélekrajzokban, melyeket Blücher, Jorch, Scharn- 
horst és Gneisenau hadvezérekről írt. A  típus meghatározásainál erősen 
érezzük Kretschmer hatását és később is, amikor a német faji tulajdon
ságok szerepét vizsgálja a jó katonai anyag kiválasztása szempontjából. 
A z itt közölt életrajzok eredeti megállapításokat nyújtanak és üdítően 
hatnak az olvasóra. —  A  könyvnek a katonai kiképzéssel és neveléssel 
foglalkozó része, úgyszintén az ezt követő fejezetek hatnak leginkább 
gondolatébresztőén. A  szerző éles határt von az általános és a katonai 
nevelés között. A  katonai életben a pedagógiai hatásokat inkább taní- 
tásssal és gyakorlással együtt járó képzésnek foghatjuk fel, semmint neve
lésnek. Érdekesen fejtegeti azokat a nevelési tényezőket, melyek a harci 
erények kifejlesztésére vezetnek. Megrajzolja a hasznos katona, továbbá 
a katonai értelemben vett hős lelki rajzát. A  kötelességtudat, a csociá- 
lis érzés, a meggondolt bátorság és az önfeláldozási készség mind fontos 
kellékek, melyek nélkül a jó katona el sem képzelhető. Fejtegetései to
vábbi során a tömeg kérdését boncolja és kétségbe vonja a „nyájösztön” 
létezését; a tömeggé válásban pedig erősen hadseregbomlasztó hatást lát. 
—  Ezék után a hadvezetés lelki feltételei, majd a hadvezéri lelki tulaj
donságok elemzése következik és sok egyéb hadvezéri képesség mellett 
fontos követelményül állítja fel a hadvezérnek azt a pszichológiai ké
pességét, mely a tömeggé levést meg tudja akadályozni. A  hadvezér
nek feltétlenül hősnek kell lennie, akinek lényege éppen abban van, hogy 
a lehetetlent is lehetővé teszi. A  munka végén helyesen állapítja meg 
a szerző, hogy a pszichológiailag jól szervezett, jól nevelt és kezelt csa
pat nagyobb mértékben biztosítja a győzelmet, mint a pszichológiailag 
körültekintőbben harcbavetett csapat és a történelem sokkal gyakrabban 
juttatta a győzelem pálmáját a kemény és kíméletlen érzésű, mint a 
pszichológiailag finomabban érző hadvezérnek.

Révész Emil .ir.
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E .
M AG YAR  FOLYÓIRATOK

A  Cselekvés Iskolája. (7— 8. sz.) Szenes Adolf folytatja A  tanuló 
tipikus számolási hibái és az elhárítás módja c. cikkét. Először mennyi- 
ségtani szempontból foglalja össze a leirt kísérletek eredményét, majd rá
tér a lélektani oknyomozásra: vázolja a számolást mint lelki funkciót, rá
mutat a számolási hiba közvetett okaira, részletesen fejtegeti a folyamatos
ság, a gátlások és a perszeveráció hibáit. Rendkívül tanulságos Baranyai 
Erzsébet és Petrovay Ilona kísérlete az osztályozás tárgyiassá tételére. A  
hagyományos osztályozási mód nyilvánvaló elégtelensége vezette a szer
zőket arra a gondolatra, hogy a gyermekek előmenetel szerinti csopor
tosítását külön próba által oldják meg. Amerikai mintára, de bizonyos- 
didaktikai szempontok figyelembevételével egy, a földrajzi tudást vizsgáló 
próbát szerkesztettek. A z eljárás kellő begyakorlása után a gyermekek
nek Amerikára vonatkozó igen különböző, gondosan összeállított felada
tokat kellett írásban megoldaniok (igaz — nem igaz, kiválasztó, kiegészítő, 
egyeztető, összetett egyeztető, összehasonlító próbák); minden helyes fele
let 1 pontot ért. A  szerzők beszámolnak a vezető didaktikai és lélektani 
szempontokról, közük az eredményeket és értékelik a próba előnyeit: a 
próba rangsora igazságosabb érdemjegyeket szolgáltat, mint a véleményen 
alapuló (16 tanulónál 7 esetben különböztek az érdemjegyek, két esetben 
két fokkal). A  9— 10. számban Kemény Gábor közöl Gyermektanulmány 
és értékelés címen széljegyzeteket Lázár Károlynak múlt számunkban is
mertetett könyvéhez, majd Szenes Adolf fejezi be cikksorozatát a hibael
hárítás módjainak ismertetésével: összegezi a hibakutatás eredményeit, fe j
tegeti a figyelem gyakorlásának, az akarat nevelésének követelményét,- 
foglalkozik a hiba megelőzésének, a számolás ellenőrzésének és próbájának, 
valamint a hiba javításának kérdésével, végül röviden összefoglalja értékes 
tanulmányát, amely különnyomatban is megjelent. Szántó Lőrinc a tör
ténettanítás alapelveit tárgyalja gondos és kimerítő értekezésében, majd 
Jeges Sándor a biológia, Csapó István a szülőföldismeret és Kendoff Ká
roly a földrajzkutatás keretében folyó munkáltató oktatásról szól, —  
Minkét szám több gyakorlati tanítást is közöl.

Kísdednevelés. (2. és 3. sz.) Kiss József: Kenyeres Elemér és a Mon- 
tessori-módszer címen emlékezik meg a Magyar Montessori Egyesület ügy
vezető alelnökéről. Először vázolja a nagy olasz pedagógus gondolatainak 
átszivárgását hazánkba, maid ismerteti Kenyeresnek a kísdednevelés elmé
letének fejlődéséről szóló hatalmas tanulmányából azokat a fejezeteket, 
amelyek Montessori Máriáról szólnak. Kiemeli, hogy nálunk e rendszer
nek ez az első teljesen tárgyilagos ismertetése. Kenyeres fordíttatta le és 
adta ki a Montessori-féle Módszerem kézikönyvé-t, valamint előadásaiból 
is egy füzetre valót s a maga hatánkörében sokat tett ez eszmék terjesz
téséért, —  Mindkét szám érdekes, 30 évvel ezelőtt kezdődő apró megfigye
léseket és feljegyzéseket hoz Jablonkay Gézától Fiam és unokáim címen.

Iskola és Egészség. (3. sz.) Haltenberger Mihály a pedagógus és isko
laorvos viszonyát vázolja, Waltner Károly Táplálékunk elemei címen a 
helyes gyermektáplálás elméleti alapjait fejtegeti, Istenes Károly, Bárczy 
Gusztáv és N. Tafferner Mária a beszéd technikájával, hibáival és zavarai
val foglalkoznak, Petik Kálmán és Szarvas Jenő a nyaraltatást és a gyer
mekek erre való kiválogatásának szempontjait ismertetik, Dausz Gyula az 
elemi iskolai egészségvédelemről ír, Schnell János pedig azt fejtetgeti: mi 
segítséget nyújthat az orvosi pszichológia az iskolaorvos gyakorlatában? 
(4. sz.) Dufestel L. Párizs iskolaorvosi, Móritz Dénes Bécs szociális gyer
mekvédelmi, Vida Lajos fővárosunk gyógypedagógiai intézményeit ismer



teti. Walíner Károly a gyermektáplálás gyakorlati elveiről tájékoztat. 
Andriska Viktor az Orsz. Közegészségügyi Egyesületben tartott előadását 
közli, amelynek tárgya: a szellemi túlterhelés és az ifjúság testi nevelésé
nek kérdése a középiskolákban. Az újabb pedagógiai törekvések rovatá
ban Domokos Lászlóné a gyermekélet ösztönös erejéről szól s azt találja, 
hogy ennek jelszava: kíhontakozni. Frank Antal az osztály- és szakrend
szer különbségét fejtegeti és értékeli az egységes nevelői eljárás szempont
jából. Rausch Zoltán feleletet ad —  a gyermekek szempontjából —  arra a 
kérdésre: hol és hogyan nyaraljunk Magyarországon? Szőcs János és Tóth 
Tibor képekkel illusztrált cikkükben a gyermek és az iskolapad viszonyát 
vizsgálják és a Szőcs-féle padot ismertetik.

Katolikus Nevelés. (5. sz.) Witz Béla: Az iskolai nevelő-munka szét
esése c. tanulmánya fontos kérdést világít meg. Régente minden valamire 
való iskolának megvolt a maga szelleme, a fiú számára az iskolában kez
dődött és végződött minden. A  kommün óta az iskola megszűnt különálló, 
zárt egység lenni: szétesett. A  szomorú tapasztalatok ellenhatásaként rend
kívül sók irányú szervezkedés kezdődött az erőteljesebb fizikumú és lel
kületű új nemzedék nevelésére. Megindult ez a sportolással, folytatódott a 
különféle szellemi versenyekkel, tetőződík az egyenként igen hasznos és 
szükséges, de az iskolát mégis csak szétdaraboló legkülönfélébb egyesülé
sekkel (a szerző 24-félét sorol fel), W itz Béla úgy látja: itt az ideje, 
hogy az iskola zaklatásával hagyjunk fel, mert ez a túlszervezettség ma 
már nem lendíti, hanem f áraszt ja és kimeríti az ifjúságot. E mellett a mos
tani rendszer súlyos erkölcsi bajokra is vezet: 1. kiöli a fiúkból a felelős
ségérzés és kötelességtelesítés tudatát, 2. lefokozza bennük a legnemesebb 
•és legmagasztosabb eszmék iránti lelkesedést és szeretetet. Sok a jóból is 
megárt; sokat markolásunkkal épen mi tesszük közömbössé az ifjú lelket. 
A  cikk tapasztaltból fakadó bölcs megállapításai valóban méltóak a meg- 
szívlelésré! —  Ajtay Kálmán Szent Don Bosco János nevelési elveit fe j
tegeti, főként a szent saját nyilatkozatai alapján.

Magyar Paedagogía. (1— 3. sz.) Bognár Cecil a nevelő hatás lélekta
nát fejtegeti, Vizsgálja a nevelhetőség kérdését, rámutat az alapkarakter 
fontosságára, majd felvázolja azokat a tényezőket, amelyeknek a nevelendő 
és nevelő részéről a nevelői ténykedést előmozdító és akadályozó szerepük 
van; ismerteti a nevelő hatás fokozatait, a nevelői távolság—közelség v i
szonyát, a gyermeki ellenhatásokat, a nevelő hatások továbbélését, behatóan 
foglalkozik a túlterhelés kérdésével, amely oka lehet annak, hogy a gyer
mekek nem eléggé fogékonyak a nevelő hatások iránt (érdekes itt a ta
lálkozás W itz Béla fentebb ismertetett cikkének gondolataival!). A  szerző 
óv a nevelés túlmértezeésétől, mert ez épen a legfontosabbat: a gyermek ön- 
tevékenységét akadályozza meg, Temesi Győző a nyár pedagógiai fe l
használása érdekében emel szót s azt kívánja, hogy a hivatalos nevelő 
szervek kapcsolják bele működésükbe a nagyszűnidő kihasználását, termé
szetesen nem a kényszer, hanem a helyes üdülés, a tiszta gondolatokban és 
nemes kedélyekben való gyarapodás jegyében. Főként amerikai nyári tá
borokban és a cserkészetben szerzett gazdag tapasztalatai alapján, egy 
valóságból vett igen érdekes példának teljes részletezésével próbálta ezt a 
•sürgős nevelési feladatot egy lépéssel előbbrevinni.

Nemzeti Közoktatás. (9. sz.) Ölveczky Pál: A  nagyvárosi élet és a 
gyermek. A  nagyvárosi gyermek a környezet hatása alatt idegileg és érzel
mileg fogékony minden behatásra, épen ezért fokozottabb óvásra, véde
lemre, figyelembevételre van szüksége. Testi tekintetben is veszedelmeket 
rejt a nagyváros, míg az értelmi fejlődést a maga sokrétű életével hatá
rozottan hasznosan befolyásolja. Ekamp Nándor a család lelki egészségé
nek tényezőit boncolgatja.
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Néptanítók Lapja. (5. sz.) Imre Sándor a hódmezővásárhelyi tanítói 
napon a nevelői gondolkodás újabb alakulásáról szólt. A  jó iskolai mun
kához elsősorban nevelői tudatosságra van szükségünk, amelyet a nevelői 
gondolkodás teremt meg és tart ébren. Ennek újabb alakulását tartalmá
nak határozottabbá, tárgyának szélesebbé és a nevelőgondolkodásúak köré
nek kiterjedtebbé válása, valamint magának a nevelői gondolkodásnak min
den tekintetben a teljességre törekvése jellemzi. Mácsay Károly az iskola 
környékének nevelő hatásáról szól. Minden magyar tanítónak tisztában kell 
lennie iskolája környezetével, mert hasznos segítője lehet a nevelésben. 
Természet, embertársak, kultúra kell, hogy tárgyai legyenek ennek a kör
nyezettanulmánynak, amelyek az életet fogják behozni az iskola falai közé. 
M. Góthy Barnabásné a legkülönfélébb tárgykörökből vett példákan vilá
gítja meg: milyen legyen a fiúk és a leányok előkészítése az életre. (6 . sz.) 
Halmos Péter azt fejtegeti, mit tehet a kiscserkészet a népiskolai nevelés 
szolgálatában? Kerék Péter a takarékosságra való nevelés számtalan al
kalmára mutat rá. (7, sz.) Drozdy Gyula Móra Ferencet, mint ifjúsági író t 
méltatja; sorra veszi könyveit s mindegyikből kiemeli azokat a vonásokat, 
amelyek a nevelésben hasznosíthatók. Tartalmi értékükön kívül nagyra 
értékeli egészen magyaros stílusát, (8. sz.) Bernáth István a IV. nemzeti 
gyermekhét sokirányú jelentőségét méltatja. Loczka Alajos a minisztérium 
által összehívott erkölcsnevelésí értekezletből kiindulva, Jellemnevelés és 
az iskola címen részletesen ismerteti és értékeli az ott elhangzott javas
latokat, amelyek közül a ma megvalósíthatók rendszeres összefoglalásban, 
utasítások alakjában meg fognak jelenni. Móra László elmondja: milyenek 
a szomorúság iskolái a fővárosban. Négyosztályos, 130-as létszámú óbudai 
iskolájából származó adatai megdöbbentőek: munkanélküli az apja 41-nek, 
egyszobás lakásban lakik 118, nem reggelizik 36, ingyenebédet kap 82, 
tankönyvet 112, íróeszközt 124, stb. Olyik hétkilométeres utakat tesz 
naponta családjának ebédjéért! (9. sz.) A  vezércikk Hóman Bálint képviselő
házi beszédéből hoz egy részletet a középiskola: az élet iskolája címen: 
a történelem és a nyelvoktatás, a túlterhelés valamint a szelekció kérdé
sében fejti ki miniszterünk álláspontját. Szélesebb érdeklődésre is számot 
tarthat Szentgyörgyi Gusztáv eleven ismertetése a magyar siketnéma 
oktatásról.

Országos Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. (7. sz.) Imre Sándor 
szerint a középiskola sorsa tanárainak emberi és tanítói érzékén fordul 
meg. Legfontosabb kérdés: mennyire érezhetik ők az iskolai évek ered
ményéért a felelősséget. Ezért ma szervezet és tanításterv dolgában, de 
egyéb tekintetben való rendcsinálás, idegen szempontok kiküszöbölése, a 
hívatásérzés megerősítése, és nyugodt munka lehetőségének biztosítására 
szolgálati szabályzat megalkotása szükséges. Űrrá kell lennie tanárainkon 
a felelősség érzésének, nevelői gondolkodásnak kell őket áthatnia.

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületí Közlöny. (9. sz.) Schmidt 
Ferenc: A  tanulók testi gyarapodása és ennek viszonya a szellemi fe jlő 
déshez. A  testi fejlődés sok kérdése közül kiragadja a magasságnak és 
a testsúlynak kérdését, iskolaorovosok és antropológusok adataiból megraj
zolja a fejlődés menetét, majd saját vizsgálatai alapján megkísérli a testi 
és szellemi fejlődés vonatkozásba hozását: 162 leánynövendék magassági 
és súlymérési eredményeit összehasonlítja az iskolai előmenetellel és az 
általános intelligenciával. A  részletesen bemutatott érdekes vizsgálatok 
eredménye: a gyermek testi és szellemi fejlődése kölcsönös összefüggést 
mutat; az erős testi fejlődés megindulása a gyermek szellemi fejlődésében 
gátlást jelent, míg a 14— 15 éves korban a felszabaduló testi fejlődést 
újabb szellemi nekilendülés követi. A  testileg jobban fejlett gyermek 
szellemileg is jobban fejlődik. Ezt a tényt a nevelőnek is figyelemmel 
kell kísérnie s ismernie kell a testi fejlődést előmozdító tényezőket.



135

Protestáns Tanügyi Szemle. (3. sz.) Kerecsényi Dezső Halasy-Nagy 
József egyetemi tanárnak egy cikkéből kiindulva szól hozzá a középiskola 
és szellemi kiválogatás kérdéséhez. A  középiskola igényességének és szi
gorúságának szerinte nem esetleges anyagszaporítás, vagy az anyag kímé
letlen megkövetelése a biztosítéka, hanem egyesegyedül a középiskolai 
tanárság szellemi reformálása. A  minőség forradalmának először a tanár
ságban kell végbemenníe, akkor majd neveltjeik szellemi kiválogatása is 
annak a gondolatnak jegyében fog megtörténni, hogy ,,a tudomány koránt
sem ismerethalmazok birtoklása, hanem a személyes szellemnek az isme
retekre való állandó reagálása, döntő, organizáló, értékelő és megkülön
böztető munkája". —  Érdekes adalékot szolgáltat a filozófia oktatásának 
Tankó Béla által felvetett kérdéséhez Horkay László hajdúnánási tanár: 
kikérte magának az ifjúságnak véleményét. Hét kérdésére adott feleleteik
ből az derül ki, hogy a tárgyat szükségesnek tartják, de korábbi kezdést 
és gyakorlatias tanítást kívánnának. (4. sz.) Szathmáry Lajos érdekes cikk
ben állítja össze: hogyan tükröződik a tanár az irodalomban: többnyire 
gúny, vagy legalább erős kritika az osztályrésze, csak ritkán a megbecsü
lés. (5. sz.) Ravasz Árpád keresi a módokat: hogyan lehetne a cserkészet 
és az iskola közti nehézségeket eloszlatni: 1. a tanárság ismerje meg azt 
az intézményt, amely tanítványainak jórészét irányítja, neveli; 2. a csa
patparancsnokot a lehető legnagyobb körültekintéssel kell kiválasztani a 
tanárok közül: őbenne találkozzék a cserkészet és az iskola. Arató István 
azt vallja, hogy a tanulmányi válság megoldása csak az lehet, ha a közép
iskola munkaiskola lesz. Időszerű kérdéshez szolgáltat adalékot Tassy 
Ferenc cikke: Selejtezési törekvések a fasiszta középiskolában: felvételi 
vizsgával jut be a tanuló a középiskolába, újabb vizsgával a felső tago
zatba, amelyet idegen tanárokból álló, egységes szempontok szerint ítélő 
állami bizottság előtt letett vizsgálattal fejez be.

Szülők Lapja. (4. sz.) Schmidt Ferenc: Az elemi egyszerűségű kéz- 
ügyességi munka és az egyéniség viszonyát tanulmányozta a soroksári polg. 
fiú- és leányiskola 60 tanulóján, a Giese-féle lyukasztásos és a saját tű- 
befűzéses tesztjével, 4— 4 percig. Megfigyelte a tanulókat a munkacél, a 
munkához való alkalmazkodás, a munkamód és a munkatempó szempont
jából; összeállította a mennyiség és minőség tekintetében legjobb és leg
gyengébb eredményeket. Tanulmánya végén röviden vázolja a testi kon
strukció befolyásának újabb irodalmát. A  munkapróbákat az egyéniség 
konstítucionális ismerete és a munkaeredmény tanulmányozása, illetőleg e 
két tényező egybevetése teszi pszichodíagnosztikailag fontossá.

Székely Károly.

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK

Journal of Experímental Psychology. (Psychologícal Review Publíca- 
tions.) Vol. XV II. No. 2. April. 1934. —  Van Ríper, C.: A  new test ol 
lateralíty, (M indkét kéz egyidejű munkájának új vizsgálata.)

Szerző cikkében új tesztet ismertet, a kéz tükörképes mozgásainak 
vizsgálatára. Ez a teszt szerinte egyszerű, megbízható s élesen mutatja a 
jellegzetes különbségeket a jobb- és balkezesek között.

A  teszt három próbából áll. Az elsőt kínesztéziás próbának nevezi. 
Lényege egy bimanuális stílusnak nevezett eszköz, melyet a bekötött szemű 
kísérleti személy, mindkét kezével megfogva, többszőr végigvezet egy fa- 
táblába vésett fordított Y  alakú ábrán. Ha jól begyakorolta, megkísérli 
a rajzot önállóan asztalán, majd újabb átismétlés után 1U-ra kicsinyített 
nagyságban. Az így beidegzett mozgást átviszik egy függőleges táblára. 
A  gyermek mindkét kezébe ceruzát kap, melyeknek hegye a tábla ellen
kező oldalainak közepét érinti. Megadott jelre a leggyorsabban rajzolnia 
kell a begyakorolt ábrát, mindkét kézzel egyszerre. A  rajzokat eltávolítva, 
a kötést leveszik a szeméről. A  második próbát C. V. Riper látási pró
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bának nevezi. Magasan a falon, a gyermek szeme előtt, ritmikus vonal
menetből összeállított geometriai ábra van. Adott jelre, a fent említett 
módon, jobb és balkézzel egyszerre, gyorsan rajzolnia kell az ábrát, mely
ről egész idő alatt le nem veheti szemét. Következik az író-próba, de 
már bekötött szemmel. A  tábla két oldalán egyszerre írja a következő 
szót: fogni (catch).

A  tesztet 2750 tanulón próbálták ki háromszor, 6 és 14 hónapos idő
közökben, Tapasztalatai szerint kimondottan jobb- és balkezes csoportok
nál teljesen megbízható; mindkét kézre egyformán ügyeseknél már elté
rések vanna.

Journal of Genetíc Psychology, Vol. XL111. No. 2. Dec. 1933. —  Mes- 
serschmidt, R.: The suggestíbilíty of boys and gírls between the ages oí 
six and sixteen years. (F iúk és leányok szuggesztibilitása a 6— 16 éves 
korban.

A  szuggesztíbilitás érdekes problémái közül a szerző 11 különféle 
teszt-tel azt vizsgálja, mi a viszony az életkor és a szuggesztíbilitás kö
zött s miféle különbségeket mutatnak e tekintetben fiúk és lányok. 
Minden próbában egyenlő számban (22) vett részt mindkét nemű ifjúság. 
A  tesztsorozat legnagyobb része a Binet által alkalmazott tesztek válto
zatlan, vagy némileg módosított felhasználása (megtévesztő vonalak, fo
kozatosan növekvő hosszúságú vonalak, vonalak hosszúságára irányuló köz
vetlen szuggesztió, kártya hat különböző alakkal; színekre irányuló ellent
mondó szuggesztió, ugyanez, de vonalak hosszúságára vonatkoztatva, fo 
kozatosan növekvő súlyok); alkalmazza ezenkívül Brown tesztjét (egyszerű 
esztétikai értékelés); Slosson próbáját (szagérzet illúziója); az ehhez ha
sonló Small-féle tesztet (látási illúzió); és végül Maxwellnek a színekre 
irányuló közvetlen szuggeráló tesztjét.

Eredmény: a leányok általában valamivel befolyásolhatóbbak, mint a 
fiúk, csupán 3 esetben mutatkozott ennek ellenkezője (7., 11. és 14. élet
évben), de a különbség nem nagy. A  szuggesztíbilitás a 7. évtől kezdve 
fokozatosan csökken; míg a 6 éves fiú szuggesztibilitása pontban kife
jezve 6.82, leányoké 7,87; addig a 16 éves fiúké már csak 1.53, leányoké 
1.78, A  szuggesztíbilitás a tesztek minősége szerint is változott. Általá
ban a személytől kiinduló közvetlen szuggesztíónak nagyobb eredménye 
volt, mint a személytelen hatásnak. Erdélyi Olga.

L ’Illustratíon (1934. május 26.). Ez a világszerte elterjedt nagy képes 
folyóirat L'enfant címen tavaszi külön számot adott ki, amely teljes egé
szében — még hirdetéseiben is —  a gyermeknek van szentelve. Cikkeinek 
tárgya: az utolsó száz év gyermekruha-dívatja, a gyermek sportolása, a 
gyermekszoba, a nyomortanyák gyermekének élete, a francia kísdedóvók 
és különféle gyermekvédő intézmények, üdülőtelepek, cserkészet, az év
százados gyermekjátékok, apró gyermekdalok, a kenyérkereső gyermek, 
majd a mai olasz, orosz és német gyermek élete, stb. Igazi értékét e szám
nak azonban nem az egymást tarka össze-vísszaságban követő cikkek ad
ják meg, hanem az a sok száz majd humoros, majd érzelmes, sokszor 
szellemes, mindig ízléses fekete és színes fénykép, rajz, reprodukció, amely 
a benne való lapozgatást gyönyörűséggé teszi, sőt e füzet megszerzésének 
vágyát is felkelti az emberben. (Ára 10 frank.)

Sz.
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I F J Ú S Á G I  I R O D A L O M .

Örvendetes, hogy egyszerre két pedagógiai folyóiratunk is az ifjú
sági irodalom ügyének szentelte a legújabb számát. A  Népoktatási Szem- 
lé -ben Stelly Géza: „M it olvas a mai gyermek?” címmel írt tanulmányt, 
amelyben közel 3000 budapesti elemi iskolai (I— V III. oszt.) tanulón k í
sérli meg a gyermek irodalmi ízlését, érdeklődését megállapítani. Vizs
gálata különösen arra terjed ki, hogy milyen arányban olvassák a gyer
mekek a napilapokat, a gyermekujSágokat s általában az olvasmányaik
ból mi érdekli őket különösen? A  válaszok meglepőek, (pl. másodikos 
elemisták Kellermann Alagút-ját olvassák!) —  és lesújtó eredménye en
nek a mintaszerűen publikált statisztikai felvételnek, hogy rávilágít szü
lök és nevelők eddigi mulasztásaira, amit különösen a kisebb tanulók 
irodalmi ízlésének irányításában elkövettek. —  Mitrovics Gyula és Pintér 
Jenő nyilatkozatai mellett még Surányi Miklós cikke számíthat foko
zottabb érdeklődésre, aki határozott választ ad arra a kérdésre, hogy 
a szépirodalom és a pedagógia között kötelező-e az egymás érdekeinek 
a szem előtt tartása. Szerinte a szépirodalom nem követelheti meg, hogy 
az emberiség felelős nevelői kritikátlan hódolattal engedjék be a maguk 
kényes és féltett virágoskertjébe; a pedagógusok nem követelhetik meg, 
hogy az író a neveléstudomány gyakorlati céljai és elméleti szabályai 
szerint tegyen eleget annak a belső kényszernek, amely teremtésre iz 
gatja őket. A  pedagógia használja ki a szépirodalom embernevelő és 
lélekformáló hatását, amennyire ez csak lehetséges, a pedagógus korlát
lan úr a maga birodalmában, de épp olyan korlátlan úr az író is a maga 
fantáziájúnk felelőtlen világábn. Surányi álláspontja tehát igazat ad a 
válogatóknak és az önálló ifjúsági irodalom híveinek egyaránt.

A  Jövő Útjain a Magyar írónők Köre ifjúsági irodalmi ankétjának 
az anyagát közli, amelyből Nyireő Éva nemes felfogású előadását emel
jük ki, A  Fővárosi Pedagógiai Könyvtár kitűnő vezetője az ifjúsági o l
vasmány és az otthonról értekezve tömör meghatározását adja a jó ifjú
sági olvasmány alaki és tartalmi feltételeinek, őszinte és bátor hitvallást 
tesz az ifjúsági irodalom szükségessége mellett, mert úgy véli, hogy „a 
mai fiatalság lelki depresszióját nemcsak a mostoha körülmények, de a 
túlkorán kézbevett és teljesen meg nem értett olvasmányok is okozták.” 
Csakis a jóra ösztönző, helyes cselekvésre indító olvasmánynak van ne
velő értéke. Ehhez járuljon még az is, hogy a szülő ne csak ismerje a 
gyermek olvasmányát, hanem vegyen részt az olvasásban is, mert a jó 
könyv közös olvasása, közös megbeszélése az a terület, hol a szülő és 
gyermek bizalmas és áldásos lelki találkozóra összejöhetnek.

Ez a lap is közöl Ligeti Boris feldolgozásában 1234 tanuló-választ 
a legjobban kedvelt írókra és könyvekre vonatkozóan. Sajnos, ennek a 
rendkívül értékes anyagnak a rendezetlen közlése a statisztikai felvétel 
végső eredményét nem mutatja. A  szavazatot nyert írók névsorát ugyanis 
nem az értéksoruk szerint közli és összesítő statisztikát sem ad, ami a 
gyűjtést áttekinthetetlenné teszi. .Kár, mert az anyag elrendezése már 
csak a kisebbik munka lett volna. Egyébként ez a dolgozat is azt iga
zolja, hogy a könyvek labirintusában az ifjúság legtöbb esetben helyes 
ösztönnel válogat.

A  ponyva irodalmának megvetés a sorsa. A z irodalmi Ízlésű olvasó 
elveti magától, a gyermek félve élvezi, mert tudja, hogy a ponyvának járó 
lebecsülés azt is éri, aki olvassa. Kétségtelen, hogy ezt a lesújtó bírála
tot a ponyvairodalomnak nem csupán szegényes külseje, hanem silány 
tárgyi és tartalmi tulajdonságai is okozták. Az utóbbi években azonban 
a ponyva új színt kapott. A z évenként növekedő sikerrel rendezett könyv
napokon a legelőkelőbb kiadócégek viszik a lebecsült ponyva alá a kiasz-
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szikusokat, a legnagyobb sikerű regényeket, hogy közvetlenebb érintkezést 
találjanak az olvasóval, akinek az Ízlése ma sem rosszabb, mint régen 
a díszkiadványok korában, csupán a pénztárcája lett vékonyabb. A  ponyva 
tehát tartalomban megnemesedve újjászületett ezeken a napokon s az o l
vasót hozzászoktatta ahhoz, hogy az utcán is lehet jó könyvet vásárolni. 
Ahogyan a békebeli vasárnap-délutánok finomkodó élvezete, a fagylaltozás, 
filléres árakon ma már sokkal demokratikusabb alakban bombaüzletet je
lent kapualjakban és szezonhelyiségekben, éppúgy a könyvvásárlás sem 
maradt teljesen az irodalmi Ízlés halk és előkelő megnyilatkozása, hanem 
a futkosó, hajszolt városi ember a sarki ujságárúsnál vagy hírlapkioszk
ban megvásárolhatja heti regényét. A  tíz filléres regényújságok, a 20— 30 
— 50 filléres sárga, kék, stb. színű kiadványok pedig —- valljuk be — 
sokszor elsőrangú hazai vagy európai írótól hoznak jobb sorsra érdemes 
(de szebb külsőben talán szűkebb sikert arató) regényeket. Az utcának 
ez a színes propagandája a regényt nemcsak elterjesztette, hanem irodalmi 
élvezethez juttatta azokat a tömegeket is, amelyek eddig könyvvásárlásra 
sosem gondoltak. De az olcsó áron való megközelíthetősége révén eljutott 
az ifjúsághoz is; eljutott és ne csodálkozzunk azon, hogy a kevéspénzű 
ifjúság, amelyik díszes kiállítású regénysorozatok vételére még nem gon
dolhat, ezek közül az olcsó regényfüzetek írói közül választja ki a maga 
klasszikusait!

Mindezeket pedig azért mondjuk itt el, mert az ifjúság új író
bálványa közeleg felénk, elhomályosítva lassan az ifjúság Jókaiján és 
Gárdonyiján kívül Vernét és May Károlyt is: Max Brand. És ezt az írót 
kizáróan a filléres sárga regényekből ismerte és szerette meg a mai ifjú
ság. Manapság, amikor a legdrágább névnapi vagy karácsonyi ajándék 
az ifjúsági regény, érdemes ezen elgondolkodni, hegy amíg a drága és 
tetszetős bekötési táblák mögött ismeretlenül és hozzáférhetetlenül vesz
nek el a magyar ifjúság olvasmányai, addig diadalát üli a húsz filléres 
irodalmi ponyva. A  leghelyesebb teendő mindenesetre az volna, hogy elő
ítéletet elvetve efféle kiadványokon keresztül dobjuk az ifjúság közé nagy 
íróink legérdekesebb műveit, hogy az újjászülető ponyva nagy propaganda
erejét sikerrel mentsük át az irodalom és azon keresztül az ifjúság lelki 
épülése javára.

A  mai ifjúság könyvei eleven és színes sorozata azoknak az ifjú
sági regényeknek, amelyeket egyik kíadócégünk 20— 30 filléres áron ter
jeszt a diákok között. Babay József, Dickens, W. Speyer, Kosáryné Réz 
Lola, Cholnoky Jenő, D. Lengyel Laura, Gaál Mózes, Bibó Lajos, Baktay 
Ervin, Tábori Pál, Rákosi Viktor, Krúdy Gyula nevei jelzik eddig a soro
zat értékét. A  művek szerencsés összeválogatása egyformán szolgálja az 
irodalmi ízlést, valamint az ifjúság kalandos élmény-szomját. A  regények 
hősei rendszerint maguk is gyermekek, ifjak, amivel az alakító, termé
kenyítő lelki hatás az intenzivebb beleélés alapján jobban biztosítva van. 
P. A  fekete bég hőse az alig 15 esztendős Thúry György, ez a szilaj 
gyerekember, aki amikor a mezőre vetett szabadlegények élére állt, sok 
meleg napot szerzett töröknek és németnek egyaránt. A  Csiga hőse is 
egy ízig-vérig cserkészfíú, aki a maga emberségéből eljut Londontól Ale- 
xandriáig mindenhová, százféle megpróbáltatáson, sokszor életveszélyen 
keresztül már-már elérkezik a céljához, kaland-éhsége azonban nem hagyja 
megpihenni, tovább űzi a bizonytalan jövő felé, A  Hátán háza, kebelén 
kenyere a sorozat egyik legszínesebb regénye. Egy fiatal diák, aki meg- 
únta a latin igeragozást, megszökik az intézetből és beáll a jókedélyű 
Bernyeshöz, a fáradhatatlanul barangoló tót vándorasztalcshoz inasnak, 
aki a kényes úrigyerekből hasznos mesterembert farag, —  A  magyar ifjú
ság könyvei tehát a gyerekhősökön keresztül hamar utat találnak a diák- 
olvasók szívéhez, de ami a legjobban tetszik a jól szerkesztett könyvecs
kékben, a regények után következő Diákvilág c. rovat, ahol a gyerek
olvasók öntevékeny munkásságát vonja bele a szerkesztő a maga munka-
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jába. A  Margó-ba pl. az olvasott gondolatok legszebbjeit küldik be, így 
állítván össze a magyar ifjúság breviáriumát; a Hogyan lettem bajnok? 
—  Az ifjúság hősei. —  Önképzőkört élet, stb. címek mögött csupa gyer
meket érdeklő hasznos cikk következik. Ügyes gondolat a Tiéd a világ c. 
fejezet is, ahol a szerkesztő azokat a külföldi díákcímeket közli, akik 
hajlandók volnának magyar fiúkkal levelezni, sőt még érdeklődési körü
ket is jelzi. A  legváltozatosabb körülmények teszik színessé ezt a rova
tot, amelynek változatossága és gazdag tartalma legjobb ifjúsági folyó
irataink színvonalával vetekszik,

Dobos László.

T Á R S A S Á G U N K  É L E T E .

Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Tár
saság í. évi május hó 12-én tartotta meg W e s z e ly  Ö d ön  d r. 
egy. tanár elnöklésével évi rendes k ö z g y ű lé s é t a Pedagógiai 
Szeminárium nagy előadójában. Az elnök örömmel üdvözölte 
a szép számmal egybegyült tagokat, akik között Károlyi Vi'k- 
torné grófné Öméltósága is megjelent s a közgyűlést a követ
kező szavakkal nyitotta meg:

T is z te lt  k ö z g y ű lé s ! Van szerencsém a Magyar Gyermek- 
tanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaságnak mai közgyű
lésén megjelent igen tisztelt Tagjait szívből üdvözölni. Kétség
telen, hogy azért jelentek meg, mert szívükön viselik azt az 
ügyet, amelyet a mi Társaságunk szolgálni óhajt. Ezen a köz
gyűlésen egy évi munkásságról akarok beszámolni. Ezt a mun
kásságot fogják tükröztetní a különböző jelentések, épp ezért 
nem feladatom nekem itt azoknak az adatoknak a pontos fel
sorolása, hanem inkább jellemezni akarom azt a munkát, ame
lyet egyesületünk ebben az évben kifejtett, s kitűzni a tovább
fejlődés céljait.

Társaságunk nagy múltja nagy munkára kötelez, épp azért 
igyekeztünk mindnyájan ez év kezdetén a munkát teljes erő
vel megindítani.

Munkánk hű tükre fo ly ó ira tu n k , ,,A Gyermek“ , mely némi 
szünet után múlt év kezdetén ismét megindulhatott. Nagy hálá
val és köszönettel tartozunk ezért d r. S zen d y  K á r o ly  fővárosi 
tanácsnok úr Öméltóságának, aki belátta Társaságunk műkö
désének fontosságát, s támogatásával lehetővé tette a folyóirat
nak újra való megindulását. Ezt a támogatást erre az évre is 
kiterjesztette, amennyiben a főváros valamennyi iskolája szá
mára megrendelte. Nagy hálával és köszönettel tartozunk neki 
ezért, s meg vagyok győződve róla, hogy mindnyájunk érzését 
fejezem ki, mikor neki itt a nyilvánosság előtt köszönetét 
mondok.

De nemcsak a folyóiratot indítottuk meg újra, hanem föl
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élesztettük a G y e rm e k ta n u lm á n y i F ü z e te k e t és a G y e rm e k ta n u l
m á n y i K ö n y v tá r t is. A  füzetekből eddig 3 már megjelent, a 
könyvtár I. kötete, Domokos Lászlómé és Blaskovích Edit könyve 
az alkotó munkáról, most van sajtó alatt.

Folyóiratunk új tagokat szerzett a Társaságnak, s új mun
kásokat a magyar gyermek- és ifjúságtanulmány számára. Ez 
örvendetes gyarapodás, de még nagyon távol vagyunk attól, 
hogy elérhessük azt a magaslatot, melyen a Társaság virágzása 
idején állott. Valamikor a Társaságnak 4000 tagja és 13 vidéki 
fiók-köre volt. Ma sajnos, csekély a taglétszám, nem éri el a 
200-at, fiók-köreink pedig egyáltalán nincsenek.

Ámde mi arra törekszünk, hogy elérjük a régi standardot, 
törekszünk önzetlenül és áldozatkészen, mert hiszen mindegyi
künk idejét, munkaerejét, s nélkülözhető filléreit áldozza erre 
az ügyre csak azért, mert mindnyájan meg vagyunk győződve 
arról, hogy a magyar gyermek és a magyar ifjúság a nemzet 
jövője, bennük él tovább a magyarság, s mindaz, amit a ma
gyarság magából kitermel, a nemzeti kultúra, mely ennek a 
nemzetnek a létjogosultságát bizonyítja és biztosítja és a maga 
értékeivel hozzájárul az emberiség magasabbra fejlődésének 
előmozdításához.

Meg vagyok győződve róla, hogy a tisztelt közgyűlés tag
jait ezek az eszmék lelkesítik, s ezért igyekezzünk ezt a nagy 
múltú Társaságot fenntartani és tovább fejleszteni, Keressük a 
célhoz vezető eszközöket és módokat, hogy működésünket mi
nél jobban kiterjeszthessük. Három irányban akarjuk munkás
ságunkat kiterjeszteni, s ezeket mint a kor szükségleteit ismer
tük föl. Egyik az ifjú s á g  tanu lm ányozása . Nem tévesztjük szem 
elől a Társaság eredeti célját, a germek tanulmányozását, de 
a mai idők szükségletének megfelelően erősebben kívánjuk 
h a n gsú ly ozn i azt, hogy  m ű k öd ésü n k e t k ite r je s z t jü k  az ifjú s á g ra , 
mert ma az ifjúság problémái állnak előtérben. Ezzel nem té
rünk el a Társaság eredeti céljától, mert hiszen kezdettől fogva 
kiterjesztette a Társaság a tanulmányozást az ifjúságra is, de 
kívánatos most a köztudatba mindjobban bevinni azt, hogy 
Társaságunk a ma aktuális problémákkal behatóan kíván fog
lalkozni. Ezért akarjuk hangsrilyozni az ifjúság tanulmányo
zását. Hiszen előadásaink sorozata is, amely a gyermek fejlő
désével foglalkozik, most ér el éppen a serdülő korhoz, s így 
szinte természetszerűleg erre a korra terjed ki inkább figyel
münk.

Ez a törekvés egyik jellemvonása jelenlegi munkásságunk
nak.

Egy másik jellemvonása munkásságunknak az, hogy mi a 
gyermektanulmányt nem tekintjük öncélnak. A  gyermek- és 
ifjúságtanulmány számunkra nem pusztán az elméleti megis
merést szolgálja, mi arra törekszünk, hogy ebből a jobb mégis-
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mérésből a g y a k o r la t i k on zek v en c iá k a t is levonjuk. Azt hiszem, 
hogy ez a cél vezette azokat, akik még boldog emlékű N a g y  
L á s z ló  idejében s az ő hozzájárulásával a Társaság címébe a 
„Gyakorlati Lélektani“ jelzőt felvették.

A  g y a k o r la t szám ára  a k a rju k  é rté k e s íte n i mindazt, amit a 
gyermektanulmányi tudományos munkásság kiérlel, s mint ered
ményt megállapít. Ezekre az eredményekre akarjuk mi felépí
teni a pedagógiai munkát. Ez kezdettől fogva alapelve volt 
Társaságunknak, s ma is az és azt hiszem, mindvégig célkitű
zése is marad. Ezért akarunk behatóbban foglalkozni a nevelés 
kérdéseivel és főképen a köznevelés szervezésének kérdéseivel 
is. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy tudomásul vesszük a 
gyermek- és ifjúságtanulmány eredményeit, azt akarjuk, hogy 
ezeket az eredményeket felhasználjuk a nevelés és a közokta
tásügy javítására és előbbreviíelére. Azt akarjuk, hogy a gyer
meket és ifjút jobban szeressék az emberek, mint eddig tették, 
jobban belelássanak a gyermek és ifjú lelki világába és jobban 
megértsék azt. Ha jobban megértik őket, jobban fognak bánni 
velük, s ha jobban ismerik a gyermek és ifjú lelkületét, jobban 
bele is fog jutni ez a megértés és szeretet minden intézmé
nyünkbe.

Hogy a gyermekeknek ezt a jobb megértését terjeszthessük, 
még egy nagy feladat vár reánk, ez pedig a p rop a ga n d a . Ez 
a propaganda nem egyéb, mint azoknak a nevelési elveknek a 
terjesztése, melyeket mi a gyermek- és ifjúságtanulmányból 
leszűrünk. A  gyermektanulmány eredményeinek terjesztése elő
adásaink és folyóiratunk útján ezt a célt szolgálják. De ezek 
az előadások egyelőre csak szűk körben maradtak, s folyóira
tunk is csak tagjaink és a gyermektanulmány iránt igazán lel
kesülő híveink körében van elterjedve, szóval azok körében, 
akik ezeknek az eszméknek már is meg vannak nyerve. Mi 
azonban új híveket is akarunk szerezni, meg akarjuk nyerni 
eszméinknek mindazokat, akikben él az a nemes törekvés, hogy 
gyermekeink és ifjúságunk boldoguljon, hogy rájuk szebb jövő 
virradjon, s hogy itt majdan egy magas kultúrájú, nemes em
beri értékekben bővelkedő nemzet éljen és viruljon.

íme három nagy eszme domborodik ki Társaságunk célki
tűzéseiből. Ezek: 1, a gyermek- és ifjúság tanulmányozása és 
jobb megértése, 2. a gyermek- és ifjúságtanulmányozásra alapí
tott nevelés alapelveinek a gyakorlatba való átvitele és érvénye
sítése, 3. ezeknek a vezéreszméknek a terjesztése, és ily módon 
nemzeti műveltségünk emelése.

Hisszük, hogy ezekkel az eszmékkel szolgáljuk legjobban 
a magyarság jövőjét, ettől várjuk és reméljük nemzetünk meg
erősödését, fölemelkedését és virágzását!

Ezzel a hittel és reménnyel eltelve a mai közgyűlést meg
nyitom.
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Ezután az elnök felkérte Cser János dr. ügyvezető titkárt, hogy tegye 
meg az évi jelentést:

A  Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság 
mai, 28-ík egyesületi évének közgyűlésén szomorú és súlyos kötelességnek 
kell eleget tennem. Akkor, mikor Társaságunk életének legbizonytalanabb 
esztendei után, melyekre már a teljes megsemmisülés komor, sötét fel
hői vetették árnyékukat, végre néhány újonnan bekapcsolódó tetterős és 
szigorú jellemű egyéniségnek sikerül a Társaság vihartól tépett hajóját 
csendesebb és némi derengéssel biztató tájak felé kormányoznia, akkor, 
mikor, a Társaság elevenjéig hatoló erkölcsi és anyagi sérülések sebei 
a szívós gondozás nyomán már-már hegedni kezdtek, akkor: az isteni 
Gondviselés kiszámíthatatlan végzése, gyarló emberi elménk előtt örökre 
megfejthetetlen elhatározása következtében kidőlt ez újjáépítő munka leg
nagyobbja, Társaságunk fáradhatatlan főtitkára: Kenyeres Elemér. E meg
rendítő veszteség sötét színei komoran vegyülnek. el az egyébként örven
detesen fejlődő társasági élet eseményei között s mutatkozik abban is,
hogy a munkás társasági esztendő eredményeiről, melyben neki igen
nagy része volt, helyének megüresedése miatt, vele szemben méltatlan
személyemnek kell beszámolnia.

A z 1933. év jelentős változással indult. Imre Sándor dr. egyetemi 
tanár, aki 1931-ben, mikor Társaságunk néhány csüggedetlen, lelkes tag 
kezdeményezésére ismét talpraállott, vonakodás nélkül sietett a Társaság 
segítségére és Kenyeres Elemér-rel karöltve hozzáfogott a Társaság belső 
és külső életében meredező akadályok elhengerítéséhez. Nagy elfoglaltsága 
ellenére is szerét ejtette, hogy tisztázza a bénító belső félreértéseket s
a Társaság fontosabb ügyeiben eljárjon. Szuggesztív egyénisége csakhamar 
forgalomba hozta nevünket, még pedig jó értelemben. Nem rajta múlott, 
hogy a Társaság ügykezelésére és vagyoni állapotának felvételére vonat
kozó rendelkezései úgyszólván a legutóbbi napokig végrehajtatlanok ma
radtak, annál is inkább, mert közben —  1934. elején —  Kenyeres Ele
mérhez írott levelében, tekintettel nagy elfoglaltságára, lemondott elnöki 
tisztjéről. Azt hiszem mindannyiunk érzését fejezem ki akkor, amikor e 
helyről indítványozom, hogy hálás köszönetét mondjunk Imre Sándor dr. 
Öméltóságának mindazért a fáradságáért, amelyet e valóban nemzeti ügy, 
a magyar gyermektanulmányozás érdekében kifejtett.

Még Imre Sándor hívta fel a hátramaradó vezetőség figyelmét We- 
szely Ödön dr. egyetemi tanár úr Öméltóságára s annak a nézetének 
adott kifejezést, hogy a Társaság jövendő sorsa az ő személyében találná 
meg legalkalmasabb vezetőjét és irányítóját. A  január 4-én megtartott 
igazgatótanácsi ülés ez ajánlást elfogadván, megkérte Kenyeres Elemért, 
hogy továbbítsa a Társaság kérését Weszely Ödön professzor úr Öméltó
ságához. A  beleegyező válasz azután leheíővé tette, hogy a február 26-án 
megtartott közgyűlés egyhangúlag, igaz lelkesedéssel megválassza új el
nökét Weszely Ödön személyébe. Ezzel —  mint Kenyeres Elemér az 
április 10-ikí választmányi ülésen az új elnök áldozatkész vállalkozásának 
megköszcnésével kapcsolatban mondta — új korszak kezdődött Társasá
gunk életében.

Ugyané gyűlésen Weszely Ödön dr., mint elnök a következőkben 
jelölte meg Társaságunk legsürgősebb tennivalóit:

1. „A  Gyermek" c folyóirat felújítása, mivel a folyóirati élet a leg
hatékonyabb és legmaradandóbb működése minden Társaságnak.

2. A  gyermektanulmányi kutatás folytatása és továbbfejlesztése.
3. Propaganda azoknak az eszméknek az érdekében, melyeknek a 

megvalósítására a Magyar Gyermektanulmányi Társaság alakult.
A  munkálatok azonnal meg is indultak. A z elnök úr közbenjárására 

a székesfőváros összes iskolái számára megrendelte folvóiratunkat. Ezzel 
folyóiratunk, noha a régi széles keretekhez képest szűkebb, de a leg
utóbbi évekhez képest jelentékenyen bővült terjedelemben megindulhatott.
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A  munka további újjászervezését a közbejött nyár egy időre meg
akasztotta. Eme időleges megtorpanáson kívül azonban egy nem várt és 
súlyos fennakadást is rejtegetett reménységgel erősödő Társaságunk szá
mára, augusztus 25-én váratlanul elhúnyt Kenyeres Elemér, aki mint fő
titkár 1931. október óta lassú, de szívós munkával vezette Társaságunk 
ügyvitelét s jórészt munkásságát is.

Kenyeres Elemér a háborúból visszatérve, ahonnan gyilkos beteg
ségének eredetét magával hozta, fordult teljes erejével a gyermektanulmány 
és az új nevelés felé. Képességei, egyedülálló munkabírása néhány év 
leforgása alatt a legelső szakemberek sorába emelték. De nemcsak a tu
dományos munkálkodása tette nevét ismertté. Mint vérbeli pedagógus, 
nem maradt meg a betűk élettelen világában. Kivette részét a gyakorlat
ból is. Minden nevelésügyi megmozdulásban találkozunk vele. Egyesületek, 
kongresszusok, tanfolyamok, előadások mind-mind a nevét visszhangozzák, 
így egészen kézenfekvő, hogy midőn Társaságunk már említett újraéle
dése megindult, elsősorban ráesett a választás. Amilyen nagy ma a Ma
gyar Gyermektanulmányi Társaság szeretett és nagyrabecsült főtitkára 
elvesztése fölött érzett fájdalma, olyan nagy örömmel és hálával kell a 
Gondviselés akkori új ¡mutatására visszaemlékeznünk, amely körünkbe ve
zérelte őt és ezzel a 12-ik órában lehetővé tette kibontakozásunkat. Szor
gos utánjárással, gyakori megjelenésével megerősítette a tagok lazuló hitét 
s a takarékos gazdálkodással lehetővé tette, hogy vagyoni állapotunk, 
úgy, ahogy megszilárdult. Mi sem igazolja ezt jobban, mint az, hogy e 
két év alatt a meginduló munka mellett is közel 1200 P  örökölt adóssá
got fizettünk ki. Mennyivel eredményesebb lehetett volna munkája, ha 
ezt az összeget is produktív beruházásokra fordíthatta volna. Mind e 
mellett tevékenyen résztvett a szakosztályi munkában is. A  pedagógiai 
szakosztályban Domokos Lászlóné-va\ s néhány lelkes taggal együtt többek 
között hozzáfogott a helyesírási nehézségek kíkutatásához. A  többektől 
gyűjtött anyagot azonban már nem dolgozhatta fel; megkezdett munká
jának befejezése egyik munkatársára, Székely Károly-ra maradt.

Temetésén Weszely Ödön dr. vezetésével tagjaink közül sokan részt- 
vettek. Elnökünk búcsúzójának végső szavai mindannyiunk szívéből szó
lott:

„Non omnis moríar!” •— Nem halunk meg egészen, —  mondja már 
a római költő, —  Itt maradnak Kenyeres Elemér lelkének kincsei!

Munkáiból szól hozzánk, lelke onnan sugárzik majd felénk s érinti 
meg újra meg újra a jövendő nemzedékek szívét, s áldani fogják Őt 
mindazok, akiket az Ő lelkének tüze megíhletett.

A z  Ő fáklyája kialudt. De mi meggyújtottuk rajta a mi fáklyáinkat, 
s a szent tüzet továbbadjuk utódainknak!

Ezzel a gondolattal búcsúzunk Tőled!
A  kisdedek és gyermekek nagy barátja, a gyermektanulmány le l

kes híve és fáradhatatlan munkása, folyóiratunk szerkesztője, nevelők 
nevelője, tanárok tanára, kedves munkatársunk, Te jó ember, Te kedves 
hű barát, Isten Veled!”

Főtitkárunk lesújtó halála még inkább megérlelte a Társaság újra
szervezésének szükségességét. Az augusztus 30-ikí rendkívüli ígazgatóf- 
tanácsi ülés ideiglenesen intézkedett a további ügyvezetésről, amennyiben 
a főtitkári teendőket rám, mint egyik titkárra bízta. ,,A Gyermek" szer
kesztését, amelyre annak idején az április 10-iki választmányi ülés W e
szely Ödön közreműködésével Kenyeres Elemért mint szerkesztőt és en
gem mint segédszerkesztőt jelölt ki, pedig Weszely Ödönre és reám bízta. 
A  szeptember 26-íkí igazgatótanácsi ülésen már meg is kezdődtek az újra
alakítás munkálatai. A z elnök úr indítványára a kővetkezőket fogadták el:

1. A z alapszabályok módosítását.
a) A  Társaság címének megváltoztatását illetőleg, olyképen, hogy 

ezzel a középiskolai tanárság érdeklődését is felkeltse.
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b) Ezzel kapcsolatban a folyóirat címének megváltoztatása „A  Gyer
mek és az Ifjúság” -ra.

c ) A z elnökség mandátumának három évre való kiterjesztése.
2. A  Társaság kiadóvállalatának felelevenítése.
Ez indítványokat az igazgatótanács a legnagyobb megértéssel a ma

gáévá tette s a választmány elé terjesztette, amit az november 10-iki 
ülésén szintén egyhangúlag elfogadott. Ugyanez a választmány a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvművelő Bizottságának az átiratára azt is 
elhatározta, hogy az idegenből köcsönzött gyermektanulmányi kifejezések 
megmagyarosításának munkálatait a megadott szempontok szerint meg
indítja.

E tettvágy és munkakedv közepette érkeztünk el az új esztendő 
kezdetére s ha a jelek nem csalnak, továbbra is reménykedhetünk.

Társaságunk eszméinek terjesztésére és munkásságának megörökíté
sére különféle intézmények és vállalatok szolgálnak. Ezek:

1. „A  Gyermek” , új évfolyamában „A  Gyermek és az Ifjúság" c. 
folyóirat, amely az elmúlt évvel érte meg 25. évfordulóját. 226 lapon, 
tehát 14 íven, négy összevont számban (1— 3, 4— 5, 6— 7, 8— 10), ese
tenként 800 példányban jelent meg. 13 nagyobb, 6 kisebb tanulmány, az 
Ismertetés rovatban 15 magyar, 8 idegen szakbavágó mű ismertetése, 1 
Folyóiratszemle, 15 Hír, 13 Társasági közlemény és négyszeri német ki
vonat tette ki tartalmát. Azt hiszem mindannyiunk nevében beszélek ak
kor, mikor mindannyiunk mélységes háláját tolmácsolom Weszely Ödön 
dr. elnök úr Öméltóságának, aki nemcsak az anyagi nehézségeket osz
latta el folyóiratunk megjelenésének útjából, hanem páratlan szaktudá
sával, mindenre kiterjedő gondosságával folyóiratunk nívóját számról- 
számra emelte. Hálás köszönet illeti meg a lap minden egyes munkatársát, 
akik, tekintettel nehéz gazdasági helyzetünkre, egyetlen fillér ellenszolgál
tatás nélkül vettek részt a munkában. A  munkatársak sorából különös
képen ki kell emelnem Székely Károly tanár urat, Társaságunk választ
mányi tagját, aki nemcsak a német kivonatolás munkáját végezte lelke
sedéssel, hanem a szerkesztésben is óriási részt vállalt magára.

2. Felújítottuk a Gyermektanulmányi Füzetek c. vállalatunkat is 
Weszely Ödön dr, szerkesztésében. Az új folyamban eddig három fűzet 
jelent meg:

I. -Cser János: A  figyelem kísérleti vizsgálata a 10— 14 éves korban.
II. Weszely Ödön: A  gyermektanulmány továbbfejlesztése.
III. Schmidt Ferenc dr.: Reálgímnáziumi tanulók képleírásai. (Ada

lék a képfelfogás pszichológiájához.)
E tanulmányok külön nyomatok a folyóiratból s így nem kerülnek 

sokba. Mint már jeleztük, föképen propaganda célokat szolgálnak.
Sajtó alatt van a Gyermektanulmányi Könyvtár értékesnek ígérkező 

legújabb kötete is. Szerzői: Domokos Lászlóné és Blaskovits Edith dr.; 
a munka címe: Az alkotó gyermek az Új iskolában.

3. Előadássorozatunk az év első felében a 6— 10, a másodikban a 
10— 14 éves kor kérdéseire terjeszkedett ki. Előadóestéink eleinte heten
ként voltak, de az előző évi tapasztalatok alapján e rendet megváltoz
tattuk s minden két hétben pénteken d, u. 6 órai kezdettel tartottuk 
meg előadásainkat. Az előadók díszes sora nagyban hozzájárult Társasá
gunk életképességének hirdetéséhez, akiknek odaadó fáradozásáért e he
lyütt is hálás köszönetünket fejezem ki. Meg kell azonban állapítanunk, 
hogy az érdeklődés —  noha több estén száznál több hallgató is megjelent 
—  nem volt arányban az előadók és a társaság által hozott áldozattal, 
úgyhogy e téren is további rendezésre van szükség. Éppen úgy, mint a

4. szakosztálvokban is, amelyek az előző évben megkezdett munka- 
tervük szerint dolgoztak. Munkásságuk eredményéről újabb jelentés nem 
érkezett be. Társaságunknak most minden erejét az intenzív szakosztályi 
élet megteremtésére kell központosítania; ez majd bőséges forrásokat fa
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kaszt az előadások, a folyóirat, a kiadványok, a múzeum, egyszóval az 
összes többi társasági intézmény állandó éltetésére és táplálására,

4, A  Gyermektanulmányi Múzeum szorgos titkára, Hamvai Vilmos a 
következőkben számol be az elmúlt évről:

Mint minden évben, úgy az 1933. esztendőben a Nemzeti Gyermek
hét bemutatásain Társaságunk is résztvett. Most is a pedagógiai élet terü
letéről vett gondolatot vitt a szakközönség elé. A  fővárosi napközi ott
honok munkatermékeit mutata be iskolánként csoportosíva. A  bemutatott 
munkák között a legkülönfélébb anyag és technika helyet talált. (Rész
letes beszámoló megjelent „A  Gyermek” 1933. 6— 7. számában.) A  szép
sikerű kiállítás a fővárosi tanügyi hatóságok különös figyelmét érdemelte 
ki. —  Örvendetes esemény, hogy a helyszűkével küzdő múzeum a Peda
gógiai Szeminárium főigazgatójának dr. Ozorai Frigyes megértő gesztusa 
folytán a Nagy László-féle nagyértékű rajzfejlődési táblázatok a Szemi
nárium II, emeletén nyertek elhelyezést. Ugyancsak kilátásba helyezte a 
főigazgató úr, hogy a Szeminárium egyéb alkalmas folyosóit a múzeum 
rendelkezésére bocsátja. Ezen kedvezményt annál is inkább értékesnek kell 
tartanunk, mert a Szeminárium folyosóin elhelyezett illusztratív anyag 
nem csak a hallgatóság, hanem a Szemináriumot látogató szakemberek 
szélesebb nyilvánossága számára nyújthat betekintést a gyermektanulmányi 
gondolkozásba.

6. Könyvtári állományunk a tavalyi állapothoz képest szaporulatot 
mutat; amely oly módon állott elő, hogy egyes szerzők adományként aján
lottak fel 13 kötetet kitevő tudományos művet. Folyóiratállományunk is 
szaporodott a csereakció felvételével. —  A  kiadványok leltári állománya 
a Gyermektanulmányi Füzetek sorozatában megjelent 1., 2, és 3. számá
val gyarapodott egyenként 300 példányszámmal.

Társaságunk tagjai egyfelől gyarapodást, másfelől apadást is mutat
nak. Lemondott többek között Hermanné, Czinner Alice, akit az előző 
közgyűlés egyik titkárul választott meg.

Külföldi kapcsolataink újrafelvétele megkezdődött s reméljük, hogy 
hamarosan a régi eleven összeköttetés fog megindulni.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! —  E néhány szó fejezi ki röviden Tár
saságunk 1933-ik évi történetét s életmegnyilvánulásait. Nem kell külön 
bizonyítgatni boldogult főtitkárunk jóslatának igazságát, aki az 1933. év
vel előre új korszakot jelölt meg Társaságunk életében. Szebb és jobb 
sorsra hivatott Társaságunk mindinkább felocsúdik ónos bénultságából és 
az elmúlt évben régen nem tapasztalt tevékenységet fejtett ki. Hálás kö- 
szönetünket küldjük mindazoknak, akik megértésükkel és ügyszeretetükkel 
olyan messzemenően kezére jártak a Társaság vezetőségének. Gondolunk itt 
elsősorban Budapest Székesfőváros közoktatásügyi tanácsnokára, Szendy 
Károly úr Öméltóságára, továbbá a Tudományos Társulatok és Intézmények 
Országos Szövetsége megértő elnükségére és a Székesfővárosi Népművelési 
Bizottság vezetőségére, akik legfőképen az anyagiak terén nyújtottak esz
közöket céljaink megvalósítására; majd Ozorai Frigyes dr. főigazgató úrra, 
aki mint Társaságunk közvetlen házigazdája tette elsősorban könnyebbé 
társasági munkánkat. Mindenekfölött és leginkább köszönettel tartozunk 
azonban annak, aki Társaságunk célkitűzéseivel nemcsak, hogy mindig 
egyetértett, de elhagyatottságában felkarolta, áldoznítudásával, igaz barát
sággal összetartotta s fáradhaatlanságával ismét lendülebe hozta: szere
tett elnökünknek Weszely Ödön Öméltóságának! A z ő kezében csak fö l
felé vezethet a Magyar Gyermektanulmány útja.

Kérem az igen tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék titkári jelenté
semet jóváhagyólag tudomásul venni.

A  közgyűlés a titkári jelentést tudomásul vette és meleg köszönetét 
fejezte ki Imre Sándor dr. egy. tanárnak, volt elnökünknek, Társaságunk 
feltámasztása körül szerzett nagy érdemeiért.
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Majd Tavas István pénztáros mutatta be az 1933. évről szóló pénz
tári jelentését és az 1934. évre szóló költségvetési tervezetet. A  közgyűlés 
mindkettőt elfogadta, a pénztári jelentést a távollevő Számvizsgáló Bizott
ság jelentésének beérkezéséig csak feltételesen. (E jelentés azóta már be
érkezett.)

A  közgyűlés legfontosabb pontja, az alapszabály módosítás követke
zett ezután, melynek fő elveit az elnök növiden ismertette. A  Társaság 
címe lett: „Magyar Gyermektanulmányi és Nevelésügyi Társaság” , amely 
a mai idők szellemének és a Társaság tevékenységének jobban megfelel. 
Ezenkívül a társadalmi élet kiválóságai érdeklődésének értékesítésére fő 
védnöki és díszelnöki állásokat vettünk fel a választások során. A  mó
dosított részek felolvasása után a közgyűlés egyhangúlag hozzájárult a 
módosításokhoz. Utána az elnök örömmel jelentette, hogy a fővédnökséget 
Anna kir. hercegasszony Őfensége hajlandó elvállalni, egyben a közgyűlés 
lelkes ünneplése mellett örömmel üdvözölte Károlyi Viktorné grófnét, aki 
a díszelnökség elvállalásával és megjelenésével Társaságunk iránti érdeklő
désének ékes tanúbizonyságát szolgáltatta.

A  szavazólapok kiosztása után vitéz Faragó Ede indítványára a köz
gyűlés közfelkiáltással választotta meg az új tisztikart:

Fővédnök: Anna kir. főhercegasszony.
Díszelnökök: Glattfelder Gyula, gr. Károlyi Viktorné, gr. Keglevich 

Gyula, Kornis Gyula, Raffay Sándor, Ranschburg Pál, Ravasz László, gr. 
Széchenyi György, gr. Teleki Pál, gr. Zichy Aladár.

Elnök: Weszely Ödön.
Társelnökök: br. Brandenstein Béla, Imre Sándor, Marczell Mihály, 

Nevelős Gyula, Preszly Elemér, Rottenbiller Fiilöp, Stuhlmann Patrik, 
Szendy Károly, Tabódy Ida, Tóth Tihamér.

Ügyvezető alelnök: Kemenes Illés.
Főtitkár: Cser János.
Titkárok: Blaskovits Edit, Kempelen Attila, Székely Károly.
Jegyzők: Kováts Albert, Szakái János.
Könyvtáros: Hamvai Vilmos.
Pénztáros: Tavas Iván.
Ellenőr: Lenkei István.
A  számvizsgáló bizottság tagjai: Fornwald József, Vértes József, 

Tóth Antal.
Ezekután az elnök megköszönvén a közgyűlés bizalmát és a távozó 

tisztikar eddigi áldozatos munkáját az ülést berekesztette.

Előadássorozatunk, egy változástól eltekintve, az ősszel 
megállapított rendben zajlott le. F. é. április 6-án K o s z to lá n y i 
Is tv á n  d r. hittanár beszélt a 10— 14 éves k o r  cse rk ész e té rő l. 
Előadása folyóiratunk e számában egyidejűleg megjelent.

Ugyanekkor L in d e n m e y e r  A n tó n ia  tanár tartott előadást a 
le á n y  cse rk ész e trő l. Az 1920. óta működő Magyar Leánycserkész 
Szövetség célja, hogy a leánynemzedéket jeílemes, életrevaló, 
testben és lélekben egészséges honleányokká nevelje. A  neve
lés, melynek gerince a jellem fejlesztése, négy irányban halad: 
1, jellem és értelem fejlesztése, 2. ügyesség és technikai tudás 
elsajátítása, 3. szociális érzék nevelése, 4. egészséges testedzés. 
A  mozgalomnak általában két fő jellemvonása van: a le lk is é g  
és a m agyarság. Korok szerint a szervezés 3 rétegre tagolódik: 
6— 12 évig a kis cserkészleányokkal, az úgynevezett otthon 
tündérkéível foglalkozik; 12— 16-ig a serdülők csoportjába tö-
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mörííík a leányokat; 16 éven felül a nagy cserkészleányoknak 
irányítását végzi koruknak megfelelően. Minden csoportban a 
nevelést, az irányítást a cserkészleány-vezetők végzik, akiknek 
egyéniségétől függ az egész csoport munkájának sikere. Ezek 
természetesen az önkéntes vállalkozók sorából kerülnek ki. A  
mozgalom eddigi eredményei bizonyíték, hogy helyes irányban 
halad. Tagjainak száma 6000, akik az iskolák minden fajtájá
ból, a társadalom minden rétegéből sorakoznak a szövetség 
lílíomos zászlója alá.

A  szülők is nagy támasztékot találnak e munkában, mely
nek vezérlő jelszava: ,,A jó Isten segedelmével mindent a ha
záért, semmit magadért!“

Április 20-án F o d o r  M á rk  d r. tanár a n é p - és k ö z é p fo k ú  
isk o lá z ta tá s  k ö z ö tt  fe n n á lló  hézagok  á th id a lá s á ró l beszélt. Az 
előadó szemléletesen állította össze azokat a panaszokat, ame
lyek mind a szülők, mind az iskolák részéről e problémával 
kapcsolatban felmerültek. Kimutatta, hogy nagy általánosság
ban minden magasabbfokú iskola elégtelennek találja az is
kolába újoncként belépő tanulók értelmi felkészültségét. A  hiba 
gyökerét a fejlődéstani szempontok figyelmen kívül hagyásában 
látja s megoldásul a kérdéses intézmények közti benső közele
dést ajánlja.

Majd D o m o k o s  L á sz ló n é , az Üj Iskola igazgatója számolt 
be az ön tev ék e n y  m u n k a cs op o rtok  az osz tá ly ta n ítá sb a n  címen 
iskolájában végzett kísérletéről. Előadását folyóiratunk e száma 
közli.

Május 4-én H it t r ic h  Ö d ön  dr. ny. főigazgató a d é r d ie  das 
tan ításának ú j m ód sze ré t ismertette. Abból indult ki, hogy a 
tanulók még középiskolai tanulmányaik alatt sem tudják a ne
velők biztos használatát elsajátítani, A  maga tapasztalatából 
tudja, hogy ez a szokásos emlézés útján nem is lehetséges. A  
névelők használatának logikátlanságával maguk a németek is 
tisztában vannak, amit, mint köztudomású, Gárdonyi foglalt 
össze mulatságosan a ,,Te, Berkenye“ című elbeszélésében. Ha 
mi, mondja az előadó, a logikátlanságot vetjük a német szom
széd fejére, ők viszont valami szellemi alsóbbrendűséget lát
nak abban, hogy amit náluk minden gyermek jól tud, azt a 
magyarok között felnőttek is alig képesek megtanulni. Ez ter
mészetesen nem állja meg a helyét, mert a német gyermek 
aránytalanul többször hallja a névelők használatát, míg a ma
gyar gyermek csak 1— 2 iskolai német órán. A  tanulás e ne
hézségén egy kis változtatással segíthetünk. A  tanulásba be 
kell kapcsolni a látási képzetek segítségét is. Ez különféle jel
képes rajzok és színek segítségével történhetik s hogy milyen 
eredménnyel, azt mutatják az eddigi kísérletek majdnem hihe
tetlennek látszó tanulságai. A  módszer alapja a rajz, amelybe
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beilleszkedik a nemet jelölő r, e, s, betű, azonkívül szótörténeti 
és tárgytörténetí csoportosítás.

Utána L o tz k a  A la jo s  d r. igazgató a te rm ész e ttu d o m á n y i 
ok ta tás n eve lő  é r té k é rő l beszélt. A  színes és lendületes előadás 
kiemelte azokat a vonatkozásokat, amelyek a természettudo
mányi tárgyak és az igaz, jó, szép és szent értékek között 
fennállanak. Az igazán elmélyülni tudó ember gondolatvilágát 
a természettel való foglalkozás nem hogy leszorítja, hanem a 
benne uralkodó rend, összhang és szépség által a legmagasabb 
utakra vezérli.

Május 18-án V a rró  M a r g it tanár a ze n e i n eve lés  fe la d a ta i 
a se rd ü lés t m e g e lő z ő  korb a n  címen tartott előadást. Gyermek- 
fejlődéstani alapon szállt szembe az ifjúság gyakran túlzásba 
vitt zenetanításával. A  gyermek teherbíró képességét meghaladó 
erőszakolt produkciók káros visszahatásai gátlásossá tehetik a 
gyermeket, míg a képességének megfelelő darab előadása ön
bizalmát erősítő sikerekre segíti. A  serdülés kezdete, amely a 
mozgásrendszer nagymértékű átalakulását hozza magával, igen 
jelentős szakasza a zenei nevelésnek.

Majd N y ire ő  É va  a Fővárosi Pedagógiai Könyvtár vezetője 
beszélt a 10— 14 éves kor olvasmányairól. A  nagy érdeklődés
től kísért előadást hatalmas, mintegy 1500 gyermekre, főleg 
leányra kitérjeszkedő, vizsgálat adataival támasztotta alá.

Megállapította, hogy a fiúk és leányok a 13— 14 éves kor
ban hozzávetőleg ugyanazt olvassák, kivéve az amúgy sem túl
sókra becsült szorosan vett leányirodalmat, amit a leányok ítél
nek el leginkább. Általában az a hiedelem, hogy a fiúkat job
ban leköti a tudományos irodalom, mint a leányokat. Ezzel 
szemben a vizsgálatok azt mutatták, hogy a természettudomá
nyos érdeklődés, az olvasásban még közepesen irányított fiú
osztályokban sem nagyobb, mint a megfelelő leányosztályokban. 
A  líra iránti érdeklődés csak a 18-ik évben ébredezik. Míg a 
14 éves ifjúság kérkedik az előlük elzárt nagy írók munkáinak 
olvasásával, sőt ezeket mondják legkedvesebb írójuknak és nem 
értik, hogy miért tiltják nekik az olvasásukat, addig a 18—-20 
éves ifjúság keservesen panaszkodik, hogy a mai napig sem 
tudtak megszabadulni az akkori 14 éves kori hatás alól. A  
legkevésbbé megfelelő olvasmányok a leánygimnáziumok ta
nulóinál tapasztalhatók.

Végül leszögezte, hogy az ifjúság olvasmányainak irányí
tása teljesen a tanár, az iskola hatalmában van, de az igazán 
jó szülőnek együtt kell olvasnia a gyermekével, ha eltévelye
déstől meg akarja óvni.

A kiadásért fe le lős : Cser János dr.
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