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A társadalom szociális újjáépítésének kérdése 
a családokon keresztül.

írta: Vitéz Pécsváry-Herrmann Miksáné, Baross Magda

Jacques Herbés az „Élevons mieux nos Enfants" című mun
kájában a következőket mondja:

„A családi nevelés az a ténykedés, amelyet a szülőknek 
azért kell gyakorolniok, hogy a gyermekekben levő összes ter
mészetes jótulajdonságokat minél jobban fejleszthessék, és a 
rossz hajlamokat bennük elfojthassák. Ennek a kettős célnak az 
elérésére a szülők nagy és hatásos hatalommal rendelkeznek, 
mely hatalomról gyakran nem is tudnak, és amelyet sohasem 
használnak ki. Gyermekeik pedig, szerencsétlen és ártatlan ál
dozatai az ő tudatlanságuknak. Mert nagyon sok szülő azt hi
szi, hogy minden a gyermekeivel szemben fennálló kötelességé
nek jól megfelelt, amikor biztosította számukra a mindennapi 
kenyeret és amikor képessé tette őket arra, hogy bizonyos mes
terséget tanulva kenyerüket megkeressék, előkészítvén őket egy 
hasznothajtó hivatás gyakorlására. Mert ahhoz, hogy gyerme
keket tudjunk nevelni, meg kell ismernünk a mások által szer
zett tapasztalatokat és ihletet kell azokból merítenünk. Sajnos 
azonban, sok szülő, aki szívesen szentelné magát legfontosabb 
feladatának a betöltésére, nem érti nevelői hivatását.

Mert sohasem tanították erre.
Megtanítják, hogyan kell gyalulni a deszkát, követ törni, 

egy öltönyt kiszabni, egy ruhát megvarrni és eszükbe sem jut 
a legnehezebb művészetet —  a gyermeket jól nevelni — meg
ismerni.

Hát nem szörnyű dolog ez? — mondja egy pedagógus, aki 
még hozzáfűzi: „Ha egy ember, mielőtt anatómiát tanult volna, 
kezébe venné a sebész operálókését, nem döbbennénk-e meg 
merészségén és nem fordulnánk-e minden részvétünkkel a bete
gek felé, pedig hány szülő vállalkozik arra a nehéz feladatra, 
hogy gyermekeit nevelje, a nélkül, hogy csak gondolt volna 
arra, hogy megkérdezze önmagát, melyek azok a fizikai, erköl-
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esi és szellemi elvek, melyek őt vezérelhetnék és mégis ez nem 
kelt bennünk sem csodálkozást a szülőkkel, sem szánalmat a 
gyermekkel, az ő áldozataikkal szemben“ (Spencer).

„És a jelenlegi emberiségnek nem a legnemesebb és a leg
érdemesebb feladata-e azon munkálkodni, hogy egy jobb embe
riséget neveljen.“

Hogy a szülőknek, tanítóknak, egyesületeknek ezt a fel
adatát minél könnyebbé és termékenyebbé tegyük, ezért gyűjti 
egybe a Családi Nevelés Nemzetközi Központja a belga kor
mány védelme alatt a világ összes népeit az 5. nemzetközi csa
ládnevelő kongresszusra, mely kongresszus munkatervének váz
latát itt közöljük:

A kongresszus munkaíervének vázlata.

Első alosztály: A jellemnevelés alapismeretei. A gyermekkor 
pszichológiai tanulmányozása. A jellemvonások és a jel
lemhibák átöröklésének lélektani tanulmányozása. —  Ta
nácsok a házasság előtt.

Második alosztály: Jellemnevelés a családban. Tanácsok és út
mutatások a szülők számára azokra a legjobb módszerekre 
vonatkozólag, amelyekkel a gyermekekben kifejleszthetik a 
természetes jótulajdonságokat.

Harmadik alosztály: Jellemnevelés az elemi-, közép- és felső- 
iskolákban. Tanácsok pedagógusok számára a legjobban 
bevált nevelési módszerekre vonatkozólag. <

Negyedik alosztály: Az ifjúság pedagógiai előkészítése a csa- 
ládbeli jellemnevélés feladatára.

Ötödik alosztály: A jellemképzést célzó családnevelői ismere
tek, azoknak a szülők körében való általános terjesztése: 
a szülők iskolájával és vallási és szociális egyesületi tevé
kenységgel; — a sajtó, a rádió, a film feladatai.

Hatodik alosztály: Különböző szervek (Szülők szövetsége, biz
tosító egyesületek családvédelmi szempontból, erkölcsvé- 
delmí egyesületek, sportegyesületek, cserkészet, ifjúsági 
Vöröskereszt) működése a családi élet körülményeinek ja
vítása érdekében, tekintettel a jellemképzésre..

Hetedik alosztály: A szociális törekvések szabályszerű együtt
működése, hogy közös, a műveltség nemesítését szolgáló 
programmra jussanak a családi nevelés útján.

Mindazok, akik hajlandók az 1935. júl. 31. és aug. 4-e kőit 
Brüsszelben tartandó kongresszuson személyesen résztvenni, 
forduljanak belépési nyilatkozatokért vitéz Pécsváry-Herrmann 
Miksánéhoz (VIII., Üllői-út 44. Telefon: 35—5—22), ahol egy
úttal egyéb bővebb felvilágosításokat is nyerhetnek.



Úgyszintén felvilágosítást nyerhetnek mindazok, akik szemé
lyesen a kongresszuson nem vehetnek részt, de érdeklődnek an
nak tárgya és majdan eredményei iránt. Ugyancsak megkaphat
ják a kongresszus eredményeit annakidején nyomtatásban is.

A kongresszussal kapcsolatban családpedagógiai kiállítás is 
lesz, melyben a legjobb nevelőhatású gyermekjátékokat, a leg
inkább nevelőhatású, a családi szoba falát díszítő képeket, a leg
tisztább értekezéseket, folyóiratokat, a szülők kezébe való köny
veket és az egyes országok különböző egyesületei működésének 
francia nyelvű ismertetéseit mutatják be, illetőleg bocsátják az 
érdeklődők rendelkezésére.

Reméljük, hogy az eljövendő új generáció érdekében össze
fognak az összes ily kérdésekkel foglalkozó itteni intézményeink, 
sőt áldozatokat is fognak hozni a kongresszuson való részvéte
lükkel, amelynek célja a jövő generáció jellemnevelésének á 
megjavításával a jövő családoknak boldogabbá tétele, mert mint 
Ravasz püspök mondta, fontos „annak meglátása, hogy a magyar 
életet nem lehet foltozni és tatarozni, hanem azt belülről kell 
újjáteremteni". így juthatunk csak el az eljövendő boldog ott
honokon felépülő, új, boldog, nagy Magyarországhoz!
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T ANUL MÁNYOK,  É R T E K E Z É S E K .

Számsor-kiegészítések a 10—14 éves korban.*
Közli: Cser Ján os.

1. A próba ismertetése. — Az irodalomban általában nagy 
számmal találkozunk a számoló-képesség vizsgálatával foglal
kozó tanulmányokkal. így első sorban kell megemlítenünk 
Ranschburg Pál idevágó úttörő munkásságát, valamint S. A. 
Couriis amerikai kutató vizsgálatait,1 amlyet a német viszo
nyokra G. Korn2 alkalmazott. Ez utóbbi az irodalomról is át
tekintést nyújt. E tanulmányok főképen az iskolai számolásban 
fölvetődött lélektani kérdésekkel foglalkoztak. Terjedelmes 
anyag található ezenkívül még Stern-W iegmann: Methoden
sammlung zur Intelligenzprüfung etc. c. munkájában is.

Mi a számoló-képesség vizsgálatára olyan próbát szándé
koztunk beállítani, amelynek a megoldása a lehetőséghez képest 
távol áll az iskolai tanulás körében gyakorolt műveletektől. Erre 
alkalmasnak látszott a különböző szám sorok törvényszerűségé
nek megtalálása, mely próbának a gondolata H. Bogen szerint* 1 2 3 
O. Lipmanntól származik, azonban az amerikai hadsereg-pszi
chotechnikai vizsgálatokban már előbb is (1917.) használták.4

Ezt a próbát is dr. A lbert Huth: Psychologische Eignungs
prüfungen im Dienste der Berufsberatung (Druck und Verlag 
Max Schick, München, 19283.) c. munkájából vettük át, szintén 
azzal a meggondolással, hogy e megbízható vizsgálatok eredmé
nyeivel egybevetvén a mi eredményeinket, újabb adalékkal já
ruljunk hozzá a magyar gyermek megismeréséhez.

A próba a következő:

..............................  6 8 10 12 ...................
20 40 80
28 25 21 16 ..............

1 ..............  ... 64 32 16
2 ...........................  15 22 29
3 ..........................  71 65 59

* Közlemény a Székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium lélektani La
boratóriumából.

1 Courtis: Standard Tests in Arithmetic, Yonkers-on-Hudson, New- 
York, Chicago, 1920.

2 Über Rechenleistung und Rechenfehler. Zeitschr. f. angew. Psycho
logie 25. 1925.

3 Zur Frage der Rangreihenkonstanz bei Begabung- und Eignungs
prüfungen. Zeitschr. f. angew. Psych. 20. 1922.

4 C. S. Yoakum and R. M. Y erkes: Army Mental Tests, Henry Holt 
-r-Co., 1920.
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4............ 6 9 13 18
5. 32 22 14 8
6. 11 14 18 23
7. ..... 85 81 76 70
8. ..... 4 11 5 12
9. . . . 12 21 33 48

10............ 63 43 27 15

Helyes megoldások: 1. 256, 128. 8, 4.
83, 77, 53, 47. - - 4. 3, 4, 24, 31. 5. 58,
29, 36. — 7. 90,. 8S1, 63, 55. — 8. 3, 10, t

í, 87. —  10. 115, 87, 7, 3.

4, 2. —  6. 8, 
3. — 9. 3, 6,

Az első három sor a megértésre szolgál, a tulajdonképeni 
próba a sorszámmal ellátott tíz sorból áll. Első pillanatra szem
beszökő, hogy a feladatok nehezek, különösen a 10 éves gyer
mekek számára. Az előkészítő kísérletek igazolták is e felte
vést, azonban még sem könnyítettünk rajta, noha —  mint a leg
végső tapasztalatok mutatták — mégis csak kívánatos lett volna. 
A próba eredeti formájához főleg két okból ragaszkodtunk:

a) Kevés különleges képesség mutat akkora szélsőséget, 
mint épen a számolás. A számolásban egészen kiváló egyének 
sokszorosan felülmúlják az átlagos képességűeket, s így az e 
téren tehetségesek kíválaszthatása szempontjából álltunk el a 
változtatástól. (Pl. egy 9 és fél éves fiú az egész próbát. 4 perc 
alatt megoldotta, s csak két hibát követett el benne.)

b) Ezzel módját ejtettük annak, hogy vizsgálatunk ered
ményét összehasonlítsuk a német eredményekkel.

2. A próba feladása. — Felírjuk a táblára a három első 
sort a kis vonalkákkal együtt. Olvasd el füzetedben az első sort! 
Mit jelentenek vájjon ezek a kis vonalak?  (Számokat kell oda
írnunk.) Ki tudja folytatni ezt a számsort errefelé?  (14, 16.) 
Honnan tudtad meg, hogy ezek  a szám ok következnek?  (A szá
mok közé írt kis 2-esekkel érzékeltetjük a sor természetét.) — 
Most olvassuk el a sort visszafelé! Mely szám okat ke ll előre 
odaírni? (4, 2.) Amint látjátok, jobb felé  nagyobbodnak a szá
mok, balfelé  meg kisebbednek.

Most olvasd el a m ásodik sort! — Hogyan keletkezett a 
20-ból 40? (Ha azt feleli a gyermek, hogy hozzáadtunk 20-at, 
akkor rávezetjük, hogy szorzással is nagyobbodnak a számok.) 
— És hogyan keletkezett a 40-ből a  80? (Kétszer vettük.) Ho
gyan kapjuk meg most a 80-ból a következő számot? (Kétszer 
vesszük.) Melyik ez a szám? (160.) És így tovább.

Olvasd el a harmadik sort! Mennyivel kisebb a 25 a 28-nál? 
(3-mal.) írjuk közbe! Mennyivel kisebb a 21 a 25-nél? (4-gyel.) 
S. í. t. — Utána együtt olvashatjuk a különbségeket és észre
vételük, hogy a különbség állandóan növekszik, a sor tagjai
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pedig állandóan csökkennek. — M elyik számot kell tehát a  
16-ból elvennünk, hogy a következő számot m egkapjuk?  (6.) 
M elyik lesz ez a szám? (10.) S. í. t. Most olvassuk el balfelé a 
különbségeket! (7, 6, 5, 4, 3.) M elyek lesznek a következők?  
(2, 1.) írjuk oda! -— A nagy szám ok növekszenek; mely szá
mok kerülnek a sor e le jére?  (30, 31.) A sort a helyesség ellen
őrzése végett mégegyszer elolvastátjuk jobbra és balra is.

A füzetben tíz ehhez hasonló sort láttok. E zeket kell b efe
jeznetek jobb és balfelé, mindenüvé két-kéi számot ke ll oda
írnotok. Rajta! — A megindulásnál — főleg alacsony osztá
lyokban — segítésképen a felezésre teszünk célzásokat.

Munkaidő 6 perc.
3. Az értékelés a megadott helyes megoldások szerint 

történik. Minden helyes szám egy pontot jelent. A pontok száma 
ezek szerint soronként: 4, összesen: 40. A munkát megkönnyí
tettük azzal, hogy értékelő-lemezt készítettünk, amelyen a fü
zettel megegyező térelosztásban voltak a keresett számok, s így 
egyszerű ráhelyezéssel lehetővé vált a megoldások helyességé
nek ellenőrzése.

4. Következtetések,5 — A próba valóban túl nehéznek 
bizonyult, úgyhogy a külföldi eredményekkel való összehason
lítás lehetőségét kívánatos lett volna könnyebben megoldható s 
így finomabban szétválasztó sorozattal felcserélni. Az eredmé
nyek azonban így is hátrány nélkül hasznosíthatók.

1. ábra. A számsorkiegészítő-képesség fejlődése kor- (folytonos vonal) és 
osztálycsoportok (szaggatott vonal) szerint.

Abb. 1. Die Entwicklung des Finden der Gesetzmäßigkeit der Zahlenreihen 
in Alters- (ausgezogene Linie) und Klassengruppen (gebrochene Linie).

A fejlődést érzékeltető vonalak (1. 1. ábra) nagy emelke
dést mutatnak (kb. 5 pontszámtól 15-ig), ami azt bizonyítja, 
hogy a próba megoldásához szükséges lelki képesség magasabb- 6

6 A megvizsgált gyermekek számát, kor és iskolafajták szerinti meg
oszlását 1. „A Gyermek és az Ifjúság” 1934. 4—6. sz. 112— 113. lapjain.



rendű s a fejlődés során nagy erővel bontakozik ki. Ezzel, úgy 
látszik, összefügg az a jelenség, hogy egy csoporton belül is 
széles mezőn oszlanak meg az esetek, azaz a rangsorgörbék 
(1. 245— 6. lap) meredekeik. Ez valószínűleg arra vezethető vissza, 
hogy, mint már említettük, igen különbözők a gyermekek a szá
molásban és igen különféle időpontban is indul meg ilyen irány
ban á fokozottabb fejlődés. (Régi tapasztalat, hogy az ú. n. 
csodagyermekek között a leggyakoribbak közé tartoznak a szá
moló tehetségek.) Ennek megfelelően a több évre szóló számoló- 
képesség-vízsgáló próbák úgy szerkesztendők meg, hogy a rész- 
letfeíadatok elől egészen könnyűek legyenek, s azután roham o
san nehezedjenek, azaz a nehézséget jelző vonalmenet — kép
letesen szólva — m eredek  legyen. Ez felel meg ugyanis a szá
molóképesség korok és egyének közti megoszlásának, mint az 
majd alább kitűnik. A próbával megejtett vizsgálat tehát nem
csak az egyén megítélésére szolgáltat lehetőséget, hanem fe jlő 
déslélektani eredményt is nyújt, amelynek figyelembevételével 
új és megfelelőbb próbákat szerkeszthetünk. E tapasztalat teihát 
megerősíti ama megállapításunkat, hogy a kutató és vizsgáló 
kísérlet nem választható el oly élesen egymástól, mint azt Stern 
és követői teszik.6

A fejlődés általában egyenletesnek  mondható, csak a 12. 
évben mutatkozik — főleg a fiúknál — nagyobb nekilendülés, 
amely az egyébként egyenletesen emelkedő fejlődésvonalat meg
töri. A kor- és osztálycsoportok vonalai csak csekély elhajlást 
mutatnak (kivéve a leányoknál a 14 éves kor- és ennek meg
felelő V III— IV. osztálycsoportot). Ez igazolni látszik azt a 
feltevést, hogy ez a próba is az iskolai munkától többé-kevésbbé 
független teljesítményt mér s fokozottabb mértékben alkalmas 
az értelmesség vizsgálatára.

A nemek közti különbség ismeretes e téren, és ezt az ered
mények szemléletesen igazolják is. A fiúk véges-végig jobbak  a 
leányoknál. Fejlődésmenetük — eltekintve a 13. évben mutat
kozó lassúbbodástól -— fokozatosan erősödő. A leányok fejlő
désmenete fokozatosan alábbhagy, úgyhogy a két vonal háttal 
egymásnak fordított két görbét mutat. A próba alkalmas a 14 
éven felüli korosztályok vizsgálatára, s ezzel lehetőség nyílik 
arra, hogy a két nem számsoralkotó-képességének fejlődését a 
magasabb korosztályokban is figyelemmel kísérjük.

Az iskolafajták közt e vizsgálat eredményeiben is jelentős  
különbség mutatkozik (1. 2. ábra). A népiskola felső tagozata 
e képesség terén ismét m élyebbről indul, mint az alsó tagozat 
utolsó osztálya átlagának szintje .Azaz a népiskola V. osztá
lyába járó gyermekek átlagteljesítménye gyengébb, mint a IV. 6
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6 V. ö. Szerző: A figyelem kísérleti vizsgálata. A Gyermek, 1933. 
6— 7. sz. 109. 1.
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2. ábra. A számsorkiegészítő-képesség vizsgálatának átlagértékei iskolafaj
ták szerint. Függőleges árnyékolás: népiskola, üres mező: polgári iskola, 

ferde árnyékolás: középiskolák.
Abb. 2. Die Mittelwerte des Finden der Gesetzmäßigkeit der Zahlreihen in 
den verschiedenen Schulgattungen. Senkrechte Schraffierung: Volksschule, 

leeres Feld: Mittelschule, schräge Schraffierung: Höhere Schulen.
Knaben, Mädchen.

osztályba járóké, hasonlatosan az analógia-érzék  vizsgálatának 
iskolafajták szerint kimutatott eredményeihez.7 Figyelemreméltó 
adat főleg a középiskolák III. osztályaiban mutatkozó vissza
m aradás; sőt a leányoknál egyenesen csökkenés  tapasztalható.

A délnémet és magyar gyermekek közt a különbség egye
nesen meglepő. Az mindenesetre figyelembe veendő a magya
rok javára, hogy a mi vizsgálatunkban ez a 2. próba, Huthéknál 
pedig, teljes vizsgálatnál, a 32-ik. A német fiúk átlagos telje
sítménye: 9, a magyaroké: 15 (2. sor), a német leányoké: 8, a 
magyaroké: 12 (2. sor). (Ezek mind kerekített számok, t. i. ér
tékelő táblázatok csak egész, a valóságban is előforduló szá
mokból állíthatók össze. L. 1. táblázat.)

A szóródás is egészen más képet mutat a magyaroknál. 
Amint a fenti táblázatból látható (1. és 2. sorozat) a magyar 
érték-sorozat nemcsak feljebb van, hanem m eredekebben  is 
emelkedik, mégpedig mind a két nemnél egyaránt. A magyar 
gyermekek tehát a számsorok törvényszerűségének megtalálá
sában jelentékenyen jobbak  a németeknél, s egyben kissé szél
sőségesebbek  is, azaz egy-egy korcsoporton belül nagyobb elté
résekkel találkozunk, hasonlóan a fogalmak osztálybafoglalása

7 V. ö.: ,,A Gyermek és az Ifjúság“ 1934. 4—6. sz. 114, 1.
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°/o — 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 +

1. Német fiúk 0 —3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15—40

2. Magyar „ 0 - 7 8 9 11 12 13 15 16 18 19 20 22 2 3 - 4 0

3. U. a. rangsor
görbe eredmé
nyek alapján 0 4 6 9 12 14 16 18 22 26 32 3 3 - 4 0

1. Német lányok 0 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14—40

2. Magyar „ 0—4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19—40

3. U. a. rangsor
görbe ered. ai • 0 2 4 6 9 11 13 15 18 22 30 31—40

1. táblázat. A német és magyar vizsgálat eredményének összehasonlítása. 
Die deutschen und ungarischen Bewertungstabellen zum Finden der Gesetz
mäßigkeit der Zahlenreihen für das 14-te Lebensjahr. Oben: 1. Deutsche 
Knaben, 2. (Jng. Knaben gerechnet mit der Methode der mittleren Ab
weichung. 3, Ung. Knaben gewonnen mit der Methode der Ogive-Kurve.

O (0 1 0  30  i,0  50 60 70 80 90 100 % 0 10 1 0  3 0  40 50 60 70 80 90 100

3. ábra. Fiúk számsorkiegészítö-képességének értékelő táblázata kor- és
osztálycsoportra.

Abb. 2. Bewertungstabelle zum Finden der Gesetzmäßigkeit der Zahlen
reihen für Knaben (Alters- und Schulklassengruppen).
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vizsgálatának eredményeihez.8 Néhány példa rávilágít a nagy 
eltérésre. Az a 14 éves magyar fiú, akinek a teljesítménye: 15, 
a magyar értékelő táblázat szerint 50%-os, a német értékelő; 
táblázat értelmében pedig jobb, mint 100%-os!

A gyengék esetében még bonyolultabb a helyzet. Az a 14 
éves magyar leány, akinek a teljesítménye: 4, a magyar 2-es 
számú magyar értéksorban a normálisok övén kívül esik (— ), 
az ugyanilyen módon számított német táblázat szerint 10%-os 
és a rangsorgörbe magyar értékei szerint (3. sor) 20°/o-os.

Az 1. és 2. sorok az átlagos eltérés  («) alapján számított 
eredmények, a 3. sorok pedig a rangsorgörbe szerkesztésével 
nyert adatok. Az előbbi számítási módot már nem alkalmazzuk 
intézetünkben, ezúttal csak a német adatokkal való pontos ösz- 
szehasonlítás lehetősége céljából számítottuk ki így az eredmé
nyeket, amely azután az összehasonlításon kívül — mint látjuk 
— más tanulságokkal is szolgál.

4. ábra. Leányok számkiegészítő-képességének értékelő táblázata kor- és
osztálycsoportra.

Abb. 4. Bewertungstabelle zum Finden der Gesetzmäßigkeit der Zahlenreihen 
für Mädchen (Alters- und Schulklassengruppen).

8 V. ö.: U. o. 1934. 7—9. sz. 187. 1.
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E tanulságok röviden "összefoglalva a következők:
a) Ha'még annyira is nélkülöztük a magyar értékelő  táb

lázatokat, nem szabad idegen gyerm ekek vizsgálatainak ered 
ményét minden ellenőrzés és itthon végzett vizsgálat nélkül át
vennünk, hanem minden egyéb lélektani kutatást m egelőzően a 
magyar értékelőtáblázatok kidolgozását k e ll munkába vennünk.

b) Az értékelő  táblázatok összehasonlításában nálunk több
nyire használatos eljárásokat (átlagos eltérés: s, állandó e lté
rés: o) fel kell cserélnünk az ú. n. rangsor görbe-szerkesztéssel, 
amely eljárás  — mint már erre a figyelem ről szóló tanulmá
nyunkban is rámutattunk — term észetesebb és a valóságnak 
inkább m egfelelő adatokat eredm ényez.

5. Az értékelő táblázatok kezelése azonos az előző pró
bákról szóló ismertetésekben közölt móddal (1. folyóiratunk 
előző számait).

Gyöngyfűzés-próba a 7—10 éves korban/
írta: Csatfh István.

A gyöngypróba a munkamód és a mozgás fejlődésének
vizsgálatára szolgál.

1. A  próba ismertetése. — A próba német eredetű. Robert 
Werner Schultz, amint Die Berufseignung des Damenfriseurs, 
(Leipzig, 1921. Julius Bart IV. 77.) c. munkájában írja, figye- 
lempróbáuí és a gyakorlékonyság megállapítására használta. 
Hasznosítható leírások és eredmények találhatók A. Huth: 
Exakte Persönlichkeitsforschung c. munkájában. Hasonló ter
mészetű vizsgálódást végeztek H. Antipoff (Archiv de Psycho
logie 1928.), de főképen Dr. N. Oseretzky, aki Psychom otorik  
címen. (Beiheft [57] zur Zeitschrift für angewandte Psycho
logie, 1931.) kimerítően össze is foglalja kutatásának eredmé
nyeit és igen terjedelmes irodalmat is nyújt.

A kísérleti személy feladata az, hogy gyöngyöket a leg
nagyobb gyorsasággal egy függőlegesen rögzített fémpálcára 
tűzzön. A munka kötött, mindenki ugyanazt a munkát végzi.

Az eszköz házilag is könnyen elkészíthető. Egy 20 cm szé
les és kb 8 mm magas bársonnyal bélelt négyzet, vagy köralakú 
doboz közepébe egy parafadugó segítségével 196 mm hosszú és 
2.4 mm vastag kötőtűt rögzítünk. A gyöngyök átmérője 10 mm, 
a vastagsága 8 mm, amelyek a tűn könnyen csúsznak. A vizs- *

* Közlemény a Székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium Lélektani 
Laboratóriumából.
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gáláinál kétféle színű gyöngyöt használtunk, 10 feketét és 10 
pirosat, noha nem túlságosan fontos, hogy ugyanezek a színek 
legyenek, csak az, hogy merően különbözzenek egymástól.

2. A vizsgálat kivitele egyenként történik. Ügyeljünk arra, 
hogy ne legyen senki sem jelen a kísérletvezetőn kívül. A kí
sérletvezető is lehetőleg a kísérleti személy háta megett álljon, 
hogy az zavartalanul, minden külső hatástól mentesen dolgoz
hassák. Megfigyeléseit a kísérlet elvégzése után jegyezze csak 
fel. Az időmérőt is vagy hátratett, vagy zsebretett kézzel ke
zeljük.

3. A próba feladása. A gyöngyöket összekeverve, a kötőtű 
mellé szórjuk. Figyelj ide! Játszani fogunk. Meglátom, milyen 
ügyes vagy. Ezeket a gyöngyöket fűzd fe l erre a tűre olyan 
gyorsan, amilyen gyorsan csak tudod. Mikor a gyöngyöt vagy 
a tűt említjük, mindenikre rámutatunk. A munkamódot nem 
szabjuk meg. Nem adunk utasítást, hogy hogyan dolgozzon. 
Egyedüli utasítás a munkának a gyors elvégzése. Ha a kísérleti 
személy esetleg kérdez, csak annyit mondunk: „Fűzd, amilyen 
gyorsan csak tudod!“

4. Értékelés. A munkateljesítmény értékét mp-ben fejez
zük ki. Minél kevesebb idő alatt végezte el a munkát, annál 
értékesebb a teljesítménye. Tehát az idő fordított arányban áll 
a teljesítmény értékével. Az időt az első gyöngy megfogásától 
az utolsó gyöngy elengedéséig mérjük.

Az időteljesítmények statisztikai feldolgozása is az inté
zetünkben általában követett eljárással történt.1

Az időteljesítmény mérésén kívül alkalom nyílik minőségi 
megfigyelésre is. Feljegyezzük, hogy miképen fog hozzá a mun
kához, gyorsan, vontatottan, mennyiben befolyásolja a gyorsa
ságra való felhívás, melyik kézzel dolgozik, mindkét kezét hasz
nálja-e, törekszik-e egyszerűsítésre; egyet vagy többet vesz-e 
fel egyszerre, ügyel-e a színekre stb. Jegyezzük fel, hogy ren
det tartott-e, vagy csak részben tartott rendet a színek egymás
utánjában. A rendet tartók közül kiemeljük azokat, akik a két 
színt teljesen különválasztották.

5. Csoportosítás. A megvizsgált gyermekek a népiskola 
I—IV. osztályába járnak. Megoszlásukat az 1. táblázat mutatja:

A korcsoportba való tartozást a szokásos módon állapítot
tuk meg. (A kerek évtől hat hónap vissza és hat hónap előre 
számít egy korosztálynak.) A gyermekek kor és osztály szerint 
a kővetkezőképen oszlanak meg. (L. 2. táblázat.)

Ezenkívül szerepeltek még 6, 11 és 12 éves korcsoport- 
beliek, de mivel jóval kisebbek a többi létszámnál, ezeket nem

1 V. ö. Cser Já n o s : A  figyelem kísérleti vizsgálata a 10— 14 éves kor
ban. ,,A Gyermek” 1933. 6— 7. és 8— 10. száma. Külön is.
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Osztály I. 11. 111. IV. K O R 7 8 9 10 |

Fiú 110 120 139 101 470 Fiú 88 116 138 671409
Leány 109 109 100 106 424 Leány 85 112 105 8 1 1383

1 összesen 219 229 239 2071894 összesen 173 228 243 1481792

vettük figyelembe. A 10-es korcsoport kis száma azzal magya
rázható, hogy a vizsgálat a tanév végére esett és ezek így a 
következő magasabb csoportba kerültek át.

5. ábra. A gyöngyfűzés fejlődése fiúknál (folytonos vonal) és leányoknál 
(szaggatott vonal) kor- és osztálycsoportok szerint. (A jobboldali mező 

alatt lévő számok helyett a megfelelő osztályok értendők.)
Abb. 5. Die Entwicklung der Perlentest-Leistungen bei Knaben (ausgezo
gene Linie) und Mädchen (gebrochene Linie) in Alters- und Klassengruppen.

6. Következtetések, — Ha a két nem együttes fejlődését 
vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a korral állandó javulás mu
tatkozik. De a fejlődés vonala azt mutatja, hogy az átlagtelje
sítmény javulása évről-évre csökken.

Ha megfigyeljük az 5. ábrának az első mezejét, azonnal 
szembetűnik a fiúk (folytonos vonal) egyenletes, nyugodt fej- 
lődése, míg a lányok (szaggatott vonal) fejlődése hullámzást 
mutat. Mindamellett az átlagértékük minden korban jobb a 
fiúkénál.

Gyorsabb fejlődést észlelünk a fiúknál a 8. évben, a lá
nyoknál a 8. és a 10. évben. A 9, év mintha nyugvópontot 
jelentene.

A munkateljesítmények átlagértékén kívül az öves telje
sítmények szóródását szemléletesen tükrözi vissza a 6. ábra. 
Az öves táblázat úgy készül, hogy a kész görbéről (ogive) 
leolvassuk egyes korok határértékét, a teljesítmények 25 és 
75%-át. Ezeket megfelelő sorrendben egy függőleges vona
lon jelöljük. Ha a különböző korok megfelelő értékeit össze
kötjük, megkapjuk az öves táblázatot. A középső vastag



250

98

A

^ 0 0

ü
85

i y

85
&2

y z z z z
75. .

// / / / y
Z Z /Z Z | | p

Z /Z Z Z
Í 7 Á A / Z Z Z

5 0 / ^ / ^ m& ///%
50 /Z /% L

X
C*

. 

t£
 

N
cí 

\

zZ Z /z? 52 v y y y

ZZZZZ,
stZ /z/4 \kT /Z /Z

Z Z . "/ZZZzZ ^ Z /V // ^ ¿ z /z2 /
^C zzzz

y z f äYz/7z-A^i r / y / / ' ZZZZZ^Z /Z Z '
7  8 9 10 7 8  9 10

6. ábra. A fiúk és leányok teljesítmény-szóródásának negyedes eltérései. 
Abb. 6. Quartil-Abweichungen der Leistungen bei Knaben und Mädchen.

vonal mulatja az átlagos fejlődést. A két szélső vonal 
a teljesítmények határértékét, a közbeeső vonalak pedig 
a csoportteljesítmények 25, illetve 75%-át jelzik. (Quartil 
eltérés.) Minél szélesebb az öv, annál nagyobb a kornak a szó
ródása. Hasonlítsuk a két mezőt össze. Láthatjuk mindkettőnél, 
hogy a korok növekedésével az övék szűkülnek, tehát a szóró
dás egységesebb. Ez azt jelenti, hogy az egyéni szélsőségek 
mindig kisebbednek. A két szélső negyedes öv nem egyenlő 
széles. Az alsó, tehát a kiválóbbak, sávja keskenyebb, míg a 
gyengébb teljesítmények jobban szétszóródnak.

A két nem között itt is szembeötlő a fiúk egyenletesen ja
vuló teljesítménye. A határértékek közti különbség is fokozato
san csökken. A leányoknál — amint fentebb is megállapítottuk 
— a hullámzás itt is érvényesül. A 9 éves korban kevés vissza
esés mutatkozik, de annál rohamosabb a fejlődés a 10. évben, 
úgy, hogy utol is érik a fiúkat.

Az osztálycsoportok fejlődésvonala nem mutat oly egyen
letességet (L. 5. ábra 2. mező), mint a korcsoportoké. Az osz
tályteljesítmények valamivel rosszabbak a korcsoportokénál. 
Említésre méltó különbség azonban nincs.
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Az eredményeket feldolgoztuk a környezet hatása szem
pontjából is. A teljesítményeket a szülők foglalkozása szerint 
két nagy csoportba osztottuk: jobb és kevésbbé jó anyagi vi
szonyok közt élőkre. Azonban a két csoport fejlődésének össze
vetése különösebb eltérést nem mutatott. Észrevehető különbség 
csak a leányoknál mutatkozik, amikor is a 8. és 10. évben a 
jobbmódú szülők gyermekei jóval elmaradnak a szegényebb 
szülők gyermekei mögött. (A jó környezetből való leányok át
lagteljesítménye a 8. évben: 55", a 10. évben 48"; a mostohább 
környezetből való leányok átlagteljesítménye a 8. évben 53", a 
10. évben 45".) Ez talán azzal magyarázható, hogy a szegényebb 
néposztály már kisebb korában is házimunkát végeztet leá
nyaival.

7, ábra. Értékelő táblázat a gyöngyfűzés-próbához fiúk (baloldali mező) és 
leányok (baloldali mező) számára.

Abb. 7. Bewertungstabellen zum Perlentest für Knaben (línks) 
und Mádchen (rechts).

Az értékelő táblázatot a rangsorgörbe segítségével állítot
tuk össze (7. ábra). Kezelése egyszerű. Pl. egy 8 éves gyermek
nek a teljesítménye 50". Megkeressük a függőleges vonalon az 
50-es számot, majd balra haladván, az eredményvonallal való 
metszéspontját, innen lefelé haladunk a legalsó vonalig, ott le
olvashatjuk a teljesítmény csoportértékét: 75%.

Amint fentebb említettük, a vizsgálatnál figyelembe vettük
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a munkamódot is. Ennek a feldolgozása a következőket ered
ményezte.

A gyöngyöket mind a  két kezével fűzte (2)5 Ez a típus az 
utasítás pontos megtartására törekszik. Két kézzel ugyanis 
gyorsabban el tudja végezni a munkát. Pl. R. E. IV. oszt. 10 
éves leány, aki a megvizsgált gyerekek között a legjobb ered
ményt érte el (27"), szintén két kézzel dolgozott. Szoktak úgy 
is dolgozni, hogy egyik kezével fűz, a másik kezével fogja a 
drótot (d). Az ilyen munkáját igyekszik megkönnyíteni. Leg
nagyobb része azonban csak félkézzel dolgozott. Itt is meg
különböztetjük a jobb- (j) és a balkezeseket  (b). Ezek rend
szerint gépiesen, bizonyos gátlással végzik a feladatot.

A munkamód %-os megoszlását a következő táblázat 
szemlélteti (3, táblázat):

év
Fiúk Leányok

7 8 9 10 Összesen 7 8 9 10 Összesen

2 11 17 27 23 19.5 10 16 26 20 18

d 32 31 32 24 23.75 16 16 22 23 19.23

j 53 46 37 46 45.5 69 51 47 29 54

b 4 6 4 7 5.25 5 17 5 8 8.75

Meglepő, hogy a két kézzel dolgozó fiúk és leányok ered
ménye közel ugyanaz. Mindkét nemnél a százalékarány a 10. 
évben visszaesik. A fiúknak sokkal több százaléka fogta a dró
tot. A leányoknál fokozatos növekedést mutatott a %  arány, 
a fiúknál a 7—8—9. években közel egy szinten mozog, csak a 
10. évben esik vissza. A félkézzel dolgozók száma a leányok
nál jóval nagyobb. A jobb kézzel dolgozók százalékaránya fo
kozatosan csökken mindkét nemnél 9. évig. A 10. évben emel
kedést mutat. Érdekes, hogy a leányoknál jóval több dolgozott 
a balkézzel, mint a fiúknál,

A vizsgált egyének legnagyobb része nem vette figyelem be 
a színeket (n), amiből az tűnik ki, hogy nem a színek csoporto
sítását, hanem a munka gyorsaságát tartotta fontosnak, Voltak, 
akik eleinte rendet tartottak (rt), de később visszaemlékezve 
az utasításra, a gyorsaságra törekedtek, A rendet tartók (r) 
közül a legnagyobb része a két szín egyenletes váltogatásával 
végezte munkáját. Kis százaléka választotta teljesen külön a 
két színt (10-|—10). Általában ezek időteljesítménye a leg
gyengébb.

2 Zárójelben levő számok, illetve betűk a táblázatokban szereplő 
jelzéseket jelentik.



A színekkel való bánásmód °/o-os megoszlását a 4. táb
lázat adja:

év
szín

F i ú k Leányok

7 8 9 10 Összesen °/o 7 ! 8 1 9 10 Összesen °/o
n 61 70 61 47 59.75 72 75 57 77 70.25
rt 9 12 19 40 20 15 12 19 9 13.65
r 23 10 14 13 15 6 8 22 9 11.75

10+10 7 8 6 — 5.25 5 5 2 5 4.25

mk 39 30 39 53 40.25 28 25 43 23 29.75

kt 30 18 20 13 20.25 13 13 24 14 16

Hasonlítsuk össze a fiúk színnel való bánásmódját a leá
nyokéval. A leányoknak jóval nagyobb százaléka nem tartott 
rendet. Talán ez is hozzájárult a leányok jobb időteljesítmé
nyéhez. A fiúk közül többen törődtek a színnel.

Amint fentebb, a munkamáddal kapcsolatban említettük, 
a gyöngyvizsgálat bepillantást enged a gyermek akarati éle
tébe is.

Válasszuk külön a rendet nem tartókat, a rendet tartók 
és a részben rendet tartóktól. A rendet tartók és a részben 
rendet tartók megegyeznek abban, hogy a munka kezdetén (mk) 
a színekre ügyeltek. A rendet tartók megmaradtak eredeti ter
vük, akaratuk  mellett, míg a részben rendet tartók eltértek  cél
juktól, tehát akaratukat ingadozóbbnak mondhatjuk. Ha a ne
mek megfelelő korcsoportjait állítjuk párhuzamba a kitartás 
(kt), akarat szempontjából, a 7, és a 8, évben a fiúk százalék- 
értéke jobb, míg a 9. és 10. évben valamivel megelőzik a leá
nyok a -fiúkat. Végeredményben a fiúk százalékaránya a kitar
tás, akarás szem pontjából jobb a leányokénál.

E helyütt is hálás köszönetét mondok Cser Já n o s  dr. tanár úrnak, 
a Lélektani Laboratórium vezetőjének, nagymérvű és odaadó  támogatásáért. 
— Köszönetét mondok még mindazon munkatársaknak, akik munkámban 
segítségemre voltak.
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A korszerű gyermekszoba.
írta: Simon Blanka.

A modern otthonban a gyermekszobának is fokozottabb 
kultúrával kell bírnia, mint a régi lakások gyermekszobáinak. 
A középosztály emberének 2—3 szobás lakásában levő gyermek- 
szobáról beszélek, arról is, ha ez a gyermekszoba csupán az 
anyának, vagy a szülőknek lakószobájából kihasított szobarész. 
A gyermekszoba fokozottabb kutúráját nem annyira a technika 
haladásának tulajdonítom, mint inkább mélyebb lelki okokban 
látom, részben a gyermeknek fokozottabb mérvben való meg
becsülése, a családban elfoglalt első helye okozza szerintem 
ezt a változást, részben annak a felismerése, hogy a gyermek 
szellemi és testi fejlődését nagy mértékben befolyásolja a kör
nyezet, amelyben születése percétől a serdülő korig él.

A gyermek ápolására és nevelésére ma általában nagyobb 
súlyt vetnek, mint régebben. A városok és hatóságok minden 
lehetőt elkövetnek, hogy egészséges nemzedéket neveljünk. A 
nagyvárosok játszóterei, lubickoló tavai, a füvön már megen
gedett játék, mind arról tanúskodnak, hogy a gyermek fejlő
désére nagyobb súlyt helyeznek. A gyermek-üdülőtelepek, az 
iskolák modern épületei és felszerelései és minden gyermek- 
védelmi intézmény, amelyek különösen az utolsó 10 évben meg
izmosodtak, arról tanúskodnak, hogy a köztudatba is bevonul 
már az a jelszó, hogy „mindent a gyermekért“.

A mai szülő pontosan tudja azt, hogy gyermekének szel
lemi és testi fejlődésére befolyást gyakorol az a szoba, amely
ben él, játszik és tanul, amelyben gyermekkorának legnagyobb 
részét tölti és amely feltétlenül rányomja bélyegét a gyermek 
gondolkodásmódjára, kedélyére, sőt jellemére és ezen kívül 
mély nyomokat hagy emlékezetében. Visszaemlékezhetünk sa
ját gyermekkorunk fontosabb, vagy éppen lényegtelennek lát
szó mozzanataira és arra a keretre, amelyben gyermekkori já 
tékaink lezajlottak.

A lakásnak legfontosabb helyisége a gyermekszoba. Első
sorban már a fekvése is megfelelő kell, hogy legyen. A déli, 
délkeleti vagy keleti fekvésű gyermekszoba a legegészségesebb, 
mert a gyermeknek elsősorban napra van szüksége. A modern 
házak széles ablakain a napfény és levegő bőven áramlik a szo
bába, ha a lakásnak erkélye is van, a kisgyermek minden szaká
ban a napnak levegőn lehet, akkor is, amikor nem vihetik sétálni. 
Szerencsés az a gyermek, amelyik kertes lakásban nevelődik fel.

A gyermekszoba lehetőleg az anya háló- és lakószobájá
nak közvetlen közelében legyen. Ha az anya maga gondozza 
gyermekét, akkor elegendő, ha a gyermekszoba és az anya háló
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szobája közötti ajtó éjjelen át nyitva van. A gyermek lehető
leg ne aludjék a szülőkkel egy szobában. Három éves korán 
túl, ha csak mód van rá, kapjon külön szobát, vagy egynemű 
testvéreivel közös gyermekszobát. A gyermek értelme és meg
figyelőtehetsége sokkal korábban fejlett, mint ahogy általános
ságban hiszik és számos lelki zavartól lehet a gyermeket meg
kímélni, ha megóvják attól, hogy olyan megfigyeléseket tehes
sen, melyeknek helyes értelmezésére még képtelen.

Ha a kislakásban nem telik külön-gyermekszobára, a má
sik szoba egy részét rendezzük be a gyermek számára. Kere
keken gördülő, vagy a padozathoz rögzített oszlopokra mos
ható anyagot, úgymint kretont, vagy vásznat feszítünk, s így 
választjuk el a szoba többi részétől. Itt legyen az ablak is. Ez 
a kis szöglet a gyermeknek ugyanolyan tökéletes kis birodalma, 
mint a különálló gyermekszoba. Minden érte van, minden az 
övé, minden őt szolgálja és mindenért ő felelős. Ezt a gyermek 
tudja és boldog, hogy van egy kis területe, amelyen ő az úr, 
hiszen neki a legkisebb terület is egész kis birodalom. Ami a 
legfontosabb, fejlődik a felelősségérzete és rendszerető lesz. A 
négy-öt éves gyermek már önmaga fogja rendben tarthatni a já 
tékszereit és ruhaneműit és így az ő lakóterületén bárki vétene 
a rend ellen, ő ezt kifogásolni fogja. A szoba, vagy szobarészlet 
berendezésekor gondolni kell arra, hogy a gyermek minden hol
miját földön állva elérhesse és így ő önmagát szolgálhassa ki: 
szekrényben, fiókban, könyvespolcon és a játékpolcon. Ehhez 
szabjuk a bútorok méreteit.

A gyermekszoba, vagy szobarészlet egyaránt fontos helyi
sége a lakásnak. A régi gyermekszobát mostohán kezelték, ki
selejtezett bútorokkal rendezték be, mert az a felfogás uralko
dott, hogy mindenért kár, a gyermek úgy is tönkre teszi.

Nem úgy a korszerű gyermekszobában. Ennek már a fek
vését is lehető gonddal választják meg. A berendezéshez a 
hozzáértésen kívül szükséges az is, hogy a berendező egy ki
csit újra gyermek legyen, hogy úgy rendezze be azt, mintha 
saját gyermekkorabeli vágyait most teljesíthetné. A korszerűen 
berendezett gyermekszobába lépve kedvünk kerekedik, hogy 
letérdelve, vagy a szőnyegen csúszkálva a gyermekkel játsza
dozzunk.

A korszerű gyermekszoba tehát napos, levegős, világos, le
hetőleg tágas és színes legyen. Játékosan színes. A gyermek 
képzeletének szabad teret kell engednünk. A gyermek szobája 
egyszersmind játszóhely is, a berendezéskor erre is kell gon
dolni. A szoba közepének mindenképpen üresnek kell lennie. 
Minél több tág teret kell biztosítanunk a gyermek szabad moz
gása számára. A bútorok megtervezésekor már erre is tekintet
tel van a modern tervező. Játék közben ne veszélyeztessék a.



gyermeket éles sarkú bútorok, ne botoljon bele felhajtott szélű 
szőnyegekbe és ne ránthasson le holmi bojtos abroszt a ka
bátja gombjával.

A gyermek szobájában két-három éves korig feltétlenül 
szükség van egy rácsos ágyra, hiszen az egynapos csecsemő is 
ágyban alszik már, de azután, mikor már nem kell félni attól, 
hogy kieshetik a gyermek ágyából, az ágy számára más megol
dást kell keresni. A nagyobb gyermek ágyát, pl.: úgy is meg 
lehet szerkeszteni, hogy az használaton kívül a falba, vagy a 
falra kapcsolható legyen. Falba beépített ágyat persze bérház
ban aligha találunk, de a szekrénybe felcsapható ágy a bérla
kás gyermekszobájába is beállítható. Ez a megoldás igen cél
szerűnek bizonyul. Az ágynemű alapos szellőztetés után kerül 
vissza az ágyba. A szekrénybe süllyesztett ágynak szerkezete 
olyan lehet, hogy a rászí jazott ágyneművel együtt zárják azt 
be a szekrénybe. Vannak célszerű, nagyítható ágyak. A három 
évesnek készült ágyat a 10 éves is használhatja. Az ágy párná
ját és derékalját szőrrel kell tölteni, vagy gumiból készíteni, 
mert a tollas derékalj és párna túlságosan elpuhítja a gyer
meket.

A gyermek holmijának sok férőhelyet kell adnunk, hogy 
ne zsúfolja össze holmiját és mindig minden helyén legyen. Áll
ványokat a játékok és könyvek számára, hogy azokon rakos
gasson, rendezgessen és játszva tanuljon meg rendet teremteni 
és tartani. Ugyanaz a helyzet a ruhásszekrényben, a fehérne- 
műspolcokon és a fiókokban, ahol sok-sok apróságát tartja a 
gyermek: a színes ceruzákat, az üveggolyókat, a kézimunkát, 
a babaruhát, az építőkockát és ki tudná felsorolni mindazt a 
sok kincset, ami a gyermeké. A varródobozban mindig kéznél 
lesz a tű, cérna, gyűszű és olló, nehány gomb és zsinór, mert 
a rendes kislány saját maga javítja a holmiján az apró hibákat 
és már a hatéves sem szalad az anyjához azzal, hogy: varrd 
fel anyuskám a leszakadt gombomat.

A munka-asztal és a hozzá illő székek jóformájúak és 
kellő magasságúak legyenek. Vagyis: alacsonyak. Fontos, hogy 
munkaközben természetes testtartással üljön a gyermek, a 
könyv, a füzet és a kézimunka megfelelő távolságban legyen a 
szemtől, írás közben a könyök az asztalon nyugodjék. A vilá
gításra is gondunk legyen. A fény balkézről essék a munkára. 
Az asztal és a székek lehetőleg nagyíthatók legyenek, hogy 
amint a gyermek nő, a bútor vele nőj jön. A bútorokon ne le
gyenek kiálló élek és sarkok. Sok apró balesetet előzünk meg 
ezzel. Az ülőbútorokat ne kárpitozzuk, hanem leemelhető pár
nákat készítsünk, nyomott kretonból vagy vászonból. Célszerű 
újítás az, hogy a szekrény teteje enyhén ferde legyen, ezzel 
megakadályozzuk azt, hogy felesleges holmikat rakjanak rá.
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A bútor könnyen tisztítható, mosható kell, hogy legyen. 
Fehér, vagy valamely világos, élénk színű fából készülhet. Le
het lakkozott, de lehet színesen pácolt is. A nikkelezett fémből 
készült csőbútor színes faüléssel vagy hevederüléssel, üveg-, eter
nit- vagy színes linoleumlapú csőlábú asztallal nagyon célszerű, 
mert tisztántartása egyszerű és könnyebben mozdítható el a he
lyéről, mint a fabútor.

A gyermekszoba falát fehérre, vagy vajszínűre fessük, 
vagy meszeljük. A nítrocellulóze-lakkal való mosható, sőt sú
rolható falfelület, amely még az olajfestésnél is alkalmasabb, 
ott, ahol erre az anyagi lehetőség megvan, nagyon ajánlható, 
mert egészségi szempontból a legideálisabb. Költségkímélés 
szempontjából elég, ha 1.50 méter magasságig készíttetjük a 
mosható falfelületet, a mennyezetet és a falnak felső részét pe
dig meszeltetjük.

A gyermekszoba padlóburkolására legalkalmasabb a gumi 
és a linóleum. Az egész szobát be 'kell borítani vele és a padló
hoz rögzíteni. A fal mentén körbefutó léceket is be kell borí
tani a padlóburkoló anyaggal, hogy a por ne ülepedhessék meg 
a léceken. Ezeket a burkoló anyagokat költözködés esetén szak
emberrel kell az új lakásba átszereltetní. Az új gumipadlónak 
tisztántartása könnyű, fertőtlenítés esetén a savak nem támad
ják meg, lúggal is mosható. Friss, szép színét megtartja, rugal
mas és ami igen fontos — mert a gyermek sokat szaladgál — , 
a járás sokkal kevésbbé fárasztó rajta, mint bármely szőnyegen. 
Hőszigetelő is: nyáron hűvös, télen meleg. A hibás részek 
újakkal könnyen pótolhatók. Szín és forma tekintetében külön
böző megoldások lehetségesek, mert az új szőnyeg és padlóbur
kolat minden színben és számos mintázatban készül. A linó
leummal való bevonás is célszerű, bár kevéssé rugalmas, kevéssé 
hőszigetelő és savak és lúggal való kezelés iránt érzékeny. A 
linóleummal bevont padlóra rendszerint szőnyeget is szokás 
fektetni, a szőnyegnek feltétlenül moshatónak kell lennie és 
szorosan kell simulni a padlóhoz, hogy a gyermek ne botoljék 
meg benne.

A gyermekszoba egyben játszóhelye is a gyermeknek. Ked
vező esetben akkora, hogy bujócskát vagy fogócskát is játszhat 
benne, de rendszerint be kell érni azzal, ha a szükséges búto
rok célszerű elhelyezése mellett jut annyi helye a gyermeknek, 
hogy el játszogassák a hintalovával, babakocsijával, körbesza
ladó gépkocsijával. A tornaszereknek is lehetőleg helyet kell 
szorítani a gyermekszobában. A gyűrűhintának, a nyújtónak, a 
hintának és az asztali-tenisznek. A gyermek játékszerének 
helyes megválasztása komoly feladat. Megérdemli, hogy ezt a 
kérdést minden szülő komolyan tanulmányozza. Gyakran ta
pasztalhatjuk, hogy a gyermek néhány perc vagy óra múltán
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megúnja a játékszerét, pedig heteken át vágyott rá és az első 
percben nagyon megörült neki. Ez rendszerint azért van, mert 
a játékszer a leggyakrabban merev, nem vesz fel játék közben 
különböző formákat, és nem adja meg azt a lehetőséget, hogy 
a gyermek tetszése szerint formálhassa. Ezért népszerűbb a 
rongybaba, melynek öltöztetéséhez a varródobozban számos 
selyem, szövet-darab van, mint a pompás ruhába öltöztetett 
baba, amelyet még csak le sem lehet vetkőztetní; azért nép
szerű a gyermekszobában az agyag játék, mindennemű össze
rakható kocka- és hasábjáték, mert változatosságot visz a já
tékba, rugalmas. Ha olyan játékot adunk a gyermek kezébe, 
amelyben alkotóvágyait is kiélheti, a leghosszabb életű játékkal 
kedveskedtünk neki.

A színek különösen mély hatást gyakorolnak a gyermekre. 
A kéknek világos és élénk árnyalatai, a sárgának majdnem ösz- 
szes árnyalatai és a rózsaszín árnyalatai egész az eperszínig a 
legalkalmasabbak. A sötét és rikító, izgató színeket kerüljük. 
Lehetőleg ne alkalmazzunk színeket nagy felületekben, hanem 
megtörve, színfoltokban, mintákban, virágok, állatok, képek 
formájában, A gyermek képzeletét helyes irányban kell foglal
koztatni. A népmesék jeleneteit a falra festeni jó gondolat. A 
képek derűsek legyenek. Ne feledjük el, hogy a gyermek állan
dóan nézegeti a képeket. A falra való festés és a falon elhe
lyezhető képeket a gyermek szeménél alig magasabban alkal
mazzuk, hogy zavartalanul szemlélhesse azokat. Túlzás volna 
azonban például ugyanazt a meserészletet, amelyet a falra fes
tettünk, a függönybe is belefesteni vagy hímezni, vagy görcsösen 
ragaszkodni ahhoz, hogy a szőnyeg mintája összhangban legyen 
a többivel. Ne keressük a berendezésben azt, hogy az egy szo
bában lévő tárgyak egyazon míntázatúak legyenek. Ez unalmas 
és kevés képzelőtehetségre valló elrendezés. A gyermekszoba 
falán, tehát fehér vagy halványsárga alapon festett színes mese- 
alakok vannak, a gumipadló kék és sárga-mezejű, a párnák 
tarkavírágos kretonból vagy vászonból készültek és az ablakon 
egyszerű, könnyen kezelhető fehér grenadinfüggöny van, vagy 
semilyen sem. A fehér vagy rózsaszínűre festett vagy pácolt 
bútor nagyobb felületeire egy-egy népszerűbb játékszert vagy 
állatot festhetünk.

A gyermekszobában is szükség van egy kis virágos polcra, 
hogy kedvencünk a virág szeretetével nőj jön fel és idejekorán 
tanulja meg a virág ápolását és gondozását. Vigyáznunk kell 
azonban arra, hogy erősillatú virágot ne tartsunk a gyermek
szobában. A gyermekszoba mesterséges világítására nagy gondot 
kell fordítani. A szobában enyhe fényre van szükség, de a szoba 
minden sarkának mégis meg kell világítva lennie. Ezt a célt 
legjobban homályos üveglapok mögé, vagy Neon-csövekbe rejtett
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tetővilágítással érjük el. A gyermekszoba fűtésére legalkalma
sabb a fafűtés. A jó kandallófa, amely nem füstöl, nem kormoz, 
nincsen salakja, mint a szénnek és nem szárítja ki a levegőt 
úgy, mint a központi fűtés. Ha tehát módunkban áll választani, 
döntsünk a faifűtés mellett. A központi fűtésű lakásban ellen
súlyozzuk a száraz levegőt minél több friss vízzel naponta meg
töltött víztartállyal.

A fürdőszoba ma már természetes tartozéka minden lakás
nak. Amíg kicsi a gyermek, külön fürdőkádja van, de később 
a felnőttekkel közös kádban fog fürdeni. Fürdőköpenyét, törül
közőjét és mosdó-kesztyűjét azonban ugyanúgy el kell különí
teni, mint a mosdópoharát és a fogkeféjét. Ahol nincs is vízve
zeték, legyen felszerelt fürdőszoba. Hiszen ma már vízvezeték 
nélkül használható fűthető kádak is vannak forgalomban. 
Ugyanez áll a falba épített vízvezetékes mosdóra is. Jó , ha van.

Láttam a napokban egy gyermekszobát. Nagyon szép volt. 
Mosható festésű, csontszínű falát festett mackók, repülő fecs
kék, szaladó őzikék és ugró mókusok díszítették. A bútor víz
zöldre lakkozott fából készült, keskeny eperszínű keretezéssel. 
A kisgyermek ágya gumihevederekkel volt ellátva. Hevederrel 
felszerelt kisgyermek-ágy lényegesen jobb, mint a fémrudakkal 
vagy farudakkal ellátott, mert a gyermek, amikor már feláll 
és ugrál, nem ütheti meg magát benne. A gyermekágy mögött 
színes indantren festésű függöny omlott dús ráncokban alá. 
Az ülőbútorokon színes, szőttes párnák voltak. A polcokon 
játékszerek állottak. Az alacsony, könnyen nyíló szekrényben 
és fiókokban volt a gyermek minden holmija. A padlót eper
színű és galambszürke kockázású gumiszőnyeg borította. Az 
óriási vasszerkezetű csupaüveg ablakon halványsárga, dús rán
cokba húzott tüll-táblafüggönyök voltak. Az ablakot, keskeny, 
fehér grenadín-szárnyak keretezték. A függönyszárnyakon 
semmi más dísz nem volt, mint egy lenge húzott fodor. A füg
gönydísz is ilyen széles húzott fodorból állott. Könnyen gördülő 
nikkelezett függönytartóra volt szerelve. Az ilyent a gyermek 
is könnyen kezelheti. A mennyezeten körbefutó Neon-csövek 
szolgáltattak enyhe, tompa fényt. A gondozónő számára pam- 
lagágy, kis asztalka és egy falbaépített szekrény volt ebben a 
szobában. A játszó-asztalt és a gondozónő asztalkáját, úgymint 
a ruhásszekrényt és a játékpolcot egy-egy csőlámpa világította 
meg. Hinta és gyűrűhinta is volt ebben a szobában.

Egy tíz éves kisdiák szobájában is megfordultam a napok
ban. Kerestem székeken, szekrényeken és az asztalon a zsebkés 
nyomait. Azt hallottam ugyanis, hogy a legjobb gyermek, külö
nösen a fiú, sem állja meg, hogy íaragásbeli készségét saját 
bútorzatán ki ne próbálja. Mit tetszik keresni? — kérdezte kis 
barátom. Megmondtam neki őszintén. Csodálkozó szemmel né
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zett reám és nagyon komolyan így szólt: hogy tetszik azt el
képzelni, hogy én a saját szobámat megrongáljam, hiszen ez 
nekem mindenem, én itt élek és én olyan nagyon boldog vagyok, 
hogy ilyen szép szobám van. Tudom én azt, — mondotta korát 
meghazudtoló komolysággal — hogy szüleimnek nagy áldozatába 
került az, hogy nekem külön szobám van, és hogy azt ilyen 
szépen rendezték be. Tessék nézni, hogy vigyázok én minden 
holmimra — és ezzel kitárta a szekrények ajtait és kihúzta a 
fiókokat. Példás rend volt bennük.

A mai gyermek érzi és tudja, mivel tartozik szüleinek, és 
hisszük, hogy a gyermekszobából a gondos szülői kéz egy szebb 
jövő felé viheti gyermekeit.

F I G Y E L Ő .

Szendy Károly lett Budapest székesfőváros polgár- 
mestere. Budapest székesfőváros nemrégiben megválasztott al
polgármesterét a közgyűlés polgármesterré választotta. Fő
városunk új vezetője a nevelésügy fáradhatatlan energiájú, 
lelkes munkása volt, s mint ilyen a magyar gyermekta
nulmányozás igazi horderejét kellőkép felbecsülvén, törekvé
seinket társelnöki minőségében a leghathatósabban támogatta. 
Midőn Társaságunk legőszíntébb örömét fejezi ki e súlyos mun
kát, de egyben különös kitüntetést jelentő bizalom felett, mely a 
főváros polgársága részéről személye iránt megnyilvánult, is
mételten kérjük, jutalmazza meg továbbra is jóindulatával Tár
saságunkat, s maradjon a magyar gyermek- és ifjúságtanulmány 
igaz támogatója.

Nagy László emlékére kiadott füzétünket ismerteti az 
Archív für die gesamte Psychologie 91. kötetének 3—4. számá
ban Maria Zillig (Würzburg). Ismertetésében a következőket 
mondja: „A könyvet magyar pszichológusok és pedagógusok 
írták Nagy László emlékére, aki 1931. febr. 25-én halt meg. 
Egy hozzámellékelt németnyelvű kivonat a német olvasónak is 
közvetíti az egyes közlemények tartalmának lényegét. Megis
merjük Nagy emberi és tudományos személyiségét, jelentőségét 
a neveléstudomány és a magyar társadalmi fejlődés területén, 
a budapesti Fővárosi Lélektani Laboratóriumban kifejtett mun
kásságát; tudomást szerzünk a magyar gyermektanulmányozó 
életpályájáról, és részvéttel olvasunk betegségéről és haláláról. 
Mint Ranschburgnak „Nagy László, mint gyermekpszichológus 
kutató" c. tanulmányában olvassuk, Nagy munkásságának az 
volt a célja, hogy fel- és kiépítse a gyermek-tudományt, jobb, 
tökéletesebb, testben-lélelkben-erkölcsben magasabb színvonalú
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és harmonikusabb emberré nevelésének szolgálatában. Nagy- 
számos gyermeklélektani munkája közül kiemelkednek a gyer
mek érdeklődéséről, az esztétikai érdeklődés fejlődésének me
netéről, a nemi ösztönnek a gyermek társas ösztönére való hatá
sáról, a gyermek erkölcsi érzelmeinek fejlődésmenetéről szóló 
kutatásai, és a 9— 17 éves fiúk-leányok emlékezetére vonatkozó 
vizsgálatai. A tehetségesek kérdése nagyon erősen foglalkoz
tatta. Nagy egész kutató munkássága annak a célnak volt szen
telve, hogy egy jobban megalapozott neveléstudomány útján 
közelebb jussunk az emberiség felemeléséhez, és azt mindenek
előtt ebből a szempontból kell méltatni. Nagy alapította a 
Magyar Gyermektanulmányi Társaságot és Múzeumot, amely 
sok ezernyi tőle vagy az ő útmutatásai szerint gyűjtött gyer
mekmunkát tartalmaz. Az emlékkönyv magyar része Nagy 
irodalmi működésének teljes, időrendben összeállított áttekin
tését hozza. Járuljon hozzá ez a szép könyv, hogy Nagy gazdag 
életművét hazájában és azon túl is, elméletben és gyakorlatban 
mind termékenyebbé tegye.“

„A tudatalatti lelki élet és a nevelés“ címen tartott elő
adást a M. Psychologiai Társaságban W eszely Ödön dr. egye
temi tanár, Társaságunk elnöke. Ismertette a tudat alatt végbe
menő lelki folyamatokat és hangsúlyozta ezek nagy jelentősé
gét. Kiemelte Freud  nagy érdemeit a tudatalatti lelkiélet feltá
rása terén, aki közelebb hozta ezzel a lélektant az élethez. 
Szükségesnek tartja, hogy a pszichoanalízis és az índívíduál- 
pszichológia eredményeit a nevelő és a tanár ismerje. A lélek
elemzést jó módszernek tartja, s ki akarja terjeszteni a lélek 
egész tartalmának elemzésére, de óva int attól, hogy ezt a mód
szert kizárólag a szexuális élet feltárására alkalmazzák. Az 
emberiség nem idegbetegekből áll. A Casanovák nem vitték 
"előbbre az emberiséget semmiféle téren. A nevelés egyik fel
adata gátlások létesítése. Nem lehet eszményképünk a gátlás
nélküli ember. Másrészt azonban a nevelés feladata serkentő és 
ösztönző hatások létesítése. Az emberiség magasabbra fejlődését 
ezzel mozdítjuk elő. A kultúrember magasabbrendű lelki életet 
él. A mindvégig igen érdekes és határozott állásfoglalást sugárzó 
előadást lelkes ünnepléssel hálálta meg a szép számmal egybe- 
gyült hallgatóság.

A székesfővárosi napközi otthonok óriási nevelésügyi je
lentőségének felismerésére vall az, hogy a Budapesti Tanító- 
testület ezévi őszi köri-üléseinek vitatételéül a napközi otthonok 
sokátjelentő kérdését tűzte ki. Fővárosunk, amely mindenkor 
.különös figyelemmel fordult a szocíálpedagógiai kérdések felé, 
hatalmas áldozatokat hoz a napközben nevelői felügyelet és 
meleg otthon nélkül szűkölködő gyermekek érdekében, s mint
egy 300 napközi otthont tart fent. Budapest tanítósága e nagy
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áldozatkészséggel szemben való mélységes felelősségtudatáról 
és korszerű pedagógiai érzékéről tett tanúságot akkor, midőn 
e nemzetnevelői szempontból szinte felbecsülhetetlen jelentőségű 
kérdést ismét az egyetemes pedagógiai érdeklődés középpont
jába állította. Vajha a sok értékes vitának ezúttal kézzelfogható 
eredménye is lenne!

A polgári iskolai tanulók vallási fejlődése című, Tibor 
István tanár tollából előző számunkban megjelent cikkel kap
csolatban több oldalról megnyilvánuló érdeklődésre való tekin
tettel közreadjuk a vizsgálat részletes menetét.

A vizsgálat feladása. Válaszoljatok nyílt őszinteséggel, a 
neveteket nem kell aláírnotok. Sem a főtisztelendő úr, sem a 
tanár urak, avagy szüléitek kezébe az írástok nem kerül. Aki 
valamely kérdésre mégsem akarna válaszolni, azt húzza át. Ha 
pedig nem akartok pontos választ írni, akkor elég, ha a kérdés 
után igen-t, vagy nem-et írtok, Aki elkészült, az az ívét össze
hajtja és elteszi. Rajta!

K érdések : Hányadik osztályba jársz? Hány éves vagy? 
Szülőd foglalkozása? Szüleid anyagi helyzete?

í. csoport:
1. Imádkoztok-e otthon közösen és mikor? 2. Jár-e  otthon min
denki templomba? 3. Megtartjátok-e a böjtöket? 4. Mit szokta
tok vasár- és ünnepnapokon csinálni? 5. Van-e szentkép a la
kásban vagy szobor? 6. Van-e szenteltvíztartó? 7. Milyen val- 
lású az édesatyád? 8. Milyen vallású az édesanyád? 9. Van-e 
idősebb nővéred vagy fivéred? 10. Ha van, szokott-e imád
kozni? 11. Megy-e vasár- és ünnepnapon templomba? 12. Van-e 
a családnak olyan ismerőse, aki a család vallásosságára jó 
vagy rossz hatással van? 13. Milyen újságot olvasnak a szü
leid? 14. Ha van idősebb nővéred vagy fivéred, az milyen új
ságot olvas?

II. csoport:
1. Van-e barátod? 2. Ha együtt vagytok, mit szoktatok csi
nálni? 3. Szoktatok-e olyant csinálni, amit tilt a tízparancso
lat? 4. Ha igen, úgy melyitek kezdi azokat? 5. Ha nem te kez
ded, miért cselekszel mégis rosszat? 6. Fiatalabb vagy idősebb 
nálad a barátod, akivel rosszat tettetek? 7. Az osztálytársaid 
szeretik-e a hittant? 8. Szeretnek-e templomba járni? 9. Kö
zülük sokan elkerülik-e a templomot? 10. Hallottál-e már tár
saidtól csúnya beszédet? 11. Láttad-e, hogy rosszat tesznek? 
12. Velük tartottál, avagy volt benned bátorság szembeszállni?

III. csoport:
1. Szereted-e a hittanórát? 2. Ha nem, miért nem szereted?
3. Olyan tárgynak tartod-e a hittant, mint a többi tárgyakat?
4. Ha nem, úgy miért nem tartod olyannak? 5. Az idei hittan
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anyagból melyik rész tetszett neked a legjobban? 6. A hittan
ban tanultak igazságáról gondolkoztál-e már? 7. Ha igen, úgy 
mely részekről? 8. Szeretsz-e diákmisére járni? 9. Ha nem, 
miért? 10. Egyedül szoktál-e templomba menni? 11. A temp
lomban énekelni vagy imádkozni szeretsz-e jobban? 12. Mikor 
tudsz jobban imádkozni vagy énekelni: a diákmisén vagy ami
kor egyedül vagy? 13. Szeretsz-e gyónni és áldozni? 14. Érez- 
ted-e, hogy a gyónás és áldozás után jobb lettél?

IV. csoport:
1. Van-e valakihez olyan erős bizalmad, hogy vele jócseleke
deteidről és bűneidről őszintén és nyíltan mersz beszélni? 2. Ki 
az? Atyád, anyád, gyóntatod, tanárod, barátod? (Nevet ne írj!)

A Magyar Paedagogíai Társaság október havi ülésén 
Frank Antal dr. tanítóképző-intézeti igazgató tartott előadást 
ezzel a címmel: Fordulópontok az ifjúság fejlődésében , amely
ben főként az ifjúság erkölcsi fejlődésének válságos korszakával 
foglalkozott. A decemberi ülésen Loczka A lajos  dr. egyetemi 
magántanár, középiskolai igazgató adott elő: A gyerm ektanul
mányozás és a természettudományi oktatás címén.

Az iskoláskorí szívelváltozások 29.000 tanuló vizsgálata 
alapján. (Hergloz Jen ő  dr. belgyógyász, szfőv. iskolaszakorvos  
előadása.)

Az utolsó évtizedekben a szívbetegségek jelentősége egyre 
növekvőben van. Csordás E lem ér dr., Budapest székesfőváros 
tisztifőorvosa, 1933. évről kiadott jelentésében kiemeli, hogy a 
10.000 lélekre számított szervi szívbajos halálozási arányszám 
1910 óta csaknem a kétszeresére emelkedett; Budapesten ha
vonta átlag 240 ember hal meg szervi szívbajban. A szívbajok 
legnagyobb részét okozó rheumatizmus ugyancsak egyre jobban 
jut jelentőségre, amint ezt a különböző országok betegségbizto
sító intézményei megállapítják. Azok a széleskörben megindult 
rheumakutatások, amelyek főleg Amerikában. Angliában foly
tak, megállapították, hogy a rheumás fertőzés legtöbbször fiatal 
korban, gyerm ekeknél jelentkezik legelőször. A gyermekkor 
szomorú sajátsága, hogy a rheumás fertőzés sokkal gyakrabban 
támadja meg a szívet, mint felnőtt korban; a támadások igen 
könnyen ismétlődhetnek meg és éppenúgy, mint a gümőkórnál, 
itt is megkülönböztethető aktív és inaktív rheumás folyamat. 
A gyermekkori rheumás szívbaj legtöbbször lappangóan kezdő
dik és igen gyakran csak a teljesen kifejlődött szervi szívbaj 
kerül felismerésre az arról semmit sem sejtő szülő legnagyobb 
megdöbbenésére. Épp ez okból igen nagy jelentőségű az iskola- 
orvosi intézmény minden tanulóra k iterjedő vizsgálata, amelyek 
legnagyobb részben oly tanulórétegeknél fedeznek fel szívhibá-
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kát és juttatnak kezeléshez, akik szociális helyzetüknél fogva 
orvosilag alig részesülnek ellátásban.

Az elmúlt tanévben Csordás Elem ér dr. tisztífőorvos ren
deletére mintegy 29.000 4— 18 éves tanuló vizsgálata alapján a 
következő statisztikai adatokhoz jutott az iskolaorvosi intéz
mény. A tanulók 2.18°/o-ánál volt szervi szívbaj megállapítható, 
ami átszámítva a fővárosi lakosság mintegy 150.000 fiatalkorú
jára, körülbelül 3000 szervi szívbajost jelent. Jelentékeny szá
mot tesz ki azon tanulók száma, akiknél ugyan szívelváltozá
sok megállapíthatók voltak, de akiket szervi szívbajosoknak 
minősíteni nem lehetett. A szervi szívbajos tanulók közül a 
leányok kifejezetten többséget mutatnak. A szervi szívbaj ki
fejlődésében igen sok tényező szerepel: öröklött hajlamosság, 
egészségtelen szociális viszonyok (lakás, ruházat; a gyermekek 
kellő gondozásának lehetetlensége, stb.); a legfontosabb azon
ban a rheumás fertőzés, amely legtöbbször torokgyulladással 
kezdődik. — Igen jelentős a  nem szervi szívbántalmak kelet
kezésében a megfelelő ellenőrzés nélküli sportolás is.

Ezek az adatok szükségessé teszik a gyermekkori rheumás 
fertőzés elleni küzdelem általános megszervezését, amely egye
dül az iskolaorvosi intézmény által oldható meg. A fertőzésnek 
kitett tanulókat a gyermekvédelem áldásaiban kell részesíteni; 
a főváros itt messze elöljár példaadással, de a feladat megér
demli a társadalom áldozatkészségét is, A nyugati országok
ban külön szívklíníkák, üdülőotthonok, külön testgyakorlási 
órák várják a gyengeszívű tanulók ezreit; a tüdőgondozó inté
zetek mellett megtaláljuk a szívgondozó intézeteket is, amelyek 
természetesen nemcsak gyermekek, hanem szívbeteg felnőttek 
rendelkezésére is állanak. Ha kiszámítjuk, hogy egy szívbeteg, 
aki sokszor éveken keresztül ismételten szorul hosszú kórházi 
ápolásra, mennyibe kerül az államnak, úgy oly óriási összege
ket nyerünk, amelyeknek hányada elég lenne a megelőzés ki
építésére.

Az Országos Közegészségi Egyesületben J .  Jankovich  
A dél dr. tanársegéd beszámolt arról a vizsgálatról, amelyet az 
Egyetemi Közegészségtaní Intézet Darányi Gyula dr. egyetemi 
tanár vezetésével fővárosi és pestvidéki tanulókon végzett. Ösz- 
szesen 4127 tanuló vizsgálatának adatai arra a következtetésre 
bírták az előadót, hogy az iskolaorvosi intézményt állandósítani 
kellene, hogy a hibákat felismerve a gyermekek egészségének 
védelmét hatékonyabban elő lehessen mozdítani.

„Nagykarácsony éccakája“ címen tartotta meg 1934, dec. 
8-án a Magy. Kát. Nőegyesületek Orsz. Szövetsége és a Székes- 
fővárosi Népművelési Bizottság, Volly István rendezésében, 
karácsonyi népszokások és népénekek bemutatását.
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A műsor első felében karácsonytáji népi játékok, a második 
részben az énekkari feldolgozások kerültek előadásra. A mű
sor minden száma népi anyag. A bemutatott betlehemes játéko
kat, háromkirály-járásokat stb. Alsójózsán (Hajdú), Szatmár- 
csekén, Mogyoródon (Pest), Mezőkövesden (Borsod), Kővágó
őrsön és Nagyrécsén (Zala), Varjason (Temes m.) gyűjtötték. 
A népi humor ősi zamata, az egyszerű lélek mély vallásossága, 
a gyermekkori emlékeink és a kitűnő rendezés tette kedvessé és 
áhílatossá a betlehemesek játékát.

Mint minden eredeti népi érték, úgy ez is pusztul, fogy, A 
megmentésén eddig nem sokat fáradoztak, s épen ezért kell 
kiemelnünk Volly István érdemét, aki fiatalos lendülettel, fá
radságot nem ismerve igyekszik megmenteni a népi szokásokat 
és énekeket, a magyar művelődés e hamisítatlan értékeit.

Szász A lajos.

Brunszvik Teréz grófnőnek, a magyar kisdednevelés meg
teremtőjének emlékezetére szép ünnepélyt rendezett az Egye-' 
temet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Szövetsége december
ben a Zeneművészeti Főiskolán. A tiszta jövedelmet a nemes 
grófnőnek a magyar nevelés történetében nagyjelentőségű naplói 
kiadására fordítják.

Román Lélektani Társaság (Societatea Rom ána de Cer- 
cetari Psihologice Bucuresti, Strada Edgár Quinet) alakult ez 
és elején Bukarestben C. Radulescu-M otru dr. egyel, tanár elnök 
és l.-M. Nestor dr. főtitkár vezetésével. A Társaság 19 szakosz
tályban nagy lendülettel indította meg a román lélektani kuta
tást és vaskos kötetben, melyhez francíanyelvű összefoglalást is 
mellékel, tárja elénk az esztendő tudományos munkájának' 
eredményét (Analele de Psíhologie). Szétágazó külföldi kapcso
latainak kiépítésekor Társaságunkkal is összeköttetést létesített.

Lampérth Géza ny. levéltári igazgató, számos értékes tör
ténelmi tárgyú ifjúsági regény írója, november 18-án, 61 éves 
korában meghalt.
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I R O D A L O M .
K Ö N Y V E K .

Peter Petersen: Die Praxis der Schulen nach dem Jena- 
Plan. Forschung und W erke zur Erziehungswissenschaft. 20. Band. W eimar, 
1934. Hermann Bühlaus Nachf. ( 8-r. 368 l.J

Majdnem mindegyik pedagógiai kézikönyv fejezetei között találunk 
egyet, mely elm élet és gyakorlat viszonyát tárgyalja, Azt tudja meg az 
olvasó ebből a fejezetből, hogy a neveléstudományban elmélet és gyakor
lat korrelativ fogalmak, hogy kiegészítik egymást, hogy néha az elmélet 
az, mely tökéletesebbé teszi a gyakorlatot, máskor pedig a gyakorlat ve
zet valamilyen elméleti megállapításra. Évszázados igazság ez, mely meg
dönthetetlen, S mégsem látjuk megvalósítva. Az egyik oldalon oly sok 
elméleti pedagógussal találkozunk, aki elméletének gyakorlati megvalósí
tására nem is törekszik, a másik oldalon pedig annyian vannak gyakor
lati nevelők, kik munkájuknak elméleti okadatolását nem tartják fontos
nak, hogy nagyrészt éppen ebben a kölcsönös egyoldalúságban kell keres
nünk a mai nevelés eredménytelenségét.

Az elmélet és gyakorlat között tátongó eme szakadék áthidalásának 
szentelte életét a mai pedagógia egyik leghíresebb képviselője: P eter  
P etersen, a jénai egyetem neveléstudományi tanszékének tanára, A mos
tani életformákhoz simuló nevelési elméletét az egyetemmel kapcsolatos 
kísérleti és gyakorlati népiskolában valósította meg ezelőtt tíz évvel s 
azóta a híres Jen a-P lan  magára vonta az egész világ pedagógusainak fi
gyelmét. De Petersen nemcsak kiváló tudós és jó pedagógus, hanem egy
úttal kiváló szervező egyéniség is. Szerkesztésében három hatalmas könyv- 
sorozat indult meg. Az egyik: Forschungen und W erke zur Erziehungs
w issenschaft (melynek ez a könyv huszadik kötete), a másik: P ädagogik  
des A uslandes (melyben e lap ezídei 4—6. számában ismertetett F asch is
tische Schule und Erziehung is megjelent), a harmadik pedig P edagogische 
Studien und K ritiken .* Ezek a könyvek nemcsak külső, fehérvászonkötéses 
formájukban ízlésesek, hanem tartalmukban sem csalódik az olvasó, velük 
valódi értéket kap kézhez.

Az előttünk fekvő vaskos kötet már a harmadik beszámoló a Jen a -  
Plan  megvalósításáról. Az első: Schullehen und Unterricht einer a llg e
meinen V olksschule nach den Grundsätzen neuer Erziehung  1930-ban je
lent meg, a második: G estaltendes Schaffen  in der U niversitätsschule, 
Je n a  1925—1930, szintén 1930-ban látott napvilágot. Ez a harmadik be
számoló abban különbözik a másik kettőtől, hogy benne már nemcsak a 
jénai egyetemi iskola munkája bontakozik ki, hanem sok más iskola mun
káját is látjuk, melyek a Jen a -P lan  szerint dolgoznak. Ennek megfelelően 
két részre oszlik a könyv: első részében (21— 151. old.) a jénai egyetem
mel kapcsolatos iskola munkájával foglalkozik, a második részben 152—- 
368. o.) Jénán kívüli iskolák működéséről számol be.

A bevezetésben (1—20. o.) Petersen  tollából, a tőle megszokott vilá
gosságban, a Jen a-P lan  néhány alapkérdését találjuk. Röviden kifejti, hogy 
iskolája igazi népiskola, mely kicsiben a népet ábrázolja, azt a népet, 
mely közös kultúrmunka, nyelv és természet alapján sok-sok generáció 
értékének legfőbb szellemi hordozója. Éppen ezért iskoláját elsősorban az 
élő kultúra szolgálatába állítja (ez jelent jó ízlést, kiszolgálást, máson és 
magán-segítést, állatok és növények ápolását, időbeosztást, stb., egyszóval: 
szokást, ahogyan nap-nap után viselkedni kell) s csak azután a szellemi

* E sorozatban jelent meg: Herbert Ruppert: Ist Erziehung im Un
terricht möglich?, melyet a M agyar Paedagogia  ezidei 7— 8. sz.-ban Márer 
Erzsébet véleményem szerint túlkeményen bírál.
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kultúrába. A gyermek egészségét jobban figyelembe veszi, mint a régi is
kolák. Nem osztályokba tömöríti a mi nyolcosztályos népiskolánknak meg
felelő korú (6— 14 évig) gyermekanyagot, hanem csoportrendszer szerint 
foglalkoztatja őket. Az alsó csoportba tartoznak a mi I— II— III. osztályo
saink, szám szerint az 1930—31. isk. évben 34-en, a középsőbe a IV—V—  
VI. osztályosok, a felső csoportba pedig a VII—VIII. osztályosok, fiúk és 
leányok vegyesen. Mindegyik csoportnak külön vezetője van. Az egyes cso
portokon belül a gyermekek szabadon alkotnak kisebb munkacsoportokat, 
mert csakis ezt tartja értéknek, nem pedig a tanító szavára és akaratára 
történő csoportosulást. Ez az önkéntes társulás fejleszti ki a közösségben 
annyira szükséges egymáson segítést s az önállóságot a munkában. S ez a 
két szempont az új iskola alapgondolatai között talán a legfontosabb. 
Lehetetlent nem vár a tanítótól, mert vizsgálatok alapján tudatában van 
annak, hogy a népiskolai korban a gyermek egyéniség-struktúrájában egész 
csomó állandó vonást találunk (temperamentum, munkatempó, életerő, 
stb.), tehát nem akarja ezeket alapjukban megváltoztatni (ebben megegye
zik K erschensteiner biológiai jellemfogalmával), hanem a népiskola fel
adatát elsősorban a gyermek funkcionális igénybevételében látja (Claparéde).

A munka első részében a jénai kísérleti iskola csoportvezetői szá
molnak be az iskola különböző tevékenységéről. K äthe H om ack  bevezet 
az alsó csoport keretében az ískolakezdők foglalkoztatásába és ismerteti 
az alsó csoport anyagát. E lse M üller-Petersen  a számolás munkáját mu
tatja be s két jegyzőkönyvet is csatol, mely egy-egy foglalkozás teljes, 
hű képét adja, azonkívül egy zenei-kurzus lefolyását ismerteti, hogyan 
ébresztették fel Schumann és Mozart művei nyomán az iskola gyermek
seregének zenei érzékét. A csoport-munka technikai kivitelét, főleg a felső 
csoportban, H ildegard B orkenhagen  írja le. A csoportmunka fokozatait P. 
P etersen  fejti ki s itt közelebbről érdekelnek minket gyermektanulányi 
szempontból azoknak a típusoknak a leírásai, melyeket E lsa  K öh ler  nyo
mán a megoldandó feladat elé állított gyermekek körében Jénában is meg
találtak, t. i. az a lko tók  (Schaffenstyp), m unkások  (Arbeitstyp) és ren d e
zetlen ek  (ungeordneter Typ). —  Bár a könyv végén mellékelt fényképek, 
tabellák és a gyermekek munkáját feltüntető táblázatok iparkodnak a ki
lenc fejezetben leírottakat szemléletessé tenni, mégsem képes az olvasó 
teljes képet kapni a jénai iskola munkájáról, oly tömörek, néhol fukarak 
ezek az írások. Nyilván föltételezik az előző két beszámolónak az ismeretét.

A munka második részében szintén többen írtak, olyanok, akik Né
metország különböző helyein vezetik Petersen Jen a -terv e  alapján iskolá
jukat. Mind kedvezően nyilatkoznak az újításról és arról számolnak be, 
hogy munkájuk eredményesebb lett, növendékeik aktivitása hihetetlenül fo
kozódott és társaikkal való érintkezésükben egészen átalakultak. Nagy 
szeretettel megírt sorok váltakoznak itt rövidre szabott beszámolókkal és 
lelkes buzdításokkal. A könyvnek ebből a feléből azt érzi az olvasó, hogy 
nemcsak ezek az iskolák nyertek, amelyek átvették a kérdéses Jen a -  
Plant, hanem maga a Jena-Plan is, mert a legkülönfélébb iskolákban, más
más gyermekanyagon próbálták ki. Ez az egyre többoldalúbb megvalósítás 
tehát bizonyára hozzájárul a Jena-terv fokozódó tökéletesedéséhez.

Teljesen tiszta képet azonban bármilyen színes és sokoldalú írásbeli 
beszámoló sem nyújthat. így ez a könyv sem. Ezt az új nevelési elméleten 
nyugvó életközösségi iskolát a maga eleven nyüzsgésében kellene látnunk. 
— Mindenesetre ez a könyv is termékenyítőleg hat és nagyon sok, nálunk 
is megvalósítható gondolatot ébreszthet azokban, akik benne elmélyednek.

Jan kov its  M iklós dr.

A sendai (Japán) egyetem 1934. évi jelentése három dolgozattal 
számol be egy esztendei munkásságáról. Az egyik cikk egy japán mnemo- 
technikus vizsgálatáról szóló közlemény második része, amelynek ered
ményét a következőkben foglalják össze:
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1. A japán mnemotechnika a japán írás és nyelv alapjain kedvezőbb 
képet nyújt. 2. A komplex-képződmények (amelyek, régebbi megszilárdult 
képzetekhez járulnak) nagy jelentőségűek az emlékezet számára. 3. Az 
anyag megtartásához erős bevésés és ismételt reprodukció szükséges.. 4. A  
figyelem koncentrációja, más szóval a feladat iránt való teljes odaadás, 
szintén jelentős. 5. Kedvező feltételt jelent egy rendkívüli emlékező te
hetségnél mutatkozó bizonyos fáradhatatlanság. 6. Az elfelejtés nem je
lenti a maradék teljes eltűnését; csupán a visszaemlékezés nem lehetsé
ges. Ily maradékok egy későbbi reprodukciónál merülnek fel. 7, Az em
lékezés mindakkor csődöt mond, ha a belső beállítás nem kedvező.

A másik közlemény címe: Kellemes és kellemetlen dolgokra való 
emlékezés a mindennapi életben. A módszer abban állott, hogy 16— 17 
éves leányokkal nyári napló-feljegyzéseikben az eseményekhez fűződő ér
zelmi színezetet is megjelöltették, azután ősszel kétszer kikérdezték. A 
feldolgozás a kapott feleleteket az emlékezetben megmaradt kellemes és 
kellemetlen élmények alapján csoportosította. E vizsgálatok a következő 
megállapításokra vezettek.

1. A mindennapi életben több a kellemes, mint a kellemetlen élmény, 
bár ez általában véve a korhoz mérten változik. 2. A mindennapi élet él
ményeivel szemben optimísztíkusan emlékezők gyakoribbak, mint a pesz- 
szimisztikusan emlékezők. Optimísztíkusan emlékezők azok az emberek, 
akiknél a kellemes élményekre való emlékezés abszolút értelemben na
gyobb, mint a kellemetlen dolgokra való emlékezés. 3. A típuskülönbségek 
a kellemetlen élményekre való emlékezés százalékszámából állottak elő. 
4. Ügy látszik, hogy emlékező típus és temperamentum között kölcsönösség 
áll fenn.

Egy harmadik cikk a hangérzetpszichológia köréből a hangkontrasz- 
tokka.1 foglalkozik.

Hamvai Vilmos.

F O L Y  Ó I R A T S Z E M L E .

MAGYAR FOLYÓIRATOK.

A Jövő Útjain. (4—5 sz.) Pedagógiai úti lev elek  címén beszámolókat 
olvashatunk a bulgáriai, amerikai, katalán és palesztinai újabb nevelési 
törekvésekről, amelyek nagyrészt a gyermek helyesebb ismeretére épülnék.

Egészségpolitikai Szemle. (8. sz.) Érdemes elolvasni azt a rövid össze
foglalást, amely Solth-Schubert K ároly  tollából a debrecen i elem i isk o lá 
sok  egészségi vizsgálatának első  három évéről szól és az eredményből áz 
ilyfajta vizsgálatok jogosultságát állapítja meg.

Iskola és Egészség. (1. sz.) Buday László  közli azt az előadását, ame
lyet Társaságunk múlt évi előadássorozatán tartott a serdü lés és a lka t  kér
déséről. Cser Ján os  az iskolaorvosi intézmény gyerm ektanulm ányi fe la d a 
tairól szól és azt hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a most különböző 
területeken folyó vizsgálódások összekapcsolása, egymás eredményeinek 
számontartása. T okay  László  a gyermek lelki úton való gyógyítását sür
geti bizonyos, példákkal bőven ismertetett esetekben. Cikkének címe: 
Pszichoterápia a gyerm ekkorban . M aksay Ferenc  az ifjúság egészségének 
védelmét kívánja a jövő magyarság érdekében . Ennek a kívánságnak egy 
részletkérdése a tárgya Zsindely Sándor fejtegetésének: Az isko lásgyer
m ekek  gégészeti vizsgálata a fertőzőbetegségek  m egelőzésének szolgálatában. 
Más helyen emlékezünk meg H ergloz Je n ő  szívbaj-statisztikájáról. Petrányi 
G yőző és Varga Tibor a debreceni példán felbuzdulva közük a szegedi
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első  osztályos gyerm ekek sorozóvizsgálatának eredm ényét és  annak je len 
tőségét abban foglalják össze, hogy Szegeden az iskolaorvos főfeladata a 
gyermekkori tuberkulózis elleni küzdelem kell, hogy legyen, M ócsy Mária 
és A jtay  Mária tízezer tanuló fénytörését vizsgálták meg. Igen érdekesek 
azok a statisztikai adatok és táblázatok, valamint a belőlük levont követ
keztetések, amelyeket Braunhoffner Je n ő  közöl a május folyamán a fővárosi 
elemi iskolákban végzett testhossz- és testsú lym érésekről. Arra a meglepő 
eredményre jut, hogy mind a fiúk, mind a leányok magassága és súlya je
lentős és szabályszerű emelkedést mutat az előző mérések eredményéhez 
viszonyítva.

K a to lik u s  N e v e lé s . (6— 8. sz .)  Schm idt F erencnek  a Szent István Aka
démián tartott székfoglaló előadása a pszichoanalízis és a pedagógia  vi
szonyát tisztázza. Rámutat azokra az okokra, amelyek kényszerítőén szük
ségessé teszik az evvel az iránnyal való komoly számolást, részletesen be
mutatja a pszichoanalízis gondolatvilágát, rámutat egyoldalúságára és túl
zásaira és a pszíchoanalitikusok propagandájával szemben álló véleményekre. 
Fejtegetéseinek eredményét ebben foglalja össze: „Ha maga a pszichoana
lízis, úgy, ahogy dogmatikai felépítése jellemzi, nem is lehet egészében 
pedagógiai eljárás, teljes tárgyilagossággal tekintve, találunk benne olyan 
részlettényezőket, melyeket úgy a gyermekpszichológia, mint a pedagógia 
hasznosan értékesíthet.” így helyesnek találja a gyermeki életnyilvánulá- 
sok minél bőségesebb és aprólékosabb megfigyelését, elismeri az elnyomás 
helytelenségének hangsúlyozását is, azt is elfogadja, hogy nagyobb gondot 
kell fordítani a gyermek ösztönéletének megfigyelésére, de a szexuális jel
leg túlságos kíhangsúlyozása nélkül. Az értékes tanulmány abban látja a 
mai nevelő kötelességét: „ha az ifjúság lelkét visszafordítjuk Istenhez, visz- 
szaállítjuk lelkében az erkölcsi eszményeket és a felzaklatott idegeket le
csillapítva, ismét békét és összhangot teremtünk bennük.”

K a to lik u s  T a n ító n ő k  és  T a n á rn ő k  L a p ja . (7. sz .) T obisch Irén a gyer
m ek és a könyv viszonyát világítja meg. Az ifjúsági olvasmánytól azt kö
veteli: legyen szó d , álljon esztétikailag magas színvonalon; adjon etikai 
értékeket, varázsoljon örömöt a gyermek életébe; legyen nemes szociális 
hatása; szolgálja az értelmi nevelést is. Hogy ezeknek a követelménvek- 
nek megfelelhessünk, okvetlenül szükséges, hogy mindig olvassuk el előbb 
azt, amit a gyermek kezébe adunk.

K is d e d n e v e lé s . (1 1 , sz .) W icke R ichárd  egy eddig még kevéssé fel
derített területtel, a kisgyerm ek zenei érzékén ek  fe jlő d ésév e l foglalkozik. 
Rámutat arra, hogy már a legkisebb gyermekek is igen különféle maga
tartást tanúsítanak a zenével szemben; érdekes tanulságokat von le az ének 
és zene reprodukálására való törekvésekből; beszél a gyermek szabad szer
zeményeiről, helyesebben- zenei játékáról. A kisgyermekkori fejlődés a 
dallam kibontakozására irányul, amely dallam egymagában zárt és tagolt 
egységet alkot. A harmónia iránti érzék általában csak az iskolaévek folya
mán fejlődik ki. Sokszor egész lényükkel átélik a zenét. A szerző arra 
inti a szülőket, hogy mozdítsák ugyan elő a szabad zenei fejlődést, de 
semmiesetre se siettessék és zavarják meg időelőttí oktatással, egyebekben 
pedig gondoskodjanak jó zenei környezetről. Ez a szám, valamint a követ
kező 12. sz. közli Ja b lo n k a y  G éza  megfigyeléseit fia iról és unokáiról.

P e s tv á r m e g y e i  N é p m ű v e lé s . (11 . sz .) N evelős Gyula  a Katolikus 
Nagygyűlésen tartott előadásában a családvédelem  m egszervezését sürgette. 
Az alapbajt a mai társadalom beteg lelkületében látja; még pedig főképen 
a női társadalomban: ennek oka viszont az, hogy a nők tulajdonképen a 
sajátos női feladatok tekintetében kiművelés nélkül maradtak. Ezért meg 
kell teremteni a céltudatos nőnevelést, a leányiskolák megfelelő reformja, 
ill. népművelési előadássorozatok tartása által. S zéke ly  K ároly.
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KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK,
Pour l'Ére Nouvelle, O ctobre 1934. H. Piéron. — Sur les Examens. 

(A vizsgákról.]
A próbamódszer nem egyéb, mint a vizsgáknak egy különleges faj

tája. A vizsga célja többféle lehet. Vizsgálhatjuk a szerzett ismeretek 
(események, tények, adatok) mennyiségét, az egyén fizikai vagy intellek
tuális fejlettségének fokát, végül valamely irányban való különleges ké
pességét, Mindezek vizsgálatára a régi vizsgamódszerek mellett némelykor 
próbákat is alkalmaznak. A próbamódszernek a régi vizsgálati rendszer
rel szemben több előnye van. A próba egységes mértékkel mér és ezért 
lehetővé teszi az igazságos osztályozást. Sokkal tárgyilagosabban értékel, 
mivel segítségével teljesen kiküszöbölhető a vizsgáztatók részéről fennálló 
egyéni különbség. A próba minimálisra csökkenti a vizsgákon oly nagy 
szerepet játszó véletlen vagy szerencse hatóerejét is. Az egyén természe
tes képességeinek kipuhatolására sokkal alkalmasabb, mint bármely más 
vizsgálati módszer. Minden vizsga ugyan nem helyettesíthető próbával, de 
a próbák hívták fel a figyelmet arra, hogy az eddigi vizsgálati módszerek 
tökéletlenek és hogy azokat milyen szempontok szerint kell tökéletesíte
nünk. A próbának, mint vizsgáztató módszernek, különösen az új felfo
gású iskolákban lesz meg a létjogosultsága, mert nem annyira a felszedett 
és felraktározott tudásanyag mennyiségét vizsgálja, hanem azokat a szel
lemi funkciókat, amelyeknek a fejlettségétől függ a különféle feladatok 
körében elért teljesítmények értéke. E teljesítmények azután fényt vet
hetnek az egyén jövendő boldogulásának útjára is,

Rívísta Pedagogica, Anno XXVII. Fasc. IV. (Luglis otíobre 1934). 
Dott. M’Diez G asca: L ’intelligenza e la  saa misura. (Az intelligencia és 
annak mérése.) Beszámoló egy torinói tanonciskolában végzett intelligencia 
és kézügyességvizsgálatról. A szerző a próbák által nyert eredményt ösz- 
szehasonlítja a tanító más úton nyert ítéletével és megállapítja, — a nél
kül, hogy a próbarendszernek kizárólagos értéket akarna tulajdonítani —  
hogy a próbákkal való vizsgálatok bevezetése kell, hogy átalakító hatással 
legyen a jelenlegi tanítási módszerekre.

The New Éra. D ecem ber 1934. Az egész szám a gyermek művészi 
nevelésével foglalkozik a múlt nyáron Dél-Afrikában (Cape Town és Jo 
hannesburg) tartott nemzetközi gyermekraj z-kiállításról való beszámoló 
kapcsán. (A kiállításon Magyarország, sajnos, nem szerepelt. Középeuró- 
pát Ausztria és Csehszlovákia képviselték).

A bevezető közlemény megállapítja, hogy a mai iskola az egész vi
lágon elhanyagolja a művészi nevelést. Ennek főképpen az az oka, hogy 
a modern ember a technikai, intellektuális vagy tudományos képességet 
sokkal többre becsüli, mint a művészi készséget vagy az érzelmi élet gaz
dagságát. E felfogás tükröződik vissza a mai iskolák tantervében. A. L ism er: 
Nevelés a művészet segítségével (Education Through Art) c. tanulmánya 
azt fejti ki, hogyan lehetne a művészetet nagyobb mértékben a nevelés 
szolgálatába állítani. A művészi nevelést célzó tárgyban a gyermeknek több 
önkifej lési lehetőséget követel és hangsúlyozza, hogy azáltal nem csupán 
technikai ügyességet kell tanítanunk, hanem útmutatást kell adni egy 
gazdagabb lelki élet megszerzéséhez. A többi cikk arra utal, hogy egyéb, 
az aktivitást lehetővé tevő tárgy keretében is módot kellene keresnünk az 
esztétikai szempontok hathatósabb érvényesülésének.

Dr. K —ts A.
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T Á R S A S Á G U N K  É L E T E .
Elnökségi ülés. Társaságunk elnöksége november hó 9-én 

W eszely Ödön dr. elnöklete alatt ülést tartott. Megjelentek: 
Blaskovich Edit dr., Bognár Cecil dr., Cser Ján os  dr., Domokos 
Lászlóné, Hamvai Vilmos, Kem enes Illés dr., Kem pelen Attila 
dr., M arczell Mihály dr., H. Révész Margit dr., Stuhlmann Pat
rik dr.; a jegyzőkönyvet Szakái Ján os  dr. írta.

Az elnök bejelentette, hogy a módosított alapszabályokat 
az illetékes hatóságok elé terjesztette jóváhagyás végett, majd 
kifejezte azt a reményét, hogy az új vezetőség lendületet fog 
adni Társaságunk munkájának.

A pénztáros és a szerkesztő jelentéséből főleg az anyagiak 
bénító hatása bontakozott ki. Kemenes Illés a középfokú isko
lák, Cser János egyes iparvállalatok bekapcsolásának lehető
ségére, Marczell Mihály pedig a magánúton való toborzás fon
tosságára mutatott rá. Weszely Ödön elnök a tagdíjhátralékok 
behajtását sürgette.

Hamvai Vilmos a Gyermektanulmányi Múzeumról szóló 
jelentésével kapcsolatban egy ifjúsági irodalmi, Domokos László
né pedig egy, a munkáltató tanítás eredményeit bemutató kiál
lítás rendezését javasolta. Elhatározta az elnökség Társaságunk
nak a Székesfővárosi Népművelési Bizottság munkájába való 
bekapcsolódását is.

Weszely Ödön elnök tisztázni kívánja Társaságunk állás- 
foglalását az új állami Gyermektanulmányozó Intézettel szem
ben; hangsúlyozza, hogy az új intézmény megalakulása nem 
jelentheti a szabad gyermektanulmányozás végét. Kemenes Il
lésnek és H. Révész Margitnak az új intézmény megalakulásá
nak hátterét megvilágító felszólalása után az elnök azt tartaná 
helyesnek, hogyha az új intézmény főleg a nem normális és 
beteg gyermekekkel foglalkoznék, a tudományos anyaggyűjtés 
pedig a szabad kutatás tárgya maradna.

Ezídeí előadássorozatunk az elnök tervezete szerint a tava
lyinak folytatásaképen a serdülés korával foglalkozik; még pe
dig főként a normális serdülőkre vonatkozó kutatások eredmé
nyét fogja feltárni hat előadásban. Az előadások megtartására 
kiváló szakembereket nyert meg.

Az elnök kívánatosnak tartja a szociális és a nevelésügyi 
szakosztályok újjáalakítását. H. Révész Margit jelentette, hogy 
két szakosztályunk működése pénz híján megakadt, egyben se
gítséget kért. A felmerült javaslatokra az elnök kijelenti, hogy 
anyagi terheket vállalni nincs módunkban. Szükségesnek tartja 
továbbá a szakosztályoknak az elnökséggel való szorosabb 
együttműködésit, nehogy a túlzott önállóság programmszerűt- 
lenségre, ill. szétforgácsolódásra vezessen Az egységes irányi-



272

tás az elnökség feladata, a szakosztályoké a munkatársak tobor
zása és a munka megszervezése, valamint a fiatalabb nemzedék
nek erre való ránevelése, Ám a Társaság anyagi segélyforrá
sokkal nem rendelkezik, mint a pénztáros és szerkesztő jelenté
séből látható, a tagdíjak még a folyóirat költségeit sem fedezik, 
s így az adatok feldolgozását nem díjazhatjuk. A költségvetést 
túllépni semmi szín alatt sem szabad. Csak azokra számítha
tunk, akik önzetlenül és lelkesedésből dolgoznak a szebb jövő 
reményében a gyermekért és az ifjúságért. Ezzel az ülés vé
get ért.

Előadássorozatunk, amely ezzel az évvel a serdülés korára 
terjeszkedik ki, december hó 19-én M arczell M ihály dr. egye
temi rk. tanár: A serdülés lélektani jele i c. előadásával meg
kezdődött. (Beszámolót jövő számunkban hozunk.)

Nyilvános nyugtázások az 1934, évre, — Árpássy Gyula 
Esztergom, Borbély József né Szeged, Csatth István Kispest, 
Mester János dr. Szeged, Réti Tivadar Budapest, Vajkai E. 
Júlia Budapest, Áll. Szent István rg. Budapest, Áll, Szent 
László rg. Budapest, Redemptoríssa Szent Margit Tanítónő- 
képző-intézet Budapest, Evangélikus Tanítónőképző-íntézet Mis
kolc, Róm. Kát. Tanítónőképző-íntézet Pécs, Róm. Kát. Polgári 
Iskola Soroksár, Dóczy Ref. Tanítónőképző-íntézet Olvasóköre 
Debrecen. O

Legközelebbi előadóesténken, 1935. január 11-én,
pénteken este 6 órakor a Pedagógiai Szeminárium nagy előadó
termében (VIII,, Mária Terézía-tér 8,, III, em, 144,) D e m é n y  
K á r o l y  államtitkár „Az érés korában levő fiatalság testi 
fejlődése és ehhez mért nevelése“ címen beszél.



I N H A L T S A N G A B E .  R E S U M E .

Finden der Gesetzmäßigkeit der Zahlenreihen.

Von Dr. J .  Cser u. Mitarbeiter.

Auch dieser Test stammt aus dem Landesarbeitsamt 
Bayern. (Dr. Albert Huth: Psychologische Eignungsprüfungen 
im Dienste der Berufsberatung. Max Schick, München, 19283.) 
Der Test stellt der Versuchsperson die Aufgabe, je zwei Glieder 
von mehreren, sich gesetzmäßig verändernden Zahlenreihen 
vorwärts und rückwärts zu finden. Arbeitszeit: 6 Minuten.

Ergebnisse: Der Test erwies sich den jüngeren Altersklas
sen als schwer, gibt jedoch ein sehr interessantes Bild der in
dividuellen Streuung und Entwicklung des mathematischen 
Sinnes. Das Finden der Gesetzmäßigkeit ist eine Fähigkeit 
höheren Grades, die sich ziemlich spät, dann aber rasch ent
wickelt und individuell in sehr verschiedenen Zeitpunkten an
setzt. Eben deshalb ist sie individuell sehr verschieden.

1. Die Entwicklung dieser Fähigkeit ist im allgemeinen 
gleichmäßig (S. Abb. 1.). Nur bei den Knaben ist im 12 Lebens
jahre ein größeres Zunehmen ersichtlich. — 2. Die Leistung der 
Knaben ist in jeder Gruppe wesentlich besser; ihre Entwicklung 
ist stets zunehmend, die der Mädchen im Gegenteil stufenweise 
sich verzögernd. — 3. Die Abweichung nach Schulgattungen 
(Abb. 2.) ist sehr beträchtlich und entspricht, der bisher fest
gestellten Rangreihe (Volks-, Mittel-, höhere Schule). Der Mit
telwert des V. Schuljahres der Volksschule sinkt unter den 
des IV. Jahrganges. — 4. Der Unterschied zwischen den 
14jährigen süddeutschen und ungarischen Kindern in dieser 
Beziehung ist überraschend. (S. Tabelle 1. S. 245.). Der Mit
telwert der Leistungen der deutschen Knaben ist: 9, der der 
ungarischen: 15; bei den deutschen Mädchen: 8, bei den unga
rischen: 12. (Die erreichbare höchste Punktzahl ist: 40.) Auch 
die Streuung ist bei den ungarischen Kindern eine andere, näm-
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lieh breiter, hauptsächlich nach den besseren hin. — 5. Abb. 5. 
und 6. sind Bewertungstabellen.

(Aus dem Psychologischen Laboratorium des Pädagogischen 
Seminars zu Budapest. Leiter: Dr. J .  Cser.)

Untersuchungen mit dem Perlentest 
an 7— 10jährigen Kindern.

Von Stefan von Csatth.

Der Test wurde von W. Schultz zum erstenmal angewendet 
(Berufseignung des Damenfriseurs. Leipzig, 1921,), seitdem ist 
er in verschiedenen Variationen in weiteren Kreisen bekannt 
geworden. Die Aufgabe besteht darin, daß die Versuchsperson 
in einem möglichst schnellen Tempo 20 Perlen (10 schwarze+ 
10 weiße) auf einen senkrecht auf die Mitte einer flachen 
Schüssel befestigten starren Draht aufzufädeln hat. Die Ver
suchsperson erhält außer der Aufforderung zur möglichst 
schnellen Arbeit keine anderen Anweisungen. Die Bewertung 
der Leistung erfolgt durch Zeitmessung. Außerdem ist auch die 
Arbeitsweise (ob die Vp. nur mit einer Hand arbeitet, oder mit 
beiden; nur mit der linken, oder nur mit der rechten; ob sie 
den Farben Aufmerksamkeit schenkt, oder sie außer acht läßt 
usw.) beobachtet worden.

Die Zahl der Versuchspersonen war 894, sämtlich Grund- 
Schulkinder, von denen im 1. Schuljahr 110 Knaben und 109 
Mädchen, im 2-ten 120 Knaben und 109 Mädchen, im 3-ten 139 
Knaben und 100 Mädchen, im 4-ten 101 Knaben und 106 Mäd
chen standen. (S Tab. S, 249.)

Ergebnisse: 1. Der Mittelwert der Leistungen der Alters
gruppen wird von Jahr zu Jahr niedriger, doch in einem stu
fenweise abnehmenden Maße, — 2. Der Entwicklungsgang der 
Knaben ist gleichmäßiger, als der der Mädchen; die Knaben 
sind in jeder Gruppe schlechter als die Mädchen (S. Abb. 5.). 
— 3. Die Streuung (S. Abb. 6. S. 250.) bezeigt, daß die schwä
cheren sich in einer weit breiteren Zone befinden, als die 
geschickteren, — 4. Zwischen den Alters- und Klassengruppen 
gibt es keinen wesentlichen Unterschied. — 5. Die Gruppierung 
nach besseren und schlechteren wirtschaftlichen Verhältnissen 
bezeigt keinen größeren Unterschied, Nur im 8. und 10. Lebens
jahre sind die Kinder von ärmeren Eltern besser. —■ 6. Die 
Bewertungstabellen (s. S. 251.) dienen zur objektiven Bewertung 
der Einzelleistung, — 7. Die Beobachtung der Arbeitsmethode 
(Tab. S. 252.) bezeigt, daß: a) die Zahl der Knaben und 
Mädchen, die mit beiden Händen arbeiteten, mit geringen Ab-
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Weichlingen gleich ist; b) die Zahl der mit einer Hand arbeiten
den unter den Mädchen größer ist und daß mehrere Mädchen 
die linke Hand benützen als Knaben, — 8. Der größte Teil der 
Kinder ließ die Farben unbeachtet. Die Farbenbeachter teilen 
sich in zwei Gruppen: a) diejenigen, die nur anfangs der Sache 
eine Aufmerksamkeit schenkten, dann aber damit aufhörten, 
b) die bis zum Ende durchhaltenden. Daraus kann man auf die 
Stärke der Ausdauer folgen, die im allgemeinen bei den Kna
ben um etwas besser ist, als bei den Mädchen.

(Aus dem Psychologischen Laboratorium des Pädagogischen 
Seminars zu Budapest. Leiter J . Cser.)

Die zeitgemäße Kinderstube.

(Von Blanka Simon.)

Da die körperliche und seelische Entwicklung des Kindes 
in hohem Maße von der nächsten Umgebung beeinflußt wird, 
muß man auf die Kinderstube ein großes Gewicht legen. Eigent
lich soll sie der wichtigste Teil der Wohnung sein, bei deren 
Auswahl besonders auf die Lage geachtet werden muß. Auch 
wenn für die Kinder keine besondere Räumlichkeit vorgesehen 
werden könnte, soll ein Teil der Wohnung für sie abgesondert 
werden. Die Möbel sind sorgfältig, unter Berücksichtigung ge
sundheitlicher und aesthetischer Gesichtspunkte auszuwählen. 
In der heutigen Kinderstube nehmen die Geräte für Körper
übung und das Badezimmer einen wichtigen Platz ein.

A  k ia d á s é r t  f e l e l ő s :  C s e r  J á n o s  d r .

Sárkány Nyomda r,-t. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. Telefon: 221—90. 
Vezetők: Dr. Wesselv Antal és Wessely Józseí.




