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A funkcionális nevelés elve 
a humán tárgyak tanításában.

Irta: Dr. Blaskovich Edith.

A funkcionális nevelés gondolatával az újító nevelés terén talál
kozunk. Claparède Ede, genfi egyetemi tanár, a funkcionális neve
lés gondolatának tudományos magyarázója s az elnevezés megalko
tója. Az ő tudományos alapvetése termékenyítette meg e téren a 
reformiskolák munkáját. Feladatom az, hogy röviden rámutassak 
arra, hogy eddigi gyakorlatunkban mennyire sikerült a funkcionális 
nevelés elvét a humán tárgyak keretében érvényesíteni.

Először tisztázzuk azt, hogy mit értünk funkcionális nevelésen? 
—  A biológiában akkor mondanak valamely folyamatot funkciónak, 
ha az egyénre nézve hasznos. Nevelési szempontból funkcionális 
az az eljárásmód, amellyel legeredményesebben hatunk az emberi 
lényre. —  Ez a legeredményesebb mód változik fajok, nemek és 
egyének szerint. Mégis közös nevezőre hozható azon kívánalmak 
alapján, melyeket egy-egy fejlődési korszak határoz meg. Ez a 
gyermektanulmányozók hitvallása.

A lélek organikus, strukturált egész. A gyermektanulmány fel
adata, hogy felfedezze ennek a lélek-orgánumnak a fejlődés folya
mán tipikusan változó uralkodó vonásait, kutassa az eljárásmódok
nak azt az összerendeltségét, mellyel ez az ezer szálból összeszövő
dött bonyolult orgánum a legtökéletesebben mozgatható meg.

A hagyományos nevelés a gyermeket tökéletlen felnőttként 
kezeli. Igyekszik vele mielőbb felvétetni a felnőtt szokásait. Célja 
elérésére a tekintélyt használja, a kényszert teszi a nevelés uralkodó 
elvévé.

A funkcionális nevelés gyermeklélektani alapon áll. Igyekszik 
a gyermeki lélekben azokat a termékeny zónákat felkutatni, melyek 
a jelen és jövő szempontjából a fejlődés életépítő melegágyai. Mód
szere abban áll, hogy olyan körülmények közé állítja a gyermeket, 
melyen belül funkciói spontán kiváltódnak.
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1. U ralkodó lélekfunkció, uralkodó tantárgy.

Amikor az Új Iskola tantervi elgondolásait megalkotta, először 
az életkorra jellemző uralkodó lélekfunkciót igyekezett megjelölni. 
Ez a domináló lélekfunkció dönti el, hogy melyik valamely életkorra 
szabott uralkodó tantárgy. A funkció hatásterülete, azaz élettartama 
pedig azt szabja meg, hogy ez a tantárgy uralkodó szereplési zóná
ján belül milyen fejlődési vonalat fut meg.

Ügy jelennek meg a tantárgyak, jobban mondva úgy jelenik 
meg az egyes tantárgyak befogadására jellemző lelki felkészültség 
az életkorok szerint, mint egy színpadon. Kezdi a sort a közép
iskolai korszakban a természetrajz, folytatja a földrajz, majd a tör
ténelem  és irodalom. A  tizenhatéves kortól kezdve a történelem és 
irodalom területén belül már struktúra-változás, szellemiesülés, cél- 
tudatosítás, új szempontok felé való fordulás történik. És itt kell 
egészen konkréten látnunk azt, hogyan változik a lélek szomjúsága 
és ezzel a tantárgy lelki arca  egész középiskolai pályafutásán belül. 
Nehezen konkrétizálható útvonal ez, de mégis megpróbálom.

Lássuk pl. a történelmet. Amikor a középiskola anyagában elő
ször szerepel a 12— 13 éves korban, még kissé „földrajzos arca“ van. 
Féllábbal az etnografikum talaján áll és erősen a külső, megfogható 
jelenségekben gyökerezik. A 12 éves gyermek szemében a történeti 
kor egzotikus furcsaság, érdekes világ, melyben éppen olyan öröm
mel időzik, mint egy érdekfeszítő útleírás színhelyén. De ennyi és 
semmi több! Ezeken az egymástól elütő környezeteken keresztül 
érzi meg a gyermek lassan azokat a minőségi különbségeket, melyek 
finomabb észrevételekhez vezetik. —  A történelmi szemlélet szá
mára később előtérbe lép az ember. A tanuló 14 éves korában kezdi 
az ember lelki tulajdonságait megkülönböztetni. Egyelőre nagy voná
sokban, megítélésében a neki rokonszenves személyeknek előnyt 
biztosítva. Hogy kik rokonszenvesek a gyermek előtt, kiknek a lelki 
útját képes egy-egy életkorban követni, ennek ismerete is nagyon 
fontos a nevelőhatások beállíthatósága szempontjából. A 15— 16 
éves kortól kezdve számíthatunk biztosabb talajon álló, többoldalú 
kultúrtörténeti érdeklődésre. Már a bevezető korszakban is, de külö
nösen az után nagyon fontos, hogy történelem, művészettörténelem, 
irodalom, egymást támogatva együtt dolgozzék. A 17 éves korban 
fellép egész határozottan a társadalomtudományi és világszemléleti 
érdeklődés. Ezeknek a szempontoknak sokoldalúsága, a nevelőt 
újabb, igen nehéz feladat elé állítja.

Amikor a nevelés funkcionalitását hangsúlyozzuk, kettős dolgot 
szeretnénk elérni: 1. hogy a tantárgy a megfelelő életkorba kerüljön, 
tehát abba a termékeny lelki zónába, ahol az a legkedvezőbb reak
ciót váltja ki. 2. Arról is gondoskodnunk kell, hogy a tárgyak a 
megfelelő zónába jutva, minőségileg olyanná váljanak, melyre a 
fejlődő egyén a maga teljességében felel, pl. a görög történelem a 
IV. o.-ban elhelyezését tekintve funkcionális. De ezt a funkcionali
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tást el fogja veszíteni, mert az új tanterv szerint a kevés óraszám 
miatt nem formálható meg annak minőségi arca úgy, ahogy a 14 éves 
lélek szomjúsága kívánja. A művészettörténet eltörlése még súlyosb- 
bítja a helyzetet, úgy, hogy e kettős körülmény folytán a tantárgy 
az új tantervben funkcionalitását vesztette, talajtalanná lett. Az új 
tanterv a retorikát az V . osztályból kitelepíti. Funkcionális szem
pontból a retorikának az V . o.-ban nincs semmi talaja. A V III. 
o.-ban játszva tanítható, mert azok a logikai funkciók, melyekre e 
tárgy rendszere épül, ebben az életkorban természetszerűleg meg
vannak már. Megvan a retorikai szemelvények megértését feltételező 
történeti tájékozottság is.

Ezek a példák azt igazolják, hogy minden tantárgynak megvan 
a többi tantárgy között a lélektanilag legmegfelelőbb helye. De 
nemcsak ez állapítható meg. Megvan a lélektani adottság mértékére 
szabott legmegfelelőbb exponálási form ája  is. A minőségi arculat 
változása nemcsak a történelem tárgykörében, de minden tantárgy 
körén belül megfigyelhető. Ez a lélektani determináltság dönti el 
azt a kérdést, mikor lehet egy bizonyos tárgykörben a tanuló 
szellemi tevékenységét munkába állító módszereket egyáltalán kez
deni? Elkezdeni akkor lehet, amikor a természetes lelki dispozíciók, 
az előmunkálatok és néhány, a funkcionalitást előmozdító tényező 
találkozása folytán megvan egyrészt a funkció alapfeltétele: a ter
mészetes fogékonyság, az ú. n. „ősélmény“, másrészt a készség a 
munkába lendítés tendenciájának átvételére. Ez a készség szabja 
meg azt, hogy életkorok szerint az egyes tantárgyak miféle tartal
muk révén léphetnek be alakitólag a fejlődő egyén életébe.

Itt elsősorban arra a lényeges különbségre kell rámutatnunk, 
melyben a funkcionális nevelés célkitűzése eltér a hagyományos ne
velés célkitűzésétől. Míg a hagyományos nevelés az anyag kijelölé
sében és a számonkérésben egy objektív és általános elv érvényesí
tését kívánja, addig a funkcionális nevelés a gondolatfolyamat 
továbbmozgására akar indítást adni.

2. A hagyományos és funkcionális nevelés célkitűzése.

Mi különbség a két eljárás között?
A hagyományos eljárás célkitűzését és követelményeit a közön

séges értelmesség mértékéhez szabja. Határozott, objektív célt lát 
maga előtt s a tanulótól nem kíván mást, minthogy egy értelmes, 
előre beállított gondolatláncon logikailag végighaladjon s ebben 
bizonyos jártasságra tegyen szert.

A funkcionális eljárás nem elégszik meg ennyivel, Egyéni 
invenciót kíván, akcióba állít. A gondolat továbbmozgását akarja 
biztosítani. Ezért sajátos és szubjektív erőforrásokat szabadít fel s 
az egyéni mondanivalók kifejeződését segíti elő. Ez a tevékenység
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nincs előre megállapított vágányra állítva. Miután indítékait a szub
jektív szellem korlátlan törekvéseitől kapja, szabadsága biztosítva 
van. Ebből következik az a vonása, hogy a munkateljesítmény minő
ségét egyénileg a legnagyobb magasságokig emelheti.

A hagyományos eljárás eredménye receptív munka a közönsé
ges értelmesség síkján. A funkcionális eljárás eredm énye teremtő 
munka a magasabb értelmesség síkján, (Lásd Dr. Baranyai Erzsé
bet ,,A magasabbrendű értelmesség“ c. tanulmányát.)

3. A funkcionalitás és a tananyag.

Hogyan tehető a hivatalos tanterv anyaga reformiskolái fel
dolgozásban funkcionálissá? Ez a kérdés a tanmenet átdolgozásával 
oldható meg. Hogy hogyan, azt egy gyakorlati példán szemléltetem.

Kiinduló pontunk, hogy az egyes tantárgyak problémakörének 
kialakításába a tanulókat cselekvőleg belevonjuk. A funkcionalitás 
elvéből következik, hogy a tanár lélektani alapon készített tanítás
menete kísérleti alapon készül.

Lássunk egy példát. Hogyan készült pl. a V I. osztályos magyar 
tanításmenet? Mikor a poétika anyagának egyes részletei tárgyalás 
alá kerültek, figyeltük a tanulók spontán megnyilatkozását. Van-e 
a tanulónak belső kérdése a tárgyalt irodalmi művel kapcsolatban 
és meddig terjed problématudata? Milyen mértékig képes az irodalmi 
művet mint szellemtörténeti jelenséget felfogni és megmagyarázni? 
Milyen mértékig érzi a kor és az azt mozgató eszmék összefüggését? 
Látja-e a korszellem megnyilatkozásaiban az emberi életforma sajá
tosságát s mennyiben képes ilyen irányú tapasztalatait saját életére 
vonatkoztatni?

Ezeknek a reakcióknak megfigyelése után az irodalmi anyagot 
átcsoportosítjuk azzal a célkitűzéssel, hogy az a természetes belső 
növekedés előmozdítása szempontjából mint lélektani inger a fejlő
désre szabott legyen.

Több évtizedes gyakorlatunk keretében éppen a V I. közép
iskolai osztály poétikáját, melyet az új tantervi elgondolás más iro
dalmi anyaggal helyettesít be, nagymértékben funkcionálisnak talál
tuk. A funkcionalitás elve szerint a törvényes keretek között reform
iskolái szellemben az anyagot teljességgel átdolgoztuk a következő- 
képen: Szellemi szintézisbe állítottuk a kort, az irodalmi művet és az 
irodalmi műfajt, mint az uralkodó korszellemnek, a korra nézve leg
jellemzőbb tartalmi és formai kifejeződését. Kezdtük a tárgyalást a 
pogány kor és műfajának megfigyelésével. „Történeti beleélés“ 
alapján teremtettük meg az ősélményt, az alapot a munka megindu
lására. A megindítás a modern irodalom színes, korfestő, pogány kort 
jellemző ábrázolásán keresztül történt meg. Történeti regények igen 
alkalmasak az alaphangulat megteremtésére. Mikor az alapjelensé
gek iránti érdeklődés megindult, akkor mutattuk be a pogánykori
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klasszikus irodalmat. Ezen az irodalmon (Odyssea, Ilias) figyeltük 
meg azt, hogyan tükrözi az irodalmi mű a kor szokásait, erkölcsét, 
vallásos felfogását, embertípusát. Feltettük a kérdést, meddig jutott 
„az ember“ erkölcsi fejlődésében a pogány korban?

Ezután tértünk át Arany János mesterművének a „Buda ha
láláénak tárgyalására. Mindazokat a tapasztalatokat, melyeket a 
pogány kor jellegéről a klasszikus époszok tanulmánya kapcsán sze
reztünk, itt lélektani tudatossággal figyeltük meg. Igen nagy több
letet jelent ebben a műben az erkölcsi értékelés  a mai ember szem
pontjából, mit Arany János oly világosan exponál és igy a tanuló 
számára is annyira hozzáférhetővé tesz.

Hasonlóképen szellemtörténeti szintézissé alakult a középkor 
irodalmi és műfajtörténeti anyaga is és arra szolgált, hogy az iro
dalmi és történelmi látást magasabb szempontból előkészítse. A kö
zépkor anyaga két kultúrközpont körül csoportosult: a kolostor és 
a lovagvár körül. Lássuk a kolostort, a vallásos műveltség közép
pontját. Tárgyalásunk a kulturális viszonyokat jellemző olvasmá
nyokon (Gárdonyi: Isten rabjai —  Tormay: Fehér barát) szem
lélteti. Kiemeljük a korra jellemző élettendenciát. —  Ezután szem
léltetjük az egykori irodalmat, áttérünk a legendák olvasására* 
A tanuló egyik legjellemzőbb s irodalmilag legkifejezőbb példán, a 
„Fioretti“-n ismerte meg a középkor írójának légkörét, kimagasló 
hősét, annak életszentségét s megfigyelései és kortörténeti tanul
mányai alapján alkotta meg véleményét a kor jellemző műfajáról, 
a legendáról.

A középkor lírai műfajának, a himnuszoknak hátterét nem kell 
külön előkészítenünk. Az idevágó irodalom megismerése az Ámor 
Sanctus gyönyörű példáin történt.

Ebből a kettős háttérből, mint alapból olvasta ki a tanuló a 
középkor életeszményét. Ezen az alapon a pogány- és középkor em
berét személyes élményei alapján hasonlította össze.

Az anyag elmélyítése, tökéletes belső asszimilációja az Új 
Iskola gyakorlatában különös eljárással, az intuitív beleélés mód
szerével történt. A tanulók egyéni élményeikről írásbeli feldolgozá
sok alakjában számolnak be. A funkcionalitás mértékmutatója az a 
gazdag termelés, mely pl. éppen ebben a problémakörben évről-évre 
felmerül.

Viszont van a tárgyalás folyamán olyan anyagkör, melyet 
egészen más módon tárgyalunk. Pl. az újkor irodalmi műfajait nem 
állíthatjuk szellemtörténeti szintézisbe. A 16 éves kor számára azok
nak a sokrétű szellemtörténeti tényezőknek összejátszását, melyek az 
új kor összetett világára jellemzők, egyszerűsíteni kell. Itt tehát 
éppen az előbbivel ellenkező analitikus eljárás a funkcionalitás esz
köze. Látjuk tehát, hogy a tárgyalási tempó, a választott szemelvé
nyek és azok egymásutánja alakítják ki az életkor lelkiségére sza
bott feladatkört.

Eljárásunkban tulajdonképen nem maga az anyag, hanem in
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kább az a hangsúly módosul, melyet a feldolgozás alkalmával az 
egyes anyagrészek kapnak. Ezért, ha a külső szemlélő anyagbeosz
tásunkat csupán ja logikai felépítés szempontjából vizsgálja, abban 
aránytalanságokat fog találni. Ez az aránytalanság csak akkor indo
kolt, ha az eltolódás a funkcionalitás szempontjából történt, ha a 
tanulók aktivitása, problémaszomjúsága, a nevelési kiaknázhatóság 
állította fel az anyag-elrendezés újabb szempontjait. Kísérletünkben 
arra törekszünk, hogy ez a módosulás legteljesebben csakis ilyen 
értelemben történjék meg.

Mit látunk ezen a példán?
Azt, hogy hogyan történik a tanításmenet részleteinek átalakí

tása a funkcionalitás elvének megfelelően.
Ennek eszközei:
a) Az anyag kísérleti úton való kiválasztása.
b) Átcsoportosítás, rendezés, egyszerűsítés a funkcionalitás 

mértéke szerint.
c) Hangsúlyos és hangsúlytalan anyagrészek új viszonya a 

gyermeki fejlődés strukturális ¡adottságai alapján.
Mi történik a tanulmányi anyag azon fejezeteivel, melyekkel a 

lélektani szempontot véve alapul, nem azonosíthatjuk magunkat? 
Ezen az anyagrészeken igyekeztünk a tanterv anyagához való köte
les alkalmazkodásból reproduktív módon átmenni. Egy-egy ilyen, a 
teremtő aktivitást, vagy a belső azonosulást kevésbbé megmozgató 
anyagrészlet nem is árt, ha időnkint megszakítja a produktív munka 
menetét. A köteles „tanulási tréning“ elsajátítására az ilyen tanu
lási szakaszok igen alkalmasak.

4. A funkcionalitás és az alkalmazott tanítási módszer.

Harmadik nagy kérdés és a funkcionalitást előmozdító tényező: 
a tanítási módszer megválasztása.

Minden életkornak minden iskolai tantárgy területén megvan a 
maga legmegfelelőbb tanítási módszere, mely a megfelelő funkciók 
spontán kiváltódását lélektani úton segíti elő.

Lássunk egy könnyebben konkretizálható példát.
Egészen határozottan megfigyelhető pl., hogy idegen nyelv 

tanulásánál melyik életkorban célszerű az ú. n. direkt módszert alkal
mazni, s mikor érünk célt a nyelvtani szabályok alapján történő, 
konstruáló módszerrel.

A funkcionális módszereket kutató modern nyelvtanítási kísér
leteink évtizedek óta folynak. De a lélektanilag nem különösebben 
képzett pedagógus előtt is kézzelfoghatóan nyilvánvaló, hogy egé
szen máskép tanul idegen nyelvet a gimnáziumba lépő 10 éves ta
nuló, mint például a 15 éves.

A 10 éves tanuló az idegen nyelvet cselekvésekhez, szemléletek
hez kötötten sajátítja el legkönnyebben. Igen jó az emlékezete, nagy 
a befogadó képessége, úgyhogy szövegeket kívülről szintén gyorsan



7
és szívesen tanul. Ebben a korban az ú. n. direkt módszer alkalma
zása a funkcionális, ezzel lehet legtöbb eredményt elérni. Hiába pró
bálkozik a tanár ebben az életkorban a tudatosított nyelvtani szer
kesztéssel. tehát az ú. n. konstruáló módszerrel. A tudatosítás nem 
mozdítja elő olyan mértékben a nyelv tudását, mint amilyen ered
ményt a reáfordított idő és munka arányában várni lehetne tőle.

Viszont a nyelvtani úton konstruáló módszer alkalmazásának 
is eljön az ideje. A 15 éves korban, amikor a tanuló a logikai fejlő
dés megfelelő fokán áll, legeredményesebben ezzel a módszerrel tud 
haladni. A 15 éves korban tehát a konstruáló módszer a funkcioná
lis, vagyis az a legmegfelelőbb mód, mi a tanulót haladásra sar
kalja.

Igen nehéz a helyzet, amikor olyan nyelvet kell a 10 éves kor
ban tanítani, amely szigorúan kötött szerkezeténél fogva csak kon
struáló módszerrel sajátítható el. Itt van az örök problémának lélek
tani megfejtése: Miért megy olyan nehezen a középiskola első osz
tályaiban á latin s miért megy játszva az V . o.-ban kezdődő francia? 
Mert mind a kettő a francia is, a latin is nyeltvani konstrukciókra 
épülő nyelv, direkt módszerrel nálunk teljességgel nem sajátítható 
el. Csak a latin országokban, hol egy igen érdekes kísérletet láttam: 
Bally genfi egyetemi tanár módszerének alkalmazását. Francia 
nyelvtudási alapon latin nyelvtanítást alsó osztályokban, direkt 
módszerrel. Nagyszerű volt az eredmény! A mi viszonyaink között, 
ha funkcionális alapon dolgozunk, be kell várni a latin nyelvvel a 
logikai fejlődés idejét, a 14 éves életkort.

A középiskola alsó osztályaiban legeredményesebb annak az 
idegen nyelvnek a tanítása, amelyben nem kell állandóan komplikált 
nyelvtani szabályokhoz alkalmazkodni. Ezért könnyebb az angol, 
mint a német, mert szólamok cselekvésekhez kötött emlékezeti meg
tartása már bizonyos helyes beszédkészség birtokába juttat. Ez a 
német nyelvnél nem elegendő. A latin azért a legnehezebb, mert ott 
nyelvtani konstrukciók, egyeztetések és vonatkoztatások biztos tu
dása nélkül megmozdulni nem lehet.

Természetesen, ez csak nagy körvonalakban történt megállapí
tás. A részletes lélektani megokolással több idevonatkozó cikkben, 
értekezleten behatóan foglalkoztunk.

A történelmi és irodalmi tárgyak tanítása iskolánkban a funkcio
nalitás elvének érvényesítése érdekében egészen sajátos módszerrel 
történik. Ennek a módszernek megalapítója, dr. Domokos Lászlóné 
abból az elvből indul ki, hogy ezekben a tantárgyakban világképet 
kell a tanulónak kialakítani. Hogy ez megtörténhessék, olyan erő
forráshoz nyúl, melyet a hagyományos nevelés ezideig nem használt 
ki kellő módon: a megelevenítő fantázia erejéhez.

Lélektani kutatások, Bühler Sarolta, Spranger E . és mások fel
fedezései kétséget kizáróan igazolják e korban a teremtő fantázia 
élményalakító erejét. Azt a tanítási módszert, melyet alapítója
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intuitív — beleélő módszernek nevez, a humán tárgyakban a puber
tás korától kezdve alkalmazzuk iskolánkban.

A módszer lényege az, hogy a tanuló a hangulati és érzelmi 
úton is erősen exponált élményt csodálatos módon felgazdagítja az 
egyéni részvét és összeolvadás erejével s sokszor az alkotás inten
zitásáig fokozva teljesen egyéni elképzeléssel adja vissza. Ezzel tör
ténelmi és irodalmi korok, egyének lelkét, uralkodó törekvéseit tel
jesen magáévá téve, közelebb jut a belső lényeg megismeréséhez, 
mint mikor csak tárgyi tudását gazdagítja s a tényeket egyszerűen 
tudomásul veszi, vagy osztályozza.

A módszernek részletes ismertetésével az „Alkotó munka az 
Új Iskolában“ című tanulmány behatóan foglalkozik. Itt csak egy
két szemelvényt szeretnénk közölni a tanulók munkafüzetéből, hogy 
lássuk azt a különbséget, mely a hagyományos és funkcionális el
járás-mód eredménye között van. Előbbi esetben a tanuló objektív 
tárgyilagossággal a tárgyon kivül marad, a funkcionális eljárásmód 
mellett azt magáévá teszi, élménnyé fokozza, belső tartalmával érzel
mileg és megelevenítő erővel azonosul.

Ezt a módszert a történelem, irodalom és művészettörténet gya
korlatában lehet alkalmazni. Mind a három tárgyban a tanulók 
irodalmi feldolgozásai kísérik a megbeszélések menetét. Vannak a 
tanulmányi anyagnak az intenzív átélés szempontjából kimagasló, 
sűrített döntő szakaszai. Ezek a színben, mozgalomban egyéni impul
zusok kiváltására alkalmas anyagrészletek a tanulók munkafüzet
beli feldolgozásainak alapanyagát alkotják. Természetesen, a téma 
sohasem annyira kötött, hogy az egyéni elképzelésnek szabad tere 
ne volna. Sokszor több téma közül szabadon választ a tanuló.

5. Az eredmény egybevetése.

Lássunk egy példát: A poétikai tanulmányok tárgykörében egy 
nagyobb gondolatkör, a pogánykor irodalmának jellemzése. Ennek 
egyik részlete az emberprobléma: Milyen szellemi fejlődési fokon áll 
a pogánykori éposz hőse? Ezt mutatják a feldolgozások Achilles és 
Odyssesus, Buda és Attila példáin. A finn Kalevala hőse, Lemmin- 
kejnen, keresztény érintést kapott. Ez érdekesen mutatkozik az egyén 
életsorsának kialakításában. Ha a hagyományos nevelés iskoláiban 
tárgyalt problémakört, a használt tankönyvekben felvett szöveget, 
a tanulók felelési módját emlékezetünkbe idézzük és az alább közölt, 
a tanulók munkafüzetéből szó szerint kiírt szemelvények tartalmá
val összehasonlítjuk, világosan szembetűnik a két eljárás különbsége.

A közölt feldolgozások azt mutatják, hogy a V I. oszt. tanulók 
hogyan látják a pogány kor hősét, hogyan ítélik meg azok egyéni 
jellemét. A tanár ezen keresztül megállapíthatja, hogy a 16 éves 
tanulók átlagban milyen tudatossággal kezdik szemlélni a belső 
ember útját.

Lássuk a funkcionális nevelés eredményét a tanulók munkáin 
keresztül.
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Achilles,

Achilles a pogány kor szenvedélyes, ösztönei után vakon rohanó embere, 
aki nem tud cselekvése előtt gondolkodni, nincs felelősségérzete, nem tud ön
magának parancsolni. ízig, vérig pogány ember, aki testi erejében bízva, a végle
tekig tud menni, de akinek nincs lelki ereje. Az öntudatos, önmagát legyőző 
ember felülemelkedik a természeten. Achilles pusztán ösztöneire hallgatva, hasonló 
lesz a természethez és ezzel mintegy a természeti erők szolidaritását nyeri meg 
a maga számára. Mikor Patroklos halálán a végsőkig felindulva elindul bosszút 
állni, a föld megremeg lábai előtt, a tenger kicsap medréből és hangos moraj
lással söpri el az embereket, siet Achilles segítségére.

De, ha a természet minden eleme összefogna egy végzetes cél érdekében, az 
sem lenne olyan borzasztó, mint Achilles dühe. Amerre jár, kétoldalt hörögve 
hullanak el az emberek, de neki ez nem elég, Hektort keresi szemeivel. De Hektcr 
halálával sem elégszik meg, hanem bosszút tajtékozva hurcolja végig a holttestet, 
felszólítja a harcosokat, hogy mindenki döfje kardját a halottba, ha az élővel nem 
tehették meg.

Achiilesben egy szikrája sincs az ellenség megbecsülésének. Amilyen szélső
séges volt, mikor kivonta magát a harcból személyes sérelem miatt, nem gon
dolva a görögség ügyére, ugyanolyan szélsőséges, mikor Patroklos halála miatt, 
az elképzelhető legszörnyűbb bosszút állja. Személyes megbántás miatt vonult 
vissza a csatától, személyes bosszú hívta vissza; nincs benne felelősségérzet 
a közösség érdekében, nem tud a kicsinyességéről lemondani. F. G. V I. o. t.

O dysseus.

A  hányatottsorsú Odysseus tulajdonképen kettős lény. Ösztönös, nyugtalan, 
kalandvágyó lénye lelke mélyén nagy harcban áll józan, megfontolást parancsoló 
természetével. Élete kísértések sorozatából áll, melyeket öntudatos, gondolkodó 
énje visszautasít, de tettvágyó, várakozással és izgalommal fütött egyénisége a 
veszélyt, kockázatot rejtő lehetőségeknek nem tud ellentállni. Ebben az ösztönös 
kalandkeresésben azonban mégis nagy és nemes tudott lenni, mert olyan kalan
dokra vágyott, melyekkel erejét, energiáját tudta próbára tenni. Az alacsony
rendű, tisztára kényelem és élvezeten alapuló csábításoknak ellentállt megfontolt
ságával és magasabbrendűségével. De ez a magasabbrendűség mégsem tudta el
nyomni kíváncsi, tudnivágyó ösztöneit. Odaköti magát hajójához, mert nem akar 
áldozatul esni a szirének gyönyöröket ígérő csábításainak, de azért nem akarja 
megfosztani magát elbűvölő éneküktől sem. A két halált osztogató, gyilkoskarú 
sziklaszirten áthajózik, bár tudja, hogy esetleg az életével kell fizetnie a kísér
letért. De még ez sem tartja vissza, mert életénél is többet jelent neki megkísé
relni a lehetetlent és a hatalmas próbát kiállani. Odysseus emberi tulajdonságai 
tehát két legellentétesebb elemből tevődnek össze, mert ő maga az ösztön és ön
tudatosság határvonalán áll. W . A. VI. o. t.

Odysseus az önmagát kereső, örökké tapasztalni akaró ember. Az ő kereső 
lelkének sugarai rávetődnek a mi lelkünkre és az elibünk tartott tükörben meg
látjuk magunkat. Magunkat, amint félve, tapogatózva nekiindulunk az ismeret
len életnek. Ahogy ezerfelé nézünk, ezerfelé keressük önmagunkat és látni akar
juk az igazi egyéniségünket, ami még nincs kialakulva. Ahogy Odysseus örök- 
szomjasan leste az életet, úgy mi is szeretnénk mindent látni, hallani és érezni 
egyszerre. Szeretnénk belelátni az emberek lelkének rejtett zugaiba, mint ahogy 
ő tette. Nekünk is, mint neki, szükségünk van próbákra, hogy tovább birjuk az 
élet viharait bizalommal és hittel. L. E. VI. o. t.
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Voltáé joga Attilának Buda m egöléséhez1

Erre egy szóval lehet felelni: nem. Megölni semmiesetre sem volt joga. Az 
emberek élete Isten kezében van, és csak az Atyának van joga életet adni, vagy 
elvenni. Még ha Attila isteni elhivatottságát nézzük, akkor sem volt jogos ez a 
cselekedet. Ha Attilának nem is bocsájtunk meg, de meg tudjuk érteni azt. Attila 
ember volt. Gyarló, bűnös ember. Egy vérmes, tettrekész, hirtelenharagú fajtá
nak a sarjadéka. Tehetséges vezér volt. És semmi más. És mikor már úrnak 
érezte magát egy egész nemzet fölött, akkor megtudta, hogy Isten kiválasztotta. 
Lehet, hogy ez az isteni csira már születésétől fogva benne rejtőzött, de soha nem 
nyilatkozott meg. És most egyszerre megnőtt mindenkinek a szemében, de első
sorban a sajátjában. Úrnak, a világ urának hitte magát, és úgy érezte, hogy min
den tűzön lángfogó nélkül tudna átugrani. Megnövekedett a hatalma és az ön
becsülése, tudatára ébredt annak, hogy nagyra van hivatva, de egyénisége még 
nem tisztult át egy isteni küldetésű ember kristálytiszta jellemévé. Még fogtak 
rajta az apró emberi marakodások és tűszúrások és még nem tudott mindent maga
sabb szempontból megítélni. És miközben a gyarló ember Isten kiválasztottjává 
serdült, miközben a lélek tán a legjobban forrott. Attilát emberfölötti megpróbál
tatás elé állította Isten. Semmi nem történt, csak az, hogy egy nagy, nagyrahiva- 
tott valakiben az ember kerekedett fölül és egycsapással összezúzta egy tisztuló 
lélek fejlődő kristályait. Ma már, mikor az akaratkultúra olyan nagy, nem okoz 
olyan nagyon nagy nehézséget, hogy önmagunkat legyőzzük, mint Attila idejében. 
Attila azonban más korban élt. Akkor az emberek még nem rejtették véka alá az 
érzelmeiket, hanem ezek is csak elemi és természetes erővel törtek ki belőlük. 
A hun királytól elvették hatalmának erejét, és így mint megvadult oroszlán 
védte a maga jogát. A düh elvette az eszét, és egy gonosz pillanatban megölte 
a saját vérét. Megölte a bátyját és megölte talán önmagát is, mint Isten küldöttjét.

S. E. VI. o. t.

Buda és a hun nép,

Buda nem volt a hun faj jellegzetes alakja, nem lehetett a hőse. A hunok 
szabadon vágtattak büszke lovaikon, a harc zaja zúgott és ők gondolkodás nél
kül vetették magukat a küzdelembe. Nem mérlegelték, hogy erős-e az ellenség, 
nem töprengtek azon, hogy kevesebben vannak, hittek a győzelemben. Buda örök 
tépelődése, gondolkodása zavarta őket. Nem tudták megérteni, hogy valaki a 
gondolkodásért feláldozza a cselekvést. Nem értették meg, hogy Buda lélekben 
sokkal-sokkal öregebb, mint ők. Nem tud lerázni magáról kétségeket, nem tud 
féktelenül, büszkén bízni szerencsecsillagában. Nem lehetett a hunok igazi királya. 
Az egyén más volt, mint a nép —  buknia kellett. B. E. VI. o. t.

A  Kalevala titokzatos világa és hőse.

Titokzatosan elröppenő varázsszavak, mocsarak fölött ugráló kékes lidércek, 
fekete kondérokban rotyogó bájitalok vonják a Kalevala köré a titokzatos észak 
bűvkörét. A különös, hatalmas Ukko isten uralkodik a földön, uralkodója a 
susogó, zúgó erdőknek, és végeérhetetlen mezőknek. Amikor leszáll az est, reme
gés fut végig az erdőn és a rengeteg lelke feléledve járja végig birodalmát. A 
hold ezüstös fénye ragyogva ugrál a fekete Tuonio feneketlen vizén. És a hold- 
kovécsolta hídon lassan, méltóságteljesen úszik át a Tuonio karcsú, fehér hattyúja, 
fölborzalva a halott mélység felszínét.

A parton kétségbeesett asszonyi zokogás hallatszik, egy anya siratja szere
tett, elvesztett fiát. Az anya vasgereblyéje keresőn szántja végig a sima tükröt. 
A szerszám elnehezedik és Lemminkainen élettelen teste nekiütődik a józan, 
fehér sziklapartnak. Az asszony kétségbeesetten könyörög a pogány szellemek
nek, de esdve kéri a mindenekfölött való szent Szűz segítségét is, hogy fiát
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életrekelthesse. Az anya varázslatára, és anyai szeretet hatalmára, Isten akaratá
ból Lemminkajnennek holttestébe ismét beleköltözik az élet. A léha fiú, meg
örülve visszakapott életének, újra a régi, hiábavaló, bűnös célok elérésére vágyik, 
és újra a régi, a bűnös úton akar elindulni. Azonban az édesanyja mellé áll vég
telen, megértő szeretetével és gyöngédségével, és kitűzi elé egy új, és tiszta élet 
célját. S. E. VI, o, t.

Nem térek rá a tanulók munkájának értékelésére, sem típusok 
szerinti osztályozására, csupán ízelítőt akartam adni abból, milyen 
az önálló problémafelvetés, az emberi cselekedetek megítélése akkor, 
amikor a téma és a nézőpont megválasztása a tanuló egyéni lelemé
nyére van bizva. Iskolánk ezeket a feldolgozásokat állandóan gyűjti, 
osztályozza s az évről-évre ismétlődő jelenségek megegyezése alap
ján állítja fel a tanításmenet részletes munkacéljának kitűzését.

6. A koncentráció a funkcionalitás eszköze.

A funkcionális eljárás egyik leghathatósabb eszköze, melyről 
végezetül meg kell emlékeznem, a tantárgyak koncentrációja.

A tanítással kapcsolatos lelki élményeknek csak akkor biztosít
hatjuk a kibontakozását, ha azokat megfelelő, módon előkészítjük, 
továbbá, ha az összetartozó jelenségek párhuzamosításáról is gon
doskodunk, Nem elég, ha ez csak az egyes tárgyakon belül történik 
meg. Történelem, művészettörténelem és irodalom összehangolható, 
oly módon, hogy egyik a másik munkáját előkészítse, erősítse, kiegé
szítse. Célszerű, ha ezt a három tárgyat ugyanabban az osztályban 
egy tanár tanítja, mert ezzel az egész munkaterv a kezében van, 
nem esik fölösleges ismétlésekbe és ugyanazt az anyagot más-más 
oldaláról aknázhatja ki.

Az Új Iskola kettős eszközzel igyekszik a koncentráció elvét 
keresztülvinni.

a) Azáltal, hogy a magyart, a történelmet és a müvészettörté- 
nelmet, vagy legalább kettőt e tárgyak közül, egy osztályban ugyanaz 
a tanár tanítja. Ezzel egyöntetűbb a célkitűzés, egységesebb a munka, 
menetében és kivitelében is.

b) Azáltal, hogy helyi tantervűnkben bizonyos tantárgyakat az 
egység érdekében áthelyeztünk a szomszéd évfolyamba. Érthetetlen 
volt a tanterv elgondolása, miért tanították a középkori történelmet 
az ókori művészettörténettel egy esztendőben, az újkori történelmet 
pedig a középkori művészettörténettel? Miért nincs összehangolva 
az alsó osztályokban a magyar, történelem és a megfelelő korbeli 
történelmi olvasmány? Tervezetünk a funkcionális eljárás érdekében 
ezen az állapoton kíván változtatni.

Összehangoltuk tehát a történelem anyagát az irodaloméval; 
a művészettörténet anyagát a történelemmel, S a rokon tárgyakat, 
ahol az kivihető volt, ugyanabban az osztályban lehetőleg egy tanár 
kezébe helyeztük. A rajz anyagát is helyenként kapcsoltuk.
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7. Célkitűzésünk összefoglalása.

Összefoglalásul lássuk, mi az, amit a funkcionális nevelés mint 
célt, maga elé tűz.

a) Olyanná alakítani a tananyagot egész tervezetében és rész
leteiben, hogy arra a tanuló az egyes életkorokban megfelelő módon 
reagálhasson, hogy a nyújtott tanítási inger a tanuló természetes lelki 
fejlődését lélektani tudatossággal készítse elő.

b) Megkeresni minden életkor számára a legmegfelelőbb taní
tási módszereket, vagyis azokat, melyek alkalmazása mellett a leg
rövidebb idő alatt a legeredményesebb munkát végezhetjük.

c) Alkalmat adni a tanulónak alkotó fantáziájának foglalkoz
tatására. Utat nyitni a legnemesebb készségek kifejlesztése felé, nem 
korlátozva a teljesítő képesség lendületét és egyéni távlatát.

d) Minden technikai és formális akadályt lerombolni, megfelelő 
eszközökkel olyan helyzetet teremteni, mely az egész vonalon a ma- 
gasabbrendű értelmesség lelki motívumait akcióba állítja.

Ezek voltak azok a szempontok, melyek a humán tárgyak terén 
helyi tantervűnk irányát megszabták s melyek a jövőben is irány
elvül szolgálnak célkitűzéseink beállításában és munkánk belső 
eredményének lemérésénél.



időrenden alapuló verbális soralkotás 
vizsgálata középiskolás tanulókon.

írták: Dr. Kovács Ilona és Barcza Erica,

I. A  próba ismertetése,

A M . Kit. G yerm eklélektani Intézet által összeállított és fel
dolgozásra került tesztek közül a következőkben a Sfern-féle „Mon- 
datrendezési“-feladat részletes ismertetésével és eredményeivel 
kívánunk foglalkozni.

A teszt 12 mondatból álló összefüggő elbeszélést alkot. A mon
datok sorrendje azonban össze van keverve. A tulajdonképpeni fel
adatot az képezi, hogy a mondatok helyes sorrendjét megállapítsák. 
Ez a sorrend időbeli. Egy történésnek, —  házépítés —  egyes sza
kaszait kell egymással összefüggésbe hozni, úgy, ahogy azok a való
ságban időrendben  következnek. Hogy az időrendi lefolyásnak a 
megoldásban tényleg döntő szerepe van-e, ellenőrzésképpen készí
tettünk egy parallel tesztet, amelyben azonban két esem ény szimul
tán folyt le. Több iskolában való kipróbálás és feldolgozás után azt 
láttuk, hogy ilyen esetben többféle megoldási lehetőség van, tehát a 
kívánt sorrendet csak nagyon kevesen tudták megadni, a feladat 
igy majdnem megoldhatatlannak bizonyult. Tehát, hogy a fenti fel
adat megoldásában az időrendiség egym ásutánjának  is fontos sze
repe van, azt a megejtett kontroll vizsgálat is bizonyítja.

A másik fontos szerepet játszó tényező a feladat megoldásá
nál a nyelvi indikáció. A mondatok egymásutánjának megtalálásá
hoz a mondatok elején álló kötőszavak, illetve időhatározók lénye
ges könnyítést nyújtanak.

A „mondatrendezési-teszt“ tehát chronológián alapuló sor
alkotás, verbális kötöttséggel.

Ilyen feladatokat először a lipcsei Lehrerverein psychológiai 
laboratóriuma dolgozott fel 1921-ben és „W irre Gedanken“ cím 
alatt ismertette.* Majd a hamburgi Psychológiai Laboratórium 
1922/25. évben F. Brehmen és Goddersen feldolgozásában hozott 
újabb, még hosszabb szövegeket, melyeket a hamburgi és lübecki 
képességvizsgálatoknál próbáltak ki és használtak fel. Stern az 
általunk feldolgozott eredeti szöveget „Methodensammlung zur

* Pedagogische psychologische Arbeiten. Bd. 11. 1921. Hilfsmittel für 
Begabungsuntersuchungen.
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Intelligenzprü f ung“ című könyvében 1926-ban ismerteti. Ugyanezt 
a szöveget használja fel Huth az általa összeállított teszt-gyűjte
ményben és Stern neve alatt közli.

1. A vizsgálat módja.

Vizsgálatainknál a gyermekek egymás alá nyomtatott, az ere
deti összekevert sorrendben elhelyezett mondatokat kapták feldol
gozás céljából, a következő instrukcióval.

A táblára négy összekevert mondatból álló példát írtunk fel, 
melyet a gyermekekkel együtt közösen kidolgoztunk, figyelmeztetve 
őket, hogy ez a négy mondat egy összefüggő történetet képez, de a 
mondatok sorrendje össze van keverve és meg kell keresni, melyik 
az első, második, stb. mondat. Majd az instrukciót így folytattuk. 
„A ti lapotokon is van egy elbeszélés, amely 12 mondatból áll. 
A mondatok azonban itt is össze vannak keverve. Keressétek meg, 
hogy melyik az 1-ső mondat, az elé írjatok a volnalra egy 1-est, az
után keressétek meg, hogy melyik a 2-ik mondat, azt is jelöljétek meg 
és így tovább. A fontos az, hogy az egész mesének összefüggő ér
telme legyen!“

A kidolgozáshoz 5 perc munkaidőt adtunk a gyermekeknek. 
A megoldásra kiosztott lapokon az alábbi elhelyezésben a kö

vetkező szöveg állt:

2. A próba szövege.

—  — —  —  —  Később kezdtek maguknak cölöpökből egyszerű
házakat is építeni.

—  —  —  —  —  Ezekkel kellett nekik a fákat kidönteni.
— — -------- —  Ez utóbbi helyett hajlékony gallyakat vagy szíja

kat is használtak.
—  —  — -------- Az összes hézagokat nedves agyaggal töltötték ki.
------------- ----------A legrégibb időkben az emberek csakis hegy vagy

sziklaodúkban laktak.
—  —  —  —  —  De ezeket a lakóhelyeket sem tudták könnyen fel

építeni.
—  —  —  —  —  Ezeket megtisztították ágaiktól és alul kihegyez

ték őket.
—  — —  —  —  Majd pedig gyékénnyel összekötözték őket.
------- ----------------Mert nem voltak megfelelő szerszámaik ezekhez

a munkákhoz.
--------— —  — Azután már csak tetőket kellett a házakra húzni.
—  —  —- —  Azután a cölöpöket beverték a földbe.
—  —  — —  —  Ugyanis csak kőbaltáik és dorongjaik voltak.

A feladatok értékelésénél Huth minden egymást követő két 
mondatnak helyes összekapcsolását 1 ponttal értékelte, tehát a
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maximális pontszám 12— 1, vagyis 11 pont. Ha a vizsgált átugrott 
egy mondatot, akkor az a kapcsolat */2 pontnak számított.

A mondatok sorrendje  a következő:
2, 6, 10, 11, 1, 3, 7, 9, 4, 12, 8, 5.

II. A próba feldolgozása.

A vizsgálatok feldolgozásánál első lépésünk volt a vizsgálati 
anyagban a fentiek alapján a helyes kapcsolatok kikeresése. A 4024 
gyermek feladatain kijelöltük egyénenkint és egyenkint a megadott 
helyes kapcsolatokat. A helyes kapcsolatok a'apján készítettük el az 
egyes kapcsolatok frekvencia tábláit osztályonkénti m egoszlásban.

A  könnyebb áttekinthetőség szempontjából az egyes kapcsola
tokat betűjeggyel láttuk el, vagyis az 1. és 2. mondat közötti kap
csolatokat A — 5-vel jeleztük, a 2— 3 mondat közöttit 6 — C-vel és 
így tovább az utolsó 11— 12 kapcsolatot L— M-el jeleztük.

A kapcsolatkihagyásokra való tekintettel az ú. n. félkapcsola~  
tokát, 1— 3-ra A — C-vel. 2— 4-re 5 — D-vel stb., a 10— 12-re pedig 
K —M -el jelöltük.

1. A  kapcsolatok osztályonkénti m egoszlása.

Az egyes kapcsolatok frekvencia  tábláinak osztályonkénti meg
oszlásait összesítettük abszolút és %  számokban.

Az egész és fél kapcsolatok %-os megoszlását egy-egy osztá
lyon belül az alábbi grafikonok tüntetik fel, külön a fiúknál és külön 
a leányoknál.

Ha a fiúk  grafikonjait végignézzük, elsősorban megállapíthat
juk, hogy a görbék típusa az egyes osztályokban azonos és kvanti- 
tatíve, osztályról-osztályra emelkedő tendenciát mutat, ami arra 
utal. hogy a haladó korral a feladat a gyermekek számára mind 
könnyebben megoldhatóvá válik.

A grafikonok típusán feltűnő a középtájon egy csúcsos kiugrás, 
amely az ennek megfelelő E F  kapcsolat feltűnő könnyebbségére 
enged következtetni a többi kapcsolatokkal szemben. A görbe típu
sán ugyancsak feltűnő az E — F-ről az F — G-re való esés és ugyan
csak feltűnő esés mutatkozik az I— K~ról a K — L  kapcsolatra. Ez 
arra mutatna rá, hogy a feladatrészek nem egyform a nehézségnek  
és a nehezebb részek gátlólag hatnak, úgyhogy csak a_különösen jó  
képességű gyerm ekek tudnak az egyes nehézségeken  átjutni. Emel
lett szól az a tény is, hogy valamennyi görbe az első öt kapcsolaton 
belül általában véve emelkedő tendenciát mutat, míg azon túl a gör
bén, lényegtelen hullámzástól eltekintve, állandó esést látunk.
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A leányok grafikonjait téve vizsgálat tárgyává, itt is megálla
pítható a grafikonok azonos típusa a különböző osztályokban, a 
fiúkhoz viszonyítva az osztályról-osztályra való kvantitatív emel
kedés minimális, kivéve az I. osztályról a Il.-ra mutatkozik nagyobb 
emelkedés, viszont a V II. osztályról a V III.-ra visszaesés látható. 
Feltűnő továbbá az, hogy mig a fiúknál az E — F  kapcsolat kiugrása 
magas, addig a leányoknál, bár fennáll itt is valamelyes emelkedés, 
de az első négy kapcsolattól alig mutat eltérést. Míg a fiúknál az 
esés az E — F-ről csak az F — G-re feltűnő, addig a leányoknál ez 
a visszaesés, nemcsak hogy lényegesen nagyobb, de az F — G kap-



17
csőlátón kívül még a G— H  kapcsolat is részt vesz benne. Ebből a 
zuhanásszerű esésből arra lehet következtetni, hogy a leányoknál a 
nehezebb feladatrész gátló hatása tovább érvényesül. I— K -ról a 
K —L -re való esés megegyezik a fiúkéval. Úgy a fiúk,, mint leányok 
grafikonjain feltűnő a K  —L-ről az L—M -re való hirtelen emelke
dés, amit azzal magyarázhatunk, hogy a vizsgáltak közül többen át
ugorva a részükre nehéz feladatrészeket, a feladat kéf utolsó mon
datát, melyet egyrészt a határozott időrendi összefüggés, másrészt 
pedig az „azután már csak" időhatározóval ellátott mondatrész tesz 
indokolttá, oldották meg.

Leányok
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2. A [élkapcsolatok megoszlása.

Ha a félkapcsolatok  görbéit tesszük vizsgálat tárgyává, úgy a 
fiúk, mint a leányok  grafikonjainak típusán hasonlóságot találunk. 
Két feltűnő momentumot lehet észrevenni; az egyik az, hogy az első 
kapcsolat helyett főleg az alsóbb osztályokban  egy mondatátugrás- 
sál nem a második, hanem a harmadik mondatot kapcsolták, vagyis 
A — B  helyett A — C kapcsolatot vettek mint helyeset. Ugyanez, de 
még sokkal feltűnőbb és mind a 8 osztályban megtalálható a G— H  
kapcsolat helyett a G—I  kapcsolat megadása. Ugyancsak nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül mind a 8 osztályon belül aránylag elég 
nagy %-ban előforduló K — M  kapcsolat megadását a K — L  kap
csolat helyett. A többi félkapcsolat oly minimális %-ban fordult elő, 
hogy annak gyakorlati jelentőséget nem tulajdonítottunk.

Az A — B  kapcsolat helyett az A — C  megadása az I— V III. 
osztályokban 30— 10 %-ban fordul elő. A 10%-ot meghaladó elő
fordulást úgyszólván csak az I— III. osztályokban találjuk, ami 
egyrészt az ilyen korosztályú gyermekek ismeretbeli hiányosságá
val, másrészt az időrendi összefüggés fel nem ismerésével magya
rázható meg. Mert ha nézzük a mondatokat, akkor megállapíthat
juk azt, hogy az első mondatból: ,,A legrégibb időkben az emberek 
csakis hegy-, vagy sziklaodúkban laktak“, szükségszerűen és idő- 
rendbelileg csak a második mondat következhet: „Később kezdtek 
maguknak cölöpökből egyszerűbb házakat építeni“ és még az alsóbb 
osztályosok számára is illogikus az első mondatról a harmadikra 
való következtetés: „De ezeket a lakóhelyeket sem tudták könnyen 
felépíteni“.

A G—H  kapcsolat helyett a G— I  használata ezen feladat
részek többértelműségén  alapszik. Úgy a fiúknál, mint leányoknál 
meghaladja a 25% -ot, sőt iaz alsóbb  osztályokban lényegesen na
gyobb % -ban  is előfordul, mint az ugyanezen helyen álló helyes 
egész kapcsolat. Ha nézzük éppúgy elfogadható, ha a 6-ik mondat 
után: „Ezeket megtisztították ágaiktól és alul kihegyezték őket“ a 
gyermekek a helyes sorrend szerint következő 7-ik mondat helyett: 
„Azután a cölöpöket beverték a földbe“ a 8-ik mondatot veszik: 
„Majd pedig gyékénnyel összekötözték őket“. Az építkezési munka
folyamat időrendbeni egymásutánjában természetesen a megtisztí
tott ágak beverése az első lépés és ezt követi az összekötözése, de 
éppúgy elfogadható az a feltevés is, hogy a gyékénnyel összekötött 
részeket verik be a földbe. Hogy ez a felcserélés logikailag elfogad
ható, mutatja az. hogy ez a megoldás ilyen nagy %-ban fordul elő.

A K — L  kapcsolat helyett a K — M  kapcsolat megadása egy 
mondat kihagyásával helytálló és mint1 ilyent nem lehet egészen 
figyelmen kívül hagyni, mert ha a szöveget nézzük: „Ez utóbbi he
lyett hajlékony gallyakat vagy szíjakat is használtak. Az összes 
hézagokat nedves agyaggal töltötték ki. Azután már csak a tetőket 
kellett a házakra húzni“ helyett a két utóbbi mondat sorrendjét fel
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cseréli is a gyermek, akkor is elfogadható a megoldás helyesnek, 
mert a hézagok kitöltésének nem kell okvetlenül a tető ráhúzását 
megelőznie.

3. A  kapcsolatok nehézségi megoszlása.

Ha egy lépéssel tovább megyünk és nehézségi szem pontból 
keressük a 8 osztály sorrendjét egy~egy kapcsolaton  belül, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy azonos típusú görbéket kapunk, azonban a 
görbék %-os megoszlása erős hullámzást mutat, ami viszont megint 
csiak arra utal, hogy a kapcsolatok nehézség szempontjából nem 
azonos értékűek. Ha most ezek alapján a továbbiakban keressük, 
hogy mind a. 11 kapcsolaton belül az osztályok hogyan oszlanak  
meg nehézség szem pontjából, úgy a grafikonok a következő érdekes 
dologra mutatnak rá.

Fiúk
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Amint látjuk a fiúk  mind a l l  kapcsolaton belül a V III. osz

tályban adták a legnagyobb %-ban a megoldást, vagyis a V III. osz
tály az első helyen áll. Míg a m ásodik és harm adik helyen állanak 
váltakozva nehézség szempontjából a VII. és V I. osztályos tanu
lók, ami arra mutatna rá, hogy ezen korosztályú gyermekeknél a 
feladat megoldása körülbelül azonos nehézségű, továbbá, hogy 
ugyanolyan fokú szellemi készséget tételez fel, másrészt, hogy e két 
osztály teljesítménye közt nincs komoly szám ottevő differencia. 
Ugyanez a szempont látszik érvényesülni az V”. és'IV . osztályos 
tanulók feladatmegoldásainál, akik nehézség szempontjából a ne
gyed ik  és ötödik  nehészégi helyen aránylag egyformán oszlanak 
meg. Viszont a hatodik  nehézségi helyen a III. osztályosok egyedül 
állanak, ugyancsak egyedül áll a II. osztály a hetedik  és az /. osz
tály a nyolcadik nehézségi helyen. Ami ismét arra engedne követ
keztetni, hogy ezeken a korosztályokon belül a gyermekek nem azo
nos pszichikai készséggel oldják meg a feladatot.

A leányoknál mind a 11 kapcsolaton belül nehézség szempont
jából azonos helyen álló osztályok megoszlása már egészen más 
képet mutat. Az I. osztály kivételével, mely az utolsó nehézségi he
lyen áll, egyetlen egy osztály sem áll nehézség szem pontjából egye
dül. a feladat megoldása nem látszik iskolaosztályhoz kötöttnek. 
Azonban itt is mutatkozik bizonyos differenciáltság a l l  kapcsola
ton belül, amennyiben az első  és második nehézségi helyen a V ili., 
VII. és VI. osztály váltakozik, még a harmadik, negyedik  és ötödik  
nehézségi helyen is előfordul még a V III. osztály, de azért itt már 
az V. és IV . osztály dominál váltakozva. A hatodik és hetedik  ne
hézségi helyen a II. és III. osztály váltakozik, míg az első  osztály, 
mint már említettük, utolsó, nyolcadik helyen áll.

Ebből az tűnik ki, hogy az egyes korosztályok a leányoknál 
nem határolódnak el olyan élesen  e feladaton belül, mint a fiúknál, 
bár itt is képeznek csoportokat, de nagyobb szóródással. Továbbá 
arra enged ez a tény következtetni, hogy a leányoknál a fokozatos 
fejlődés az alsó három osztályra szorítkozik és a IV . osztályon túl 
már nem mutat olyan korhoz kötött törvényszerűséget, mint a fiúk
nál. Általánosan tudott tény, hogy a leányok érése általában gyor
sabb, mint a fiúké, ezt igazolja a fiúk és leányok görbéi közötti dif
ferencia is, viszont azt is látjuk, hogy a leányok bizonyos optimális 
fejlődési fok után ezen feladaton belül nem mutatnak további 
fejlődést.

Ha fiúk és leányok közötti differenciát, továbbá az osztályok
nak nehézség szempontjából való megoszlását tovább követjük, fel
merül az a kérdés, ha az egyes kapcsolatok osztályonkénti % -os 
megoszlását tesszük figyelem tárgyává, milyen következtetéseket 
vonhatunk le azokból.
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A grafikonokon feltűnik elsősorban az, hogy egyes kapcsola

tok különválnak, mások pedig csoportokat képeznek. így a fiúknál 
az E — F  kapcsolat a legnagyobb  % -ban fordul elő és különállóan  
dominál. Ez is arra mutat, hogy ezt a kapcsolatot találták meg mind 
a 8 osztályon belül a legkönnyebben. A C— D, A — B, D — E  kap
csolatok különállóan, majdnem egybefolyó parallelizmust mutatnak, 
ami ismét arra mutat rá, hogy ez a három kapcsolat egyform a ne
hézségű, de nehézség szempontjából eltér az E — F  kapcsolattól. 
Különállóan halad a B— C kapcsolat, csak V II. és V III. osztályok
ban éri el az előbbiek %-os gyakoriságát. Tekintettel azonban a 
többi osztályokban való feltűnő elkülönülésre, a nehézségi szem 
pontból való szétválasztása az előzőktől indokolt. Az F — G  kap
csolat a feladat könnyebb első részét és nehezebb második részét 
szétválasztja egymástól és a középen foglal helyet. A G— H, H — I, 
I— K  és L— M  kapcsolatok parallel haladva ismét közös csoportot 
képeznek, tehát azonos nehézségiteknek  foghatók fel. A K — L  kap
csolat bár az előbbi csoportoktól nem mutat olyan éles elkülönülést, 
mint az E — F , B— C, vagy F — G kapcsolatok, mégis különálló ne
hézségűnek  kell venni, tekintettel, hogy ez a kapcsolat mind a 
8 osztályban az utolsó helyen, mint a legnehezebben m egoldható  
szerepel.

A leányok  grafikonjai a fiúkéval szemben egészen más képet 
mutatnak. Itt látszólag három főcsoportot tudunk megkülönböztetni, 
ha azonban ezeket a csoportokat tüzetesebb vizsgálat tárgyává tesz- 
szük, akkor nehézség szempontjából hat különböző  nehézségű kap
csolatra tudjuk szétválasztani. Az E — F  kapcsolat itt is, mint a fiúk
nál a legnagyobb  % -ban fordul elő, kivéve a V II, és V il i .  osztá
lyokat, ami ismét amellett szól, hogy ez a kapcsolat a leányoknál is 
a legkönnyebben m egoldható. A fiúkéval megegyezően a B— C 
kapcsolat egyedül áll. A D— E, A — B  és C— D  kapcsolatok együtt 
külön azonos nehézségű csoportot képeznek. A fiúkéval meg
egyezően az F — G  kapcsolat ugyancsak szétválasztja  a feladatot 
könnyebb és nehezebb részre. A fiúktól eltérően az L— M  kapcso
lat különáll és a G— H, H — / és I— K  kapcsolat képez azonos ne
hézségű  csoportot. A K — L  kapcsolat éppúgy, mint a fiúknál, sőt 
nagyobb dominanciával válik külön, mint utolsó legnehezebb kap
csolat.

3 /a . A félkapcsolatok nehézségi m egoszlása.

Ha a félkapcsolatok  (egy kapcsolat kihagyással) megoszlását 
nézzük mind a 8 osztályban az egyform a nehézség  szempontjából, 
akkor azt látjuk, hogy a G— I  kapcsolat úgy a fiúknál, mint leányok
nál teljes dominanciában az első  helyen áll, míg a K — M  kapcsolat 
elfordulása a második, harmadik, negyedik  és ötöd ik  helyen, ha te
kintetbe vesszük, hogy ez a feladat utolsó része és csak kevesen
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jutottak el ezen feladatrészig, —  szintén nem maradhat figyelmen 
kívül. A többi félkapcsolat előfordulása oly minimális, hogy számí
tásba sem jöhet,

III« Értékelési mód.

A fentiek alapján láthatjuk, hogy értekezésünk elején is emlí
tett Huth-féle tesztgyüjteményben, Huth, a feladatnál használt 
1 pontértékelése, —  ami részben azon az elven alapult, hogy a fel
adatrészeket azonos nehézségűnek vette —• így nem fogadható el 
teljességgel. Mert jól látjuk, hogy van differencia az egyes mondat- 
relációk időrendi összefüggése megtalálásának nehézsége, illetve 
könnyűsége között. Az e g y  p o n t é r t é k e l é s t  itt csak akkor 
fogadhatnánk el, ha ezeket a differenciákat egyszerűen nem ven
nénk tekintetbe, csak azt néznénk, hogy a vizsgált megoldotta-e a 
feladatrészt vagy sem és mennyire tudott a feladat megoldásában 
előre jutni? Kérdés azonban, hogy ez esetben nem hibázunk-e, 
amennyiben elhanyagolnánk a feladatrészek annyira szembeötlő 
különféle nehézségeit. Természetesen nehéz megállapítani, hogy 
pl. az A  feladatrész megoldása hányszor nehezebb, mint a B  fel
adatrészé, de megállapíthatjuk azonban azt, hogy egyes feladat
részek nehezebbek, mint a többiek.

Jogunkban van tehát a különböző nehézségű feladatrészeket 
egyenként, illetve nehézségi csoportonként egymáshoz viszonyítani. 
Ezek szerint természetesen a magasabb értékszámot azok a feladat
részek kapják, amelyek lényegesen nehezebbek, mint a feladat többi 
részei. Vagyis, ha a legkönnyebb feladatrészt egy ponttal értékel
nénk, akkor a 2-ik helyen álló nehézségűeket 2-szer, ¡a harmadik, 
helyen állókat háromszor olyan nehéznek kell feltételeznünk és így 
2, illetve 3 ponttal értékelnünk. Ezt az eljárást „súlyszám" („ C e-  
wichtzahl“) metódusnak hívják.* Ezeket a súlyszámokat, vagy ér
tékszám okat, amint láttuk empirikusan találtuk meg. A csoportvizs
gálatoknál a gyermekek a feladat egyes részeit nagy számban meg
oldják, más részeket csak kevesen, néha egy-egy feladatrészt csak 
egy-egy gyermek talál meg helyesen. Ezek a ritkán megoldott fel
adatrészek nehezebbek, tehát feljogosítanak bennünket annak a fel- 
tételezésére, hogy a nehézség foka  a m egoldások ritkaságának fe lel 
meg. Tehát az egyes részek értékszám ának a m egoldások ritkasá
gával kell arányban állnia.

1. A z értékszám kiosztás.

Ezen meggondolás és az empirikusan nyert eredmények alap
ján, Huth értékeléseitől eltérően a kapcsolatokat a nehézségi meg

* Baumgarten Fr. Die Berufseignungsprüfungen,
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oszlások szerint különböző nehézségűnek vettük és különböző ér
tékszámmal láttuk el. Tehát a fiúlcnál a legkönnyebbnek mutatkozó 
E — F  kapcsolatot, amelyik a legnagyobb %-ban fordul elő, 1 pon- 
tal értékeljük. A második helyen álló A — B, C— D, D— E  kapcso
latokat, melyek %-os előfordulási száma is közel áll egymáshoz, 
mint második nehézségi csoportot 2— 2 ponttal értékeljük. A külön
álló B — C kapcsolatot, mint harmadik helyen állót 3 ponttal, az 
F — G kapcsolatot, mely a középen egyedül áll és a negyedik ne
hézségi helyet képviseli, 4 ponttal értékeljük. G— H, H — l , I— K  
és L— M  kapcsolatokat, melyek mint már említettük azonos nehéz
ségű csoportot képeznek és %-os előfordulása is egymáshoz közel 
áll, 5— 5 pontértékkel láttuk el. A legnehezebben megtalálható 
K — L  kapcsolatnak 6 pontértéket adtunk, mint legnagyobb értéket,, 
az előfordulás ritkasága végett.

Összértékszámunk fiúknál, végig helyes megoldás esetében, te
hát 40 pont.

Leányoknál az egyforma nehézségű kapcsolatok csoportjai más
képpen tolódnak el. Az E — F  kapcsolat itt is, mint legkönnyebb 
1 pontértéket kapott. U gyancsak 1 ponttal értékeltük az A — B, 
C-—D  és D— E  kapcsolatokat is, tekintettel, hogy ez ,a négy kap
csolat, mint már kifejtettük, azonos nehézségű csoportot képez. 
Azonban már a második helyen állók csoportjába került a fiúknál 
harmadik helyen álló B— C kapcsolat és így 3 pontérték helyett ez 
csak 2 pontértéket kap. Ennek megfelelően az F — G kapcsolat itt 
harmadik nehézségi helyet képvisel és így 3 ponttal értékeljük. 
A fiúknál az ötödik helyen állók csoportjába tartozó L— M  kapcso
lat a leányoknál a negyedik nehézségi helyre került 4 pontértékkel. 
Az ötödik helyen álló G— H , El— I. I— K, valamint a hatodik he
lyen álló legnehezebb K — L  kapcsolat úgy, mint a fiúknál 5, illetve 
6 pontértéket kapott.

Összértékszámunk leányoknál, végig helyes megoldás esetében, 
tehát csak 34 pont.

Turchányi György kép letébe: be

helyettesítve is ugyanazon értékeket kaptuk. A képlet részletes le
vezetését és ismertetését lásd: Turchányi Magda munkájában.* A 
képlet segítségével nyert értékszám eredményeket lásd alábbi táb
lázat harmadik rovatában.

A  két különböző eljárással —  empirikus és matematikai 
képlet —  nyert értékszámok teljes m egegyezést mutatnak.

* „Magasabb logikai képesség vizsgálata budapesti középiskolai tanulókon 
a frequencia számítás új módszerének felhasználásával." (A gyermek és az ifjú
ság. 1939. évi 2. száma.)
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Fiúk:

K a p 
csolatok

E l ő 
fordulási

°/o
Értéksz. 
gráf. és 
képlet

Értéksz.
empiric.

A - B 5 8 5 1-9 2

B - C 5 3 7 2-7 3

0 1 ö 5 6 8 ' 2-2 2

u 1 Pl 5 7 2 2 4 2

E - F 6 4 7 1-0 1
F - G 4 5 8 3 '8 4

G - H 3 8 8 4-8 5

H — I 3 6 8 5 4 5

I — K 3 9 2 4-8 5

* 1 r 3 1 4 6-0 6

L — M 3 5 2 5 4 5

G —1 2 2 2 — 2-5

K - M 9 5 — 3

Leányok:

K a p 
csolatok

E l ő 
fordulási

°/o
Értéksz. 
gráf. és 
képlet

Értéksz.
empiric.

A - B 5 7 3 1-4 í

B - C 5 4 5 3-6 2

C - D 5 7 8 0 2 1

D - E 5 6 7 1-4 1

E — F 5 8 8 1 — 1

F - G 3 9 8 3 6 3

G - H 3 0 6 4 -9 5

H  — I 2 8 4 5-2 5

I— K 3 0 0 4-9 5

K — L 2 2 7 6 -0 6

L — M 3 4 3 4-4 4

G — I 2 5 8 — 2 5

K - M 7 4 -  1 3

2. Az értékszám ok gyakorisági előfordulása.

A  nyert értékszámoikkal úgy a fiúk, mint a leányok  feladatait 
végigértékeltük, mind a 4024 gyermeknél. Majd megállapítottuk az 
egyes értékszámok osztályonkénti gyakorisági előfordulását.

Miután a legjobb betekintést a vizsgált képesség természetére 
és eredményeinek megbízhatóságára ia gyakorisági görbék adnak, 
így az elért eredményeket felrajzoltuk és pedig az abscissára fel
vittük az eredményeket, melyek gyakoriságát akartuk feltüntetni, 
balra a legkisebb, jobbra a legnagyobb értéket, a gyakoriságot pedig 
az oordinátára 0-tól kezdve vittük fel. Az ábrázoláshoz a polygon  
formát használtuk, hogy ily módon minden egyes értékegységet fel
tüntethessünk. Tekintettel arra, hogy úgy a fiúknál, mint a leányok
nál 2— 2 félkapcsolat is szerepel, így a tulajdonképeni 40, illetve 34 
értékszám 80, illetve 68 értékszámnak számít. Ilymódon a gyakori
sági görbék igen részletbe menőek, sok ki-beugrást mutatnak.

Tekintve, hogy ily rendszertelen görbéket kaptunk, kerestük 
ennek az okát. Miután a vizsgált egyének különböző csoportjainak 
értékeit összehasonlítottuk és mindenütt megtaláltuk ezeket a típusos 
rendszertelenségeket, megállapíhattuk, hogy ezek nem véletlenen  
alapszanak, hanem ennek oka egyrészt a feladatrészek többértelmű
sége, másrészt a feladatrészek különböző nehézsége.
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Az ilymódon ábrázolt gyakorisági görbéket, tekintettel azok 

rendszertelenségére, igyekeztünk kiegyenlíteni és minden egyes 
értékszám legvalószínűbb gyakoriságát megállapítani.

A görbék áttekintésénél azt láttuk, hogy ezelk részben több 
csúcsúak, ami az egyes feladatrészek különböző nehézségére mutat 
rá. Továbbá az alsóbb osztályokban az eredmények balra tolódnak; 
ami amellett szólna, hogy a feladat ezekben az osztályokban túl 
nehéz, viszont a felsőbb osztályokban a gyakorisági görbe jobbra 
tolódik el, ami arra mutat rá, hogy a feladat ezekben az osztályok
ban túl könnyű. Gaus-görbe típusát megközelítő grafikont fiúknál 
a III. osztályban, leányoknál a IV . és V. osztályokban kaptunk.

IV, A végig jó teljesítmények megoszlása.

Ha a fiúk  és leányok végig jó teljesítm ényeinek %-os megosz
lását nézzük, látjuk, hogy a fiúknál, mint a leányoknál I— V lII-ik  
osztályokig állandó fejlődést mutat.

O s z t á l y o k : I. 11. III IV. V . V I. VII. VIII.

F i ú k  <>/o 2 6 14 21 2 5 3 6 3 7 4 3

L e á n y o k  °/o 2 5 10 14 13 2 7 2 6 31

A fenti táblázat is rámutat arra, hogy a fiúknál és leányoknál 
az alsó két osztályban még 5% -of is alig haladja meg a végig jó  
teljesítm ények % -a. A fiúknál a IV -ik  osztálytól, a leányoknál a 
V l-ik  osztálytól kezdve nagy %-os em elkedést mutat annyira, hogy 
a fiúknál a V lII-ik  osztályban már az esetek 43% -a  ad végig jó 
teljesítményt. Ez az alsóbb osztályban  alig számottevő előfordulása 
a végig jó teljesítményeknek is arra mutat rá, hogy ezekben az osz
tályokban a feladat túl nehéz, a középosztályokban, III— V -ig  
aránylag normál megoszlás mutatkozik, míg a fe lsőbb  osztályokban  
a nagy %-os előfordulás azt mutatja, hogy itt a feladat túl könnyű. 
A végig jó megoldások előfordulása a felsőbb osztályokban ilyen 
nagy %-ban okozza a gyakorisági görbéken jobbra történt asymme- 
trikus eltolódást, mert ha ezektől eltekintünk, úgy a nem végig jó  tel
jesítm ények értékszámain,ak megoszlása még ezekben  az osztályok
ban is Gaus-típusú görbét adna.

V . A standard felállítása.

A standard felállításánál a szokásos statisztikai módszerrel dol
goztunk. Táblázatot készítettünk, melybe beírtuk az értékszám okat 
(teljesítmény értékét, v.) azok előfordulási gyakoriságát (m ), majd 
ezek szorzatának összegét (S  v. m) elosztva a tagok számával meg

kaptuk az átlagot (A ) (Ai~  ̂ 'm '\ Majd megkerestük az egyes
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értékszám ok eltérését az átlagtól (A ), beszoroztuk az előfordulás
sal (m) és azok összegét ismét elosztottuk a tagok számával és így 
megkaptuk az £-t. Ezekután az e segítségével megállapítottuk a 
+  2 e standardövben az értékek elosztását.

A standard-táblák felállításánál eltértünk a G alton-féle 
0— 100%-ig terjedő standard-táblázattól és tekintetbe vettük a 
-|— — extremvariansokat is.

1. A, standard-táblák.

Ha a standard-táblákat nézzük, úgy az első, ami szembeötlik, 
hogy a fiúk és leányok megoszlásai különbözőek. A fiúk  standard
tábláját követve azt látjuk, hogy az I. és II. osztályban a —■ és 0 % 
övbe nem esik érték, hanem az értékek a 100 % és —(— övbe tömö
rülnek 22— 40 értékszámig, ami amellett szól, hogy ezekben az osz
tályokban ez a feladat túl nehéz és így már aránylag kevés érték- 
számot elért gyerm ekek teljesítményei is jó  eredm énynek számíta
nak. A III. osztályban a megoszlás a legarányosabb, ebben a kor
osztályban használható a teszt, mint normál-teszt, amennyiben a jó
átlagértékek a középre tömörülnek és az extrem-értékek a - j------felé
tolódnak el.

A IV . osztálytól felfelé azt látjuk, hogy a feladat helyes, illetve 
végig jó megoldásai dominálnak, mint már említettük, hogy ettől a 
korosztálytól felfelé a gyerm ekek nagy része megoldja végig helye
sen a feladatot, ami arra mutat rá, hogy a feladat ezekben a kor
osztályokban túl könnyű.

A leányok  standard-tábláin is ugyanezt tapasztaljuk, de itt az 
alsó három osztályban  mutatkozik túl nehéznek a feladat, mint 
normál-teszt a fiúkéval szemben nem a III., hanem a IV . és V. osz
tályokban használható. A VI. osztálytól felfelé itt is, mint a fiúknál 
túl könnyűnek bizonyul a feladat.

Tehát a standard-táblákból is kitűnik az, amit a gyakorisági 
görbék mutattak, hogy ez a feladat ebben a formájában csak egy- 
egy korosztályban alkalmazható, mint ú. n. „normál-teszt“ és pedig 
a fiúknál a III., a leányoknál a IV . és V. osztályokban.

*

Jelen értékelési módszerünknél előfordulhat az, hogy azonos 
számú kapcsolatok megoldása esetében (pl. 5— 5 kapcsolat) a meg
oldott feladatok nem kapnak azonos értékszámot. Ezért felmerülhet 
az a kérdés, hogy vájjon ilyen esetekben, ha a kapcsolatok meg
találása nem azonos relációkban történt és ezért nem kaptak azonos 
értékszámot, jelen értékelési módszerünkkel helyesen jártunk-e el?

Összehasonlításokat kellett tehát végeznünk a H uth-féle érté
kelés  és a mi értékelésünkkel elért eredmények között. A normát
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Osz
tályok — 0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 + Á s n

I. — 0 1 - 2 3 - 4 5 —6 7 - 9 1 0 - 1 2 1 3 - 1 5 1 6 - 1 7 18 19 2 0 - 2 1 2 2 - 2 3 2 4 - 4 0 1 1 .3 2 6  1 3 4 2

i i . — 0 1 3 4 — 6 7 — 9 10 — 12 1 3 - 1 7 1 8 - 2 0 2 1 — 2 3 2 4 — 2 6 2 7 — 2 9 3 0 - 3 2 3 3 — 4 0 14  7 • 8 .5 3 2 0

ni. — 1 , 2 — 4 5 - 7 8 — 11 1 2 - 1 6 1 7 - 2 1 2 2 — 2 6 2 7  3 0 3 1 - 3 3 3 4 - 3 6 3 7 - 3 9 4 0 19.01 1 0 .0 4 1 6

IV . 0 - 2 3 — 5 6 - 8 9 - 1 1 12 — 15 1 6 — 20 2 1 - 2 5 2 6 — 3 0 3 1 - 3 4 3 5 - 3 7 3 8 - 4 0 — — 2 2 / 7 9 .8 3 9 2

V . 1— 3 4 - 6 7 — 9 10 - 1 2  1 3 - 1 6 1 7 - 2 1 2 2 — 2 6 2 7 — 31 3 2 — 3 5 3 6 - 3 8 3 9 — 4 0 — — 2 3 .6 1 10 .3 3 1 6

VI. 1— 7 8 — 10 1 1 — 13 14 — 16 17 — 2 0 2 1 - 2 5 2 6 - 3 0 3 1 - 3 5 3 6 - 3 9 4 0 — — — 2 8 .2 1 1 0 .0 2 7 6

V II. 1— 6 7 - 9 1 0 - 1 2 13— 15 16 19 2 0 — 2 4 2 5 - 2 9 3 0 — 3 4 3 5 — 3 8 3 9 - 4 0 — — — 2 7 .3 9 .6 2 7 3

V III. — 0 — 4 5 - 9 1 0 — 14 15 — 19 2 0  2 5 2 6 - 3 2 3 3 - 3 8 3 9 - 4 0 — — — — 16 .5 1 4 5 181

Leányok:
O s z 

t á l y o k — 0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 100 + Á 3 n
I . — — — 1— 2 3 - 4 5 - 7 8  10 1 1 - 1 3 1 4 - 1 5 1 6 - 1 7 18 — 19 2 0 - 2 1 2 2 - 3 4 9 .2 6 .0 189

i i . — — 0 - 1 2 — 3 4 - 5 6 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 8 1 9 - 2 0 2 1 — 2 2 2 3 — 2 4 2 5 - 2 6 2 7 — 3 4 11 .9 7.1 199

m . — 0 — 1 2 - 3 4 — 5 6 — 7 8 - 1 1 1 2 - 1 6 17 — 2 0 2 1 — 2 2 2 3 — 2 4 2 5 - 2 6 2 7 — 2 8 2 9 - 3 4 1 3 .5 7 .4 2 2 2

IV . — 0 - 2 3 - 5 6 - 8 9 — 11 1 2 - 1 4 1 5 - 1 7 1 8 - 2 0 2 1 — 2 3 2 4 — 2 6 2 7 — 2 9 3 0 — 3 2 3 3 — 34 15 .8 8 -2 2 2 7

V . — 0  - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 1 1 1 2 - 1 4 1 5 - 1 7 1 8 - 2 0 2 1 - 2 3 2 4 — 2 6 2 7 - 2 9 3 0 — 3 2 3 3 — 3 4 1 5 8 7 .9 152

V I. 0 - 1 2 - 4 5 — 7 8 — 10 1 1 - 1 3 14 — 17 18 — 2 2 2 3 - 2 6 2 7 - 2 9 3 0 — 3 2 3 3 - 3 4 — — 19.6 8 .8 1 79

VII. 0 - 1 2 - 4 5 - 7 8 — 10 11— 13 1 4 - 1 7 18 2 2 2 3 - 2 6 2 7 — 2 9 3 0 — 3 2 3 3 - 3 4 — — 2 0 .2 8 .5 173

VIII. 1— 3 4 - 6 7 — 9 1 0 - 1 2 1 3 - 1 5 1 6 - 1 9 2 0 — 2 4 2 5 — 2 8 2 9  31 3 2 — 3 4 — — — 2 1 .7 8 .5 137
N>
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osztályokból kivettünk olyan megoldásokat, melyek Huth értékelése 
szerint azonos, a mi értékelésünk alapján különböző eredményeket 
adtak és összehasonlitásokat végeztünk.

VI. Összehasonlítás a magyar és német értékelési mód között.

A fenti táblázatunkban összehasonlított anyagunkból kiragad
tunk ennek demonstrálására két-két harmadik osztályos fiú és két- 
két ötödik  osztályos leány feladatait. Azt látjuk, hogy a fiúknál 
5 értékszám ot elért gyermekek egyaránt 40% -os  teljesítményt ad
nak a 11 értékszám kiosztással kapott normaövben, míg a 40 érték- 
számmal (vagyis a kapcsolatok nehézségi különbségeinek tekintetbe 
vételével) az egyik gyermek 10 pont összeredményt ért el, míg a 
másik 17-et, ami a normaövben is természetesen más-más értéknek 
felel meg. A különbség abból adódik, hogy míg az egyik megoldotta 
a feladat első könnyebb felét, addig a másik gyermek, bár helyesen 
kezdte el a feladatot, a következő három könnyebb kapcsolatnál el
hibázta, de viszont a feladat másik részéből megtalálta az egymás
utáni nehezebb kapcsolatok összefüggését. Tekintettel arra, hogy a 
nehezebb feladatrészeket oldotta meg, értékesebbnek tekinthető a 
teljesítménye,

Ha a másik példát nézzük, látjuk, hogy mind a két gyermek 
végig dolgozott a feladaton. Az első, hét kapcsolatot megtalált egy
másután, aztán elhibázta, és végül megtalálta az utolsó kapcsolatot. 
A másik gyermek helyesen kezdte el a feladatot, majd elhibázta, az 
ötödik kapcsolattól kezdve azonban végig helyesen dolgozott egy 
kapcsolat kihagyásával, ami azonban, ha a szöveget nézzük, a he
lyes menetet nem befolyásolja. Tehát feltehetjük, hogy az utóbbi 
gyermek a feladat egész időrendi összefüggést jobban megértette, 
mint az előbbi.

A leányok feladatainak részletes méltatásától, azt hisszük, el
tekinthetünk, mert a táblázat áttekintésénél ugyanazon következte
téseket vonhatjuk le, mint a fiúkénál.

Ha tehát a Huth-féle egy pontértékeléssel dolgoztunk volna, 
úgy minden részletfeladatot azonosnak értékeltünk volna, tekintet 
nélkül azok nehézségi különbségére, holott feltétlenül értékesebbnek 
kell tekinteni azokat a teljesítményeket, ahol a gyermek a nehezebb 
feladatrészeket oldja meg helyesen, mint a könnyebbeket. Tehát a 
Huth-féle látszólag azonos teljesítm ények a mi értékelésünkkel d if-  
ferenciálódtak  és a különbségek  is ezekben a feladatokban k ife je 
zésbe jutottak.
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VII. Konklúzió.

Összefoglalva az eddig elmondottakat, azt látjuk, hogy a fiúk 
és leányok teljesítményei között differenciák vannak. A fiúk telje
sítményei ezen feladat megoldásában jobbak, mint a leányoké. Ezen 
különbség részben a teszt szövegéből adódik, miután az építkezést 
ír le és így közelebb esik a fiúk érdeklődési köréhez. Másrészt ez a 
különbség betudható annak, is, hogy a fiúk az ilyen versenyszerű 
feladatok megoldásában igyekeznek maximális teljesítményt adni, 
különösen a felsőbb osztályokban, míg a leányok érdeklődési köre —  
főleg a 16— 18 éves korban —  már másfelé irányul.

Azt is láttuk, hogy a feladat megoldása nem volt egységes. 
Vannak feladatrészek, melyeken túljutni, főleg az alsóbb osztályok
ban csak kevesen tudtak, viszont azt is láttuk, hogy a felsőbb osz
tályokban a gyermekek elég nagy százaléka végig jól megoldja a 
feladatot, úgyhogy itt a feladat túl könnyűnek bizonyult. Vagyis az 
egyik évben túl nehéz még, viszont pár évre rá már túl könnyű, ez 
azt mutatja, hogy az a „képesség“, amihez ez a feladat szól, bizo
nyos korban hirtelen jelentkezik és nem fokozatosan fejlődik ki,' 
korok szerint nem különül el kellőképpen, így inkább „képesség- 
teszt“ -nek, mint „fejlődési-teszt“-nek fogható fel.



A mai leány.
Irta: Dr. Schmidt Ferenc. (Folytatás.)

Leány.
Erre a szóra adott feleleteket a bennük rejlő sajátosságuk sze

rint 10 csoportba osztottam.
Az első csoportba a lebecsülő, leszóló feleleteket soroltam;, azo

kat, melyekben általános rossz véleménnyel voltak íróik a saját 
nemükkel szemben.

A második csoportot alkották azok a feleletek, melyekben ki
hangsúlyozták, hogy nem szeretnek leányok lenni, jobban örülnének, 
ha fiúnak születtek volna és azok a válaszok, melyekben az jutott 
kifejezésre, hogy bizony nehéz a  leány sorsa.

A harmadik csoportba tartozónak vettem azon feleleteket, me
lyek a leányokat a család szem efényének, az édesanya segítőtársá
nak  mondották és így értékelték.

A negyedik csoportbeliek kidícsérték a saját nemüket, jónak, 
értékesnek mondták és tartották, vagy örömüket fejezték ki afelett, 
hogy leányoknak születtek.

Az ötödik csoport feleletei a mai modern leányokat mondták 
értékeseknek s megvédték ,a sok támadással szemben.

A hatodik csoport a jövő élet szolgálatába  állította be a leányo
kat és ezen szempontból adott választ.

A hetedik csoportot alkották azok, melyek a társadalom  szem 
pontjából tartották fontosnak a leányokat és melyek a fér fi szem 
pontjából értékelték őket.

A nyolcadik csoportbeliek kívánságukat fe jez ték  ki a leányok
kal szemben, megrajzolták az általuk helyesnek és jónak tartott 
leányideál képét.

A kilencedik csoportba az általános, egyik előző csoportba sem 
tartozó feleleteket soroltam.

Végül a tizedik csoportba soroltam azokat, kik nem feleltek  
erre a szóra.

Az így megállapított csoportok feleleteinek az egyes életévekre 
és az összesekre vonatkozó megoszlását az alábbi táblázat szem
lélteti.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S z á z a 1 é k :

13 13 0-5 8 13 1 5 3-5 18 9 28 193
14 12 1 8 7 2 4 2 28 6 29 307
15 7 2 4 11 — 4 3 31 10 28 251
16 6 3 2 13 2 3 2 36 5 27 189
17 8 3 5 5-5 2-5 3 2 33 9 29 197
18 9 6 2 11 2 6 1 37 7 18 218.
19 15 4-5 2-5 9 — 3-5 2 39 2-5 21 112
20 — 8 2 5 3 2 2 44 10 23 99

Összesen: 177 ' 54 74 163 32 52 28 498 105 383 1566

H a nézzük a táblázatot, úgy azt látjuk, hogy általában min
den életévnél a legtöbb felelet a leánnyal szemben való kívánságo
kat tartalm azta, illetve a leányideál képét rajzolta. A z ilyen feleletek 
száma az életévek folyamán növekedést is mutat.

A  feleletek másik nagy csoportját a saját nemét dicsérő felele
tek alkotják, bár ezek a feleletek az életévek növekedésével lassú 
fogyást tüntetnek fel.

A ránylag igen sok a saját nemét lebecsülő felelet is, melyek az 
életévek folyamán hullámzást mutatnak. Legtöbb a 13 és 19 évesek
nél, legkevesebb a 15, 16 éveseknél, míg a 20 éveseknél egyetlen 
ilyen feleletet sem találtam.

Továbbá látjuk, hogy az életévekkel együtt növekszik azon fe
leletek száma, melyek a leány sorsát nehéznek tartják, illetve melyek
ben az van írva, hogy nem szeretnek leányok lenni.

H a az 1. és 2. csoportot általában lebecsülőnek, a  3., 4 . és 5. 
csoportot pedig dícsérőnek, értékelőnek vesszük, úgy azt kell meg
állapítanunk, hogy a leányok közül sokkal többen voltak olyanok, 
kik nagyrabecsülték a saját nemüket, mint olyanok, kik leszólták,, 
lebecsülték azt.

Nézzük az egyes csoportokat egyenként.

1. L e b e c s ü l é s .

Az ilyen feleteket a 13— 16 éves korokban esést mutatnak, a 
17— 19 éves korokban pedig emelkedést. A  20 éves korban egyetlen 
ilyen feleletet sem kaptam.

A lebecsülés okaiul a következőket írták:
a) H iú k  és beképzeltek , mondják különösen a 13— 14 évesek,
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A feleletek megoszlása a következő:

13, 14, 15, 16, 17, 18, 
évesek.

19, 20 Összesen:

12 14 5 2 1 — —  —  34
Az életévek összes feleleteihez viszonyítva:

6%  5%  2%  1% l/2 % _  —  —  —
íme, tehát az ilyen lebecsülő feleletek az életévek növekedésé

vel állandó fogyást mutatnak.
Nézzünk egy pár feleletet:
„A leghiúbb élő lény“. -— „Egy hiú teremtés és szereti a 

divatot“. —  „A lányok olyan kamasz korban nagyon hiúk. Mind 
szépek szeretnének lenni. A fiúkkal udvaroltatnak maguknak. Sze
retnének azokkal sétálni. 13— 14 éves korban már mindenki nagy 
lány szeretne lenni“ —  írják a 13 évesek.

A 14 éveseknél találjuk: „Vannak nagyon kedves, de csúnya 
lányok. Ellenben vannak szép. de beképzelt majmok, mint a legtöbb 
lány mostanában. Nem is tudom elhinni, hogy a fiúk buknak utá
nuk“. —  ,,Beképzelt, felületes, szeszélyes. Isten mentse meg ilyenek
től a férjeket“.

„Hát Istenem, általánosságban nem igen lehet beszélni róluk. 
Egyesek szeszélyesek, mások hiúk, sok rosszat nem mondok rájuk, 
mert én is lány vagyok“ —  írja egy 15 éves.

b) Többen kom olytalanoknak, léháknak, felü leteseknek, csak 
a szórakozással törődőknek mondták a leányokat.

A feleletek megoszlása a következő:
13, 14, 15, 16, 17, 

évesek.
18, 19, 20 Összesen

3 4 3 —  1 3 3 —  17
Az életévek összes feleleteihez viszonyítva:

2%  1% 1% .—  1/2% 1% 3%
Ilyenfajta lebecsülés majdnem minden életévben akadt 1— 2 

százalékban.
így pl.: „Nem szeretem a komolytalan, léha, üres lányokat, 

kiknek a legfontosabb a tánc, szépség, körülrajongás. Sajnos, a leg
több lány ilyen“ —  írja egy 13 éves.

„A mai lányoknak egész más gondolkodásuk van, mint a régiek
nek. A legtöbb fiatal leány nem törődik komoly dolgokkal, csak a 
szórakozáson töri a fejét“. •—  „Sajnos, általában léhák és nagyon 
sokat gondolnak a ruhára és a fiúra. Ezek az összes problémáik“ —• 
olvassuk a 14 évesek feleleteinél.

A 15 évesek is hasonlóan felelnek. A 16 éveseknél ilyen felele
tet nem találtam.

Egy 17 éves a gazdag leányokat tartja különösen felületesek
nek, léháknak: ,,A mai lányok igen különbözők. Általában az a meg
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figyelésem, hogy a gazdag, előkelő lányok sokkal felületesebbek, 
léhábbak és rossz lelkületűbbek, mint a szegények. (Én gazdag va
gyok, de nem tartom léhának magamat.)“

A 18 évesek közül így ír az egyik: ,,A mai lány nagy probléma, 
ezt jól tudom, de a feleletek, amelyeket eddig hallottunk, erre a pro
blémára egyik sem volt kielégítő. Mert fesztelenül a leányok csak 
a leány társaságban mutatkoznak. Az igazi arcukról pedig, tapasz
talataim során, nem mondhatok jót. -Feltűnni vágyók, felületesek, 
irigyek, kacérok, beképzeltek. Nagyon kevés kivétel van“.

Érdekes az egyik 19 éves felelete, ki a vidéki leányt a fővárosi 
elé helyezi: „A vidéki leányt sokkal értékesebbnek tartom, mint a 
fővárosit, akinek (van kivétel is) csak a mozi, zsúr jár az eszében“.

c) Hatan írják a leányokról, hogy szerelm esek , bohók, é rz el- 
g ő sek .

így: ,,A mai világban, a gazdasági válság miatt, nem találunk 
igazi 100%-os leányt. A mai leány igen hajlik a romantika felé s 
nem törődik azzal, hogy később ez milyen kárára lesz majd“ -— írja 
egy 14 éves.

Egy 15 éves írja: „Igen szeret ábrándozni, légvárakat építeni“.
„Egy gyönge lélek, báb a férfi kezében“ —  írja egy 17 éves.
d) Tíz feleletnél olvassuk, hogy a mai leányok  nem  nőiesek , ma 

n in csen  igazi leány.
„A modern lányokból rendszerint hiányzik a nőiesség. Nagyon 

soknak legfőbb gondolatja a flört és a divat“. —  „Ma már igazi 
lány talán nem is létezik“. —  „Nagyon sok leány a mai modern 
korban nagyon eltért a valódi énjétől, modern cselekedeteivel telje
sen elveszti nőiességét és becsületét“ •—- írják a 14 évesek.

Egy 15 éves így ír: „Ma már nem az, akinek a Gondviselés 
szánta“.

„Sajnos, a leány ma már inkább fiúslány, nincs meg benne, 
ami egy lánynak fő vonása, a nőiesség“. —  „Sajnos, ma már min
den lány a férfihez akar hasonlóvá lenni, mindenben szeretné őt kö
vetni. Azt hiszi, hogy így eszménykép lesz“ •— olvassuk a 18 éve
seknél.

Egy 19 éves így ír: „Nem szeretem a mai lányokat, nem bírom 
azokat az ú. n. démonokat, akik megjelennek kifestve, elegáns ruhá
ban, nincs bennük semmi nőiesség. És még nem tudom megérteni, 
hogy miért tudnak hatni annyira az emberekre“.

e) Tizenhármán tartják rosszaknak, rom lottaknak  a leányokat.
„Most nagyon leromlottak“. —  „A lányok között vannak rossz

lányok“ —  írják a 13 évesek.
Egy 14 éves így ír: „A mai lányok egy része erkölcstelen“.
„Sajnos, ma nagyon kevés tisztalelkű, finom leány van, pedig 

ez a fontos, sőt a legfontosabb. Azért, mert valaki tiszta, szolid az 
sokkal többet ér, mint olyan, ki talán első percben sokat mutat, de 
aztán rá lehet jönni, hogy léha és üreslelkű“ —  írja egy 15 éves 
leány.
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Egy 17 éves így ír: „A mai lányok nem tisztalelkűek máma. 

Nagyon sok az erkölcstelen, pajzán, fiús".
A 18 évesek így írnak: „Kevés igazi leány van. Általában a 

mai leánynak nem célja a férjhezmenés. Szabad szerelem híve". —  
„Ilyen ma már 18 éves korban kevés van. Megerősbítik az észrevé
teleim".

„A férfi előtt a tisztaság, szentség megszemélyesítője, de saj
nos, már a férfiak sem hisznek ebben" —  írja egy 19 éves.

f) Tizenegynél olvassuk, hogy a leányok nem őszinték, hazu
gok, csalfák.

„A leány nagyon csalfa és a fiúnak egészen addig, mindig a 
jobbik oldalát mutatja, míg el nem veszi" —  írja egy 13 éves.

„Hamis portéka, de nagyon tud alkalmazkodni, ha valakit meg
szeret. Szoktatni kell" —  írja egy 16 éves.

A 19 évesek így írnak: „Én is leány vagyok, azonban mégsem 
tudom nagyon kiismerni őket. Néha nagyon furcsák". — ..Egy ki
ismerhetetlen egyén". —  „Kétszínű a legtöbb".

g) Kilencen Írják, hogy a leányok fiúk után szaladnak.
„Fut a fiú után" —  írja egy 13 éves.
A 14 éveseknél olvassuk: „A mai lány elég frivol. Csak a fiú 

a fontos". —  „A mostani leány nagyon modern, már 13-— 14 éves 
leány fiúk után szaladgál (titokban). A mostani leány szerintem túl 
szabad viselkedésű".

A 15 éveseknél olvassuk: „A mostani leányok nagyon moder
nek, ezek nem tetszenek nekem". -— „Általában rosszul gondolko
dók és nagy nőknek képzelik magukat és minden buta, beképzelt 
fiúnak akarnak tetszeni".

„A mai leány, csak mi tudjuk igazán, akik magunk is lányok 
vagyunk és ismerjük egymást, hogy bizony a férfiaknak igazuk van, 
ha minden rosszat mondanak ránk. A mai lány nem is lány. A házi
munkát gyűlöli, csak a fiúkért bolondul. Olyan élvezeteket követ, 
ami nem lánynak való. Persze, ezt nagyon kevés lány van, aki be
látja. Több aki belátja, de azért nem akar megváltozni. Azt hiszem, 
magam is az utóbbiak közé tartozom" —  írja egy 16 éves leány. —  
Egy másik így ír: „Én nagyon különbözők a leányoktól. Igaz, hogy 
sok olyan van, mint én. Ma a leányok szólítják meg a férfiakat. Ha 
ilyet látok, nagyon szégyenlem magam. De azért még most is van
nak, akik ezt nem teszik meg. De a zöme igen, én tapasztaltam, diák
lányoknál éppen úgy, mint azokon, akik nem tanulnak".

h) Tizenkilencen a m odernség  miatt róják meg a mai lányokat. 
Ilyen feleletet adott a 15 évesek közül 1% , a 16 éveseknél 2% , a 
17 éveseknél 3% , a 18 éveseknél 1% és a 19 éveseknél 3% .

„A modern lányokat nagyon elítélik, pedig nem szabad úgy 
elítélni őket, mert a régi világban is voltak rossz erkölcsű leányok. 
Igaz, hogy a modern szabadság egy kissé elrontja a lányokat" —  írja 
egy 15 éves.

„Az úgynevezett mai lányokat nem szeretem és mindig arra tö
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rekszem, hogy olyan ne legyek“. —  „Az ódivatú nevetséges, a túl 
modem visszataszító“ — írják a 16 évesek.

A 17 éveseknél olvassuk: „Csakis a mai modern leányra gondo
lok, melyet megvallva, nem szeretek“. —  „Nem utánzásra méltó a 
ma leánya. Mindent tud és tapasztalt, nincs előtte semminek értéke“. 
■— „Sajnos, a leányok kezdenek lekerülni arról a magaslatról, ahol 
eddig álltak, de saját maguk döntik le azt a nimbuszt, melyet köré
jük emeltek. Egy komoly férfi nem tud komolyan foglalkozni egy. 
ilyen úgynevezett modern lánnyal és bizony jól megnézik őket, ha 
már eljön annak az ideje. Van jövője még a nem hypermodern lány
nak is“.

„Nem tudok róluk, sajnos, jó véleményt adni, de azért vannak 
kivételek. Különösen nem vagyok az ú. n. modern nőkkel egy véle
ményen“. —  Ma, sajnos, kevés van igazi leány. Modernek akarnak 
lenni s nem elmaradni a világtól s ezért sokszor túl mennek a meg
engedett határokon is“ —  írják a 18 évesek.

A 19 éveseknél a következő feleleteket találjuk: „Mai lány va
gyok, de nem mondern lány, pedig ez divatosabb és nagyobb hatást 
ér el“. —  „Nem szeretem a mai típust és azt hiszem, hogy nem is 
hasonlítok hozzá, egyedül a függetlenségét tartom meg, de azt is 
csak a megengedhető határig“. — „Én ma nagyon kevés ,lányt' isme
rek és látok, nem olyanok, mint voltak. Egyáltalában én talán nem 
is ebbe a világba való vagyok. Mindig valami szépet várok és csa
lódnom kell".

Ide tartozik a 18 évesek két felelete, melyben n a gy o n  szabadok
nak, [la p p erek n ek  mondják a mai leányokat. —  „Sok típus van. A 
mostan divatos flapper-típus. Nem helyes. Amerikából indult ki. 
A szende multszázadbeli típus sem a mai kornak való, aki csak ölhe
tett kezekkel ül és ábrándozik. A mai leány a dolgozó nő, aki azon
ban soha sem feledkezik meg a női mivoltáról". •— „Nem szeretem 
a mai lányokat. Nagyon szabadok és semmi törvényt és szabályt 
nem ismernek. A komoly lányokat szeretem ( gondolkodásban komo
lyakat), aki napsugara tud lenni az otthonának".

Idetartozónak vettem egy 16 éves leány feleletét is, melyben azt 
írja. hogy a mai lányoknak nincs lelki intelligenciájuk. •— , ,A  mai 
leányról nincs sok jó véleményem. Dolgoznak, intelligensek, tanul
nak, de sajnos, lelki intelligenciájuk nincsen, természetesen tisztelet 
a kivételnek".

, ,A  mai leányok sokat e n g e d n e k  m eg  m agukkal szem b en "  —  
írja egy 18 és 19 éves leány. —■ „Sajnos, a mai leánytípus nem tetszik 
nekem a legjobban, mert a lányok elrontják a dolgukat a férfiakkal 
szemben azáltal, hogy többet engednek meg a kelleténél s ezáltal a 
tiszteletből, amivel a férfi a leánynak adózik, nagyon sokat veszít." 
■— „A mai modernnek nevezett leány nekem nem tetszik. Nem mon
dom, hogy elmaradott vagyok, de pl, a fiú és leány egymáshoz való
viszonya nem tetszik".

Két 18 éves leány azon panaszkodik, hogy a m ai leányok  nem
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kapják meg azt a tiszteletet, mely kijár nekik, de —  teszik hozzá — 
■ennek a leányok az okai.

i) Öt akadt, ki azt felelte, hogy nem  szereti a leányokat, nem  
szeret társaságukban lenni. így az egyik 13 éves kijelenti: „A női 
nemet nem szeretem“. ■— Egy másik így ír: „Nem szeretek leányok 
társaságában lenni. Nem mondok el semmit nekik, mert mindjárt 
tovább adják“.

Egy 17 éves így ír: „Manapság a leányfogalom egészen meg
változott. A leány mindenben a férfiakhoz akar hasonlítani és azokat 
túlszárnyalni, helyükből kiszorítani. Nememet egyáltalában nem sze
retem“.

j) Érdekes három 14 éves leány felelete, kik azt írják, hogy 
a nők egy m ásna k  vetélytársai. így: „Legnagyobb része utálatos. 
Tisztelet a kivételnek! Mind csak a barátnő felett akar diadalmas
kodni minden téren“. —  „Leány a fiúval kapcsolatban mindig ve
szekedés“. —  „A leányok nagyon különböző természetűek. V ala
hogy csak az igaz barátnőkhöz vonzódunk. Sokszor megfigyeltem 
és magamon tapasztaltam, hogy találkozó helyeken ellenségesen 
méregetik egymást“.

k) Három leány és pedig egy 16 és két 19 éves bizonyos vonat
kozásban a fiúkat a leányok  elé  helyezi. így: „Elismerem, hogy a 
leány, mint nő, a férfi mögött marad“. —  „Fél helyzet. Ha tehetsége 
nem is, de akarata feltétlenül gyengébb, mint a fiúé.“ —  ..Egy min
dig befolyásolható lény, aki egy erősebb támaszára szorul“.

2. N e m  ö r ü l ,  h o g y  l e á n y ,  n e h é z  a n n a k  l e n n i .
Az idetartozó feleletek részben arról szólnak, hogy jobb lenne 

fiúnak, mint leánynak lenni, részben pedig arról, hogy bizony igen 
nehéz ma leánynak lenni.

a) N e m  örül annak, h o gy  leány.
A feleletek megoszlása a következő:

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Összesen:
évesek.

1 3 4 2 1 3 2 3 19
Az egyes életévek összes feleleteihez viszonyítva: 

l/2% 1% 1% l% l/ 2%  1% 2%  3%
Általában a 13— 18 évesek jA— 1%-a adott ilyen feleletet, míg 

a 19 éveseknél 2%  és a 20 éveseknél 3%  a hasonló feleletek száma, 
íme, ebből azt látszik valószínűnek, hogy a felnőtt leányok között 
több található olyan, ki nem örül annak, hogy leány, mint a kisebbek 
között.

Nézzük az egyes feleleteket.
Az egy 13 éves leány általánosságban írja: „A leányoknak nem 

tetszik az, hogy leányok,, hanem fiúk szeretnének lenni, mert ha férj
hez mennek, úgy nem kellene hozomány“.
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„Én jobban szeretnék fiú lenni“. —  „Jaj, inkább fiú lennék“ —  

írják a 14 évesek.
A 15 éveseknél olvassuk: „Van egy barátnőm és én azt annyira 

szeretem. Sokszor beszélünk arról vele, hogy milyen jó lenne fiúnak 
lenni. Nem vagyunk megelégedve magunkkal. Szeretnénk tökélete
sebbeknek lenni“. —  A szabadabb élet miatt irígylik a fiúkat a kö
vetkezők: „Nem szeretem a lányokat; inkább fiú szeretnék lenni, 
azok sokkal szabadabbak, az egyenjogúság híve vagyok“. —  „Ré
szemről inkább fiú lennék, mert a leányoknak kötöttebb az élete“.

A két 16 éves írja: „Hát inkább fiú szeretnék lenni, de azért 
így is jó “. —  „Nagyon szép dolog leánynak lenni, de én inkább 
lennék fiú“.

Az egy 17 éves is kevesli a leányok szabadságát: „Én nem va
gyok azzal megelégedve, hogy leánynak születtem. Nincs a leányok
nak elég szabadságuk“.

A 18 évesek így írnak: „Jobb szeretnék fiú lenni. Nehéz a 
lánynak sorsa“. —  „Lánynak nem jó lenni“.

A két 19 éves közül így ír az egyik: „Nem jó annak lenni- 
Semmit sem tehet a világon önállóan. Mindig mellette kell legyen a 
garde dame“.

A három 20 éves írja: „Nem jó ma leánynak lenni“. —  „Minek 
születtem annak“. —  „Az ember sokszor megbánja, hogy leánynak 
született, mert a mai világban annyira nem becsülik meg a lányokat. 
Nincs olyan szabad életük, mint a fiúknak.

b) N ehéz ma leánynak lenni, írják a következő csoportba tar
tozók.

A feleletek megoszlása a következő:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Összesen:

évesek.
—  —  —  3 5  10 3 5  26

Az egyes életévek összes feleleteihez viszonyítva: 
_ _ _ _ _  2% 2.5% 5%  2.5% 5%

Az ilyen feleletek a 16 éves korban kezdődnek és általában úgy 
látszik, hogy az életévek növekedésében az ilyen feleletek száma is 
növekedés felé hajlik.

Az egyes feleletek igen komolyak és többféle szempontból 
mondják nehéznek a mai leány sorsát.

A 16 évesek így írnak: „Nem nagyon kellemes a sorsa, pláne 
ha szegény". •— „Leánynak lenni a mai világban nagyon nehéz. Sok 
kísértés, szenvedés éri a mai lányokat. Én még a szenvedést nem 
tapasztaltam, de láttam és hallottam“. —  „Az idősebb emberek, ha 
azt hallják .mai lány', csak legyintenek. A mai lányok szerintük tel
jesen kivetkőztek lányi mivoltukból. Nem tetszik nekik az önálló
ságuk. De arra nem gondolnak, hogy a régi lánynak a megélhetés 
nem okozott gondot. Sajnos, a mi fiatalságunk nem is nevezhető 
fiatalságnak. Látjuk mindenfelé a gondot s így még életkedvünk is 
elmegy. Ez a mai lány“.
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A 17 évesek írják: „Neki a legnehezebb“. —  „Sok viszontag

ságnak kitett lény“. —  „Nagy gond a szülőknek, mert hisz úgy a 
szülőknek, mint a leányoknak az a céljuk, hogy megőrizzék tisztasá
gukat. Ez a mai életben nehéz“. —  Érdekes a következő felelet: 
„Olyan kérdés, amire nem egy, de száz teleírt lapon is nehéz véle
ményt mondani. Ma is vannak, mint régen, kedves kis bakfisok, 
libácskák —  talán nekik jobb. Mert amelyik lány gondolkozik, min
denféleképpen fejlett — annak nem nagy gyönyörűség az élete. De 
vannak olyan gyönyörűségei —  amiket a ,libuska‘ soha talán meg 
sem érthet. És dacára minden-minden modernségnek, egy lányt 
—  lelkileg —  csak a tisztaság menti meg. Égy férfi —  egy odaadás, 
ha megérdemli —  ha nem! Mindenféleképen“. —  A mai diák-leány 
nehéz helyzetét írja le a következő: „Én is fiatal leány vagyok. S 
már a lelkem tele van aggodalmakkal a jövőre nézve, de egyben 
bízom is Istenben, majd csak megsegít. Most az én korombelieknek 
tulajdonképen tanulniok kellene még, de hiába, a társasági élettől 
már nem vonhatjuk vissza teljesen magunkat. Ezért a kettőzött 
program miatt sokszor idegesek vagyunk, pláne, ha lelkiismeretes 
az ember s mindkettőt pontosan akarja teljesíteni. Ezért ideges az 
ember, ezért fáradt a fiatal leány, csak kevesebb tanulnivaló volna“.

Komolyabb és a leány életproblémáinak mélységeibe is bevilá
gítanak a 18 évesek feleletei: „Mai időkben nagyon nehéz lánynak 
lenni, mert ha elvégezzük tanulmányainkat, férjhez szeretnénk menni, 
ami ma azonban majdnem lehetetlen, mert a férfiak nem kapnak 
állást s nem tudnák családjukat miből eltartani. A másik célunk, hogy 
állásba jussunk és, hogy magunkat fenntartsuk és szüleinken segít
sünk". — „Szegény mai lányokra igen rossz idők járnak. A leg
többnek saját magának kell a kenyerét megkeresni, sőt vannak igen 
sokan, akik az egész családot fenntartják. Mégis azt mondják: Ja , a 
mai lányok'!“. —  „A kérdés ilyen formában semmit sem mond. 
Lánynak lenni nem a legjobb, mert sok mindenben korlátozza az 
embert. És a nevelés belénk oltotta, hogy a lányok gyöngébbek. 
Persze, akinek sikerült fölszabadulnia ez alól a nyomás alól, v. a 
fizikai beállitottsága mindenképen lánynak determinálja, annak 
öröm a lányság“. —  „A mai világban a legveszélyesebb helyzete van 
a leánynak. Mielőtt valamit tesz, sokat kell gondolkodnia, így vagy 
úgy? Sajnos, sokszor a jó hírnevet, mondjuk úgy, a becsületet, fel
áldozzák azért, hogy esetleg anyagiakban segítsenek hozzátartozói
kon; legtöbben azonban csupán a pillámat szeszélyeiért. A leányban 
annyira él az érzékiség és annyira uralkodik az ész fölött, hogy 
nevelkedjék bár zárdában, azt hiszem mindegyiknek feldobban a 
szíve és melege lesz, ha egy fiú gyengéden megsímogatja a kezét 
vagy csak becézgeti is.“

Egy 19 éves így ir: „Ez a szó, hogy leány annyi gondolatot 
juttat az eszembe, hogy azt se tudom, mit lehetne róla írni, ami a leg
fontosabb. A mai világ sokat kíván a leánytól. Nehéz a leánynak 
ma, mert állandóan benne forog az élet zűrzavaros levében és való
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bán ügyes politikával kell dolgoznia, hogy női jellegét megtarthassa 
.még ott is.“ —  Egy másik: , .Leányokról, sajnos, manapság nem az 
a közvélemény, hogy gyöngéd női nem, mert általában a nők ki
harcolják maguknak az egyenlőséget s ezáltal sokkal nehezebb a 
helyzetük, mint azelőtt.“

A 20 évesek közül így panaszkodik az egyik: ,,A család dísze a 
leány. Sajnos, a régi leány típus már majdnem teljesen kiveszett és 
helyébe lépett a mai modern, dolgozó leány. A mai leánynak igen 
sokoldalúnak kell lennie, háziasnak, okosnak, műveltnek, szépnek; 
kedvesnek, beosztónak, tudjon dolgozni, helyt állani, de ha férjhez 
megy legyen jó háziasszony és családanya. Szegény leányoknak ma 
nehezebb a sorsuk, mint régen.“

c) Külön csoportba soroztam két 15 éves leány feleletét, kik 
nem szeretnek leánynak lenni és minél hamarabb asszonyok akarnak 
lenni. —  ,,Sokszor hallom azt, hogy százszor jobb leánynak lenni, 
mint asszonynak. Tudom, hogy az asszonyoknak sokkal több gond
juk van, azonban én mégsem szeretnék sokáig lány lenni.“ —  írja 
az egyik.

3. A  c s a l á d  s z e m e  f é n y e ,  ö r ö m e ,  a z  é d e s a n y a
s e g í t s é g e .

Ilyen feleleteket a 13— 14 éveseknél találtam a legtöbbet. Az 
ilyen feleletek száma általánosságban az életkorok növekedésével 
fogy.

Nézzünk egy-két feleletet.
A 13 évesek írják: ,,A leány a családban fontos, mert segít.“

— ,,A család ékessége.“ —  ,.Egy családban mindig nélkülözhetet
len a leány. Mert a leány úgy a házi, mint más dolgok elintézésére 
szolgál.“ —  „Az anya reménysége.“ -— „Édesanya jobbkeze,“ — ' 
,,A szülők vigasza.“

A 14 évesek is így írnak: —  „Az édesanyáknak örömük a 
leánygyermek, mert segít nekik.“ —  „A leány az édesanya jobbkeze, 
segít otthon takarítani, főzni, mosni, varrni stb. De nem mindegyik.“
—  „A lakás tündére.“ —  „A család dísze. Ő segédkezik otthon.“ —  
„A család napfénye a leány. Neki jut a legszebb feladat a család
ban. Az édesanyának segít a háztartásban, testvéreinek a tanulás
ban, öltözködésben (öccs). S azonkívül állandóan őrködik a család 
jókedve, békessége felett s ezt előmozdítani igyekszik.“

„A leány a család derűs angyala.“ •— „A család felüdítője.“ 
És mint fent: „Az édesanya jobbkeze.“ —  olvassuk a 15 éveseknél.

Ugyancsak így a 16 éveseknél: „A leány a vidámság, a nap
sugár a családban.“ •— „Az otthon segítő és hasznos tagja.“

A 17 évesek feleletei is ugyanezt fejezik ki: „Igyekszik édes
anyjának segíteni, szüleinek kedvében járni; igyekszik elfeledtetni 
velük az élet gondjait azáltal, hogy mindig jókedvű és szolgálat- 
kész. Kisebb testvéreit szeretettel segíti.“ —  „A leány egész élete
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egészen más mint a fiúé. A leány a család virága, mely életének 
nagy részét a boldog családi körben tölti. Ő legyen a család vigasz
talója, derűje, napsugara.“

,,A család központja, ha vidám, az egész család vidám.“ —  
írja egy 18 éves leány. „Nyugalmat, békét teremt az otthonban, a 
családi viszálykodást enyhíti. Segít a munkában.“ —  ,,A család nap
sugara, segítsége anyjának, őrangyala testvéreinek. Főerénye a tisz
taság s ez a legfőbb ékessége is“ ■— írják a többiek.

A 19— 20 évesek is azt írják: „Az édesanya segítőtársa.“ —■ 
.„A család napsugara.“

4.  D i c s é r e t ,  n a g y r a t a r t k s .

A dicsérő feleletek száma 5— 13% között ingadozik. A 13— 15 
éveseknél esést, a 16 éveseknél emelkedést, majd egész a 20 éves 
korig ismét esést mutat az ilyen feleletek száma.

Mennyi kedves, dicsérő szót olvashatunk itt. Általában a leg
többször a szépségét, kedvességét, báját, gyengédségét, tisztaságát 
és erényességét dicsérik a leányoknak. Többen hasonlítják virághoz. 
Mennyi szeretet, megbecsülés árad ki e feleletekből. Többnél olvas
hatjuk, hogy örül, hogy leány, szereti a leányokat. Mások a fiúknál 
többre becsülik a leányokat.

A 13 évesek így dicsérik a leányokat: „Kedves, csinos“. -— „A 
virághoz hasonló lény, könnyen hajlik, mint a virág“. —■ „Egy jó. 
okos teremtménye az Istennek“. —  „Az üdeség. A szomorúakat vi
gasztaló lény“. —  „A szépség, báj, kedvesség“. —  ..Egy szép, 
gyöngéd nem“. ■— „Legszebb ékességével a tisztasággal Isten remek 
alkotása“. —  „Én is az vagyok és örülök neki“. •—- „Istennek egy 
oly teremtménye, kit mindenkinek szeretni kell“. —  „A leány lelke 
minden sértőre vérzik“. ■— „Minden leányt szeretek“. —  „Leánynak 
lenni nagyon szép és jó dolog.“ —  „A föld legszebb teremtése.“

A 14 éveseknél olvashatjuk: „Akiben minden megvan. A föld 
legérzőbb szívű lénye“. —  „Üde, bájos, okos, józan, meg tud élni a 
maga lábán is, de nem hagyja itt szüleit az önállóságáért“. —  „A 
leány gyengéd, érzékenyebb, mint a fiúlélek“. —■- „Egy kedves, 
mosolygós, kis fruska“. —  „Egy fehér virágszál“. —  „Kedves, 
csacsogó, hamarabb érett és gondolkozóbb általában, mint a fiú“. —  
Míg sokan inkább fiúk szerettek volna lenni s a leánysorsot tartották 
nehezebbnek, addig íme, itt kaptunk egypár ellenkező feleletet: „Azt 
gondolom, hogy lánynak jobb, mint fiúnak“. ■— „Örülök, hogy 
leánynak születtem“. —  „Nagyon örülök, hogy leány vagyok és 
egy cseppet sem vágyom arra, mint olyan sokan, hogy bár csak fiú 
lehetnék! Olyan szép az ideális nő élete, hogy szebbet el nem lehet 
képzelni“. —  „Talán a leányt a virághoz hasonlíthatnám, aki fel
díszíti, ékesíti a szürke mindennapi világot“. —  „Kedves, mindenkit 
felvidító, ahol megjelenik, ott bájosságával és kedvességével minden
kit meghódít“.
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A 15 évesek írják: „Rózsaszál“. —  „Virágos kertben rózsa- 

bimbó, akkor szép, ha még nem nyílott ki. Fel lehetne sorolni az 
összes virágokat, ibolyát köztük főleg. A leány úgy szép, ha az: 
ibolyából van benne sok és nem a rúzsból“. —  „A gyöngédség és 
szeretet forrása, alakja törékeny“. — „A legszebb évek“. —  „Leány
nak születni már magában szép“. —  „Virág az élet viharában“. — 
„Sok függ tőle. A társadalom erkölcse a nő kezében van“. ■— „A 
világ legbájosabb teremtménye, amíg fiatal“. —  „Örülök, hogy leány 
lettem“. —  „A két nem közül a szebbik fajtához tartozik. Boldog 
vagyok, hogy lánynak születtem“.

A 16 évesek hasonlóan írnak: „A tavasz vidámsága“. —  „A 
tisztaság tükre és a szelidség lilioma“. —  „A legszebb az egész 
világon az életben ez a szakasz“. —  „A férfiak életének megédesí- 
tője". •— „Egy mindig mosolygó arcú, bájos egyéniség, aki minden
kin segit és akit mindenki szeret“. —  „Fesledező rózsabimbó és a 
jövő generáció megteremtője“.

A 17 évesek is kedvesen írnak: „Napsugár, vidámság“. ■—-  
„Liliom. Talán ezt mondhatnám helyébe. Ebben minden benne van“. 
— „A leánykor a nő életének mondhatni legszebb kora“. —  „Talán 
szentimentálisnak látszik, de igen: bimbó, amely még nem fejlődött 
ki, mert a kelyhe még zárt. De álmai, ábrándjai vannak. Amelyik 
bimbót megcsípte a dér, ápolni, védeni kell“ . —  „Aki az élettől 
nagyon sokat vár, sok jót, de ha nem kapja meg, belenyugszik sor
sába. Sokat tud tűrni“.

A 18 évesek között többen azt emelik ki, hogy a leány egyenlő 
értékű a fiúval, sőt értékesebb nála: „Van olyan értékes, mint a 
fiú s van olyan megbízható“. —  „A gyengébb nemhez tartozónak 
mondják, pedig néha erősebb, mint a férfi“. —  „Egyenrangú, sőt 
értékesebb a férfiaknál“. •— „Az Istennek kiváló teremtménye. Lel
kileg fölötte áll a fiúnak, mert a nő önzetlen, mindig csak adni sze
ret“. —  „Sokan fiúk szeretnének lenni. Ez mind buta locsogás, mert 
egy leánynál szebb hivatás senki elé nem néz“. ■—- „Valami egész 
más lelki világban élő valaki, mint a férfiak. Nagyon szeretnék a 
mai leányok munkavágyából és bár titkolt, de érzékeny lelkületéből 
valamit átplántálni a férfiak leikébe“.

A 19 évesek ilyen dicséreteket írnak: „Szeretet, béke, boldog
ságnak szétárasztója“. —  „A finomság, a gyöngédség, a vidámság, 
a tavasz tündére“. ■— „Az emberiség koronájának legszebb 
gyöngye“. •— „Tele van reményekkel. Ha egészséges, duzzadó élet
erői, ha szép, az kölcsönöz neki önbizalmat“.

A 20 évesek írják: „Fehér virágbimbó, amely rózsává feslik“. —  
„Tiszta, remegő, várakozó emberlélek“.



5. A  m a i  m o d e r n , s z a b a d , ö n á l l ó  l e á n y
d i c s é r e t e .

Majdnem minden életkorban akadt 1— 3% olyan felelet, mely 
arról szól, hogy a mai modern, szabad, önálló leány értékesebb, 
szebb és jobb a réginél. A modern leány művelt, sportkedvelő, a 
dolgozó nő —  írják többen.

„A házimunkák elvégzése a régi időkben csakis reá várt, a mai 
időkben a leányok éppen olyan műveltséget fejtenek ki, mint a fér
fiak" —  írja egy 13 éves leány.

A 14 évesek így írnak: ,,Regényekben és mindenütt lehet olvasni 
•és hallani, hogy milyen a mai leány. A házias leány mindinkább el
tűnik és előtérbe kerül a kereső, izmos, napbarnított bőrű sport- 
lady. Édesanyám véleménye szerint én is inkább tartozom az utób
biakhoz". —  ,,A mai lányok szerintem sokkal különbek, mint régen 
voltak; önállóbbak, műveltebbek". —  Igen érdekes a következő fele
let: „Közös megállapodás, hogy a mai leány léha, jobban érdekli a 
mozi, színház, fiúk, mint a házimunka. Sokszor elgondolkozom ezen 
s eszembe jut. hogy milyenek lehettek ősanyáink, mikor azok már 
16 éves korukban férjhez mentek? Addig zárdában nevelkedtek, jó 
formán nem is ismerték a világot s aztán férjhez mentek ahhoz, akit 
jóformán nem is ismertek. Viszont most a mai lány már jól megis
meri a világot mig férjhezmenésre kerül a sor s ahhoz mehet férjhez, 
akihez akar s akit már jól ismer, szeret“.

A 15 éveseknél ilyen feleletet nem kaptam.
A 16 évesek feleletei is érdekesek és a mai leányok egy részé

nek gondolkozását híven tükrözik vissza: „A mai lánynak egész 
más a felfogása és világnézete, mint a régi időkben. Szüleivel sokkal 
bizalmasabb. Jobban nehezednek reá is a gondok, mint régen. Ez 
hozza össze a családdal. A felnőttek mégis azért tartják rossznak, 
erkölcstelennek a mai leányt, mert amit eddig titokban csináltak a 
régiek, ma a szíve szerint cselekszi". —  „Hál’ Isten, ma már nem 
tartják a lányokat olyan szigorúan, mint eddig. Körülbelül már 
egyenrangú a fiúval. Van még egypár muja lány a világon, kik sem
mit sem mernek tenni, de már mind kevesebb“. —  „Szeretem a 
modern leánytípust, de csak az olyan értelemben vett modernet, aki 
meg tud a saiát lábán állni, aki önálló. Semmiesetre sem a kacér, 
üres, modern lányra gondolok“.

Meggyőző, öntudatos hangon írnak a 17 évesek: „A modérn 
élet lányát tekintem. Akinek nem a főzőkanál, a férj fogás, a kacér
kodás az egyedüli foglalkozása, hanem a szellemi emelkedés, a 
tanulás, a szunnyadó tehetségek kihasználása. A dolgozó nő nem 
robotos gép, hanem magasabbrendű lény, műveltségre törekszik. 
Egy szóval: ember". —  „Régen féltett virágszál. Ma felveszi a ver
senyt a férfiakkal. Otthoni körből kikerül és ott találjuk a tudomá
nyos könvvek előtt, íróasztalok mellett és általában ott, ahol eddig 
■csak férfit láttunk“. —  „Itt is különbség van a korban. Más a
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gondolkodásmódja egy 18 éves és egy bakfis lánynak. Mindig azt 
mondják: Hej, a mi korunkban ezt nem csinálták így, ilyenek, olya
nok a mai lányok. Nekem az a véleményem, hogy régente ősanyáink 
is éppen ilyenek voltak, de nem olyan nyiltan. Az tény, hogy fennen 
hangoztatja modernségét a mai lánytípus és a sok szabadsággal 
gyakran visszaél, de a miai lány a dolgozó lány és nem olyan tehetet
len, másra utalt. Én részben megértem a mai lányokat, részben nem“.. 
— ,,Egészen más, mint volt. Régebben alig tanult, inkább házimun
kával foglalkozott, a mai leány erre nem ér rá, versenyt tanul a 
fiú társaival“.

A 18 évesek írják: „Mostanában a leányok helyzete sokkal 
jobb, mint azelőtt volt, alkalmuk nyílt arra a pályára menni, amire 
akarnak. Nem kell oly sokat a házimunkával foglalkozni s vélemé
nyét is kimondhatja“. —  „Sokan ostromolnak bennünket, mond 
ván: Ja ! Ezek a modern lányok!' Pedig voltakép olyanok vagyunk, 
mint Éva anyánk idejében, csak más körülmények közé jutottunk. 
Ma már a fiúk vetélytársai vagyunk kenyérszerzés terén is". —  A 
mai modern leányszellem egyik típusának képviselője tesz önvallo
mást a következőkben: „Semmit sem rajongok a házasság gondola
táért. Talán még soha, akármilyen szerelmes voltam, arra nem gon
doltam, hogy a felesége legyek az illetőnek. Hozzákötni iaz életem 
valakihez, aki nekem mindenben parancsol, úgy érzem nem tudnám. 
Szeretnék független nő lenni, aki a maga ura. Mert meglehetősen 
modern gondolkodású vagyok. Nem törődöm a látszattal, előítéletek
kel élem a magam életét, teszem ami jól esik. Senki parancsait úgy
szólván nem teljesítem".

A 19 éveseknél nem találtam ilyen feleletet.
„A mai lánytípus egészen más, mint volt a régi, mert ennek 

egyetlen célja volt a férjhezmenés, ma pedig sokkal reálisabban gon
dolkoznak a lányok" •— írja egy 20 éves leány.

6. A  j ö v ő  é l e t  s z o l g á l a t a .

A jövő élet anyáinak, feleségeinek, hitvestársainak tekintette a 
leányokat 2— 6% . A legtöbb ilyen feleletet a 13 és 18 éveseknél kap
tam. A legkevesebb a 20 éveseknél volt.

A 13 évesek így válaszolnak: „Feladata az anya szerepének be
töltése, nem pedig, hogy divatbáb legyen“. —  „Ennek rendeltetése 
anyának lenni". —  „Azért van, hogy a fiú felesége legyen és hogy 
legyen a fiúnak szórakozó társa“. —  „A fiú választottja a földi 
életre". —  „Ezt a személyt én nagyon fontosnak tartom, mert más
kép nem tudna az ország gyarapodni".

A 14 évesek így írnak: „Nagy hivatás vár rá az életben. Tanul
mányai befejezése után minden lánynak az a célja, hogy férjhez 
menjen". —  „Arra van teremtve, hogy a férfi rabszolgája legyen“. 

«— ,,A leányok ma nagy részben kenyérkeresői pályára mennek, de,
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a helyük tulajdonképen a családban van“. —  „Isten a leányt felser
dülésével házastárssá, hitvessé anyává rendelte“. —  Leány nélkül 
nem lenne élet a földön, ezt már az első ember, Ádám is tapasztalta, 
mikor még nem volt élettársa“.

A 15 évesek írják: „A leánynak nagy és szent hivatása van: 
a család megalapítása, a jövő nemzedék nevelése". —  „Belőle lesz 
a nő, az édesanya és olyan érintetlennek kell lennie, mint egy har
matos liliomnak, mert ha kivetkőzik a női voltából, akkor már szinte 
állati". —  „Ma nincs a helyén, hivatalokban stb., mikor egyetlen 
célja az anyaság“.

„Minden leány hivatása a férjhezmenés. Bármennyire tagadja 
is, akár. De van akinek nincs eshetősége a férjhezmenésre s az akar 
rendszerint vénlány maradni“ —  írja egy 16 éves. Egy másik így ír: 
„Komoly, gyerekes, vagy álmadozó lény, ki családanyának van 
hivatva".

„Minden leány szeretne férjhezmenni“ —  olvassuk egy 17 
évesnél. —  „Nagyon sokféle van. Hál’ Istennek, a rossz fajtát, a 
démontípust mindjobban kiszorítja a szerény, házias, anyatípus, 
amelynek értékét és fölényét a démonnal és a divatbábbal szemben 
a férfiak is elismerik“ —  írja egy másik. -— Érdekes egy harmadik 
felelet: „Minden leánynak a vágya, hogy megtalálja azt a férfit, akit 
a sors neki rendelt. Olyan szerencsés ember, aki pont a neki valót 
találja, kevés van; olyan viszont, aki nem elégszik meg eggyel —  sok. 
Általában a mai lányokról elég rossz felfogás van elterjedve. Rész
ben a konzervatív öregek, részben a fiúk terjesztik el róluk, pedig 
a leány mindig olyan, milyennek a fiúk akarják. Ha mélyebben vizs
gáljuk a mai flappert, nála is megtaláljuk azt az érző kis húsdarabot, 
amit szívnek nevezünk".

A 18 éveseknél olvashatjuk: „Az élet hordozója, a férfi jó, vagy 
rossz irányítója". — „Nagy viták folynak a modern lányról. Én 
úgy érzem, mindig ugyanaz. Ideálja, álmai minden időben csak 
ugyanazok lehetnek: tiszta, csendes élet és a család". —  „Miaga e 
szó sok mindent rejteget. A leány az anyaságra született emberi 
lény. Ő a jövő generáció megteremtője".

„A szelídség, gyengédség mintaképe, ő a leendő családanya. 
Legalább is annak kellene lenni a leányoknál a legfőbb hivatásnak^ 
Sajnos, ma sokszor nem így van" —  írja egy 19 éves. Egy másik: 
„Az anyaság szent feladatára készülő ifjúság“.

Egy 20 éves így jellemzi a leányt: „Kíváncsi mindenre. Kíváncsi 
a holnapra, a saját életének folytatására. Sokat tervez, de azért nem 
ábrándozik. Szeretne már találkozni az ő párjával, de az igazival, 
akivel tökéletesen megértik egymást."
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7. A  t á r s a d a l o m n a k  é s  a f é r f i a k n a k  f o n t o s .

Mindazon feleleteket ide soroltam, melyek részint azt tartal
mazták, hogy a leányok a társadalom számára fontosak, vagy me
lyek a fiúk, férfiak szempontjából tartották őket fontosaknak, részint 
pedig azokat, melyek mint barátnőket tekintették a leányokat. 
Az ilyen feleletek általában 1— 3%  között váltakoztak.

A 13 évesek közül többen a fiúk szempontjából tekintették a 
leányokat: ,,Az én szememben a férfi nélkülözhetetlen eszköze“. —  
,,A fiú eszményképe.“ —  „A férfinak a legfontosabb.“ —  ,,Arra 
valók a mai világban, hogy a fiúkkal sétáljanak és bolondozzanak.“

A 14 évesek közül egyik igy ír: ,,Megértő barátnőnek, pajtás
nak“. —  Mások ismét a fiúk szempontjából tartják fontosaknak a 
leányt: ,,A leány igen fontos a társadalomban a fiúk részéről“. —  
„Arra való, hogy mulattassa a fiúkat és kedélyessé tegye a társal
gást.“

,,A férfi végzete.“ —  „Általában a fiúk ideálja, de csak akkor, 
ha megfelel a különböző kivánalmaknak“ —  írják a 15 évesek.

A 16 évesek közül a leányról, mint barátnőről ír az egyik: 
„Barátnőim nem nagyon vannak, de aki van, azt igazán szeretem 
és megértjük egymást“. — Egy másik a szükségességét hangsú
lyozza ki: „A leányok általában nem őszinték (így én is), de ked
vesek, jók és szükség van rájuk. Istenem, hát a férfiaknak . . .“

A 17 évesek így írnak: „A mai világban igen fontos szerepe 
van a leánynak. A közéletben ép úgy, mint a magánéletben“. —  
,,A fiúk támasza.“ —  „Nélkülözhetetlen az életben.“

„A társadalom kedvence, tiszteletet érdemel (többet).“ —  
„Isten azért teremtett bennünket, hogy elviselhetővé tegyük ¡az éle
tet a férfiaknak. Ők hamar csüggednek, vigasztalnunk kell őket; 
gyámoltalanok, szükségük van arra, hogy vezessük őket és szeres
sük őket“ —  Írják a 18 évesek.

A két 19 éves is a férfiak szempontjából értékeli a leányokat: 
„A férfiak gyámolítójuk“. —  „A szeretetével, finomságával meg
aranyozza a férfiak életét.“

A két 20 éves így ír: „A leány az élet nélkülözhetetlen szemé
lye“. -— „A férfinak nélkülözhetetlen társa.“

8. K í v á n s á g o k , e s z m é n y  r a j z o l á s .

A feleletek legnagyobb része ide tartozik. A 13 éveseknél ka
pott 19% az életévekkel együtt növekszik és a 20 éveseknél már 
46% -ra emelkedik.

A kívánságok hatalmas tömegét 10 csoportba rendeztem. A cso
portokat és az egyes életévekben a feleteknek köztük való megosz
lását az alábbi táblázat mutatja. A %-ok az egyes életévek összes 
felelteire vonatkoznak s nem pedig csupán a kívánságoknál szereplő 
feleletek számára.
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A táblázat mutatja, hogy a kívánságok nagyon megoszlanak 
és sok mindenre kiterjednek. Általában azonban mindvégig a leg
több azon kívánságok száma, melyek inkább a leányok lelki, erköl
csi életére vonatkoznak és magas erkölcsi ideálokat rajtolnak. Csak 
igen jelentéktelen kizárólag a külsőre irányuló kívánságok száma. 
A feleletek majdnem kivétel nélkül magas eszményt szeretnének a 
leányban látni s alig akad közöttük olyan, ki alacsonyabban rajzolja 
meg a leányideál képét. Meglehetősen sok azon feletek száma is, 
melyek a leányok háziasságát hangsúlyozzák ki. Érdekes, hogy a 
legkevesebb ilyen kívánságot a 17— 18 éveseknél találtam.

Nézzük az egyes csoportokat külön-külön.
a) K edves, szelíd, szerény, megértő, vidám. Ezek minden élet

korban a legtöbbször előforduló kívánságok. Érthető, hiszen ezek 
azok ‘az alaptulajdonságok, melyeket mindenki keres egy fiatal 
leányban. Az ilyen kívánságok az egyes életkorok összes feleletei
hez viszonyítva 6— 19%-ot tesznek ki. Legkevesebb ilyen kívánság 
szerepel a 13 éveseknél s a legtöbb a 19 éveseknél. Közben kisebb, 
nagyobb hullámzást tapasztalhatunk.

A 13 évesek így írnak: ,,A leány akkor szép, ha szerény és ko
moly“. —  „Ha vidám és huncut, akkor szeretem.“ —  „Akkor szép, 
ha kedves és szerény és nem akar nagyvilági lány lenni,“

A 14 éveseknél olvassuk: „Mindig tartózkodó, kedves legyen. 
És olyan, hogy meg tudja magát mindenkivel szerettetni.“ —  Le
gyen igazi leány; jó modorú, kedves stb.“ —  „Legyen kedves, élénk, 
mindamellett nehezen megközelíthető.“ —  „Legyen szerény. Sokkal 
jobban tud érvényesülni egy szerény és szolid leányka, mint aki azt 
akarja, hogy körülötte forogjon a világ.“ —  „Egy fiúval és minden
kivel legyen kedves, még akkor is, ha nem is szereti azt az illetőt.“ 
-— „Kedves, szerény, házias az én leányideálom. Nem olyan vad, 
fiús, mint a mai modern leányok; de nem is olyan, aki csak kötni és
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rántást keverni tud ( ez is szükséges), de ad ott alk alomb an a tá rsa-  
Ságban sem járat lan és érdekesen tud szórak oz tatni m ás ok at.“ —  
„A  leány legyen szelíd, de azért nem tú lságos an szende, lehe t ecjy  
kicsit é lénk.“ —  „ H a leány ró l v an szó, az ember maga e lő tt lá t egy  
kedves, mindig m osolygó egyén t, aki szü leinek s mindenkinek az  
örömére van.“ —  „ E g y  leány lelke legyen fehé r, mint a hó. Mindig  
m osolygó, vidám , hogy felvidí tson mindenki t, aki körü lö tte é l.“

A 15 évesek írják: „Minden leányban kell, hogy valami gyen
géd báj legyen. Minden leány rendelkezik valamivel, ami kedvessé 
teszi.“ —  „Az igazi leány szelíd, szerény, nem szereti a feltűnése
ket, de azért megvan benne a hiúság, nem engedi bántani az önérze
tét.“ —  „Az emberiség egyik neme, melynek fölséges hivatása van. 
A leány legyen finom, szelid és már öntudatos életének elején 
készüljön hivatására. A leány egészen titokzatos lelkivilággal bír, 
jobban megérez mindent.“ —  „Csak a szelíd, csöndes, jószívű leá
nyokat szeretem és tartom a nő eszményképének. Nagyon vissza
tetszők a kifestett, kacér nők,“ -— Komolysága miatt külön ki kell 
emelnem a következő kívánságot: „Mindig gondoljon arra, hogy. 
leány. Legyen szerény, házias és amelyik kereső pályára megy, az 
kötelességét híven teljesítse, hogy ne mondhassák azt, hogy a nők 
nem jó munkaerők. Társaságban ne akarjon feltűnni hangos beszéd
del, ruhával és viselkedésével, mert az ilyen leányt sohasem veszi 
el feleségül olyan férfi, aki megértő feleséget és jó anyát akar.“ —  
Az egyik önmagára vonatkoztatja a kívánságát: „Nagyon szeret
ném, ha én egy ideális lelkű leány lennék, akit minden körébe tar
tozó egyén kedvesnek tart“. —- „Hát erről igazán nem tudom mit 
írjak. Amerre megy az ember, mindenütt talál leányokat, tehát 
csakis mint egyéni lehet a véleményem. Nem szeretem az olyan leá
nyokat, akik minden fiúnak tetszeni akarnak, vagy igen affektálnak. 
Sokkal illőbb egy leányhoz a szerénység.“

A 16 évesek kívánságai, eszményrajzai közül jellemzésül ki
emelem a következőket: „Legyen a gyengédség, szeretet, jószívűség 
jelképe, nem pedig olyan divatbáb, mint amilyen ma.“ —  „Egy 
leány legyen szerény, de azért ne legyen olyan, hogy ne lehessen 
beszélni vele.“ —  „Az ideális leány ritka. Soha nem feltűnő. Soha 
nem hangoskodik. Szavatartó és szelíd. Nem viselkedik kíméletle
nül és tapintatlanul.“ —  „Legyen mindig vig és virgonc és gyere
kes, akármilyen öreg.“ —  „Mindig egy vidám, napsugaras, szerete- 
tet kisugárzó személy jut eszembe, aki mindenkinek boldogsága. 
Tudom, hogy nem minden leány ilyen, de én szeretnék és akarok is 
ilyen lenni.“

A 17 éveseknél a következőket olvashatjuk: „Egy leány csak 
akkor lesz helyes úrileány, ha nem vad, megértő, mással kedvesen 
bánik.“ —  „A leány legyen türelmes, megértő, jószívű, kedves, nem 
gúnyolódó s igyekezzék arra, hogy majd egykor szerető, finom
lelkű feleség váljék belőle, kit nemcsak szeretnek, de a rokonok és 
ismerősök becsülését is m e g n y e r j e . „ E z  p kérdés olyan, amelyre
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válaszolni nehéz. Egy leány mindig legyen szerény, tartózkodó. So
hase mutassa úgy az érzelmeit, különösen egy férfival szemben. Egy 
ideális leány előttem az, aki Istenben bízó, szelíd, megelégedett. 
Talán ez azért van, mert én magam is komoly vagyok.“ —  „A leány 
legyen kedves, szerény, szelíd, de mégis életrevaló egész ember. 
Intelligens, tudjon főzni, legyen szerény. Fő a tisztasága a lelkének. 
A leánybarátnők rendszerint nem őszinték.“ —  „A mai leány sze
reti hajhászni az úgynevezett flapper-típust, pedig ha ez nem vele
született, nagyon nagy fáradságába kerül. Mindenesetre legyen 
mindenki mindig vidám, élénk, sportoljon, sétáljon, olvasson, csak 
kézimunkával ne nagyon rontsa a szemét, hiszen olcsó pénzért min
dent megkap.“

A 18 évesek így írnak: „Kedves, finom, tiszta lélek. Vidámsá
got, szeretetet visz magával mindenüvé. Lehet az ellenkezője is, de 
az nem kedvező. A leány hivatása szükségessé teszi, hogy megértő, 
szerető, gondos, elnéző és jó legyen.“ —  Kiemelésre érdemes a kö
vetkező kívánság: „Legyünk leányok százszázalékig. Lélekben, test
ben romlatlanok. Legyünk tartózkodók és mindenek felett szeré
nyek. Ilyen szót: .szerény' —  alig lehet a mai világban kimondani. 
Ez egyszerűen nem divat. Pedig csúnyábbat nem tudok elképzelni, 
mint egy öntelt, dicsekvő, szerénytelen fiatal leányt. De mindenek 
felett legyen a leány jókedvű; törekednünk kell a szellemességre. 
A külső csak észrevétel, fölkelti a figyelmet, de. a szellemesség le
köti az érdeklődőt. Legyen a leány erkölcsös, finom, ne törekedjék 
sem külsőségben, sem szokásokban férfias lenni. Készüljön minden 
leány az anyaságra, foglalkozzon sokat gyermekekkel, tanulmá
nyozza a gyermek pszichéjét. Próbálja megérteni őket. Ez szórako
zást, ismeretgyüjtést és minden felett szeretetet ébreszt bennünk a 
gyermek iránt."

A 19 éveseknél olvashatjuk: „Az ideális leánytípus az, aki még 
a 48-as felfogást követi. Fiúkkal nem pajtáskodik. Szerény, nem 
öltözik s nem viselkedik feltűnően. Leánytársaságban jól érzi ma
gát.“ —  „Minden leányban keresem a kedveset és azt hiszem kicsit 
túl szigorú vagyok a véleményeim megalkotásában. Csak akkor tet
szik nekem egy leány, ha szőke és mondhatnám egészen gyerekes, 
olyan kis Ciliké-típus." -—- „Ha szerény, kedves és okos, akkor jó, 
ha ellenkező, akkor rémes!" —  „Ha tiszta, bájos, kedves, vidám, 
kacagó (és nem túl hangos), akkor igazán megérdemli, hogy sze
ressék és becsüljék is.“

A 20 évesek kívánságai közül olvashatjuk: „M ár maga ez a 
szó is mit fejez ki? Gondoljuk csak meg. Valami olyan gyöngéd, 
meleg érzés sugárzik, áramlik e szóból. Igen! Ez a leány. Ezt az 
érzést ápolni, fejleszteni kell magunkban. Végül pedig erősíteni, 
hogy leendő hivatásunknak kellőképen megfelelhessünk.“ —  „Sze
rintem két típus. Egyik a régebbi gondolkodású, szerény, kedves, a 
másik a modern, túlságosan nyegle. Az első az ideálom.“ —  „Nem 
szeretem a modern leányokat, mert én sem tartom magam annak,
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de azért a régi gondolkodásúakat sem. Értsen mindenhez, ami szük
séges ebben az életben. Legyen mélyen érző, jószívű, szerény leány. 
■A mások segítségére mindig ott legyen,“

b) Erkölcsös, vallásos, becsületes, őszinte. Az ilyen kívánságok 
4— 11-5% között ingadoznak. A legkevesebb ( 4 %)  a 14 éves kor
ban, a legtöbb (11:5%)  a 19 éves korban.

Nézzük az egyes feleleteket.
A 13 évesek írják: „Fontos szerepe van a családi életben. 

A leány akkor tökéletes, ha erkölcsös, mindig vidám s nem titko
lódzó.“ —  „A leány akkor szép, ha őszinte, ha nem mondja magát 
fiatalabbnak,. vagy öregebbnek s nem barátkozik korán fiúkkal.“ —- 
„Leánynak tiszta erkölcs, finomság, tisztaság a főerénye.“

A 14 évesek így írnak: „A tiszta, nemes, érintetlen leánynál 
vonzóbbat, kedvesebbet nem tudok elképzelni.“ —  „A leány legyen 
erényes, vigyázzon, hogy ne túlozzon a külsőségekben és ne essen 
bele a mai erkölcstelen világ helytelenségeibe.“ —  „Egy leánynak 
tisztának, ártatlannak kell lennie. A mai világban, sajnos, a tiszta, 
nemes és jólelkű leány kevés. Én nagyon szeretnék ilyen lenni, bár 
tudom, hogy nem állok közel hozzá.“ — „A leány legyen jó, tiszta
erkölcsű, szive mindig szeretettel legyen tele. A mai leány azonban 
más típusú. A dolgozó nő-típus, aki az élet robotéban elfelejti, hogy 
őneki az a hivatása, hogy boldogítson valakit. Ma a tiszta erkölcsöt 
nehéz megtartani,“ —  „Legyen mindig őszinte és tartózkodó. Nem 
mint a mai modern leányok, hogy alig születtek meg és már fiúval 
korzóznak. Legyen mindig szerény és ne tüntessen szépségével.“ 

A 15 évesek feleleteinél olvashatjuk: „Fiatal és üde lélek; nem 
a szépsége, hanem lelke tisztasága fontos.“ —  „Szűz Máriát kell 
példaképül választania.“ —  „Mintaképe a Szűzanya, megfontolt, 
nem léha és megőrzi érintetlenségét és vallásos is.“ ■— „Legyen 
tiszta, fehér liliomszál.“ —  „Mint leány teljesen tiszta és érintetlen 
akarok maradni. Magasságban akarok állni, hogy a férfi áhítattal 
tekintsen reám. Szeretném, ha minden leány ügyelne tisztaságára. 
Akkor a férfiak is jobban megbecsülnék őket.“

A 16 évesek: „Leány szón mindig valami tiszta, szép leányra 
gondolok. Meggyőződésem azonban az, hogy az ilyen leány kevés. 
Az igazi leány legyen tiszta, szent eszményi, akire csak tisztelettel 
lehet felnézni s ne süllyedjen le a piszokba.“ —  „Érintetlennek és 
tisztának ke'l lennie, mert csak úgy van értéke a férfiak előtt.“ —- 
„Legyen házias, mindig szemérmes, ne kacérkodjon és ne flörtöl
jön.“ —  „Legyen tiszta, mint a liliom, de legyen erélyes, tudjon a 
helyzetekhez alkalmazkodni, de legyen 100%-ig nő s találja meg 
hivatását a családban, mint anya és feleség.“ —  „Azt hiszem ma 
ennek egész más értelme van, mint volt azelőtt. Pedig milyen szép 
volt a középkori nő életfelfogása, gondolatvilága. Nem azt akarom 
ezzel mondani, hogy legyen a leány ismét olyan zárkózott, mint volt 
akkor, hanem az alapvető túlajdonságokat, az üdeséget, szerénysé
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get, tisztaságot ne igyekezzék kiirtani leikéből, hanem megtartani és 
beleállítani a mai kor keretébe.“

A 17 évesek kívánságai: ,,Mindenkor a tisztaság, gyengédség 
mintaképe legyen. Otthon igyekezzék a család jóságos angyala és 
kisebb testvéreinek gyámola lenni.“ —  „Leánynak legfontosabb, 
hogy vallásos és erkölcsös legyen. Leánylélek ekkor a legszebb. Egy 
leánynak nem szabad, hogy kacér, kihívó, feltűnő legyen. Azért nem 
szabad, hogy elzárkózzon a világtól, mivel vallásos és erkölcsös. 
Leánynak úgy kell lelkileg fejlődni, hogy egy jobb nemzedéket nevel
jen majd.“ —  „A leány élete nyitott könyv legyen. Bármikor lehes
sen olvasni belőle. Ne legyenek olyan titkai, amelyet szégyelnie 
kellene.“

A 18 évesek írják: „Legyen mindig olyan, amilyennek a jó 
Isten megteremtette. Szerény, vallásos és hazát nagyon szerető 
leány.“ —  „Úrileány nem jár éjjel egyedül az utcán.“ —  „Olyan 
legyen, mint a fehér liliom, mely csak egynek, az igazi férfinak (val
lásos, családias, komoly férjnek) illatozik.“ —  „A leány legyen lé
lekben és testben tiszta. Vallásos, őszinte, becsületes, kellő kritikája 
legyen és mindig tudjon a tényeken keresztül látni.“ —  „Legyen 
erkölcsös, ne legyen játékszere a férfiaknak, tudjon lemondani, mert 
boldog máskép nem lehet.“

A 19 évesek írják: „A leány eszményképe lehet másoknak, ha 
tisztán és lélekkel él.“ —  „A tiszta, ártatlan, de kellő tudással ren
delkező leány az eszményem és magam is ilyen szeretnék lenni.“ —  
„Mindig tisztalelkű legyen, mert egy leánynak az a legnagyobb kin
cse, sajnos, ma már teljesen feledésbe megy a tisztalelkűség.“

A 20 évesek így írnak: „A leány mindig büszkesége a társada
lomnak, ki környezetét elárasztja örömmel, vidámsággal s mások 
szomorúságának enyhítője. De szeretném, ha az egész leánytáborról 
ezt lehetne mondani.“ —  „Legyen vallásos. Ebben azt hiszem min
den benne van. Mert ebből fakad az összes szép és jó, nemes tulaj
donság, ami egy leányra vár az életben.

c) H ázias, a régebbi leány típus. Minden korban akadt olyan, 
ki a háziasságot kívánta meg a leánytól. A legkevesebb ilyen kíván
ság D/2 % ) a 17 éveseknél akadt, míg a legtöbb (5%)  a 20 éve
seknél.

Az ilyen kívánságok közül a következőket említem fel: „Házias 
legyen és ne flancnak éljen, de szeret flancolni.“ (13 é.) •—- 
„A leány legyen házias, művelt és jókedvű.“ (14 é.) —  „A leány 
legyen házias. Ebben nagyon is konzervatív vagyak és elítélem a 
leányok más helytelen felfogását.“ (15 é.) —  „Szeretem az egy
szerű, józangondolkodású és házias leányokat. Sokszor nem tudom 
megérteni a mindig táncot és mu'atságot hajhászó magamkorabeli 
leányokat.“ (16 é.) —  „A leány legyen házias, kedves, mindenütt 
legyen a napsugár, igazi hivatása a férjhezmenés, ezért a mostani 
kenyérkereső nőket, akik nem szorulnak rá, el kellene bocsátani ál
lásukból, hogy helyükbe férfiak kerülhessenek és így a lányok férj
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hez mehessenek.“ (17 é.) —  „Ne akarjon a férfiakkal versenyezni, 
legyen szelíd, házias, finom és gyengéd.“ (19 é.)

d) R en d e s , tiszta, bájos és fiatal. Inkább a fiatalabb leányok 
között találtam V2— 2% -bán ilyen feleletet, mely nem annyira a 
belső, mint inkább a külső tulajdonságokra irányul. így pl.: „A leány 
csak akkor szép én szerintem, hogyha tiszta, egyszóval nett és mű
velt.“ —  ,,Ha egy leány rendes, tiszta, keze, haja jól gondozott, ha 
nem szép is, mindenkire jó benyomást tesz.“ —  „Addig szép, míg 
fiatal.“ (13 é.) — „Csak akkor igazi lány valaki, ha rendes, tiszta 
és jó.“ —  „A leánynál nagyon fontos, hogy tiszta, rendes és bájos 
legyen. Jól tudjon társaságban mozogni.“ —  „Minél fiatalabb, annál 
helyesebb.“ (14 é.) —  „Nagyon szeretem a szép leányokat és el 
tudok bennük gyönyörködni irigység nélkül, mert miagam nem va
gyok szép.“ (15 é.) —  „Mindig csinos és bájos legyen.“ (20 é.)

e) A  leányhoz illő, term észetes , női m éltóságához méltó.
Ilyen kívánságokat 1— 3:5%-ban találtam. A legtöbbet —

3 ’5% -ot —  a 18 éveseknél.
Nézzünk egy-két példát: „Viselkedjen mindig úgy, ahogy 

hozzá illik.“ (13 é.) —  „Természetes legyen, ne affektáljon. Ne le
gyen beképzelt.“ —  „Csak az a leány, aki igazán úgy viselkedik, 
mint egy leányhoz méltó, aki nem űzi ezeket a modern dolgokat.“ 
(14 é.) —  „Mindenkor tartsa meg női méltóságát.“ (15 é.) —  „Le
gyen mindig méltó a leány névre.“ —  „A leány őrizze meg mindig 
fensőbbségét a férfival szemben, legyen kedves és közvetlen, de 
vigyázzon, hogy a férfi sohse menjen túl a határon és érezze mindig 
a tiszteletet a leány iránt.“ (16 é.) —  „Minden leány önérzetében 
legyen leány, mert, sajnos, nagyon sok leány van, aki megfeledke
zik a nő szép hivatásáról és ferde utakat keres.“ (17 é.) —  „Legyen 
szelíd és büszke arra, hogy leány.“ —  „Mindig büszke legyen a 
férfival szemben, de megértő a férjével.“ (18 é.) —  „Ha leánynak 
született valaki, akkor igyekezzék az ezzel járó méltóságát megtar
tani s ne viselkedjék úgy. hogy a férfiak úgy bánhassanak velük, 
mint valami alantas lénnyel. Pedig, sajnos, a mai világban már na
gyon rossz hírük van a leányoknak s ez legjobban azoknak fáj, akik 
finomak és nőiesek.“ (20 é.)

f) E rő s , önálló, kom oly, m indenütt m egállja a helyét. Az ilyen 
kívánságok legnagyobb számban (4— 5% ) a 18— 19 éveseknél for
dulnak elő. Az érdekes és a mai időkre igen jellemző kívánságok és 
eszmények közül felemlítem a következőket:

„A mai leány típusa a dolgozó és sportoló leány, aki mindenütt 
megállja a helyét.“ (13 é.) —  „A mai leány ideálja az erős, önálló, 
de nőies lélek, ki minden gondja mellett is szeretetreméltó és vidám 
jelenség.“ —  „Ideális leánytípusom, aki komoly és amennyire kell 
modern és a szerénység teszi azt hiszem a legszebbé.“ (14 é.) —  
„A mai leányok általában önálló életre törekszenek. Ezt, azt hiszem, 
egy bizonyos fokig meg is kell nekik adni. Csak sokan aztán túl
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zásba viszik. Legyen a leány önálló és felvilágosult, ne olyan hamu
pipőke, mint anyáink és nagyanyáink idejében.“ —  „Legyen ön
tudatos, független.“ —  A mai kor lelke szólal meg a következő kí
vánságban: „Nehéz megmondani, ki az igazi, mély értelemben vett 
leány. Talán az előttünk levő generáció leányai, kiknek belső életük 
és értékeik mélyek, tudatosak. A modern idők leányát, a ,mai leányt* 
a rúzsos, cigarett és szabad életet élő leánynak állítják be. Igaz, 
hogy a modern kor sokkal több szabadságot, jogot adott a leány
nak, azonban sokkal több a kötelessége és nem tudom egész ember
nek tartani azt a leányt, aki a mai idők mélységét fel ne tudná 
fogni. Az igazi mai leány, az öntudatos (de nem a közszájon forgó 
értelemben), mély életet élő, életbe belelátó, halált látó, Istent látó 
ember.“ (17 é.) —  „A mai modern leányok viselkedése komoly, 
■öntudatos és szolgálatra kész. Ne legyenek a mai leányok félérté
kek, hanem tettrekészek, bátrak és vidámak.“ (18 é.) —  A leány
eszményt így rajzolja meg egy 20 éves: „Fény, derű, napsugár a 
családban, bátor, erős harcos az életben“.

g) T an uljon , dolgozzon, szorgalm as leg y en , szól egy pár kíván
ság. Ilyent a 9— 20 éves korban nem találtam.

Például felhozom a következő kívánságokat: „Szorgalmas, dol
gos, jó magyar legyen, hogy ezt továbbítani tudja.“ (14 é.) —  „A 
mai világban nagyon fontos, hogy egy leány dolgozzon, mert most 
az már nem létezik, hogy pl., ha elvégezte tanulmányait, akkor ül 
addig, amíg férjhez megy. Otthon viszont segítsen a házimunká
ban.“ (15 é.) —  „A leány képezze ki magát mindenben, de tudását 
ne érvényesítse férfiaknak való pályákon“ —  írja egy 16 éves. —  
„Tanuljon, képezze ki magát, de nem szabad elfelejtenie, hogy a fő 
hivatása az otthon megteremtése.“ (17 é.) —  „A modern gyermek
nek, kivált a leánynak nincs is gyermekkora. Korán megismeri az 
életet és társadalmi helyzetének megfelelően részt vesz abban. A mai 
leány-típusok közül az amerikai szabad flapper nekem nem tetszik, 
mert túl szabad; az európai leányok a dolgozó nők és házias típusa 
közül nekem leányídeálom a dolgozó, valamilyen célt, hivatást szem 
előtt tartó, sportoló, de a szép szórakozásokért is lelkesedni tudó 
nő.“ (18 é.)

h) P éld a k ép , eszm én y  leg y en . Elég sok kívánság tartalmazza 
azt, hogy a leány mindig eszmény legyen. y2— 3%-ban találtam 
ilyen, ezt különösebben kihangsúlyozó feleletet. A feleletek száma 
az életévekkel együtt növekedést mutat. így a 13 éveseknél y2 %. 
a 19— 20 éveseknél pedig 3%  volt a feleletek száma.

Lássunk egy pár példát: „Legyen mindig példakép.“ (13 é.) —  
„A leánynak mindig mintaképnek kell lennie és mindent szívből kell 
tennie.“ (14 é.) —  „A leány mindig bizonyos magaslaton álljon, 
legyen a férfi számára elérhetetlen úgy, hogy az minden leányban 
földöntúli eszményképet lásson.“ (15 é.) -— „Legyen mindig a ne
mes férfiúi ideál, aki ránéz, az megtisztuljon,“ (20 é.)

i) N e m  túlságosan m o d ern , nőies, tartózkodó , m egfon tolt. A
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kívánságok igen jelentékeny részét képezik ezek a feleletek. Általá
ban 1— 7%-ban adtak a leányok ilyen feleleteket. A 13 éveseknél 
ilyen kívánságok nincsenek. A legtöbben a 18— 20 éves korokban 
fejeztek ki ilyen kívánságokat. A kívánságok száma hullámzást 
mutat.

Lássuk a kívánságokat: A 14 évesek így írnak: „Sok társnőm
mel ellentétben nem akarok az úgynevezett fiús leány lenni. Szeret
nék nőies, és hát szép lenni.“ —  „A mai leány ideál a fiús leány, aki 
a fiúnak a pajtása. Habár elég modern vagyok, mégis jobban szere
tem a nőies leányokat.“ —  „Minden leánynak tartózkodónak és 
meggondoltalak kell lenni. Nem szabad túlságosan modernnek lenni, 
mert ez nem finom lelkületre vall."

A 15 éveseknél olvassuk: ,,Ha nem nadrág-vadász.“ —  „Na
gyon szép szó. De csak annak szól, aki igazán leány. Nem a mai 
fiús, hiú, páváskodó nőszemélyek-“

..Ne akarja utánozni a férfiakat, legyen nőies.“ —  „Aki még 
fiatal leány, legyen igazán leányos. Nem egészséges a túl fiús leány, 
viszont a nagy szentimentalizmus sem szükséges, arany középút.“ 
—  „Leány legyen leány. Nem egy elfajult fiú, sem egy férfias nő, 
hanem leány: nőies, amellett művelt, önálló, okos, céltudatos. Nem 
szeretem azokat a mai modern leányokat. Azok meg nem modernek, 
csak akarnak lenni és túlozzák a dolgot. Folyton problémáik van
nak, olyanok, amik mindig is voltak, csakhogy most fennhangon tár
gyalják“ —  írja az egyik igen jellemzően. —  „A nagyon modern 
leány nekem nem tetszik. Bizonyos mértékben kell a leánynak mo
dernnek lenni, de azt túlzásba ne vigye. Nekem nagyon tetszik a 
németeknek a felfogása, mely szerint a leányban az igazi jót kell 
elsősorban becsülni s nem pedig, hogy, hogy kozmetikázza magát 
vagy ehhez hasonlót. Természetesen kell haladnia a korral, kell 
mindent csinálnia, amit a modern élet megkövetel tőle, de nem sza
bad azt annyira túlzásba vinni, hogy az igazi szép és jó élet után 
ne legyen meg a vágya“ —  írják a l ó  évesek.

A 17 évesek írják: „Szerintem egy leány ne legyen úgynevezett 
túl modern, ne akarjon teljesen önállóan cselekedni, hanem mindig 
hallgassa meg szülői tanácsát. De viszont maradi se legyen.“ —  
„A leány legyen olyan, amilyennek őt az isteni gondolat megalkotta, 
ne akarjon kivetkőzni eredetiségéből divat és miegymás kedvéért..
A leány legyen leány.“ ----„Tiszta virág. Legyen finom és egyszerű,
napsugara szüleinek s embertársainak. De legyen leány s ne akarja 
a természetet fiús viselkedésével meghazudtolni.“

A 18 évesek kívánságai: „Maradjon leány és ne vegyen fel 
fiús szokásokat; ne nagyon fesse magát, mert ez inkább asszonyok
nak való. Gondolkozzék komolyan és nőiesen, csak igy nyerheti el 
mások tiszteletét.“ —  „A leány őrizze meg mindig frissességét, ár
tatlanságát. Legyen leány. Ne akarjon a divat után rohanva, fiús 
allűröket felvenni. A régi világ leánya ugyan kihalt, helyébe edzet
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tebb, erősebb, munkabíróbb leány került, de nem szabad hiányoznia 
belőle az idealizmusnak.“

A 19 éves így ír: „A leány legyen finom, törékeny, nem szere
tem az úgynevezett fiús leányokat, ne pajtásnak tekintse a fiút, de 
tartózkodjon tőle. Nem kell lekicsinyelni a férjhezmenést, minden 
leánynak, ez a rendeltetése.“

A 20 éveseknél találjuk: „Ne legyen ultramodern, maradjon 
meg a nőiesség keretei között.“ —- „Ne legyen túlságosan modern! 
De azért lehet bátor, szókimondó. Legyen a férfiakkal szemben tar
tózkodó és nagyon óvatos. Ne törekedjen erősen arra, hogy pl. tár
saságban feltűnő legyen.“

j)  M odern. A kívánságok utolsó csoportját képezik azok a fele
letek, melyek a modernséget kívánják meg a leányoktól. Ilyen fele
leteket a 13 éves korban nem találtam. A 14— 19 éves korokban 
1/2— 3% között ingadoznak a modernséget kívánó feleletek.

Lássunk belőlük egy párat.
„Modern legyen, de amellett házias.“ (14 é.) —  „Modern élet, 

diploma, egyéni szabadság konzervatív alapon.“ (15 é.) —  „A 
leány legyen minden tekintetben modern és szeresse a férfiakat.“ —  
„Szerintem oly mindegy máma, hogy valaki leány vagy fiú, s sze
retném, ha ezt mindenki megértené. És nem lenne oly nagy különb
ség fiú és leány között. Sok mindennek elejét lehetne venni, ha nem 
tekintenék a leányokat olyan nebántsd virágoknak. Szeretném, ha 
okosan  együtt nevelnék a fiúkat a leányokkal.“ (16 é.) —  „Szeret
nék modern leány lenni, de nem minden tekintetben. Nem olyan, 
akire általában mondják, modern. A műveltsége legyen modern, de 
modora inkább nem.“ (17 é.) —  „Legyen modern, de a szó nemes 
értelmében: kötelességteljesítő, aki vállalja és helyt áll a rábízott 
feladatért és életét oda tudja állítani Isten szolgálatába.“ (18 é.) 
—  „Ha leányokról akarunk beszélni, azt hiszem, azoknak nagyon 
sokféle típusát lehetne megkülönböztetni. Modern leánynak tartom, 
aki halad a korral. Tehát nem értem alatta azokat, kik kifestve, ki- 
pingálva járnak mindennap másvalakivel randevúra, kik belevetik 
magukat a pesti élet forgatagába, nem tekintve sem morált, sem 
mást. A mai leánynak a konzervatív eszméket részben el kell 
hagyni.“ (19 é.)

9. Á l t a l á n o s  f e l e l e t e k .

Az egyik felsorolt csoportba sem tartozó általános feleletek, 
meghatározások száma a különböző életévekben hullámzóan változó
képet mutat. Legkevesebb a 19 éveseknél (2.5%) ,  legtöbb a 15 és 
20 éveseknél (10%) .

Az idetartozó feleletek közül az egyes életévekből felemlítem 
a következőket:

13 évesek: „Az egyik emberi nem. Mikor még fiatal.“ —  „A 
család sarja, amely szoknyában jár.“ —  „Érdekes?! Magamról nem
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tudok írni,“ — Véleményt nem tudok mondani, mert az vagyok.“
—  „Nő és gyermek közti átmenet.“ —  „A leány az, aki nem tud 
nagy tetteket véghezvinni, nem tud harcolni, ellenben szerénység
gel, szívjósággal meg tudja nyerni a maga számára azt, akit akar. 
A leány lehet őrangyal, de lehet démon is.“

A 14 éveseknél olvashatjuk: „A leány egy nőnemű személy.'“
—  „Fiatal nő, már nem gyermek, de még nem teljesen felnőtt.“ —  
„A leány magában szép és tiszta szó és azt jelenti, hogy még nem 
volt senkivel se semmi dolga, még tiszta és ártatlan.“ —  „A leány
ból lesz majd a nő.“ —  „A fiúval kapcsolatban van.“ —  „Van ked
ves, őszinte, van rossz, ravasz, tettető.“ —  „Tehát nem fiú. Sokan 
ma összetévesztik.“ —  „A leányt már külsejéről meg [ehet állapítani, 
hogy az melyik osztályba tartozik. De ez se mindig biztos, mert a 
látszat sokszor csal és olyan szenteskedő nyám-nyám leányról derül 
ki legtöbbször, hogy milyen dolgokat visz végbe.“

A 15'évesek írják: „Én magam is leány vagyok, tehát nincs ki
zárva, hogy elfogult vagyok társaimmal szemben. Vannak közöttük, 
akik igazi barátnők, mondhatnám védő angyalok, de viszont van
nak, akik —  ha szabad lesz így mondanom —  kétszínűnk. Szemben 
kedvesek, előzékenyek, a hátunk mögött pedig tücsköt, bogarat ösz- 
szehordanak. Bizony ennél komolyabb dologgal is foglalkozhatná
nak.“ —  „Ez egy olyán tág fogalom, mit sokan akartak már meg
határozni, de nem sikerült.“ —  „A mai leányok gondokkal küzdő 
családok tagjai. Viselkedésük sokszor kedves, szerény, de van aki
ket a mozik hatása megront és üres leikűekké, tartalmatlanokká 
lesz.“

16 évesek: „A leány attól függ, hogy honnan kerül ki, milyen 
rétegből, sőt milyen szülők gyermeke, más és más.“ —  „A mai 
leányokat nagyon hamar elítélik. Könnyen rámondják, hogy léha, 
stb., pedig szerintem a hiba nem a leányokban keresendő, hanem a 
férfiakban (persze kivétel is van).“

A 17 éveseknél olvassuk: „Félig kinyílt bimbó!“ —  „Ábrán
dozni szerető, de azért reális érzékkeel is bír." —  „A természet tör
vényei szerint még tiszta nő, általában férjhez nem ment nő.“ —  
„Szőke, barna, fekete, vörös, karcsú  ̂ trampli.“ —  „Mi is azok va
gyunk; még nem határozott kialakult egyéniség, előkészület a hiva
tásra.“ —  „Ezekről nem tudok véleményt alkotni és mondani, mert 
én is az vagyok, és ha egy másik leányra rosszat mondok, bánt a 
lelkiismeret még akkor is, ha az tényleg igaz. Én 17 éves vagyok 
és nagyon változó lelkületű.“

18 évesek: „Ma nagyon sok van. Ez is baj, hogy többen van
nak, mint a férfiak. És mégis a születésük számát nézve, azt látjuk, 
hogy több leány születik, mint fiú.“ —  „Magam is az vagyok, tehát 
rossz véleményt nem írok erről a nemről. A fiúk erre a kérdésre 
jobban tudnának felelni.“ —  „Ha öntudatos és széplelkű, akkor 
Isten ajándéka, de ha önkényeskedő, félrenevelt és magán nem tud 
uralkodni, környezetének csak teher.“
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19 évesek: „Még ki nem forrott nő.“ —  „Ezt a szót és fogal

mat minden illetékesnek jobban kellene értékelni és megbecsülni.“ 
—  „Ha felületes, akkor affektál, feltűnni kíván, ha mélylelkű, sze
ret és csalódik.“

20 évesek:,. Nem vagyok modern leány!“ —  „Sajnos, én nem 
vagyok olyan, mint a mai leányok. Élhetetlennek tartanak és elma
radottnak, ez rosszul esik.“ —  „Vagy virágházban nevelt nebánts- 
virág, vagy munkára nevelt egyén. Én csak ezt a két típust isme
rem. S ez mindkettő eszmény.“

íme mennyi mindenféle véleményt adott a mai leány a mai 
leányról. Mennyi szép, dicsérő szó, mennyi keserű leszólás, piedasz- 
tálra emelés és sárbarántás. A mai leány majd minden problémája 
felvetődött és a megoldások kérdésére is kaptunk válaszokat. Mind
mind alkalmas arra, hogy elénk álljon százféle arcával a mai leány 
és gondolkodásra indítson bennünket. Felvonul előttünk a régi világ 
levendula illatú csendes, szelíd, puha leánya és szemben áll vele a 
mai sportoló, keményizmú, az élettel merészen szembenéző, problé
máitól meg nem riadó napbarnított leány. Végigmérik egymást, s 
hol ez, hol az látszik értékesebbnek. Bár először ellenségként állnak 
szemben, de végeredményben megölelik egymást, mert felismerik 
egymásban az örök nőt, azt, ki legyen bár a mai dolgozó leány, bent 
a lélek mélyén nem lehet más, mint a régi világ szelíd, tiszta, lilio- 
mos fehérségű, ártatlan leánya.

A kérdés befejezéséül alkalmas egy 15 éves leány felelete: 
„Hogy milyen egy leány, arra talán lehet felelni, de hogy milyen a 
leány, arra nem. azt csak körülírni lehet. Sokféle van. Az ártatlan, 
szelíd kis leánytól a leányig, aki nem találja helyét a világban, aki 
mást akar, A leány, aki szeret szeretni és a leány, aki csak azt kí
vánja, hogy szeressék. A leány, aki oda tud adni mindent, és aki 
csak kapni akar. A leány ezer és ezerféle lehet, mert ember.“

(F o ly ta tju k .)



TÁRSASÁGUNK ÉLETE.
Az új esztendő új elhatározásokat, új munkát és új eredmé- 

nyékét hozott.
A Társaság munkanaplójának fő adatai a következők:
I. 10. Igazgatótanács ülése a Pesti Szent Imre Kollégiumban.. 
Egyhangú határozattal megbízta „A Gyermek és az Ifjúság“ 

szerkesztésével a következő közgyűlésig dr. Koszterszitz József ügy
vezető elnököt, akinek sajtókamarai tagsági igazolása pár nappal 
ezelőtt történt meg. Segítségül melléje állította mint szerkesztőségi 
titkárt Csonka Ferenc bölcsészhallgatót.

Elhatározta, hogy amennyiben a Társaság anyagi körülményei 
engedik, az 1940. évben négy számot adjon a lap.

A taglétszám emelése érdekében aktív propaganda indítását 
határozta el. Kimondta, hogy egyetemi és főiskolai hallgatók 2 P 
tagsági díj ellenében beléphetnek a Társaságba. —  A lap cikkíró 
munkatársai honoráriumként megjelent cikkeiből 50 pld. külön
lenyomata t kapjanak.

Minden pénteken délután 6 órakor a Pesti Szent Imre Kollé- 
gium ligazgatói irodájában baráti összejövetel óráját rendezzük: 
mindazok, akik a Társaság ügyeivel kapcsolatban óhajtanak elin
tézni valamit, ilyenkor találnak alkalmat a megjelentekkel való 
beszélgetésre.

I. 15. Megindul a Madách Imre-gimnáziumban a Szülők Isko
lája, amelyről lapunk más helyén hozunk rövid beszámolót.

I. 19. Dr. D om okos Lászlóné előadása az áll. Verbőczy-gimná- 
ziumban: „Gyermekismeret és korszerű nevelői magatartás“.

(Nemzeti és társadalmi megújulás korát éljük. Ismernünk 
kell tanulóinkat, hogy vezethessük őket. Az iskola a  gyermek- 
és ifjúságismeret természetes kutató területe. A tanárok és taní
tók nevelői tapasztalata felbecsülhetetlen érték a gyermek- 
tanulmány számára. A tapasztalatokból leszűrt objektív tételek, 
a nevelői munkaszervezetek keretében feldolgozva módosító 
hatással lehetnének a köznevelésre.)
Az előadás után rendkívül érdekes és értékes megbeszélés fej

lődött ki, amelynek külön ankéteken lesz majd folytatása.
II. 7. Dr. D om okos Lászlómé első ankét ja a gyermek és a tan

könyv szókincsének összeegyeztetése problémájáról.
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111. 7. M . Jean Piaget látogatása az Új Iskolában. Délután a 

Gyermeklélektani Intézet előadótermében francia nyelvű előadása 
„A tárgy és a tér a gyermek életében" —  címen. Az előadásról la
punk más helyén számolunk be.

III. 8. Dr. M olnár Imre előadása a Gyermeklélektani Intézet
ten : „A tesztmódszer pszichodiagnosztikai biztosságáról“.

(A tesztmódszernek, mint mérési eszköznek, elvi alapjai. 
Analitikus-szintetikus eljárás a tesztmódszerben. Tesztvizsgá
lat és munkapróba. A „képesség" mint pszichikai potencialitás. 
Az interpretáció három fokozata. Quantitativ qualitativ tesz
tek. Diagnózis és prognózis. A személyiség konstanciája. Gya- 
korlékonyság és gyakorolhatóság. Mélypszichológia és teszt
módszer. )
IV . 5. Három előadás a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium lélek

tani laboratóriumában. Dr. N oszlopy László: „A Fővárosi Pedagó
giai Szeminárium lélektani laboratóriumának munkássága". —  
Borsi Katalin: „A budapesti leány-tanulóifjúság pályaválasztása 
1938-ban". —  Dr. R évész Emil: „Pályaválasztási motívumkutatás 
a budapesti tanulóifjúság körében".

(A  pályaválasztás elhibázása tragédia az egyén, energia- 
fecsérlés a nemzet szempontjából, A pályaválasztási tanácsnak 
előbb meg kell ismernie az ifjúság pályaválasztásának valósá
gos motívumait, hogy befolyásolhassa azokat. Az előadók húsz
ezer ifjú vallomása alapján vizsgálják a budapesti ifjúság pá
lyaválasztásának motívumait.)
IV . 23. Dr. Blaskovich Edit: ,,A funkcionális nevelés elve a 

humán tárgyak tanításában".
(M i a  funkcionális nevelés? Egyéni erők szabad kibontása 

és foglalkoztatása a tanulók munkaközösségében. Előadó is
merteti, hogyan érvényesül ez a szempont az új nevelésben a 
tanmenetek megfelelő alakítása, a tanítási módszer tudatos 
megválasztása és a tantárgyak koncentrációja terén.)

*

Április végén a Társaság elnöksége intézkedett, hogy dr. N agy  
László sírja, amelyet a hosszantartó tél zordonsága természetesen 
megviselt, rendbehozassék. Június 27-én, Szent László király ünne
pén az elnökség megkoszorúzza majd a sírt.

★  ,
„A G yerm ek és az Ifjúság" május hó folyam án szerkesztőségi 

és munkatársi ankétot tervez. Összehívja a lap munkatársait, hogy  
velük a következő szám ok tartalmi összeállítását, a lap idei egész  
munkaprogramját, a munka vezérgondolatait, valamint a munka
társaknak a  lap m egterem tésébe való belekapó solódását meg
beszélje.
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A  tudományos folyóirat minden egyes száma a mai élet egy- 

egy pillanatfelvétele kell legyen: a ma aktuális kérdések  rögzítése, 
nagy problém ák fejlődésének állandó, lépésröl-lépésre való re
gisztrálása, új gondolatok felvetése és megvitatás céljából kidobása  
a folyóirat feladata. Ezzel szemben a könyv évekre visszanyúlva 
összefogja egy-egy kérdés feldolgozott anyagát, rendszerbe szo
rítja és mint az illető tudományág egy-egy hatalmas építő köve áll 
be a hatalmas struktúrába. A  folyóirat él, a könyv épít.

Ezt a feladatát a tudományos folyóirat csak úgy tudja híven  
teljesíteni, ha egy célért, egy akaraton együtt dolgozó lelkes munka
társi gárda fáradozik minden egyes számának megteremtésén.

A  munkatársi nagy találkozás minden résztvevő számára érté
kes élményt igér.

KRÓNIKA.

lean Piaget a Magyar Gyermektanulmányi Társaságban.

Piaget svájci egyetemi tanár magyarországi útja alkalmával a 
Magyar Gyermektanulmányi Társaságot is megtisztelte látogatásá
val. A Társaság elnöksége meghívására 1940. március hó 7-én: 
látogatást tett Dr. D o m o k o s  L á s z l ó n é  l e á n y g i m n á 
z i u m á b a n .  Piaget dr. Blaskovich Edit tanárnő vezetésével meg
tekintette az iskolát, meglátogatta az osztályokat, résztvett egy Er
délyről szóló gazdaságföldrajzi órán és meghallgatta a növendékek 
szavalókórussal kapcsolatos mozdulatművészeti bemutatását. Nagy 
érdeklődéssel szemlélte az osztályok által készített és a falakra 
akasztott szemléletes összefoglaló eredménytáblázatokat és az egyes 
tantárgyakkal kapcsolatosan készített rajzokat és gyűjteményeket.

Aznap délután a Gyermektanulmányi Társaság tagjai számára 
a z  Á l l a m i  G y e r m e k l é l e k t a n i  I n t é z e t  előadóter
mében előadást tartott a „A tárgy és a tér a gyermek életében“ cí
men. Az előadás előtt dr. Schnell János főorvos, az Állami Gyer
meklélektani Intézet igazgatója üdvözölte, majd dr. harkai Schiller 
Pál egyet. m. tanár az összegyűlt szakemberek nevében köszöntötte 
francia nyelven a kiváló vendéget. Piaget megköszönte az üdvözlést 
és utána megtartotta érdekes előadását. Az előadás váza a követ
kező:

A  t á r g y  é s  a t é r  a  g y e r e k  é l e t é b e n .

Poincaré felfogása  a  tér változásairól. M atem atikai összefüg
gések a tér és az elhelyezés változtatásában. A  legfontosabb körül-
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Iskoláját, amely tíz héten át a Barcsay-utcai Madách Imre-főgimná- 
mény a tárgy helyzetváltoztatása és a cselekedet ism ételhetősége, 
A tárgy tudomásul vételének 3 feltétele:

1. A  tárgy form a változása.
2. M inden tárgy a többi tárggyal összefüggésben  áll.
3. A  test megmozdulása összefüggésben kell, hogy álljon az  

egész mindenséggel és a saját teste tárgy a többi között.

A  t á r g y n a k  a m e g m o z d u l á s a .
1. A  tárgy csak addig létezik, amíg azt látja. ( G yerek  és anya.)
2. A tárgy változásának meglátása.
3. Tudomásul veszi, am i előtte történik, d e  a tárgy távolodá

sát követni'nem tudja, ha eltűnik, nem keresi.
4. H a a tárgyat, eredeti helyéhez közel, máshova tesszük, úgy, 

hogy a gyerek látja, mégis az eredeti helyén keresi.
5. A  tárgyat eldughatom többszörösen, s a gyerek kicsom a

golja és megtalálja.
6. Teljesen világos előtte a tárgy fogalm a.

A t é r .
1. A reflex  m ozgások állapota.
2. Szemmel követi a tárgyat a térben.
3. Tudja a tárgyat követni a térben anélkül, hogy megértené, 

d e eltűnése után ezt eredeti helyén keresi. A z áthelyezés  
mozgását nem veszi tudomásul. A  tárgyat a térben csak az 
eredeti helyzetében ismeri meg, amint azonban valami 
hasonlóságot lát, rátalál.

4. A mozgási körülm ényeket nem ismeri. (N em  tud egészen  
megfordulni, egyik oldal fe lé  félig  és a másik fé lkört előre- 
körbe írja le.)

5. N em  tudja érzékelni a mozgási lehetőségeket; (lábát kezé
vel emeli az asztalra).

6. Tisztába kerül a tér fogalm ával és tud tájékozódni.
Term észetesen ezek nem lehetnek kísérletek, csak m egfigye

lések.
Az előadás után Piaget megtekintette az Állami Gyermeklélek

tani Intézetet, majd dr. Schnell János főorvos, igazgató magyaros 
szeretettel látta az előadó professzort és az egész hallgatóságot egy 
kis uzsonnán vendégül.

Szülők iskolája.

Nem a Társaság munkaprogramjához tartozott, de szervezőin 
és előadóin keresztül mégis annyira összenőtt vele és egész tárgy
körében annyira idehajolt, hogy nemcsak jogunk, hanem kötelessé
günk is felemlíteni a Budapest Székesfőváros Népművelési Bizott
sága keretében január-március hónapokban megrendezett Szülők
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zium előadótermébe sok-sok száz érdeklődő szülőt gyűjtött egybe 
és ritkán hallott értékes gondolatokkal és irányításokkal gazdagí
totta őket. Róder Pál tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgató ér
deme ennek a pedagógiai jelentőségében páratlanul fontos és érté
kes előadás-orgiának megszervezése, amelyhez hasonló stílusú neve
lésügyi vállalkozást keveset mutatnak az elmúlt évtizedek. Tizenhat 
előadó 105 órán át ontotta a tanácsokat és komoly gondolatokat a 
szülők számára, akik közbeszóltak, kérdeztek, levelet Írtak, szemé
lyes beszélgetésekben hozták ügyes-bajos nevelési dolgaikat. Nem
csak az eszme maga, hanem annak kidolgozása is elsőrendűnek bi
zonyult. —  Az előadók közül kilenc a Társaságunk működő tagja, 
-s heten a tisztikarban vagy az igazgatótanácsban foglalnak helyet.

A munkarend a következő volt:
a) 5 órás sorozatok:

Kemenes Illés: A szeretet pedagógiája.
Horn József és Kemény János: Gyakorlati életpályák.
v. Fraknóy József. A szülői ház és az iskola.
Baloghy Mária: A szellemi élet zsendülése.
ifj. Zibolen Endre: A gyermek és az ifjú társadalma.
S zívós Donát: Apák és fiúk.
Loschdorfer János: A nő hivatása a gyakorlati életben.
Schnell János: Nevelési nehézségek.
Lenkei István: A Veni Sanctetól a Te Deumig.

b) 10 órás sorozatok:
Koszterszitz József: A serdülőkor viharzónája.
Róder Pál: Jellem és hivatás.
Domokos Lászlóné: Anyák és leányok.
Radák Olga: A serdülő leányok világa.
Zibolen Endre; A családi nevelés korszerű kérdései.
Schiller Pál: Képességvizsgálat és pályaválasztás.

A rendkívül nagy sikert aratott sorozatot jövőre a főváros öt 
körzetében megismétlik. A Gyermektanulmányi Társaság tapsol, 
mert gondolatának megvalósítását látja.

Sranger Eduard Budapesten.

Május 3-án d. u. 5 órakor tartotta meg az Országgyűlési 
Múzeum előadótermében a világhírű német psychológus és peda
gógus óriási érdeklődéssel várt előadását a kultúrák találkozásáról. 
A Magyar-Német-Társaság rendezte előadás hallgatósága zsúfo
lásig megtöltötte a termet; soraikban örömmel láttunk sokakat a 
Gyermektanulmányi Társaság tagjai közül. A nagy német nevelő, 
mint mindig, ezúttal is eredeti és egyéni volt. Sajnos, hogy a ren
delkezésünkre álló hely szűk volta miatt (és azért is, mert nem vág 
szorosan a lap érdeklődési körébe), a közelebbi ismertetésre nem 
térhetünk ki. A Sprangerrel való személyes találkozást azonban 
besorozzuk komoly élményeink közé.
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Balesetelleni ifjúsági rajzkiállítás.

V . 4. Megnyílt a Nemzeti Gyermekhéttel kapcsolatban a Főv. 
Pedagógiai Szemináriumban az Országos Közegészségügyi Egye
sület rendezte balesetelleni ifjúsági rajzkiállítás. A megnyitó beszé
det dr. Koszterszitz József, Társaságunk ügyvezető elnöke mondta. 
Elismerőleg mutatott rá arra a nagyszerű lélektani meglátással ala
pozott elgondolásra, hogy ezer iskola körében kiírt rajzpályázat 
során maga a gyermek lesse el az életből a baleset-lehetőségeket és 
ő maga, legyen önmagának, társainak, sőt a felnőtteknek is tánítója 
a meggondolt cselekvésben. A rajzkiállítás bírálóbizottságába a 
Társaság öt tagját kérte fel a rendezőség. A kiállítás anyaga azután 
vándorútra indul iskoláról-iskolára.

Fo lyó ira tszem le .
IRODALOM

Magyar Középiskola. (10. sz.) Gerencsér István a piaristák gyakorlati okta
tását mutatja be. Hivatkozik a tanítórendeknek a múltban elért nagy eredmé
nyeire. Sajnos, a X IX . század vége nem kedvezett a piarista iskolák ezirányú 
továbbalakulásának: a magyar társadalom szeme is el volt homályosodva a nem
zeti élet gazdasági problémái iránt, ennek lett aztán következménye a zsidó tér
hódítás, és ez fog majd katasztrófára vezetni, ha a magyar fiatalság csak a 
hivatalnok, állami nyugdíjas állások után fog egyoldalúan érdeklődni. A gim
náziumok egészségtelenül felduzzadtak, kiválasztó szerepüket elvesztették, mert 
a kirostált tanuló egyszerűen más iskolába megy és — csak azért is feljut az 
egyetemre. Mi ennek az eredménye7 A magyar szellemi élet fokozatos lesüllye
dése. Javulás csak akkor áll be, ha a szakiskolák megadják a mély, becsületes 
munkaöntudatot. Debrecenben gyakorlatilag is megoldották már a problémát. 
A gimnázium IV. osztálya után a tanuló vagy a humanista, vagy a kereske
delmi „felsőbe“ megy. A két ágnak közös önképzőköre, sapkája, tanára stb.-je 
van. Ezen az úton belenevelődik aztán a fiúkba, hogy a kereskedelmi iskola is 
éppúgy középiskola, mint a gimnázium. Az eredmény azonban attól függ, hogy 
a magyar közvélemény mennyire fogja felkarolni a kereskedelmi, általában az 
ipari és mezőgazdasági szakoktatás kérdését. — Szénássy Barna Kárpátalja 
iskolaügyéről ír. Legfőbb feladatul az „inficiált" ifjúság átnevelését tartja, hogy 
hasznos polgárai legyenek a magyar hazának.

Felvidéki M agyar T an ító . (21—24. sz.) A „pedagógia műhelyéből“ két cik
ket ismertetünk: Strankó Lajosét és O x Tamás Vilmosét. Az előbbi nagyon ügye
sen és praktikusan fejtegeti az olvasás- és olvasmánytársalgás régi problémáját. 
A cikk fegyelmezett észre vall. Maga elé állítja a tantervet, és igyekszik azt hús
vér tartalommal kitölteni. —  Ox Tamás Vilmos „A tanító a falu politikusa“ c. 
cikkével bizonyítja be, hogy járatos a falu érzelem- és gondolatvilágában. A falu 
művelődik, rádiót hallgat és politizál. Mit csináljon a tanító? Semmi mást, mint 
hogy legyen tanító, a szó szoros értelmében. Politizáljon, de nem szabad elfelej.- 
tenie, hogy van gazdaság- és kultúrpolitika is.

M agyar Gyógypedagógiai T an áro k  K özlönye. (9. sz.) H erodek Károly  a 
vakok évzáró-vizsgájáról ír. Visszapillant a Vakok Országos Intézetének száz 
éves múltjára, felemlíti az úttörőket, a jószívű pártfogókat, és ismerteti az év
záró-vizsgák erkölcsi és anyagi sikerét —  a nagy nyilvánosság tájékoztatására.
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—  ű r. Lőrincz Á kosné S ó fa lv y  R ózsa  beszámol az állami gyógypedagógiai kór- 
tani és gyógytani laboratórium munkásságáról. A beszámolóban ilyen címeket 
találunk: A fogyatékosok családi katasztere; A fogyatékosságok öröklődése; 
Kórtani kutatások; Gyermekkori neurosisek; Ösztöntani és ösztönkórtani kutatá
sok; A pályaösztön diagnosztikája, stb. Irodalom. — G y ö rg y fy  Á kos : A  csendes 
foglalkozás, mint fegyelmezési tényező a siketnémák nevelés-oktatásában. A fel
vetett probléma érdekes: a siketnémáknak be kell vezetni a csendes foglalkozást, 
mert a szemük túlságosan kifárad. Kár, hogy a cikk kissé elnagyolt, vázlatszerű.

Magyar Tanítóképző. (Lili. 1.) Igen érdekes és megszívlelendő cikket írt 
S zem es G ábor  a líceum gyakorlatias irányú működésének' céljáról, módjáról és 
eszközeiről. Felveti a kérdést: van-e a líceumnak létjogosultsága? A felelet igenlő 
(hiszen nem is lehet más), mert „a líceum a legtágabb értelemben vett szakneve
lésnek az iskolája. Feladata tehát, hogy tanítványai majdan sokrétű, változatos, 
de bizonyos szempontokból mégis közös nevezővel rendelkező munkáját a hiva
tásszerű munka fogalmává szélesítse ki". Ez a megfogalmazás helyes és kívá
natos, csak a keresztülvitelével van baj. Szemes is észreveszi, hogy a tanárok 
egyéniségén múlik az egész, de hogyan lehetséges ez, —  kérdezzük —  ha 
„a líceum tanárai antropocentrikus szemszögből vizsgálják az átadandó művelt
ségi anyagot". (5. 1.) — U herkov ich  G ábor: A biológiai ismeretek tanéveleji 
vizsgálata. A cikk ismertetéséül idézzük a befejező részt: „Minden pedagógus 
akkor, amikor előtte még ismeretlen tanulócsoporttal kezd foglalkozni, úgy van, 
mint az úszó, aki ismeretlen mélységű vízbe ugrik fejest. Az éveleji vizsgálatok 
mérőónjával legalább nagyjából felbecsülhetjük és lemérhetjük az előttünk lévő 
víz mélységét, megállapíthatjuk az ismeretterület horizontális kiterjedését és az 
illető tárgykörben szerzett élményismeretek, valamint ebben a tárgykörben való 
gondolkodás fejlettségének vertikális méreteit."

Protestáns Tanügyi Szemle. (X III. 12) vitéz B essen yei L a jos  dr.: A latin 
tanításról. Hosszú gyakorlati munka leszűrt eredménye. Látszik, hogy a szerző 
szíwel-lélekkel igyekezett megoldani ezt a nagy problémát. A fejlődési folya
matot tekintve, hibáztatja a reformokat (1899, 1926, 1938. évi tantervek), mert 
azok a célkitűzést bővítik, viszont a heti óraszámot még az 1899-i mennyiség
hez képest is tízzel csökkentették. Pedig már az akkori sem volt elégséges! 
(L. Fináczy: M. Ped. Társ. 1912-i közgyűlése.) Az orvoslás elengedhetetlen 
feltételeként követeli, hogy ne tanítsák a latint minden középiskolában, de ahol 
tanítják, ott meg kell adni a biztos lehetőséget a cél megvalósítására. A célt 
pedig csak úgy érhetjük el, ha a „holt nyelvet élő nyelvvé" tesszük. A szerző 
bemutatja az egyéni módszerét a nyelvtan-tanulásban és az olvasmány-tárgya
lásban. Az előbbiben ajánlja a „leggondosabb inductio‘‘-t és „félig-meddig“ a 
„direkt" módszert. Az utóbbiban elveti a verbovisuális tanítási módot, . mert 
nyelvkészséget —  szerinte — csak verboauditiv memória adhat. (Melegen aján- 
juk minden latin-szakos tanárnak.)

Katolikus Nevelés (X X X I. 12.) Dr. S z í v ó s  D onát O. S. B .: Legyünk résen! 
A  magyar ifjúság, közt feltünedező, „jelentéktelennek" látszó tünetekről (bizal
matlanság, gyanúsítás, lelkiatyaság hiánya stb.) ír. Nagyon helyesen észreveszi 
a baj kiinduló pontját: a külföldi propaganda munkáját. Mi a teendő? Két 
csoportba osztja be, hogy mit kell tenni a papságnak, valamint a szülőknek s 
a társadalomnak. Kár, hogy csak úgy „futtában" dobott a cikkbe néhány gon
dolatot. Az ilyen ifjúságunkat fenyegető „modern veszedelemről" „kényelmünket 
féltve" sem szabad ilyen keveset írni. — V ajda Józse f: A  vallásos érdeklődés 
az elemi iskolában. — V erner D ezső : Néhány „betlehemes rigmus". —  (X X X II. 
1.) —  Dr. M arczell M ihály : A z  „életre-nevelés" kérdéséhez... Az újabbkori 
iskola sokirányú kísérletezgetés után mindjobban az életre-nevelés  alaphangját 
ütemezi. Csakhogy az életrenevelést annyiféleképpen magyarázzák, ahány szülő 
küldi iskolába gyermekét. Lassa.n-lassan egy mederbe terelődik a sokféle irány, 
jeligéje: gyakorlati életre nevelés. Az élet azonban lehet ,a mesterember „kenyér- 
kereseti területe“, de lehet a lélek szárnyakat feszítő lendületének „diadalmas 
erénye" is. Kinek van igaza? Azoknak-e, akik a gyakorlati életre nevelés jel
szava alá vonják a fizikai életben szükséges technikai, ipari és kereskedelmi isme
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reteket? Nem, hanem azoknak, akik hisznek az élet szellemi-lelki kitágulásában, 
és így aztán azt nevezik életre-nevelőnek, aki az „evangéliumi Mester jelezte 
keresztútra neveli a gyermeket". Ebben a nevelő munkában. pedig a legtekinté
lyesebb és legértékesebb szerep jut a hitoktatónak és hitfianámak. —  T am ás E rn ő :
A női munkatáborok Magyarországon. — Dr. P éter ffy  G ed eon : „A középiskolai 
hittanár és az egyetemi lelkész". (Néhány évvel ezelőtt a Szentimrés Szenátus 
mindent megmozgató erejével kivívta az egyetemi lelkész! állás megszervezé
sét. Péterffy Gedeon dr. a második ezen az őrhelyen.) —  A széttöredező libera
lizmus nem bírt az új „csodával", messzehúzódott tőle, ési csak a mérgezett 
nyilait lövöldözte a feltörő katolicizmus előretolt bástyájára. A várkapitány 
— hogy folytassuk a hasonlatot —  lankadatlan erővel képezi a katonákat, irányt 
ad és buzdít, hitet oszt és Krisztus felé mutat. De —  valami baj van. Az után
pótlás gyérebben jelentkezik sorozásra, a középiskolából kikerültek valahogyan 
idegenkednek az Egyháztól. Miért van ez? Péterffy Gedeon ennek az okát keresi.
A legfőbb okot abban látja, hogy a középiskolai hittanárok és az egyetemi lelkész 
között nincs meg az összeműködés. Az egyetemi lelkész nem folytathatja, illető
leg nem fejezheti be a már megkezdett Ielkinevelést előzetes „lelkiatya-utasítá- 
sok" nélkül. De hibásak a szülők is. „Ezért fontos, hová adja fiát az édesapa, 
ha Pestre az egyetemre küldi; fontos, hogy a középiskolás fiú lelkiatyja a búcsú
záskor levelet adjon a diákjának valamely személyesen ismert papjához az 
egyetemi városnak s adja át neki a lelki fiát további vezetésre. Otthonból- 
otthcniba (kollégium!), lelkiatyai kézből lelkiatyai kézbe vándoroljon az ifjú. 
(Koszterszitz: Viharzóna, 265. 1.) Ezt szeretné az egyetemi lelkész is megvaló
sítani — viribus unitis.

E rd élyi Iskola. (VII. 1—2.) Dr. E rőss A lfréd : Az iskola a nevelés szolgá
latában. Felteszi a kérdést: ki neveli és alakítja ma az ifjúságot? A tényállás 

^.lesújtó". Az iskola elfelejtette, hogy nem önmagáért, hanem az ifjúságért van.
A tekintélytisztelet is él még a gyermekek lelkében, csak más formában, és 
mások után érdeklődve. A mai iskola nevelési válsága végeredményben onnan 
származik, hogy nincsenek jó nevelők. A cikk másik felében bemutatja az 
olasz és német iskolák legújabb módszereit., —  Dr. P intér Jen ő : Hibák a neve
lésben és tanításban. Harminckét pontban összeszedi a nevelő hibáit. Az olvasó 
kiválaszthatja a neki „megfelelőt“ és —■ javítson magán. —- S zöcs  L a jo s : A z  
államnyelv tanításának kérdése a kisebbségi iskolában. —  Dr. M an y ák  E rn ő : , 
Az erdélyi magyar iskola egészségügye.

M agy ar Gyerm eknevelés. (VI. 6.) Am brus B éla : A nevelő hatástgyakorló 
ereje. „A nevelői természetnek szükséges adottsága a hatástgyakorló erő. Ez lehet 
ösztönös, de lehet szerzett is. Ez az öntudatos szellemi fölény, erkölcsi jellem, 
határozott tudatos egyéniség nagy hatással van a gyermekre. Hatástgátió tényező 
lehet a nevelő jellembeli fogyatékossága, a gyermek és nevelő lelke közti 
távolság."

O rsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. (L X X III. 4— 5.) Dr. B erg  P ál: 
A z  angol középiskola, A cikkíró be akarja mutatni a „public school" iskolatípust: 
kívülről és belülről. Kívülről sikerül, belülről kevésbbé. — A középiskola a 
képviselőház költségvetési ülésén.

Szabolcsi T an ító . (X V II. 9— 10.) N ag y v áth y  Józse f: Pedagógusok és a 
világnézet. —  Z so ld os F eren c: Néhány szó a kézimunkatanítás életnevelő hatá
sáról. A  mi szemünkben nem látszik túlzottnak a szerző fájdalmas érzése. Igaza 
van. A munka nálunk megvetendő valami a köztudaitban. S bizony ebben hibá
sak a néptanítók, hibásak a szülők, hibás az egész munkakerülő „úri" mivoltunk. 
Mégis, ezek után is ajánljuk a szerzőnek: túlbuzgóságában ne hallgassa el az 
első bűn következményeit a gyermek előtt. —  Szikszai István : Parasztság lelki
sége. Az az érzésünk, hogy a cikk csak egy ötletnek a szüleménye. Az író olvasta 
Reymood „Parasztok“-ját s nosza.: megindított egy elmefuttatást, melyben a 
lelkiség alatt el akar mondani néhány falun tapasztalt élményt. A mélység, a 
szakszerűség hiányzik a cikkből. Egyik helyen például így ír: „Ellenséges bom
lasztó erők igen nehezen férhetnek ehhez a teljesen zárt egészhez (a parasztság 
lelkiségének egészéhez), amely ha kissugarú is, de teljes gömb, és nemcsak egy 
g öm bcikk , mint a mi lelkiségünk." Nem értjük. Gömbcikk-lelkiségről még soha
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életünkben nem hallottunk. De ha volna is: vájjon a gömbcikk nem teljes egész-e 
a maga gömbcikk-ségében? Hol fér a gömbcikkhez jobban a bomlasztó erő7 
A sík felületen? — De menjünk tovább. „A magyar paraszt lelkét és a magáéhoz 
hasonló életet lát mindenben és ennek a léleknek a megnyilvánulását érzi a 
lovában is megjelenni, akivel hosszú egyedül megtett úton megbeszél minden öt 
érdeklő kérdést." Itt már sejtett az író valamit a lelkiségből, t, i. a paraszt 
„hangosan szokott gondolkozni“, de sohasem beszél meg „őt érdeklő kérdést" a 
lovával. Kivéve, ha részeg! A legnagyobb tévedés azonban most következik. 
„De nehogy azt gondoljuk, hogy nincs e mellett a reális tudat mellett ott a 
fe lfo k oz o tt  lelki éhség bizonyos misztikus tapasztalások után.“ Mi a fe lfo k oz o tt  
jelzőt inkább a „reális“ szó elé te,nnök, mert mi mással tudjuk megmagyarázni 
annyi református paraszt lelkiségét, mint az erős realitással? A katolikus paraszt 
sem lát misztikumot a vallásában. A szekták elterjedése szociális okokra vezethető 
vissza, amit luce clarior bizonyít az, hogy jómódú gazda a legritkábban lesz 
szektássá. Sőt: megveti őket. És kérdezzük szerényen: mi az a „misztikus tapasz
talás"? Mert vagy misztikus valami, és akkor nem tapasztaljuk, vagy pedig 
tapasztalás, de akkor nem misztikus.

Gyermekvédelem. (I. 2.) Im re Ilm a dr.: A  szociálpolitika és a gyermek- 
védelem kapcsolatai. —  Dr. Sárm ándi Sándor: Leánynevelés a mai családi 
életre (III. közi.). — (II. 1.) C sanády Sándor: Az érem másik oldala. Mennyi 
rezignáció van ebben a cikkben! Szerényen védi a tanárokat, az iskolát, s 
ugyanakkor félénken a szülők felé is megmutatja az érem másik oldalát. Helye
seljük minden sorát, csak csodáljuk a szerzőt, hogy miért nem lehet ezt a hely
zetet bátrabban, öntudatosakban feltárni az iskolával elégedetlenkedő szülők előtt. 
— morasi M áday  István dr.: Miért ideges a gyermekünk? —  Dr. W acu lik  M argit: 
Hogyan tanul történelmet a mai középiskolai diák?

Néptanítók Lapja. (LX XII. 23.) Dr. P adányi-Fran k Antal. Eszménykép a 
nőnevelésben. „Feladatomat nem úgy láttam, hogy Sz. Erzsébet életét kell el-' 
mondanom, hanem úgy értelmeztem, rá kell világítanom arra, hogyan lehet nap
jainkban élni és nevelni Sz. Erzsébet útmutatása mellett. Ha csak elmondjuk 
Sz. Erzsébet életét, bizonyára sokat használunk vele, hatásuk azonban meg
közelítőleg sem lesz olyan mélységes, mintha ehhez hozzáfűzzük azt is, hogy 
Sz., Erzsébet útján, melyek a mi kötelességeink: hogyan kell nekünk élnünk, 
hogyan kell nekünk nevelnünk. Ezt az így értelmezett feladatomat úgy oldom 
meg, elmondom,, hogy nézetem szerint Sz. Erzsébet, ha napjainkban tanítók 
tanítója volna, hogyan nevelne.“ — T hierbach  János, ford. Dr. Bojtár Imre: 
A fascista nevelés Libyában. —  L ed v ay  B éla : A  tanító főbb jellemvonásai. — 
C sekő  Á rpád: A  népiskola magyar feladatai. — (L X X II. 24.) H ertelendi Jen ő: 
A  szétszórtan települt, lakosság népoktatása. — D rozdy  G yula: A  nemzeti neve
lés a múlt tükrében. Felméri Lajos „A neveléstudopiány kézikönyve“ c. műve 
alapján fejtegeti az író: haladtunk-e a nemzeti nevelés terén, az utolsó ötven év 
alatt? — Sárossy  K ároly : A tekintélytiszteletre való nevelés.— (L X X III. 1.) V örös  
Józse f: Több nevelést kevesebb tananyagot. A régi, a fájdalmas panasz. Minden 
nevelő érzi ezt már, s mégis, mégis a helyzet javulni nem akar. Milyen fájó egy 
idősebb nevelő ajkáról hallani a következőket: „Nevelői ténykedésünk mélyre
hatóbb kibontakozásának legfőbb akadálya a „Tanterv". Az a tanterv, amely a 
„müveit" nyugat felé kacsingatva minden fajú iskola számára annyi anyagot 
ölel fel, hogy azt természetes eszű ifjú megemészteni képtelen“. —  D rozdy G yu la : 
A számolás és mérés tanításának módja. — A rató  M átyás: A  tanítóság szerepe 
a dülőnévgyüjtésben. C sonka F eren c ,

Ifjúsági irodalom.
(N ag y o bb  lélekzetü, á tfog ó  beszám olót készítettünk az  elmúlt karácson y  

könyvterm eléséről. Sajnos, a fo ly ó iratoka t erősen  korlátozó  m egkötöttség  lehe
tetlenné tette, hogy  az  egészet egyszerre leközöljü k. íg y  itt csak  ai Szent István- 
T  ár salat feltűnően g azdag  és  értékes sorozatával fog la lkozunk. R em éljük azon 
ban,, hog y  k ésőbb  a. beszám oló több i része is sorra kerülhet.)

-7
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N agy M éda: Zsóka levelei. Budapest, 1939. Sz. István-Társulat. 114 lap.
Örömmel csukjuk be a könyvet. Ugy-ev hogy nem kell félni az első szerelemtől? 

Nem okvetlenül szülő' és tanulás-ellenes az. Csak ügyes vezető kell hozzá, egy 
szerető édesanya, aki láthatatlanul szövögeti két emberpalántának jövőjét.

Zsóka 17 éves képzős. Egy napon kezébe kerül öccse barátjának verses- 
kötete. Látja a vívódó lelket, a nyolcadikos utat-kereső gondolatait. Valami azt 
súgja neki, hogy írnia kell és ír is. Barátság. De milyen! A mindenki által le- 
mosolygott fiú Zsókának írt leveleiben önti ki minden bánatát és Zsóka ős, 
simító asszony-vigasszal felel neki mindig. Még akkor is, mikor Bandi „vörös 
elvtárs“ lesz. Mert Zsóka tudja, hogy Bandi ott is csak az ideálisát kereste. 
Három év után találkoznak.

Nincs ebben a könyvben szerelemről szó, de minden levél mögött ott érzünk 
két fiatal szívet, mik Isten törvényei szerint közelednek egymáshoz. És a tudós
csillagászok mitsem tudnak arról, hogy két világ rohan egymás felé s ebből az 
egymásra-találásból nem lesz pusztulás, hanem új világ keletkezik: az építő 
szeretet birodalma, mely által benépesül a föld.

Pitm ff Pál: A koholt levél. Budapest, 1939. Sz. István-Társulat. 112 lap.
Fájó sebeket tép fel bennünk. Mohács. Pusztul a magyar, de nemcsak a 

csatatéren, a lelkekben is. Péteri Márton megmenekül a csatából, de elveszti a 
lelkét, árulója lesz a magyarságnak. Márton a nép gyermeke és így ezerszerésen 
érzi bűnének nagy súlyát. Vezekel. A Velencei-tó égy kis szigetére megy, hogy 
megtisztulva újra magyar lehessen.

A nép megbocsátott neki és — visszavárja.
Pitroff belelát a. fiatal fiú szívébe. Minden lépését motiválni tudja s ha 

hideg ésszel is gondoljuk végig, a befejezés nem lehet más, mint áz Isten kere
sése. Ilyen nemes szív, mint Márton, nem tud a ross’zban megátalkodni.

Keszler Károly: Az elpusztult aranyhíd. Budapest, 1939. Sz. István-Társulat 
kiadása. 108 lap.

Az író megáll Dél szobránál és képzeletében felelevenedik ifjúkora Versecen 
és Szegeden. A keret csak ennyi, az író pedig háttérbe vonul s átadja helyét 
egy német anyanyelvű fiúcskának, egy cseregyereknek, akiből később lelkes 
néptanító, majd Prsemysl hős védője lesz.

Aktuális könyv. Az annyit boncolgatott, megsiratott kisebbségi politikánkat 
világítja meg. Miért nem olvashatják ezt azok, akik a térképeket ¡rajzolják, im 
lássák: így „nyomták el" nálunk a nemzetiségeket.

Fábián Gyula: Az ősemberek völgye. Budapest, 1939. Sz. István-Társulat 
kiadása. 203 lap.

„Hogy könyvemben mi a valóban megtörtént esemény, mi igaz, mi feltevés, 
.mi mese, annak megítélését és szétválogatását az Olvasóra bízom.“ — írja ön
magáról és könyvéről a szerző. Bevallom, először kissé megzavart ez az őszinte 
kijelentés, mert: vagy mesét olvasok, vagy igaz, megtörtént útirajzot. De a kettőt 
együtt!? És sohasem tudhatom, hogy mi is lesz tulajdonképen a véleményem az 
ősemberekről. Nos Fábián Gyula meggyőzött arról, hogy ilyen könyvet is 
lehet írni.

Meséje először nehezen indul, mint a sivatagban küzködő karaván. Aztán 
lendületbe jön, és mi nem is tudjuk letenni a könyvet, míg végig nem olvastuk. 
Ott ülünk benne a „Butterfly" repülőgépben és keressük Zarzurát, az ősemberek 
völgyét. Megtaláltuk. Még néhány tisztelgő körrepülés fölötte és — mintha Jókai 
Jövő század c. regénye elevenedne fel — lezuhanunk, le' a Zarzura-oázisba, 
„ahol egy ősember-faj élt boldog áloméletet". Két európai zuhant most vissza 
néhány ezer évet. Mi lesz most?

Rőthy Tamás és Molnár Bálint az életükkel adják meg a feleletet. Különösen 
Bálint, az ezermester szolga-legény, ejti bámulatba a jámbor ősöket. Házat épít 
és malmot. Mindkettővel jót akart, de a malom megzavarta a békés nyugalmat. 
Bálintnak a városból többje volt, mint az egész oázisnak. Pedig nem is dolgozott 

1—  mondták a bennszülöttek. A kapitalista-rendszer csúfos összeomlását nézhette 
végig malmának felgyujtásában.

Rőthy Tamás személye, bár főhős, mégis egy kicsit háttérbe szorul Bálint
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mögött. Valahogyan nem hús-vér alak. A levegőben jár. Olyan biztos a szaba
dulásában, hogy nem is tudjuk rajta keresztül a lezuhanást másnak venni, mint 
egy kényszer kirándulásnak. A királyleányt nem jegyzi el, mert —  más asszo
nyokra gondol. Egyszer aztán eszébe is jut, hogy vitorlázó-repülőt konstruál. 
Megmenekülnek. Pedig így már régebben is megmenekülhettek volna!

Egyet azonban nagyon. köszönünk a szerzőnek. Azt, hogy nem nyúlt azok
hoz az elnyűtt fogásokhoz: puska-durranás, tudás-fitogtatás stb., amikkel az 
ilyen könyvekben már annyiszor találkoztunk és amiket már annyira meguntunk. 
Ezen azonban nem is kell csodálkoznunk, mert anyag-gazdagsága előtt levehetjük 
kalapunkat.

P. Tomka S. Szenes Péter találm ánya. Budapest, 1939. Sz. István-Táruslat 
kiadása. 207 lap.

A szívünk fáj, hogy csak —  regény. Ha ez valóság lett volna —  sóhajtjuk.. 
Ha ■— — és szemünk a messzeségbe réved. A messzeségbe, talán a semmibe. 
Egy nemzet fia sem tud úgy nézni, mint mi. Miért? Honnan hoztuk? Feleletet 
adni nem tudunk, csak érezzük a feleletet. Olyan megfoghatatlan ez az érzés,, 
mint a tenger alatt élő medúza: szép, él, mozog, ha felhozzuk: összeesik, elmúlik, 
szánalmas izomrost.

Páter Tomka benyúlt szívünk legeslegmélyére és felhozta gyönyörűségesen 
szép vágyunkat, érzésünket a: Magyar Cél-t. És az érzés nem roppant össze, 
nem mállott szét, sőt: valóság lett, s ennek a magyar valóságnak hordozója. 
Szenes Péter. Lehetetlen, hogy ne kössünk vele barátságot. Ez a barátság aztán 
akkor állja ki a tűzpróbát, mikor Pétert elgáncsolják terveiben, s mi mégis 
szeretjük, vele imádkozunk.

Mert gáncsolásból kijutott neki elég. Feltalálja a tűzálló páncélt, de kémek 
veszik körül. Már-már sziszifuszi munkának látszik Péter minden igyekezete, 
mikor három cserkész-fiú aztán véglegesen eldönti a csatát. A Magyar Cél kerül 
ki győztesen s a tengeren felavatják az első csatahajót: Ne bántsd a Magyart.

A regényben van egy érdekes szereplő: az Intelligent Service „E. Y . 33." 
jelzésű kéme. A1 Capone bandájából került Londonba. Származásáról mitsem tud, 
csak egy képet őriz: szülőházát és tájékát. Ö volt Péter legveszedelmesebb ellen
fele. A kész találmánnyal szökött kifelé országunkból, mikor egyszercsak ismerős 
táj mered eléje. Megnézi a fényképet: igen. azonos. Tehát magyar ő is! A kópiákat 
azonnal visszaküldte, Londonban pedig kivégezték: árulásért. „Hazámért: a csak 
oly későn megismert, de azután mégis oly nagyon megszeretett Magyarországért 
haltam meg." — írja utolsó levelében.

Szeretnénk minden magyar fiú kezébe odanyomni ezt könyvet: itt a példa, 
kövessétek!

Dénes Gizella: M agyar N agyasszonyok. Budapest, 1939. Sz. István-Társulat: 
kiadása. 151 lap.

Nem akarom itt leírni azt a bizonyos francia közmondást, pedig most ugyan
csak az motoszkál a fejemben. Magyar nagyasszonyok: magyar történelem.

Hálás téma: felderíteni olyan titkokat, amikre nem is gondolnak a nagy 
történetírók. Ki tudja, ha nincs Gizella, van-e Szent Istvánunk? Ha nincs Szilágyi 
Erzsébetünk, van-e Mátyás királyunk? Vagy milyen lett történelmünk, ha nem 
él Zrínyi Ilona, Erzsébet királyné és —  ha nem él: az ismeretlen anya?

És Dénes Gizella itt tapintott valami olyanra, ami könyvét magasba emeli. 
A nagyasszonyok mellett észreveszi az elfelejtett, senki által meg nem énekelt 
„Ismeretlen anyát". Vájjon ki nem gondol ilyenkor a világháború hős anyáira?' 
Akik nem hímeztek palástot, mint Gizella, de eltépték utolsó gyolcsukat is a 
sebesült katonák sebére s a kihulló vér csipkézte ki a legdrágább kézimunkát; 
akik nem szültek Mátyás királyt, de millió és magyar katonát küldtek a frontra, 
s aki a hazájáért meghal, az mindegy, hogy utolsó baka volt vagy hadvezér; az 
Ismeretlen Anya nem védte Munkácsot, de kínai fallal vette körül gyermekét és 
megvédte benne a nemzeti öntudatot, az Ismeretlen anyák nem álom-királynék 
voltak, hanem az élet meghurcolt, porbataszított egyszerű asszonyai. Köszönjük 
a szerzőnek ezt a könyvét. Jutalma a szeretetünk.

Luisa Lamács Haugseth: Buntes A llerlei. Budapest, 1939. Sz. István-Társulat: 
kiadása. 84 lap.
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Színes, megkapó, változatos könyv. Olyan mint a jó pajtás. Megfogja kezün

ket és vezet, vezet, míg aztán a végére érünk s bizony mi tagadás: szeretnénk 
még egyszer elsős gimnazisták lenni, hogy elolvashassuk úgy szívből, ahogy 
csak abban a korban lehet.

Pálosy Éva: Békességre hívott minket az Isten. Budapest, 1939. Sz. István- 
Társulat kiadása. 121 lap.

Megrendítő és felemelő ez a könyv. A jó Isten tudtán kívül egyetlen haj
szálunk sem görbül meg nekünk. A pusztán lakó kis Ágneskának megmerevedik 
.a lába. Miért? Mit vétett ez a kislány? S a könyv megadja a feleletet.

Ágneska bekerül Pestre Bálint bácsiékhoz. Szerető, jó szíve megértéssel köze
ledik Erzsébethez, Bálint bácsi leánykájához. Erzsébet azonban hideg, közönyös, 
nem szeret senkit, mert őt sem szereti senki. Mennyire más világ ez, mint otthon 
Ágneskáéknál. Ott a család a minden, azon belül boldogság, azon kívül minden 
csak e boldogság hordozója, Ágneska szeretné megváltoztatni a bácsiék életét. 
Erzsébetet megtanítja arra, hogy a szeretetet. mutatnia is kell. Talán sikerül is 
a tervük, de egy éjjel kihallgatják a bácsiék veszekedését: válni akarnak s Erzsébet 
egyiknek sem kell. A kislány világgá megy, meg akarja keresni a boldogságot, 
útjában elüti egy autó és —  a boldogságot megtalálja: saját szülei mellett. Új 
családi körbe kerül haza, mert a szülők elvesztett gyermekük szenvedésénél meg
találják az utat egymáshoz: megváltoznak. Margó néni nem megy többet 
.bridzsezni, a bácsi pedig minden nap mást csókol meg hazajövet: éppen úgy, 
mint Ágneskáéknál.

Bár minden karácsonyfa alatt elolvasnák ezt a könyvet. Hadd látnák a 
szülők, hogy az egymásiránti szeretet-hiány, hogyan öli ki a gyermeki lélekből 
a  hitet. Hadd látnák, hogy a válással még nincs elintézve minden: a gyermekük 
szívét kettéhasítják s az bármelyiknél éljen: a másik után vágyódik.

Nagyon, nagyon szép könyv.
Törökné K ovács Henriin: T im ár-u tca 17. Budapest, 1939. Sz. István-Társulat 

kiadása. 158 lap.
Egy elhagyatott utcának még elhagyatottabb házában történik az egész 

mese; Ami a házon kívül van, azcsak van, mint a festményen a háttér. Zárt világ 
ez az udvar s az új lakót nehezen veszik be maguk közé. Ternovay István köl
tözött ide családjával. Felesége betegeskedik, hiába- gondos ápolás, sok költség: 
meghal. Három árva marad, a 13 éves Klárika és két kis öccse. Apuka lecsukja 
zongoráját, többet nem játszik, pedig ezelőtt szerzeményeivel valamit segített 
kis fizetésén. Van egy műve: Páduai Sz. Antal miséje. Nem hallgatják meg vele 
sehol. Lelkében megtörve az udvarban lakó Parajdi uzsorásnak adja el potom 
áron. Közben a kis árvák hősi munkát visznek véghez. Apa nem tud törődni 
velük, az ő világa más, az ő világa a művészet. S Klárika megérti apját. Dolgo
zik, kimarad az iskolából, öccsét inasnak adja, majd hosszú erőfeszités révén 
visszaszerzik az uzsorástól a művet: a kis házba visszatér az öröm, a boldogság. 
Mikor a nagytemplomban előadják a misét, mindenkinek gratulálnak: apunak, 
öccsének, csak róla feledkeznek meg.

Himnusz ez a regény, himnusza a sírbaszállt anyai szeretetnek. A 13 éves 
Klárika anyuka fényképéből merít erőt rettenetes munkájához. És anyuka segít, 
bíztat, tanácsot ád. Itt látjuk csak igazán, hogy a szeretetet nem lehet eltemetni, 
;az tovább él, ha mindjárt égy kis, árva leányka alakjában is. Csonka Ferenc.
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INHALTSANGABE. — RÉSUMÉ.
D ie funktionelle Erziehungsmefode im Ramen der humanistischen Lehrgegenstände.

(D r.  Blaskovich Edith.)
In diesem Artikel wird' die sogenannte, von E. Claparède formulierte funk

tionelle Erziehungsmethode geschildert und dem traditionellen Verfahren gegen
übergestellt. Als Grundlage der kindlichen Aktivität will diese neue Einstellung 
einen psychologisch geeigneten Boden schaffen, wo alle natürlich möglichen Tätig
keiten eines gewissen Alters durch psychologisch günstige Momente zu veiler Ent
faltung gebracht werden können.

Im Ramen der humanistischen Lehrgegenstände wird uns gezeigt, wie das 
funktionelle Verfahren dadurch, dass es das Verhältnis der kindlichen Einstellung 
zu den einzelnen Lehrgegenständen neu verwertet, in dem Lehrstoff eine psycho
logisch motivierte Selektion schafft. Dem zufolge schlägt es sowohl in der inneren 
und äusseren Gestaltung des Lehrmaterials, als auf dem Gebiet der angewandten 
Lehrmetoden neue Wege ein.

An Beispielen wird uns gezeigt, wieweit die Prinzipien der funktionellen 
Erziehungsmethode im Ramen der humanistischen Lehrgegenstände in den Gim- 
nasialklassen der budapester Neuen Schule durchgeführt werden können.

L a méthode de l’éducation fonctionnelle appliquée à l’enseignement des matières
humanités. (D r . Blaskovich Edith.)

Cet article est la description de la méthode fonctionnelle de l’éducation for
mulée par C. Claparède comparée avec la méthode traditionelle. Cette nouvelle 
méthode veut créer un fond psychologique convenable comme base de l’activité 
enfantine. Ainsi toutes les activités naturelles et possibles d’un certain âge, peuvent 
être conduites par des moments psychologiques favorables à un déploiement totale. 
Elle montre par les matières humanistes, comment le procédé fontionnelle fait une 
sélection de la matière fondée sur une base psychologique, en mettant la disposi
tion enfantine dans une nouvelle rélation avec la matière. Ce procédé trouve des 
routes nouvelles dans la formation intérieure et extérieure de la matière et des 
méthodes d’enseignement convenables. L’article nous montre par des exemples, 
comment on emploie dans „L’école nouvelle“ de Budapest, les principes de la 
méthode et de l’éducation fonctionnelle dans les matières humanistes.

V erb ale  Reihenbildung auf chronologischer Grundlage, Untersuchungen 
an ungarischen M ittelschulkindern.

Dr. Ilona K ovács und Erica Barcza.

Das Köngl. Ung. Kinderpsychologische Institut untersuchte 4024 Mittel- 
schulkinder mit Stern’s „Sätze-ordnen“ Test. Bei der Lösung der Aufgabe 
spielt die chronologische. Aufeinanderforge, wie die sprachliche Indikation eine 
Rolle. Zwischen den Resultaten der Mädchen und der Knaben finden wir einen 
Unterschied zu Gunsten der Knaben. Dies ist zum Teil erklärlich dadurch, dass 
inhaltlich, — Beschreibung eines Bauprocesses —  die Aufgabe den Knaben näher 
liegt, anderseits nehmen die Knaben in solchen Wett-ähnilichen Aufgaben mit 
grösserer Ambition teil.

Die Lösung der Aufgabe war nicht einheitlich. Es sind einige Aufgaben- 
teie, die. hauptsächlich in den unteren Klassen, nur wenige Kinder lösen konnten. 
W ir haben aber auch gesehen, dass in den oberen Klassen ein grosser Prozent 
der Kinder die Probe vollständig gut löst, so dass hier die Aufgabe sich als zu 
leicht erwies. Dass heisst, in dem einem Jahre ist sie noch zu schwer, dagegen 
ein paar Jahre später schon zu leicht, so können wir sagen, dass diese „Fähig
keit" zu welcher diese Aufgabe spricht, in einem gewissen Alter plötzlich 
erscheint und sich nicht stufenweise entwickelt. Sie differentiert sich nicht nach 
den einzelnen Altersstufen, so können wir diese Aufgabe als „Fähigkeit-test“, 
nicht „Entwicklungs-test“ auffassen.

„ É l e t “  I r o d a l m i  é s  N y o m d a  R t .  X I . ,  H o r t h y  M i k l ó s - ú t  1 5 .  —  I g a z g a t ó :  L a i s z k y  J e n ő .
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U n  test de serie verba l app liqué su r des ly cé e n s.

D r. K o v á c s  Ilo n a  et B a rcza  E r ic a .

N ous avons exam iné 4024  lycéens av ec le  „test à  ranger de phrases" de 
S tem . D ans la  solution du test la  chronologie et les indications linguistique jouent 
le rôle principal. Le rendement des garçon est supérieur à  celui des filles. N ous 
considérons cette différence comme une conséquence du contenu du test: con
struction d 'habitation sujet qui intéresse davantage les garçons, m ais c ’est possible 
qüe l ’ambition des garçons qui apperait toujours dans des devoirs de concours 
a  influencé aussi les résultats.

L a  solution du test n’était p as homogène. Il y  a  des p arties que très peu 
d’élèves pouvaient résoudre dans des classes inférieure. P a r  contre dans des 
classes supérieures un assez grand nombre des élèves ont donné une solution 
parfaite. D ans ces classes le  test semble étre trop fácil à  résoudre.

D ans une classe donnée le test est très difficil, quelques années plus tard, 
il est déjà trop fácil. C e q u i  montre que „ l’aptitude” à  laquelle le test fait appel 
apparait subitement et n ’a pas un développement graduel. I l  ne se classe pas 
selon l ’âge et ainsi nous devons le  considérer non pas comme un „test d’évolu
tion" mais plutôt comme un „test d’aptitude".

D as M ädchen v on  H eu te.

V on  D r . F ra n z  Schm id t.

(Fortsetzung.)

W ir  haben in dem zweiten K apitel die auf das W o r t  „d a s  M ä d c h e n '  gegebene 
A ntw orten verarbeitet. D ie  gegebenen A ntw orten sind in 10 Gruppen eingeteilt. 
D ie meisten A ntw orten enthalten V erlangen gegenüber den M ädchen. S ie  zeichnen 
das Idealbild des M ädchens. S ie  z e ig e n ' parallel mit den L ebensjahren eine 
Zunahm e. E in e  grosse Gruppe bilden das eigene G esch lecht lobende A ntw orten. 
A ber man bekam auch relativ  viele A ntw orten, w elche das eigene G esch lecht 
herabsetzten. M ehrere schreiben: sie möchten lieber K naben sein. Im Allgem einen 
zeigen diese A ntw orten die A uffassung des M ädchens der G egenw art von dem 
heutigen M ädchen.

A  M agyar G yerm ektanulm ányi és N evelésügyi T á rsa sá g  elnöke: v itéz D u zár 
József dr. egyetem i tanár, P écs, ü gyvivő elnöke: K oszterszitz József dr. igazgató, 
Budapest, IX .,  R ád ay-u tca 43— 4 5 ., ügyvezető főtitkára: Schm idt Feren c  dr.  
igazgató, Soroksár; h ivatalos helyisége: Budapest, IX .,  R ád ay-u tca  43— 45.

A  T á rsa sá g  évi tagdíja 5  P , m elyért A  Gyermek és az  Ifjúság című f olyó i rat 
jár. Csekkszám a: 35.557.

U ngarische Gese llsch aft für Kinderf orschung und Erziehungsw esen. Präsi
dent: P r of. D r. J .  D uzär. G eschäftsführender Präsident: D irektor D r. J .  K osz ter
szitz. Sekretär: D irekt or D r. F .  S ch m id t Sitz der G esellschaft: Budapest, I X .,  
R äd ay-u tca 43— 45.
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