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OLVASÓIMHOZ!

Célom volt e művel a gyermektanulmánynak, mint tudo
mánynak szolgálni. A gyermekélet oly jelenségeihez kívántam 
adatokat szolgáltatni, a melyek a mindennapi életben folyton 
szemünkbe ötlenek ugyan, de eddig a kutatók részéről kevés 
figyelemben részesültek. Ez a feldolgozatlan jelenségcsoport a 
gyermek érzelemvilága, a melyet egy német tudós (Ament) a 
gyermektanulmány mostoha gyermekének nevezett. De, meg
vallom őszintén, vonzott engem e területre az itt szabadon 
tenyésző lelki virágok kifogyhatatlan gazdagsága, színváltozata, 
üde illata, lelket lebilincselő kedvessége, bájos ártatlansága. 
Munkám közben igyekeztem a jelenségeket a kutató tárgyila
gos szemüvegén át nézni, de azért nem bírtam magamat meg
fosztani a gyermeki lélek élvezetétől sem. E vizsgálat nekem 
nem volt fáradság, mert a mennyi munkám, annyi gyönyörű
ségem volt vele.

A gyermek érzelemvilágából jelenleg az érdeklődést válasz
tottam kutatásom és művem tárgyául, mert ez egyik legáltalá
nosabb jelensége a gyermek szubjektív életének. A gyermek 
érzelmei az érdeklődésen keresztül jutnak külső kifejezésre. Ez 
az a kapu. a melyen át a gyermeki lélek szubjektív mozgalmai 
a külvilágra kerülnek s viszont a melyen át az ő belsejéhez 
férkőzhetünk. E műben nem található fel a gyermek érzelem- 
világának teljes tartalma, de igyekszik ez feltárni azon lelki moz
zanatokat, a melyek az érdeklődés-folyamatokat közvetlenül vagy 
közvetve létrehozzák. E kapocsnál fogva e műben az érdeklődés
folyamatok keretében számos érzelmi jelenség kerül tárgya
lás alá.

Vizsgálódásaim s munkám írása közben mint pedagógus 
sem tagadhattam meg magamat. Kutatásra ösztönzött az a vágy,
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hogy feltárjam a gyermeki érzelemvilág azon jelenségét, a mely
nek a tanításban való felhasználását már a régi pedagógusok 
elvként hirdették, de szólamszerű emlegetésével megelégedtek. 
A Herbart-féle pedagógia pedig az ellenkező túlzásba csapott. 
Egész oktatási rendszert alapított az érdeklődés tanára, a melyet 
azonban részletesen nem kutatott. Elindult és ment a Herbart- 
féle érdeklődéstan szerint, a mely pedig nem a gyermekek 
érdeklődésének vizsgálatából származott; a melynek pusztán 
általános lélektani alapja és értéke van. Ebből az alapból az 
oktatás rendszerének csak egyoldalú felfogása és felépítése szár
mazhatott. Az én kutatásaim eredménj^ei, azt hiszem, bizonyít
ják. hogy ezen rendszernek gyermektanulmányi szempontból 
való módosítása és kiépítése szükséges.

Egyébként, a mint művem egyik fejezetében kijelentem, 
úgy itt is hangsúlyozom, hogy a neveléstani és oktatástani 
tételek e műben csak mint következtetések s nem mint a vizs
gálódásokat irányító szempontok szerepelnek. Első feladatnak 
tartottam a gyermeki lélek tudományos feltárását. A neveléstani 
és oktatástani következtetések önkényt folynak a gyermeklélek
tani tételekből. Azért meg is elégedtem a legfőbb pedagógiai 
elvek megjelölésével s az egyes eljárások kifejtését a tanulmány 
közben előadott megfigyelésekből és tételekből szíves Olvasóimra 
bízom.

A tárgy természete és a kutatások célja szerint legalkal
masabb módszernek véltem a megfigyelő módszert és pedig 
annak mindkét fajtáját, az életleíró és az összehasonlító mód
szereket. Megfigyelő módszerem azonban bizonyos közeledést 
jelent a kísérleti módszerhez. A nélkül, hogy a gyermekek 
szabad cselekvését korlátoztam volna, bizonyos helyzetekbe 
vezettem őket, olyanokba, a melyekben valamely cselekvés vagy 
magatartás várható volt. Az eredmények a szerint állapíttat
tak meg, a mint a várt vagy valamely más magatartás követ
kezett be. Ebből látszik, hogy az eredeti szabad megfigyelés az 
itt alkalmazott módszerben némileg szabályozott formát nyert.

Az e műben közölt adatokkal korántsem fejeződnek be 
hazánkban a gyermek érdeklődésére vonatkozó vizsgálatok. Sőt 
a széles körre kiterjedő adatgyűjtések csak most indultak meg 
igazán, a mikor a Magyar Gyermektanulmányi Társaság az 
ügyet a kezébe vette. Ez adatgyűjtések, a melyeket a Magyar
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Gyermektanulmányi Társaság indított meg, szorosan összefüg
genek e mű keletkezésével. E mű szerzője ugyanis id. elnöke 
a Magyar Gyermektanulmányi Társaság úgynevezett «adatgyűjtő 
szakosztályának» s e szakosztály éppen a szerző előterjesztése 
alapján elhatározta, hogy a gyermekek érdeklődéséről az ország
ban adatgyűjtést indít az Amerikában s Németországban elter
jedt kérdőíves módszer szerint. A kibocsátott kérdőív szerint az 
adatok gyűjtését a 8—18 éves korban a fiúkra és leányokra, a 
normális és abnormis gyermekekre, ú. m. a gyenge tehetsé- 
güekre, a siketnémákra, vakokra, az erkölcsileg züllöttekre ki
terjesztik. A gj^ermekektől a következő 11 kérdésről gyűjtenek 
feleleteket:

1. Melyik tantárgyat szeretitek legjobban? Miért?
2. Melyik tantárgyat szeretitek legkevésbbé ? Miért ?
3. Mivel foglalkoztok otthon legszívesebben? Miért?
4. Mivel foglalkoztok otthon legkevésbbé szívesen ? Miért ?
5. Mivel szeretnétek legjobban foglalkozni?
6. Melyik a legkedvesebb olvasmányotok? Miért?
7. Mit játszotok legszívesebben? Miért?
8. (Karácsony előtt.) Milyen ajándékot szeretnétek kará

csonyra kapni ?
9. Mi szeretnél lenni ? Miért ?

10. Kihez szeretnél leginkább hasonlítani? Miért?
11. Kihez kívánsz legkevésbbé hasonlítani? Miért?

Az adatgyűjtések folynak az elemi iskolákban, polgári és 
középiskolákban, felsőbb leányiskolákban, tanító- és tanítónő- 
képző-intézetekben s gyógypedagógiai intézetekben. E sorok Írá
sakor a Gyermektanulmányi Társaság már körülbelül 40,000 
adat felett rendelkezik. Ezen nagyszabású, széles körű és sok
oldalú gyűjtés feldolgozásából származó mű bizonyára tovább 
fogja építeni, egyben-másban talán javítani is fogja azt az ala
pozó munkát, a melynek megépítésére ez a mű is törekszik. 
Most még arra kérem azokat, akik a fenti 11 kérdésről netán ada
tokat gyűjteni kívánnak, hogy gyűjtésüket csakis a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság által kiadott kérdőív szabályai 
szerint végezzék. (Elnökség: Budapest, VIII. Üllői-út 16 B.)

Böviden elő kell még adnom e mű történetét. Ennek első 
és második fejezetét, ú. m. az érdeklődés elméletét és fejlődés
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tanát, vázlatosan előadtam a Magyar Pedagógiai Társaság 
1907. évi februári ülésén. E két fejezet részletesen kidolgozva 
(de nem egészen az itt közölt szöveggel) megjelent a Magyar 
Pedagógia ugyanez év áprilisi és májusi füzeteiben; a fejlődés
tan (II. fejezet) német fordítása is megjelent a Meumann-féle 
«Zeitschrift für Experimentelle Pedagogik» V. kötetének 3—4. 
füzeteiben s külön füzetként is kiadta a folyóirat kiadója. Csak 
1907. július és augusztus havában, tehát az I. és II. fejezet 
kidolgozása után, következtek azon vizsgálatok, a melyeknek 
alapján készültek a mű III. és IV. fejezetei. Ezen újabb vizs
gálatok azonban a fejlődéstanban közölt tételeket és fejtegeté
seket mindenben megerősítették, úgy, hogy a fejlődés fokoza
tairól szóló rész a maga eredeti szövege szerint megmarad
hatott.

Az érdeklődés általápos és gyermeki lélektanáról szóló 
hazai és külföldi irodalmat a mű első két fejezetében ismerte
tem. Az általános lélektani irodalom a gazdagabb és érdekesebb, 
azért ezzel részletesebben foglalkozom, annyival inkább, mert 
az érdeklődés általános lélektana irányadó szempontokat nyújt 
a gyermeki érdeklődés lélektanához is. Az érdeklődés gyermek
lélektani irodalma ma még szegényes. Az eddigi tanulmányok 
a kérdésnek csak egyes részleteivel foglalkoznak. Összefoglaló 
kutatások e téren még nem történtek. Erre törekedett e mű 
szerzője. Hogy valamennyire is egészet nyújthasson, önálló 
kutatásokat kellett végeznie. Az érdeklődés fejlődéséről szóló 
rész (a Shinn megfigyeléseit leszámítva), a motívumok s az 
egyéni érdeklődés tana, Irhát e miinek úgyszólván egész gyer
meklélektani része a szerző önálló vizsgálódásán épült fel. 
Hogy mennyire sikerült szerzőnek nagy feladatát megoldania, 
azt a mü olvasói és bírálói hivatvák eldönteni. Mindenesetre 
itt-ott meglátszanak a művön az úttörés nehézségei.

Budapest, 1908. március 15.
Nagy László.
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I. FEJEZET.

A Z  É K D E K L Ő D É S  E L M É L E T E .

Az in te llek tu á lis  e lm életek .

Az érdeklődés kevéssé méltatott s még mindig megfejtetlen 
jelensége a lélek életének. Azok a lélekbuváiok, akik egyáltalán 
foglalkoznak vele, külömbözőkép magyarázzák s az ellentétes 
nézeteket valamely közbeeső magyarázattal kielégíteni nem 
sikerült.

A régibb neveléstani és lélektani művek egyáltalán nem 
foglalkoztak az érdeklődéssel úgy, mint önálló lelki jelenséggel. 
A neveléstani írók az érdeklődést, mint a tanítás módjának 
egyik mozzanatát tárgyalják. Szerintök a tanítást érdekessé kell 
tenni vagy azért, hogy a gyermekek tudásvágyát (Comenius, 
Niemayer) felébresszük; vagy, hogy figyelmüket lekössük (Diester- 
weg, Dittes.)

A régi lélekbúvárok mind s az újabb lélektani írók egész 
sora szintén egészen alárendelt szerepet tulajdonít az elmebeli 
tevékenységekben az érdeklődésnek. Ezt mint a szándékos vagy 
öntudatos figyelemnek egyik motivumát említik.

Szélesebb bölcsészeti és lélektani alapon először Kaid tár
gyalja az érdeklődést.* Ö szerinte az érdeklődés az, aminek 
következtében az ész gyakorlativá vagyis az akaratot meghatá
rozó okká válik. Köviden kifejezve Kant ezen meghatározását, 
az érdeklődés nem más, mint az akarat észbeli oka. Ugyanő 
már megkülönbözteti a közvetlen és a közvetett érdeklődést. 
Szerinte «az ész csak akkor vesz részt közvetlenül valamely 
cselekvésben, ha azon cselekvésnek általános érvényű elve, 
maximája, vagyis az ú. n. kategoricus imperativus elegendő ala-

* K ant: Grundlegung zur Methaphysik der Sitten. Kant müvei. 
Hartenstein-féle kiadás. IV. k. 307. 1.



az akarat meghatározására». Más szavakkal mondva, 
^n^m agának az akaratnak tartalma képes megindítani az akaratot, 

akkoi érdeklődésünk közvetlen. Csakis az ilyen érdeklődés tiszta. 
Ha azonban az ész az akaratot csak a vágy egy másik tárgyának 
vagy az alanynak egy különös érzésével határozhatja meg, akkor 
csak közvetve vesz részt a cselekvésben. Ez utóbbi érdeklődés 
csak empirikus természetű, nem tiszta észbeli érdeklődés.

Habár, amint látjuk, Kant egyoldalúan, tisztán értelmi 
alapon határozza meg az érdeklődést, az ő fejtegetéseinek mégis 
nagy jelentősége van az érdeklődés tanának történetében. Míg 
a többi lélekbúvárok s a psedagogusok az érdeklődésnek csak 
pillánál nyilán s esetleg fellépő szerepet tulajdonítottak a lelki 
műveletek egy bizonyos fajában, a figyelemben, addig Kant az 
érdeklődést az akaratelhatározások állandó természetű tényezője 
gyanánt jelölte meg.

Az érdeklődés tanának tulajdonképeni megalapítója Herbari, 
aki a Kant adta alapon az érdeklődést közelebbről meghatározta, 
más működésektől elhatárolta és az egyéni mívelődésben való 
szerepét tüzetesen megjelölte.

Hogy Herbart mily nagy fontosságot tulajdonított a szellemi 
életben az érdeklődésnek, kitűnik az «Allgemeine Pädagogik» című 
művének (Pädagogische Bibliothek, XIII. kötet.) 168. lapján adott 
meghatározásból. Az akarat tökéletességének három tényezője 
van : a szellemi törekvések energiája, kiterjedése és összefüg
gése. Az energia nem más, mint az érdeklődés; a kiterjedést 
kifejezi a sokoldalúság; a szellemi élet összefüggését pedig biz
tosítja az öntudat egysége. Ebből kiviláglik Herbart azon alap- 
felfogása, hogy az érdeklődés az egész akarati életnek, a jellem 
energiájának alapja. Lássuk a részleteket!

Herbart szerint úgy keletkezik bennünk az érdeklődés, 
mintha letörnénk valamit az ember szellemi mozgalmasságának 
hajtásából, a mennyiben a belső elevenségtől nem a fellépését, 
hanem utolsó nyilvánulását tagadjuk meg.* Kérdés most már, 
mi az, amit mi az érdeklődés folyamatában a mozgalmas
ságból letörünk, vagyis tőle megtagadunk ? Nem mást, mint a 
tettet s hajtó erejét a vágyat.

Ebből kitűnik, hogy Herbart a tett egészéhez az érdeklő-

* H erbarts sämmtliche Werke, Ed. von Hartenstein. X. kötet, 51.1.
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désen kívül szükségesnek tartja a vágyat is ; azonban jól 
különbözteti az érdeklődést a vágytól és a tett végrehajtásától. 
«Az érdeklődés, amely a vággyal, az akarattal és ízlés-itélettel 
együtt szemben all a közömbösségei, az utóbbi háromtól abban 
különbözik, hogy tárgyával nem rendelkezik, hanem tapad hozzá. 
Habár belsőleg cselekvők vagyunk, mindazáltal külsőleg mind
addig tétlenkedünk, míg az érdeklődés kívánássá vagy akarattá 
nem válik. Az érdeklődés a puszta nézés és megfogás között 
középen áll.»

Herbart ugyanezt a különbséget az érdeklődés és a vágy 
között úgy is kifejezi, hogy az érdeklődés a jelenre, a vágy a 
jövőre vonatkozik.1

E meghatározásból nemcsak az a különbség tűnik ki, amely 
az érdeklődés és a vágy között van, hanem az is, hogy mit tart 
Herbart az érdeklődés lényegének. Szerinte az érdeklődés a 
szellemi öntevékenység egy neme, szemben a puszta tudással, 
amely csak elraktározott képzettömeg.2

Azonban Herbart ezen belső tevékenységen értelmi tevé
kenységet értett, ami kitűnik azon meghatározásából, hogy az 
érdeklődés csak abban különbözik a puszta észrevételtől, hogy 
érdeklődésünk tárgya a többi képzetek között valami oknál fogva 
különös mértékben foglalja el elménket. Herbart megmagyarázza 
a képzettömeg túlsúlyra vergődésének okát is s ez az ok részint 
az illető képzettömeg abszolút erejében áll, részint azon köny- 
nyűségen alapul, a mellyel a többi képzetek visszavonulnak. 
A képzettömeg ezen túlsúlya megkönnyíti a jellemnek az el
határozásokat. Ez a magyarázat világítja meg a jellem és az 
érdeklődés ereje közötti összefüggést.

Herbart szerint az érdeklődés a jellemmel együtt az egyén 
egész művelődésének alapjául szolgál, a mennyiben az érdek
lődés hozza létre az eleven tudást. A sokoldalú érdeklődés a 
művelődésnek és a jellemnek a sokoldalúságát (tökéletességét) 
is biztosítja. Miként ismeretes, hat főirányát különbözteti meg 
az érdeklődésnek. A tapasztalati (empiricus) érdeklődés ismere

1 H erb a rt: Allgemeine Paedagogik. X. köt. (Hartenstein-féle kiadás) 
52. lap. «Denn die Begierde . . . strebt nach etwas Künftigen, . . . h in
gegen das In te re s se ...  h a f te t . . .  an dem angeschauten Gegenwärtigen.»

2 H erb art: Allgemeine Pädagogik. A Pädagogische Bibliothek XIII. 
kötete. K. Richter. 1876. Lipcse. I. kötet. 168. 1.
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teink gyarapítására, a rokonszenvi (sympathetikus) érdeklődés pedig 
a másokkal való érintkezésre indít. Mikor a tapasztalás tényei 
fölé emelkedve, tovább gondolkodunk, kifejlődik az elmélkedő 
(spekulativ) érdeklődés; az érintkezés tágabb körű viszonyairól 
való gondolkodás közben pedig a társadalmi (sociális) érdek
lődés. Kiegészülnek ezek egyfelől a szépészeti (aesthetikai), más
felől vallásos érdeklődéssel, a melyek azonban kevésbbé szár
maznak az előrehaladó gondolkodásból, mint a dolgok és esemé
nyek nyugovó kontemplációjából.1

Ezen elméleti tételekből vonja le Herbart azon nagyfontos
ságú pedagógiai következtetését, hogy az oktatás célja: sokoldalú 
érdeklődés kifejlesztése a növendékekben. Szerinte szükségessé 
teszi ezt a nevelés feladata, az erkölcsös jellem képzése. Az 
egyoldalúság önzésre vezet, mert az önző mindent azon szűk 
körre vonatkoztat, amelyben él és gondolkodik. A sokoldalú
ságot tegyük az erkölcs alapjává. Azonban a jellem feltétele az 
öntudat egysége i s ; azért a sokoldalúság mellett ne szenvedjen 
kárt a személy öntudatának egysége sem. Ennélfogva sokoldalú 
és jól rendezett tudást kell létesítenünk az egyénben, amely 
tudás a képzetek minden irányú összeköttetéseit könnyen átlátja 
és a magáé gyanánt összetartja.2 Azonban a sokoldalú képzés, 
amennyire azt az oktatás célja megengedi, hagyja érintetlenül 
a gyermek egyéniségét. De az egyéniség tiszteletben tartása 
csak negativ kívánalma az oktatásnak; a sokoldalúság fölötte 
áll az egyéniségnek. Herbartnak kiváló érdeme, hogy az érdek
lődés lélektanát először alkalmazta az oktatás feladatának és 
rendjének közelebbi meghatározására.

Nem számítva most a részletkérdéseket, a Kant- és Herbart- 
féle elmélet ellen különösen két szempontból lehet kifogást 
emelni.

1. Herbart azon alapelvből kiindulva, hogy a képzeti erők 
mechanizmusa hozza létre az összes lelkifolyamatokat, az érdek
lődés folyamatainak, illetve az érdeklődésben szereplő lelki 
tevékenységeknek keletkezését értelmi alapon magyarázza. En
nek következtében a Herbart-féle elmélet az érdeklődésnek az

1 H e rb a r t: Allgemeine Pädagogik. Pädagogische Bibliothek XHI. 
kötete. 1876. Lipcse. 178. és 179. 1.

2 H erb a it: Umriss pädagogischer Vorlesungen. W endt H. kiadása. 
Lipcse. Zweck des Unterrichts, 38—40. lapok.
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akarathoz és jellemhez való viszonyát, egyes képzeteknek a 
tudatba való mélyebb benyomulását kielégítően megmagyarázni 
nem tudta.

2. Mind Kant, mind Herbart az öntudati élet magas fokán 
jelentkező érdeklődést tartják szemük előtt, a melyet már több
szörösen összefüggő képzettömegek irányítanak. Minthogy aztán 
az érdeklődés fejlődését, kezdetleges jelenségeit figyelmükre nem 
méltatják, nem is képesek kellőképen magyarázni az érdeklődés 
oly alapvető jelenségeit, mint például «a bizonyos képzet
tömegek túlsúlyra vergődését», a közvetlen és a közvetett ér
deklődést.

Herbart követői lélektani irányban alig fejlesztették to
vább az ő érdeklődéstanát; annak csak az iskolai oktatástanra 
való alkalmazását dolgozták ki, dogmatikus merevséggel s nem 
is mindenben követve Herbart gondolatait. Azok a psedagogusok 
azonban, akik ennek a kérdésnek a lélektani részével egyáltalán 
törődtek, érezték a Herbart-féle értelmi elmélet egyoldalúságát 
s igyekeztek ezen úgy segíteni, hogy az érdeklődés folyamatai
nak keletkezésében az érzelemnek is tulajdonítottak szerepet.

így Bein nagy «Paedagogi áj ának» II. kötetében ugyan még 
mindig azon a nézeten van, hogy «az akarat a képzettömegek
ben gyökerezik», azokból nő ki, azonban hozzá teszi: hogy a 
tudásból akarat legyen, ahhoz szükséges, hogy a tudás benyo
muljon a kedélybe és hogy érzelmi hangulatokkal kapcsolódjék. 
Az érzelem ad értéket a tudásnak; az érzelem az értékelő 
szerve a mi bensőnknek; bensőleg összeköt bennünket a tá r
gyakkal s «amikor az érzelem a részvevő vonzalom állandó 
állapotává erősödik, érdeklődésnek mondjuk.»* Amint e meg
határozásokból látszik, Rein az érdeklődés elmélete számára az 
értelmi és érzelmi kettős alapot kereste, anélkül azonban, hogy 
a kettőt szerves gondolattá tudta volna fűzni. Rein meghatá
rozásain már szembetűnően látszik Ostermann hatása.

Reinnál okszerűbben szerepelteti Kern az érzelmi-elemet 
az érdeklődésben. Ö, miként Yolkmann is, az apperceptióból 
magyarázza az érdeklődést. Amikor a meglevő képzettömegek

* W. R ein : Pädagogik in system atischer Darstellung. II. Band. Die 
Lehre von der Bildungsarbeit. 1906. Langensalza. H. Beyer & Söhne 
171 — 174. lapok.
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könnyen nyomulnak az új, az appercipiálandó képzet felé, akkor 
a kedv érzelme keletkezik. Ezen kedv érzelméből ismét az a 
törekvés származik, hogy megismételjük a tevékenységet; e 
pedig nem más, mint azon szükségnek érzete, hogy a tárgygyal 
behatóbban foglalkozzunk. Ebből a kettőből, t. i. a kedv és a 
szükség érzéséből tevődik össze az érdeklődés érzelme.1

Herbart magyar követői, kik ezzel a kérdéssel irodalmilag 
foglalkoztak: Regéczy József, Radó Vilmos, Barna  Jónás, Gömöri- 
Krausz Sándor, csak arra szorítkoznak, hogy a Herbart-féle érdek
lődéstant több-kevesebb részletességgel ismertetik.

Az érzelm i elm élet.

Uj alapot teremtettek az érdeklődés elmélete számára Oster- 
fnann fejtegetései.2

Ostermann Herbarttal és követőivel szemben az érdeklődést 
nem az értelemből, hanem az érzelemből származtatja. Fejtege
téseinek rövidre vont tartalma, a melyeknek alapeszméit egyéb
iránt Lotze bölcseleti műveiből merítette, a következő.

Az érdeklődés fogalma ellentétes a közömbösséggel. Ha azon
ban valami nekünk nem közömbös, ez azt jelenti, hogy valami 
értéket tulajdonítunk neki. Ennélfogva az érdeklődés nem egyéb, 
mint értéktudat, más szóval: értékelés, s mint ilyen, a legszo
rosabban függ össze az érzelemmel, mert minden értékelés for
rása az érzelem. E viszonynak az eredete pedig az, hogy minden 
kellemes érzelemben testi és szellemi jólétünk előmozdítását s 
minden kellemetlenben megzavarását látjuk. Tehát az érdeklődés 
forrása mindig az érzelem. Minden érdeklődés az érzelemben 
gyökerezik.

Ostermann az érdeklődés keletkezésének magyarázatában 
merev álláspontot foglal el, a mennyiben tagadja, hogy az akár

1 H. Kern: Grundriss der Pädagogik. 5. kiadás. 1893. Berlin. Weid- 
mann-féle könyvkereskedés. 30., 31. 1.

2 Ostermann-W egener: Lehrbuch der Pädagogik. Első kötet I. része. 
12. kiadás. 1902. Oldenburg. Schulze. 123—128. 1.— Ostermann: Das In 
teresse. Encyklopsedisches Handbuch der Pädagogik. Bein W. IV. kötet. 
hö7—580. Második kiadás. Langensalza. H . Beyer et Söhne. — Oster
m ann: Das Interesse. Eine psychologische Untersuchung mit pädago
gischen Nutzanwendungen. Oldenburg und Leipzig, 1905.
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az akaratból, akár az értelemből magyarázható volna. Az aka
ratból azért nem, mert az akarat megelőző értékbecslést követel, 
mint indító-okot. Az értelemből szintén nem magyarázható, mert 
a puszta értelem szerez ugyan a tárgyakról képzeteket, de ér
zelem nélkül ezekből teljesen hiányoznék a tárgyakhoz való 
meleg vonzódás s az érzék a tárgyak értékviszonyai iránt. Ér
zelem nélkül valamely tapasztalatot valónak tarthatnánk ugyan, 
de semmiesetre sem értékesnek vagy károsnak.

Azonban az értelmi elemek mégsem hiányoznak egészen 
az érdeklődésből, legfeljebb csak az alsóbbrendűekből, a melyek
ben a külső ingert követő érzelem egyúttal az értékérzelem is. 
A magasabbrendű értékérzelmekben azonban szerepelnek az 
elmúlt értékérzelmek emlékezetei is, még fejlettebb fokon az 
értékemlékezetek összetevődéséből származott értékmegismerések 
és értékítéletek. Mikor pedig az érzelem már emlékezetté válik, 
akkor az már nem érzelem többé, hanem a gondolat tárgya.

Ostermann érdeklődéstana azonkívül, hogy az érdeklődés 
alapjává az érzelmet teszi, abban is haladást mutat, hogy már 
az érdeklődés fejlődésére is gondol. Nem elégszik meg a Herbart- 
féle hat fejlődéstani iránnyal, hanem megkülönböztet alsóbb
rendű vagy érzéki és magasabbrendű vagy ideális érdeklő
déseket. Az alsóbbrendűek közvetlenül alapszanak az érzéki ér
zelmeken, a kellemes és kellemetlen érzelmi elemeken s az 
életkor első fokán mutatkoznak. Az eszmei érdeklődések csak a 
fejlettebb korban fordulnak elő s ide tartozik a Herbart-féle 
érdeklődések hat neme, tehát az intellektuális érdeklődések, to
vábbá rokonszenvi, esztétikai, erkölcsi, vallási és hazafias érdek
lődések. Ezen magasabbrendű érdeklődések keletkezését, igen 
helyesen, úgy magyarázza Ostermann, hogy előbb mindég létre
jön az illető tárgyi érzelem, például az esztétikai gyönyör s 
ebből fejlődik ki az érdeklődés megfelelő érzelme.

Ostermann azon az alapon, mint Herbart, szintén meg
különböztet közvetlen és közvetett érdeklődéseket, továbbá a szerint, 
amint az érdeklődésnek a tárggyal szemben vonzó (kellemes) vagy 
taszító (kellemetlen) minősége van, pozitív és negatív érdeklő
déseket.

Ostermann elmélete nevezetes lépést jelent az érdeklődés 
tanának történetében. Mert amikor az érdeklődést az érzelmek 
közé sorozta, azzal megjelölte az érdeklődés igazi helyét a lelki
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j elec ségek sorában s megadta a helyes alapot az érdeklődés 
tényeinek helyes magyarázatához. Azonban ami Ostermann el
méletének erőssége, ugyanaz a gyengesége is, t. i. az érzelmi 
elmélethez mereven ragaszkodik. Ennek következtében az értelmi 
elemeknek az érdeklődésben való szerepét nem képes helyesen 
magyarázni, a mennyiben az «értékemlékezetek» és az «érték
ítéletek» erőszakos alkalmazása korántsem nyújt elegendő fel
világosítást az értelemnek szerepéről az érdeklődésben. Az érdek
lődésnek a figyelemhez és az akarathoz való viszonyát szintén 
nem magyarázza meg kielégítően; ehhez elegendő fejlődéstani 
adat nem állott keze ügyében. Hogy azonban mennyire hasz
nált az Ostermann érzelemelmélete az érdeklődéstanának, ki- 
tünik azon tényből is, hogy Ostermannt az ő érzelmi alapon 
álló elmélete már eljuttatta a fejlődéstani szempontokig és ké
pesítette őt, hogy az érdeklődésnek nemcsak logikailag fejlett 
formáival, hanem kezdetleges jelenségeivel is foglalkozzék.

Megemlítem még, hogy hazai pedagógiai íróink között is 
van kettő, akik Ostermanntól függetlenül, szintén megállapítják 
az érdeklődés érzelmi természetét. Az egyik Felméri Lajos, aki 
az érdeklődést a tárggyal való «rokonszenvezésnek» mondja. 
Io\ábbá szerinte: az érdek nem egyéb, mint a külső ingereknek 
érzelmeinkben keltett visszhangja, mely érzelmek az akarat tá
maszai. Érdekesebb ennél Peres Sándor nézete, aki egyedül 
áll azon felfogásával, hogy az érdeklődés a gyermek első tudatos 
lelki jelensége. Szerinte a csecsemő első tudatos lelki jelensége 
a kellemes vagy kellemetlen érzelem, amely eleinte tisztán testi, 
azután érzéki érzelem ismeretek nélkül, később pedig homályos 
szemlélettel. Ezek az első érzelmek keltik az érdeklődést. Meg
nyilvánul úgy, hogy a csecsemő a kellemes inger felé fordul, a 
kellemetlent eltaszítja magától. És az érdeklődés mindvégig 
nem is marad egyéb, mint belső vagy külső cselekvésre indító 
érzelem.2

Habár igaz az, hogy az első organikus érzelmekből szár
maznak a gyermek első érdeklődései, mindazáltal ezek a testi 
érzelmek az értelmi elemek teljes hiánya miatt még nem tart-

F elméri L ajos: A neveléstudomány kézikönyve. II. kiadás. 1890.
299. lap.

2 Peres Sándor Neveléstana. Budapest, 1904. Lampel 31. 1.
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hatók érdeklődésnek. Shinnek nézete a helyes, aki szerint ahhoz, 
hogy érdeklődés származzék, szükséges, hogy a gyermek érzéki 
érzelmeihez figyelem járuljon.1

Végül megemlítem, hogy Lay akarati alapon magyarázza 
az érdeklődést, mikor azt így határozza meg: «A bizonyos in
gerek felé hajló ösztönt vagy szerzett hajlamot érdeklődésnek 
nevezzük».2

Az érdek lődés ö sszefog la ló  m eghatározása.

Az ismertetett nézetek alapján, az összeegyeztethető né
zeteket egybevetve, továbbá módosítva és kiegészítve, a követ
kezőkben foglalható össze az érdeklődés elmélete :

I. Az érdeklődés fogalma. Habár az érdeklődés folyama
taiban egyaránt vesznek részt a lelki élet különböző elemei, az 
érzelmi, értelmi elemek és az akarati törekvések is ; mindazáltal 
az érdeklődésnek leginkább kidomborodó vonása és a folyamatot 
irányító, mozgató ereje az érzelem. Az érdeklődés szón mindig 
bizonyos folyamat érzelmi oldalát értjük. Az érdeklődés érzel
mét. mint minden egyéb érzelmet, külső vegy belső ingerek in
dítják meg. Az ingerek nyomán csak akkor jön létre az érdeklő
dés, ha az ingerek élénk belső mozgalmasságot tudnak gerjesz
teni. Az ingert követő belső mozgalmasság tartalma szabja meg 
az érdeklődés irányát s ereje annak erejét. Azonban az érdeklő
dés érzelmének általános faji jellegét nem a lelki elemek 
tartalma, hanem azoknak bizonyos viszonya adja meg. És 
pedig létrehozza és táplálja az érdeklődés érzelmét az újon
nan származó külső ingereknek s az ezek nyomán fellépő lelki 
mozgalomnak az öntudatra hatása, vagy amiként az értelmi ele
mekre vonatkozólag Volkmann kifejezi: valamely képzetnek 
viszonya az én uralkodó képzettömegéhez.3 Ez a hatás vagy 
kellemes vagy kellemetlen érzelemben fejeződik ki, a szerint, 
amint valamely fellépő tartalom öntudati életünket gyarapítja

1 Shinn-Klabbacli-W eber: Körperliche und geistige Entwicklung 
eines Kindes. F. Gressler. 1905. Langensalza. 119. 1.

2 Dr. W. A. Lay : Experimentelle Didaktik. 1903. Otto Neinnick, 
Wiesbaden. 152. 1.

s Volkmann (Ritter von V olkm ann): Lehrbuch der Psychologie. 
Cöthen. 3. kiadás. 1885. I. k. Aufmerksamkeit. 203. 1.
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vagy megzavarja. Minthogy az érdeklődés általános, faji jel
legét a tudati elemeknek nem a tartalma, hanem egymáshoz 
való viszonyának egy sajátságos neme határozza meg, azért 
az érdeklődés érzelme nem is sorolható a qualitativ érzel
mek közé, hanem rendszertani helye az ú. n. alaki érzelmek 
között van, ahova az öröm, félelem, remény, unalom érzelmei 
is tartoznak. Ezzel meghatároztuk az érdeklődésnek az érzel
mekhez való viszonyát.

II. Az érdeklődés és az értelem. 1. Az érdeklődést lélek
tanilag jellemzi az élénk emóció s a vele járó élénk belső tevé
kenység. Ami iránt érdeklődünk, az mindig élénk folyamatot 
indit meg lelkűnkben s ami nem támaszt lelkűnkben élénk moz
galmat, az iránt nem érdeklődünk. Ezen belső tevékenységnek 
azonban nem befelé irányuló (bennmaradó) természete, hanem, 
a benne előforduló objectiv elemeknél fogva, kifelé irányuló 
jellege van. Az érdeklődés érzelmének ezen kifelé irányuló sa
játos jellege abban áll, hogy az ingerlések közben támadt érzék
ietek, képzetek s képzetkapcsolatok világosságra s érvényesülésre 
törekesznek. Ami iránt érdeklődünk, azt minden esetben törek
szünk világosan megismerni. Továbbá érdeklődünk valamely 
dolog iránt akkor is, ha azon valamely tulajdonságot óhajtunk 
feltalálni. Az érdeklődésnek ezen értelmi törekvéséből származik 
a tudat körének tetemes megszűkítése, vagyis a figyelem erős 
koncentrációja. Az érdeklődés érzelmére jellemző a figyelemmel 
való szoros kapcsolata s az értelmi folyamatok egyoldalúsága. 
Ebben áll az érdeklődésnek a megismerés folyamatához való 
viszonya.

2. Az érdeklődés érzelmét jellemzik a hozzá fűződő érték
ítéletek. Mindazt, ami iránt érdeklődünk, valamely szempont
ból, a magunk, családunk vagy embertársaink, a társadalmi 
közösség, esztétikai s egyéb célok szempontjából értékesnek 
tartjuk. Ezek az értékitéletek a fejlett fokon az érdeklődés ér
zelmének faji sajátosságai. Ez a kapcsolat indította Ostermannt 
az érdeklődés azon meghatározására, hogy az nem egyéb, mint 
az «értékelés érzelme». (Gefühl der Wertschätzung.) Ez az érté
kelés érzelme nem egyéb, mint az érzelem tárgyának az ön
tudatunkhoz való viszonyának megállapítása, amely a fejlődés 
alacsony fokán lehet tisztán ösztönszerű megérzés s a magas 
fokon az értéket meghatározó logikai Ítélet alkotása. Ez a két
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pont (1. és 2.) határozza meg részletesen az érdeklődésfolya
matoknak az értelmi működésekhez való viszonyát.

ü l .  1. Az érdeklődés és az akarni. Az érdeklődés érzel
mében nemcsak az értelem, hanem az akarat is fontos szerepet 
játszik. Mint mondám, az érdeklődés érzelmének azon jellem
vonásában, hogy az értelmi elemek a képzetek és képzetkapcsola- 
tok világosságra törekszenek — megnyilatkozik az öntudat kifele 
ható erélye. Ezen elemzésből kitűnik, hogy az érdeklődés folya
mata természetének lényegénél fogva magában foglalja a vagy 
érzelmét. Minthogy azonban a képzetek teljes világosságra jutása 
külső mozgások segítsége nélkül nem érhető el, azért az érdeklő
dés érzelme természetes módon az akaratot kijeié hatólag ingerli. 
Az érdeklődés folyamatai rendesen külső tevékenységgel is van
nak összekötve, pl. a tárgyhoz közelebb megyünk, azt megfogjuk 
s szemünk elé hozzuk. Általában igaz az, hogy ami iránt érdek
lődünk, azzal akarunk is, vagy legalább óhajtunk valamit cse
lekedni ; ha a lehetősége sincs meg annak, hogy valami dolgot 
bármikor is cselekvésünk tárgyává tehessünk, akkor iránta nem 
is érdeklődünk. Az érdeklődés és az akarat hatása tehát kölcsö
nös. Míg egyrészt az érdeklődés motivumúl szolgál az akarat
nak, addig másrészt az akarati folyamatokból újabb érdeklődé
sek származnak.

2. Minthogy az érdeklődés érzelmét kisérő belső és külső 
tevékenységek öntudatunk erejét, vagyis az öntudatban mozgo 
képzetek világosságát és érvényesülését előmozdítják, azért a 
belső és külső cselekvések ismétlése tokozza és állandósítja ér
deklődésünket. Az állandósult erős érdeklődés a cselekvés egy 
bizonyos irányának kifejlődését hozza létre, amiből a jellemnek 
kialakulása származik. Állandósult érdeklődés nélkül nincs jellem.

Röviden összefogva, az érdeklődés lényegét a következőkép 
határozhatjuk meg: mikor érdeklődünk, akkor a külső hatást 
oki viszonyba állítjuk testi és szellemi jólélünk gyarapodásá
val : ennek az oki viszoyiynak a megérzése az érdeklődés.
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II. FE JE Z E T

AZ É R D E K L Ő D É S  F E J L Ő D É S E .

Az érdek lődés fejlődésére vonatkozó vizsgálatok.

Az érdeklődés fejlődése két irányban kutatható. Vizsgál
hatjuk, hogy a gyermek érdeklődése a különböző korokban mely 
tárgyakkal szemben nyilvánul. Ezen kutatásokból tehát meg
állapítható az érdeklődés reális fejlődése. Vizsgálható továbbá, 
hogy az érdeklődés a gyermek különböző életkoraiban mely 
érzelmi és értelmi működésekkel kapcsolatos. Ezen vizsgálatok 
összefoglalása pedig az érdeklődés alaki fejlődésére vet világot. 
Habár a kutatásoknak reális és alaki iránya az érdeklődés fej
lődésének két különböző szempontját jelöli meg, mindazáltal 
ezen két irány, mint az eddigi kutatások bizonyítják, egymással 
szorosan kapcsolatos. Az érdeklődés tárgyával együtt megválto
zik az érdeklődés alakja is. És viszont, amint az érdeklődésben 
magasabbrendű működések lépnek fel, aszerint változik annak 
tárgya is.

Az irodalomban eddig közölt kutatások általában a gyer
mek érdeklődésének tárgyairól szólnak. Azonban e vizsgálatok 
eredményei alkalmasak az érdeklődés alaki fokozatainak meg
világítására is. E megjegyzés előrebocsátása után lássuk az 
irodalomból a gyermek érdeklődésére tartozó vizsgálatok leg
főbb eredményeit.

A gyermek első életkorában mutatkozó érdeklődésre ada
tokat már Pi'eyer művében találunk.* Preyer azonban a gyer
mek kedvérzeteit nem különbözteti meg az érdeklődéstől, de 
külön jelzi azokat a kedvérzeteket, amelyek puszta organikus

* W. P re y e r: Die Seele des Kindes. Leipzig, Th. Grieben’s Verlag. 
1890. III. kiadás. 110. 1. Lustgefühle.



■érzelmeknél egyebeknek nem tarthatók s azon kedvérzeteket, 
amelyeket már a figyelem működése kisér.

A gyermek első három évében fellépő érdeklődéssel be
hatóan foglalkozik Shinn. Az ő megfigyeléseire később részle
tesen visszatérünk.

A felnőttebb gyermekek érdeklődésének vizsgálatával leg
inkább az amerikai gyermektanulmányozók foglalkoztak. Az 
ideirányuló vizsgálatok egybefoglaló leírását megtaláljuk Lowinsky 
Viktornak cikksorozatában, amely a Zeitschrift für Pädagogische 
Psychologie VI. évfolyamában jelent meg. «Neuere amerika
nische Arbeiten auf dem Gebiete der Kinderpsychologie» cím 
alatt (1. az 1—33. és 222—254. lapokat). A közölt tanulmányok 
közül fontosak a C. Burk vizsgálatai.1 0  a kérdőíves mód
szer szerint G07 fiú és ugyanannyi leánygyermek gyűjtő
ösztönét vizsgálta meg, akik 6—17 évesek voltak. Burk a gyűj
tés ösztöneinek fejlődésében három fokozatot különböztet meg.

A 3 —8 éves gyermekek gyűjtésében a tiszta gyűjtő-ösztön 
nyilvánul. A fő ekkor a birtokszerzésnek, tehát magának a te
vékenységnek öröme.

A 8—12 éves korban a gyermek gyűjtő-kedve leginkább 
a játékokra és természeti tárgyakra irányul. A kornak vége felé 
a puszta tevékenység ösztöne átmegy a birtokszerzés vágyába.

A 12—18 éves korban hanyatlik a gyermek érdeklődése 
a természet irán t; ellenben növekedik a szociális viszonyok 
iránti érdeklődése. Barátság s egyéb viszonyok döntik el a 
gyűjtés tárgyainak minőségét. Az irodalom és művészet iránti 
érdeklődés gyakran forrása a gyűjtésnek, de kevés még e kor
ban is a tudományos érdeklődés.

A gyermek érdeklődésének fejlődésére becses adatokat szol
gáltatnak azon vizsgálatok eredményei is, amelyeket Croswell 
T. li. végzett Worcesterben (Massachusets) a gyermekek kedv
teléseiről.2 4000 gyermeket vizsgált meg. A vizsgálatok kiter
jedtek a népiskolától a főiskoláig minden korú gyermekekre. 
A vizsgálatok eredményei sokban megegyeznek a Burkéivel. 
Minthogy azonban szélesebb alapon vizsgálja a kérdést, azért

1 A gyermekek gyűjtőösztöne. Angolul megjelent a Pedagogical 
Seminary Y lf. évfolyamának 179. lapján.

2 T. R. Croswell : A gyermekek kedvtelései. Worcesterben. The P e 
dagogical Seminary VII. évf. 314. 1.

o*
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az eredmények több szempontból világítják meg az érdeklődés 
természetét, mint a Burkéi.

A G—9 éves korig bizonyos játéktárgyak állanak a gyer
mekek érdeklődésének középpontjában.

A 9—13 éves korig pedig oly játékokkal szeretnek foglal
kozni a gyermekek, amelyek az egész test hatalmas működésé
vel járnak együtt.

A 14 éves kortól fogva a teremtő ösztön emelkedik a testi 
ólet fölé s mind gyakoriabbakká válnak a közös célra irányuló 
közös tevékenységek.

Megvizsgálta a játékok alaki értékét is s úgy találta, hogy 
a 6 10 évig a gyermekjátéknak csak szimbolikus értéke van ;
de a következő korszakban mindinkább a való viszonyok tudatos 
utánzása válik a játékok mozgatójává. A 12— 1G éves korban 
pedig a kedvelt játékok mindinkább a versengés jellegét öltik 
magukra.

Hogy a gyermek érdeklődésének középpontjába a társa
dalmi szempontok csak az ivarérés idején, vagy az ezt közvet
lenül megelőző korban jutnak, Croswellen és Burkon kívül 
E. Barnes is találta. Ő a gyermek, eszményeinek megállapítása 
céljából 2100 londoni gyermeket vizsgált meg, akik a következő 
kérdésre feleltek írásbelileg: «Kihez szeretnél hasonló lenni és 
miért?»* Azt találta, hogy a 8 év körüli gyermekek eszményei
ket a legközelebbi környezetükből, az otthonból, az iskolából 
vagy a szomszédságból veszik. Idővel fokozatosan választják 
eszményképeiket a nagy társadalom, a politika és történelem 
alakjai közül.

Croswellnek azon állításait, hogy a gyermek érdeklődését 
a kisebb korban a testi tevékenységek irányítják s csak a ser
dült korban kerekednek fölül a szellemi erők, a német búvá
rok vizsgálatai is bizonyítják. Lobsien M. a gyermekek esz
ményképeit vizsgálta 500 nagyvárosi népiskolai gyermeken, 
kérdőíves módszer szerint. A történeti, bibliai eszményképe
ken, a kedvelt játékokon, olvasmányokon kívül megkérdezték 
a gyermekektől azt is, hogy mely iskolai tárgyakat szeretnek. 
Kitűnt, hogy a fiúgyermekek legkedveltebb tantárgya volt mind

* E. Barnes: A gyermek ideáljai. The Pedagogical Seminary. 
VII. évf. I. füzet.
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a négy fokon a tornázás s az alsó bárom fokon a rajzolás, a 
leányoké pedig mind a négy fokon a kézimunka.*

A gyermeki eszményképeknek a tantárgyakban való meg
nyilatkozását Stern William boroszlói egyetemi m. tanár be
hatóbban is megvizsgálta és pedig nemcsak elemi iskolák tanu
lóin, hanem egy felsőbb leányiskola és egy tanítóképző-intézet 
tanítványain, tehát felserdült gyermekeken is ; a népiskolai ta
nulók nagyvárosi, kisvárosi és falusi iskolákból valók voltak.
A kérdés, amelyekre a gyermekeknek írásbelileg kellett vála- 
szolniok, kettős volt: «Melyik tantárgyat szereted legjobban?» 
(Pozitív érték.) A másik: «Melyik tantárgyat szereted leg-
kevésbbé?» (Negatív érték.) Stern (népiskolai gyermekeken vég
zett) vizsgálatainak eredményei megegyeznek Lobsienéivel.

A fiú-népiskolák legkedveltebb tárgyai voltak: a tornázás 
(a gyermekek 28%-a) és rajzolás (23%), jóval alsóbb fokon, de 
mégis az elméleti tárgyak között az első helyen áll a történe
lem (14'5%). A nem szeretett tárgyak között az első volt a 
német nyelv (olvasás és nyelvtan) (26%) és a vegytan (25%).

A leányiskolák legkedveltebb tárgya volt a kézimunka 
(32%), amellyel semmi más tárgy nem versenyezhetett, csak 
nagy távolságban következtek a rajzolás (10%) és az írás 
(7*25%); a legnagyobb mértékben nem szeretett tárgy volt a 
német nyelvtan (31%), ezután következett, de már jóval ked
vezőbb értékkel a mértan (12*25%). A felsőbb leányiskolák 
tanulóinak legkedveltebb tárgya volt a német nyelv (irodalom) 
26% -kai; csak jóval hátrább következett a tornázás (14*5%); 
a legkevésbbé kedvelt tantárgyuk volt a természettan (27%).

A tanítónőképző-intézeti tanulók legkedveltebb tárgyai vol
tak a neveléstan (30%) és szintén a német irodalom (28*5%); 
ellenben a legkevésbbé kedvelt tárgyaik voltak a mértan (10*5%) 
és a kézimunka (9%) s a rajzolás (9%), mely két utóbbit 
egyetlen tanuló sem szerette.

Ez adatok kétségtelenül bizonyítják, hogy a kisebb korban 
a testi foglalkozások kötik le a gyermek érdeklődését, de a ser
dült korban ezek értéke tetemesen csökken s a szellemi mű
ködéseket megindító hatások válnak a gyermeknek érdekesekké.

* M. Lobsien : Kinderideale, Zeitschrift für Píedagogische Psycho
logie. V. évf. 323. 1. Berlin. H. Walther.
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Nálunk, Magyarországon is végeztek egyesek a Lobsien-éhez 
és Stern-éhez hasonló vizsgálatokat. így Farkas Irén tanítónő 
adta fel Budapest egyik községi iskolájának II. fiú-, II. leány- 
és III. fiúosztályában a következő két kérdést; Melyik tantár
gyat szeretitek legjobban és miért'? Melyik tantárgyat szeretitek 
legkevésbé és miért ? A kapott feleletekből megállapítható ered
mény feltűnően egyezik a Stern Yilliám adataival.

A II. fiúosztályban erre a kérdésre: melyik tantárgyat 
szerelitek legjobban9 43 feleletet kapott, a melyből 31 felelet 
esett a tornára, 4 a rajzra, a többi 8 felelet 6 egyéb tantárgy 
között oszlott meg. A második kérdésre: melyik tantárgyat 
szeretitek legkevésbbé? 48 feleletet kapott. Ebből a legtöbb 
felelet esett a nyelvtanra: 12, azután a helyesírásra: 9 (amely 
ellenszenv jórészt szintén a nyelvtan rovására Írandó), szintén 
9 esett a számtanra és 7 az olvasásra, 11 felelet pedig 5 egyéb 
tantárgy között oszlott meg.

Érdekes, hogy a II. leányosztály feleletei némileg eltértek 
a fiúk feleleteitől, de ezekből is kitűnt a testi foglalkozásokhoz 
való ragaszkodás s az elvont logikai foglalkozásoktól való ide
genkedés. Ez osztályban erre a kérdésre: melyik tantárgyat 
szeretitek legjobban és m iért9 kapott 38 feleletet, amelyből 
14 esett a kézimunkára, 6 a tornára, 6 a hittanra («mert a 
tisztelendő úr nagyon jó»), 4 az olvasásra, a többi 8 felelet 
4 tantárgy között oszlott, meg. A másik kérdésre: melyik tan
tárgyat szeretitek legkevésbé és miért 2 a 29 felelet közül az 
olvasás ellen a legtöbben, 14-en szavaztak (többnyire, mert 
«unalmas»), számtanra 6-an, 4-en a beszéd- ób  értelemgyakor
latra, a többi 5 felelet 4 tantárgy között oszlott meg.

A III. fiúosztály adatai lényegükre nézve megegyeztek a
II. fiúosztály adataival. Erre a kérdésre: melyik tantárgyat 
szeretek legjobban és m iért9 40 feleletet kapott, amelyből 
24 esett a tornára, 5 a hittanra, a többi 11 felelet 6 tantárgy 
között oszlott meg. Erre a kérdésre: melyik tantárgyat szere
titek legkevésbé és miért 9 47 feleletet kapott; itt is legtöbben 
szavaztak az olvasás ellen: 9-en, és a nyelvtan ellen: 9-en, 
7-en a földrajz ellen («mert nem látják a térképet»), 6-an a 
számtan ellen, 6-an az ének ellen («mert nagyon kell kiabálni», 
«fáj a fejem tőle»), a többi 10 felelet 5 tantárgy között osz
lott meg.
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Ujlaky Gyula Budapest egyik községi el. iskolájának VI. 
fiúosztályában adta fel ezt a kérdést: melyik tantárgyat szere
titek legjobban 9 A 11 — 12 éves fiúk feleletei lényegesen elütöt
tek a II. és III. osztályú gyermekekéitől. A legtöbben, 34-en, 
szavaztak a természettanra, 19-en a természetrajzra, szintén 
19-en a történetre, 8-an a tornára, 6-an az olvasásra, 5-en a 
földrajzra, a többi 8 felelet 4 tantárgy között oszlott meg.*

A Magyar Gyermektanulmányi Társaságnak ezen témáról 
megindított nagyszabású adatgyűjtéséről az előszóban történik 
részletes megemlékezés.

Összefoglalás: A közölt vizsgálatok alapján a gyermekek 
tárgyi érdeklődésének a következő fokozatait lehet megállapítani:

1. a játéktárgyak iránti érdeklődés;
2. a természeti tárgyak iránti érdeklődés;
3. a társadalmi élet alakjai iránti érdeklődés.
Az érdeklődés alaki fejlődésére nézve pedig megállapítható 

az említett vizsgálatokból, hogy annak két főkorszaka külön
böztethető meg, ú. m .:

1. oly korszak, amelyben az érdeklődés középpontjában a 
testi tevékenység s ennek tárgyai állanak;

2. oly korszak, amelyben az érdeklődést a szellemi tevé
kenység s ennek tárgyai irányítják.

Az érdek lődés fejlőd ésén ek  fokozata.

Habár az előbbi fejezetben közölt fejlődéstani fokozat: 
testi tevékenység, szellemi tevékenység, már meghatározza az 
érdeklődés fejlődésének két főkorszakát, mindazáltal eme fokozat 
nem ad részletes felvilágosítást a fejlődés fokozatairól s külö
nösen tényezőiről. Ez eredmények csak alapul szolgálhatnak 
további vizsgálódásokhoz, de nem teszik azokat feleslegesekké : 
kiegészítésre és javításra szorulnak.

A következőkben megkísérlem az érdeklődés fejlődésének 
s e fejlődés főleg alaki természetének fokozatait összeállítani. 
Az összeállítás alapjául a saját vizsgálataim szolgáltak, kivéve

* Ujlaky G yula: Néhány adat a gyermek érdeklődéséről. A Gyer
mek (a Magyar Gyermektanulmányi Társaság Közlönye) I. évfolyamának 
5. száma. Budapest. Kiadja az Orsz. Gyermekvédő Liga.
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az első fokozatot (érzéki érdeklődés), amelynek jelenségeit a 
Shinn könyvéből * állítottam össze.

Az összeállítás alapjául azon vizsgálatok szolgáltak, ame
lyeket egy fiú gyermeken (unokaöcsémen) végeztem öt és fél éves 
korától tíz és fél éves koráig s ennek leánytestvérén (unoka- 
hugomon) harmadfél éves korától nyolc és fél éves koráig, 
Gödöllőn 1902— 1906-ig. E két gyermeket minden irányban 
megfigyeltem s megfigyeléseimet pontosan feljegyeztem. Az ér
deklődés fejlődésének megfigyelése végett elvittem a fiúgyerme
ket hatodfél éves korától minden esztendőben : 

egy kovácsműhelybe (3 ízben), 
a szérűre a csépléshez (4 ízben), 
a diószürethez (minden évben), 
az aratáshoz (csak két ízben).
Megjegyzendő, hogy a gyermekeknek e látni valókat csak 

velem volt alkalmuk fölkeresni. A leánygyermeket csak az 
utolsó három évben vittem magammal. Némelykor, az utolsó 
két ízben, egy vagy két gyermektárs is csatlakozott (körülbelül 
ugyanazon idősek).

A gyermekek magatartását főleg két szempontból figyel
tem meg:

figyelmük megnyilvánulását (passzív érdeklődésüket); 
testi tevékenységüket (aktiv érdeklődésüket).
Megjegyzem, hogy a megfigyelt két gyermek testileg és 

lelkileg teljesen ép és egészséges vo lt; fejlődésük semmi ab- 
normitást nem mutatott.

Ezen célra irányuló vizsgálataimat még három gyermeken 
hosszabb ideig végzett megfigyelésekkel s egyéb véletlen meg
figyelésekkel összevetve az érdeklődés fejlődésének következő 
fokozatait állítottam össze:

1. érzéki érdeklődés;
2. szubjektív érdeklődés ;
3. objektiv érdeklődés ;
4. állandó érdeklődés;
5. logikai érdeklődés.

* Shinn s tb .: Körperliche und geistige Entwickelung eines Kindes. 
Langensalza, 1905. F. G. L. Gressler.
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1. Érzéki érdeklődés.*

A gyermek életének első hónapjaiban már határozottan je
lentkezik az érdeklődés érzelme. Azonban az első két évben 
főleg az élénk érzéki benyomások kötik le figyelmét, olyanok, 
amelyek érzékszerveit élénken és kellemesen foglalkoztatják. 
Idővel fellép ugyan a tárgyak iránti érdeklődés is, de ezek kö
zül is az tetszik, amelyik valamely tulajdonságánál fogva élén
ken ingerli az érzékszerveket.

A csecsemő érdeklődésének fejlődését leginkább a látás 
érdeklődésének jelentkezése jellemzi.

A figyelem már a 25. napon mutatkozott. A figyelmet az 
első három hónapban a mosolygás, gügyögés, gyors lélegzés és 
kapkodás kisérte. Az ötödik hónapban jelentkezett a szétnézés a 
fej forgatásával, amit magasabb fokú érzelmek, meglepődés, cso
dálkozás kisértek. A hatodik hónapban a tárgyak felé való nyú
lás s a hetedikben a tárgyak megfogására való törekvés volt 
észrevehető. A második évben fellépett a kíváncsiság, a gyer
mek öntudatosan vizsgálgatta a tárgyakat s elkezdett velük ön
tevékenyen foglalkozni.

Ami az érdeklődés tárgyát illeti, eleinte a fény, a nap
fény, a tárgyak fénye, csillogása és az élénk színek támasztot
tak érdeklődést. Csak az ötödik hónapban kezdett a gyermek a 
tárgyal: iránt érdeklődni és pedig azok iránt, amelyek mozog
tak. A második félévben fellépett az állatok, majd később a ter
mészeti tünemények (szélmozgatta fák, a fáknak megvilágított 
koronája, a tenger habja) iránt való érdeklődés.

Hallás. A hangok iránt jóval később lépett fel az érdek
lődés, mint a fénybenyomások iránt. A gyermek csak a hetedik 
hónapban kezdett figyelni a hirtelen zajra. De félreismerhetet- 
lenül csak hat hónapos korában mutatkozott benne az érdek-

* Shinnek m ár többször em lített műve a következő fejezetek alatt 
foglalkozik a gyermek érdeklődésével: A látás érdeklődése: Ili) és 152. 
lapok. A képek iránt való érdeklődés: 150. 1. A hallás érdeklődése: 191. 
lap. A tapintás érdeklődése: 211. 1. A fájdalom iránti érdeklődés: 225. 1. 
Az Ízlés érdeklődése: 251. 1. A szaglás érdeklődése: 266. 1. — Ezekből 
állítottam össze e fejezetben foglaltakat. — L. a német kiadást. — Meg
jegyzem, hogy Shinn az ő unokaöcscsének fejlődését írja le részletesen.
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lődés a hangok iránt, amikor a gyermek már gőgicséln/ kez
dett. Ekkor érdekelte őt a saját hangja s mindazon hang, 
amelyet ő idézett elő, pl. a csengetés, tányérütögetés, papir- 
tölcsérbe való trombitálás. Csak a második évben érdekelte a 
gyermeket másoknak a zaja, köhögése, tüsszentése s a harma
dik évben a rímes szavak, a dallam.

Az érdeklődés alakilag a negyedik hónapban mint figye
lem, az ötödikben mint csodálkozás jelentkezett. A második 
félévben pedig a kiabáló vagy síró gyermek elhallgatott a dobo
lásra, az óraketyegésre, az álló óra ütésére.

Tapintás. A tapintásérzetek iránti érdeklődés szintén ké
sőn ébred fel a gyermekben. Öt hónapos korában kíváncsian 
tapogatta a saját fejét, fülét, a rcá t; nyolc hónapos korában fel
fedezte a haját, de különösen érdeklődött az atyja és nagy
bátyja 8zakála, bajusza iránt; tíz hónapos korában nagy élve
zetet okozott neki, hogy a sarkát a szőnyeghez dörzsölgette. 
A fájdalom érzelme csak pillanatra kötötte le figyelmét. Minden 
fájdalom enyhítője a csók volt.

Az ízlés. A gyermek csak 22 hónapos korában érdeklő
dött az ennivaló, különösen az édességek iránt.

A szagok iránti érdeklődés valamennyi benyomás között 
a legkésőbben mutatkozott. Csak a harmadik évben észlelték 
a gyermeken először, hogy a virágokat élvezettel szagolgatta.

Shinn az ő megfigyeléseiből azon valószínű tételt vonja 
le, hogy a gyermek érdeklődésében kezdettől fogva magasabb 
érzékek (a látás és hallás) viszik a főszerepet. Az éhséget le
számítva, az alacsonyfokú érzékietek sohasem hatottak oly állan
dóan a gyermekre, mint a felnőttre.

2. A szubjektív érdeklődés foka.

A gyermekben a két éves koron túl a puszta érzéki be
nyomások minősége iránt nyilvánuló érdeklődés csökken s a 
gyermek ezentúl már inkább maguk a tárgyak iránt érdek
lődik.

Azonban jellemzi a tárgyak iránti érdeklődést egy bizo
nyos korig, hogy a gyermek a tárgyak iránt nem az ő tárgyi 
jegyeiknél fogva érdeklődik, hanem azon viszonynál fogva, 
amelyben azon tárgyak a gyermek öntudatának szubjektív álla-
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pofáihoz állanak. Már a kilenc hónapos gyermeken tapasztal
juk, hogy az az ostor, amelyet ajándékba kapott, nem azért- 
tetszik neki, mert vele üthet, csapkodhat, hanem mert szájába 
veheti és szophatja. Később, amikor az érdeklődésnek szellemi 
motívumai működnek, a fahasáb nem azért érdekli őt, mert- 
vele fűteni lehet, hanem mert vele babát játszhatik; a kukorica 
selymének természeti jelentőségével ő mitsem törődik, hanem 
azzal, hogy vele boltost játszék, vagy babájának hajat készítsen 
belőle. Az érdeklődésnek ez a határozott szubjektív jellege körül
belül a hót éves korig tart.

Ezen szubjektivitásnál fogva az egész korszakon végig, de 
különösen az első években a gyermek értekeléseinek irányadó 
szempontja, hogy a tárgy mennyire képes kielégíteni öntevé
kenységét. Amikor kis unokaöcsémet hatodfél éves korában elő
ször vittem a kovácsműhelybe, semmi egyéb nem érdekelte, 
mint egy kalapács, amellyel az elhullott vasdarabokat ütögette 
s ezzel erejét gyakorolhatta, pedig a műhelyben egy kerékpánt- 
készítés érdekfeszítő művelete folyt le. A szérűn pedig, ahol 
három lóval nyomtattak, legtöbbet törődött a szalmakazallal, 
amelyen bukfencezhetett. Az aratás nagyszabású munkájának 
megtekintésekor mindössze egy fácántoll érdekelte, amely egyik 
arató legény kalapján díszelgett, aminek oka az volt, hogy ez 
időben szenvedéllyel űzte a tollak gyűjtését. Egy vidéki városka 
vasúti állomásán, amelyen valamely hazafias ünnep alkalmából 
nagy néptömeg várakozott az érkező vonatra, egy harmadfól 
éves fiúcskát csak a vasúti sín érdekelte s pusztán azért, mert 
arról az ugrást gyakorolhatta. Hasonlókép tapasztaljuk, hogy a 
zsámoly, a lépcső abból a szempontból érdekli a gyermeket, 
hogy le bír-e róluk ugrani; a kerítés és az előfa pedig azért,, 
mert rájuk fölmászhat.

Azon időtől fogva pedig, amikor a gyermeknek egyik fel
tűnő szellemi ereje, a csapongó képzelete, hatalmasan kezd 
működni, akkor aszerint becsüli meg a tárgyakat, mennyire ké
pesek azok képzeletét foglalkoztatni. A képzelet mint belső tevé
kenység magasabb rendű, de ép oly hatalmas tényezője az ér
deklődésnek, mint a külső tevékenység. A gyermek játékai na
ponkint a bizonyító példák egész tömegét szolgáltatják a kép
zelet érdekirányító hatásának. A székek nem azért becsesek a 
gyermeknek, mert rájuk lehet ülni, hanem mert belőlük vona-
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tot lehet összerakni. Az udvaron felhányt homokdombnak azon 
céljával, hogy vakolatot készítenek belőlük, nem törődik, a ho
mok neki csak arra jó, hogy belőle különböző építményeket 
alakítson. A gyermeknek a képzeletileg végrehajtott cselekvés épen 
olyan becses, mint a való cselekvés. A gyermek képes étkezés 
közben magát azzal mulattatni, hogy ujjával az abroszt csipe
geti és ujjait a szájához viszi, mintha ennék, amint ezt ötöd- 
féléves unokahúgom tette. Ugyanez a kis leány heted fél éves ko
rában úgy játszotta a szobalányt, hogy szakálkendőcskéjét a 
homokhoz érintette, mintha vízbe mártogatná s dörzsölte vele 
a kerti padot, mintha sikálná a szoba padlólát. Közben önma
gába merülve mondogatta: «Cobalán, cép leden a coba! szi
kéim, szikálni!» Ez az illúzió neki nagy élvezetet nyújtott. 
A gyermekben a külső cselekvésekkel kisért belső mozgalmas
ság oly élénk érzelmeket támaszt, hogy ezen cselekvések gya
korlati eredmények nélkül is teljesen képesek a gyermek figyel
mét lekötni.

E korban a gyermeknek a természet tárgyai és jelenségei 
iránt való érdeklődése is szubjektív vonásokat mutat. Egészen a 
szervi ösztönökön alapul, tehát szubjektív motívumokkal bír a 
gyermeknek bizonyos természeti tárgyak, az eledelek iránt való 
intenzív érdeklődése, kedvelésük, vagy tőlük való undorodás, 
ami a két éves korban kezdődik s az egész gyermekkoron át 
tart. Számtalanszor felmerül a gyermeknek az a kérdése vala
mely természeti tárgyról, jó-e az enni vagy nem jó.

De az olyan természeti jelenségek iránt, amelyekről ez a 
kérdés föl nem merülhet, akkor támad a gyermekben érdeklődés, 
ha azokat a jelenségeket érzelmeihez viszonyítani tudja. Mennél 
több rokonvonást tud felfedezni a gyermek a külső helyzet és az 
ő érzelemvilága között, annál élénkebb az ő érdeklődése, s akkor 
teljes, ha az érzelmeknek a külső jelenségre való kihelyezése 
(projectiója) létrejön, amihez azonban már a képzelet működése 
szükséges. Kis unokahugom negyedfél éves korában este hat 
órakor meglátva a kertben dolgozó hangyákat, lekuporodott 
melléjük, nagy figyelemmel kisérte minden mozdulatukat s köz
ben ilyen beszélgetést folytatott: «Este van, este van, nem ma
radnak kinn. Hazamenekülnek szegények. Megeszik a farkasok!» 
«Ez még kicsi, ez még nem tud a lépcsőn lemenni.» Azután 
ujjacskájával tágítani akarván a hangyafészek nyílását, végkép
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betömte azt. Egy göröngy alá menekült hangyáról pedig azt 
hitte, bujócskázik vele. Minden áron elő akarta keríteni, köz
ben azt kiabálta: «Huncut, huncut.» A kis gyermek az ő alanyi 
képzeteit s érzelmeit ruházta a hangyákra s ebből származott 
az élénk rokonszenv és érdeklődés. Ugyanez a kis lány épen egy 
évvel később a kertnek ugyanazon helyén meglátva a hangyá
kat, már nem méltányolta működésüket annyi rokonszenvvel. 
Elkezdte őket taposni s közben kiabált: «Megölöm, megölöm!» 
«Miért?» «Mert csípnek.» Az érdeklődés ekkor már újabb irányt 
mutatott, amelyben némi része volt az objektiv tapasztalatnak.

A jelenségek okait szintén alanyiasan keresi és fogja fel a 
gyermek. A 3—5 éves gyermek okfejtéseinek a jelenségekhez 
tulajdonképen semmi reális közük sincs; azok inkább a gyer
mek alanyi érzelmeit fejezik ki. Egy öt éves fiúgyermeknek 
semmi módon sem tudta az apja megmagyarázni, hogy miért 
jár a medve négy lábon ? Mikor az apa négyféle elfogadható 
ok után megtagadta a további magyarázatot, a kis gyermek 
maga így fejtette meg a problémát: «Mert rossz volt és meg
büntették.» Ismeretes dolog, hogy a gyermekek az okokat is 
megszemélyesítik. Egy három éves gyermeknek szintén nem tudta 
az anyja elfogadható módon megmagyarázni: «Miért van a
Dunában víz?» A gyermek maga így fejtette meg: «Valaki tele- 
öntötte.» Egy négy éves kis lány azt a kérdést intézte mamájá
hoz : «Ugy-e az élő gyufa, ha vízbe esik, meghal?» A kisgyer
mek hires kíváncsisága korántsem tudásvágy, mint sokan vélik, 
hanem ösztönének önkénytelen megnyilatkozása.

Az érzékleti érdeklődés tárgyalásakor szó volt arról, hogy 
a csecsemőt a puszta érzékietek érdeklik. A puszta érzéki be
nyomások iránti érdeklődés a későbbi (2—6 éves) korban is gyak
ran előfordul, de egészen szubjektív alapon. Ugyanis az érzék
ietek oly összetételeiknél fogva érdeklik a gyermeket, amelyek 
a szép fogalmának jegyeit alkotják. Különösen érdeklik a gyer
meket az érzékleti benyomások ütemes váltakozásai, a hangok, 
az izommozgások és tapintásérzetek ritm usa; majd később a 
szabályos alakok, a hangok magasságának szabályos váltakozása, 
emelkedése, sülyedése, a dallam s a színek bizonyos összetételei. 
Mindezen érzetösszetételeknek nem a tárgyi tartalma, hanem az 
érzetviszonyból származó érzelmi hatása kelti föl az érdeklődést. 
A tárgyak azért tetszenek, mert szépek, csecsék.
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A gyermek érdeklődése e korban igen erős érzelmekben 
szokott megnyilvánulni, amelyek igen változatosak lehetnek, 
ii. m. öröm, élvezet, rokonszenv, mint a pozitív érdeklődés ér
zelmei; vagy ezek ellentétei, a fájdalom, félelem, ellenszenv, un
dor, mint a negativ érdeklődés érzelmei. Az érdeklődést élénk 
külső tevékenység, vagy kifejező mozgások, arcjáték, nevetés, 
sirás, taglejtések, szaladgálás, ugrálás kisérik.

Különös sajátsága még a gyermek érdeklődésének e kor
ban a /'áltozékonymg. A külső ingerek változásával azonnal át
alakul az érdeklődés iránya is. Az elmerülve játszó gyermek- 
csoportot egyszerre eltéríti játékától egy béka megjelenése s az 
egész csapat a béka üldözésére rohan. De ha a külső tárgy 
változatlan marad is, minden átmenet nélkül csapongva módo-' 
sulhat a képzelet. Pl. egy vasúti sín alakú levélnyomó majd 
babaágy, majd alagút, s végül szoboroszlop gyanánt szolgálta 
egy hatéves gyermek kimeríthetetlen játékkedvét.

3. Az objektiv érdeklődés foka.

Az objekiiv érdeklődés időszaka körülbelül a gyermeknek 
7—10 éves korára esik.

A szubjektív érdeklődés korában a külső ingerek a szerint 
és oly mértékben támasztottak a gyermekben érdeklődést, ameny- 
nyire képesek voltak benne külső és belső tevékenységet létre
hozni ; az értékelés tárgya tehát a tevékenységnek nem a célja, 
hanem maga a tevékenység mint ilyen volt. A 6—7 éves kortól 
fogva azonban az érdeklődést támasztó értékelések mindinkább 
a tevékenységek tárgyi tartalmából származnak. A tárgyak az 
érdeklődést nem szubjektív hatásuknál, hanem tárgyi értéküknél 
fogva hozzák létre. A gyermek ideálizmusa szétfoszlik b megkez
dődik a reális tevékenység korszaka. A tárgyak elvesztik szimboli
kus értékűket és reális értékök szerint hatnak a gyermekre. 
A gyermek nem elégszik meg azzal, hogy a cselekedeteket utá
nozza és szimbolikusan végrehajtja, hanem cselekvései elé gya
korlati célokat tűz. Nem elégszik meg a játéklóval, hanem való
sággal akar lovagolni. Több kedve telik a valóságos kocsizásban, 
lóhajtásban, mint a játékkocsizásban. A fára nem azért mászik 
fel. hogy erejét megpróbálja s a felnőttet utánozza, hanem hogy 
epret egyék, diót verjen vagy fészket szedjen. Nem elégszik
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meg a játékpuskával, hanem nyíl, parittya, csúzli vagy épen 
flóberpuska kell neki, amikkel már el lehet találni a ku
tyát, macskát, csirkét vagy a fák madarait. E korban tehát a 
gyermek aszerint becsüli a tárgyakat, amint azok az ő gyakor
lati tevékenységét előmozdítják.

Sőt e korban már megkezdődik a gyermek tevékenységé
nek társadalműása is. A gyermek valamely társadalmi együt
tes tevékenységben önmagától keresi és gyakran meg is találja 
azt a tárgyat, amellyel ő a közösségben a munkafelosztás elve 
szerint részt vehet. Kis unokaöcsémről már mondám, hogy 
amikor először vittem kovácsműhelybe (hatodfél éves korában), 
az ott folyó műveletekkel mit sem törődve, űzte játékait; ha
sonlóan viselkedett a szérüs kerten s az aratók között. Kilenc 
és fél éves korában már önmagától jött reá, hogy a kovácsnak 
a fújtató hajtásával segítsen. Kinn a szérűn pedig a kézi rostát 
hajtotta s az aratáskor segített a keresztrakásban s azok a szer
számok, amelyekkel ő a köztevékenységben részt vett, élénk ér
deklődésének tárgyai voltak.

Ennélfogva az objektiv érdeklődés fő jellemvonását úgy 
határozhatjuk meg, hogy a gyermek érdeklődésének középpont
jában azok a tárgyak foglalnak helyet, emelyek az ő egyéni és 
társadalmi gyakorlati tevékenységének szolgálatában állanak.

A gyermekben a gyakorlati tevékenységgel együtt fejlődik 
ki az a törekvés is, hogy a való világot megismerje. A gyer
mek reálizmusának jellemvonása az objektiv tapasztalatszer
zésre való törekvés. A való élettel szemben megindult küzdelem 
kényszeríti erre. Ezen küzdelem hatalmas ösztöne mozgatja 
tudásvágyát. A gyermek minden új dolgot meg akar ismerni, 
amely szeme elé kerül.

A gyermek tudásvágya azonban ezen korban pusztán em
pirikus irányú. Legalább én sohasem tapasztaltam, hogy a gyer
mekek ebben a korban, sőt később is egészen az ifjúkorig a 
felmerülő jelenség okát vagy a tárgyak közötti bensőbb össze
függést keresték volna. A megfigyelt gyermekek mindenik évben 
minden egyes kirándulás alkalmával, a kovácsműhelyben, a szé
rűn s egyebütt csak azt vizsgálgatták, miként működnek a gé
pek s hogyan hajtanak végre az emberek vagy állatok bizonyos 
munkákat, pl. hogyan készítik s verik föl a patkót, hogyan kö
tik a kévéket, hogy rakják a keresztet, hogy hordják az ökrök
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a gabonát; megfigyeltek továbbá a gépek szerkezetéből annyit, 
amennyi működésükkel összefüggött.

A szemléletek fejlődése ekkor két irányt mutat. Az egyik 
törekvése a gyermeknek, bogy a szemléleteket részletezzék (ana
lysis) ; a másik fejlődés pedig abban áll, hogy megfigyelései a 
jelenségeknek mind nagyobb sorozatát ölelik fel (synthesis). 
Különösen az utóbbiban, az összefoglalásban volt megállapít
ható a fokozatos fejlődés. Kis unokaöcsém, mikor hatodfél éves 
korában először vittem kovácsműhelybe, csupán a kalapálás 
műveletét figyelte meg és utánozta; három évvel később már a 
kerékpánt fúrásának és fölszegezésének hosszabb műveletét 
nézte végig saját jószántából, kitartó figyelemmel; a negyedik 
évben a kerékpánt fúrásán és fölszögezésén kívül végignézte a 
pánt teljes elkészítésének és fölverésének műveletét; az utolsó, 
ötödik évben a kerék pántolásán kívül a patkó elkészítésének 
és fölverésének munkáját is egyfolytában végig nézte.

A synthesissel ellentétben nem oly határozott a jelensé
gek elemzésének fejlődése. A gyermek elemző megfigyelése ak
kor is, amikor a szemléletek egyszerre még kis tárgykört ölel
nek fel, elég részletes lehet. A nagyobb körű megfigyeléseknél 
is a pontos részletezés nem szokott kiterjedni egyenletesen az 
egészre, hanem csak egyes részletekre. Hogy a gyermek az apró
ságig menő részletezésre már korán képes, ez azon törekvés
ből származik, hogy a látott tárgyakkal valamit cselekedni akar, 
a műveleteket utánozni szereti, ami őt részletes megfigyelésekre 
indítja. Ami azonban a szemléletek tartalmát illeti, ebben már 
némi átalakulás tapasztalható. Tapasztalásaim szerint a gyer
mek figyelmét első sorban a tárgynak célja és eredete s csak 
fejlettebb fokon köti le annak anyaga:

Határozott fejlődés tapasztalható a szemléletek alakjában 
is, amennyiben az eleinte teljesen impulziv szemlélődés foko
zatosan öntudatos szemlélődéssé alakul át. Ez az átalakulás 
szorosan összefügg az emlékezet és a figyelem fejlődésével.

Ami az emlékezet fejlődését illeti, ezen szellemi tevékeny
ségnek sajátságos ösztönszerű formája lép föl a szubjektív ér
deklődés időszakának vége felé, az 5—7 éves korban. Ez abban 
áll, hogy a gyermek szereti emlékezetét s különösen a szóemlé
kezetét úgyszólván céltalanúl működtetni, gyakorolni. Az 5—6 
éves gyermek szenvedéllyel űzi a versek, sőt néha értelmetlen
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dolgok betanulását; ismertem egy hatéves fiút, aki az egész 
naptárt tudta könyv nélkül; hétéves unokaöcsém pedig a me
netrend betanulását űzte különös kedvvel. Ez a sajátságos em
lékezés-gyakorlás idővel megszűnik s helyet ad a gyakorlatias 
emlékezésnek. Ez a változás akkor következik be. amikor a 
gyermek életműködései reális színezetet öltenek, tehát az objek
tiv érdeklődés korában. Az emlékezés azonban eleinte egészen 
egészen impulziv vagyis érzéki természetű. A gyermek a ré
gebben szerzett tapasztalatokat csak akkor képes visszaidézni, 
ha azokat újra érzékeli. Kis unokaöcsémet a harmadik kovács- 
műhelyi kirándulás előtt megkérdeztem, mire emlékszik az első 
két kiránduláson látottakból. A felelet volt: «Semmire.» Ami
kor azonban a kovácsműhelybe léptünk, egészen jól tájékozó
dott, ismerősen viselte magát. A negyedik kirándulás előtt azon
ban ő maga hozakodott elő nehány dologgal, így a vas tüzesí- 
tésével, hűtésével. A gyermek ekkor már képes volt az érzéki 
benyomásoktól függetlenül is visszaidézni nehány képzetét. Ha
sonlót tapasztaltam mindazon kirándulásoknál, amelyek éven
ként egyszer ismétlődtek. Akkor, amikor a gyermek az érzéki 
benyomásoktól elvontan is képes volt emlékképeit visszaidézni, 
kifejlődött benne az értelmi emlékezet foka. Ez az értelmi 
emlékezet lehetővé teszi, hogy a gyermek már eleve bizonyos 
dolgokra irányozza érdeklődését s szemléleteit öntudatosan 
végezze.

Ami pedig a figyelmet illeti, a gyermek működéseiben 
eleinte kevés szerepe van a passzív figyelemnek. A gyermek 
érdeklődései különösen a szubjektív érdeklődés korszakában 
külső tevékenységben nyilvánulnak meg. Azonban ezen korszak 
vége felé sajátságos jelenség lép fel, néha fokozatosan, néha 
pedig hirtelen, szinte átmenet nélkül, amint az kis öcsémmel 
is történt öt és fél éves korában. A gyermek elkezdett rendkí
vül mértékben érdeklődni minden új természeti tárgy és jelen
ség iránt. Egy-egy új virág, fa, gyümölcs, tapló, moha, bogár, 
madárfészek megpillantásakor elragadtatással kiáltott fel: «Jaj, 
beh érdekes!» Az érdeklődés azonban csak addig tartott, amíg 
a tárgyat észrevette, vagy talán a zsebébe rejtette; mikor ez 
megtörtént, akkor érdeklődése már másik tárgyat keresett kielé
gítés végett. Ez a csapongó érdeklődés az objektiv érdeklődés
nek első ösztönszerű megnyilatkozása volt. Ez a jelenség csak
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egy ideig tartott s az igazi passzív figyelem nem ebből az ér
deklődésből, hanem a tárgyakkal való gyakorlati foglalkozásból 
fejlődött ki.

Ugyanis a gyakorlatias tevékenységnek fellépése és ura
lomra jutása arra késztette a gyermeket, hogy előbb megismerje 
azt, amivel foglalkozni akar. Ennek következtében kifejlődik a 
gyermekben olyan törekvés, hogy a külső tárgyakkal passzíve 
is foglalkozzék. Ez a passzív érdeklődés azonban szoros viszony
ban van a gyermek aktivitásával. A cselekvést rendesen meg
előzi s előkészíti. Unokaöcsém kilenc éves korában előbb meg
figyelte a szénakazalt, mielőtt rajta játszani kezdett; körülnézte 
a kézirostát, a köszörűkövet, mielőtt hajtotta azokat. Ez volt az 
impulziv figyelem kora.

Később fellépett a passzív érdeklődésnek az a fejlett foka 
is, hogv a gyermek a külső tevékenységtől függetlenül volt 
képes objektív figyelmét tárgyakra irányítani. Ezt tapasztaltam 
az utolsó kovácsműhelyi kiránduláson, amikor a gyermek -a 
kovácsműhelyben folyó műveleteket két óra hosszáig kisérte 
feszült figyelemmel anélkül, hogy — a fújtató hajtását kivéve — 
külső tevékenységet, munkát vagy játékot végzett volna; sőt 
jelenlévő pajtása és testvérje sem voltak képesek őt szemlélő
désétől eltéríteni. A gyermek objektív érdeklődésének ezen meg
nyilatkozása már a figyelem fejlődésének azon fokát mutatta, 
amelyet a figyelmet fentartó akaratnál fogva öntudatosnak 
mondhatunk.

Látjuk, hogy a gyermek emlékezetének és figyelmének ki
alakulása rokon vonásokat mutat. A puszta ösztönöktől hajtott 
működések után kifejlődik azon emlékezeti tevékenység és figye
lem. amelyet külső jelenségek hoznak létre s ebből kialakul 
azon emlékezet és figyelem, amelyet már belső értelmi műkö
dések táplálnak. így jut el a gyermek az öntudatos szemlélet 
fokáig.

4. Állandó érdeklődés foka.

A gyermek érdeklődése állandóan irányulhat valamely 
tárgykör vagy tevékenységi kör felé. Habár az állandó érdeklő
dés lényege maga az objektív érdeklődés, és korszakilag nem is 
különbözik ettől, mégis meg kell ezt, mint az érdeklődés tar
talmilag és alakilag fejlettebb fokát, a puszta objektív érdeklő-
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déstől különböztetnünk, annyival inkább, mert az állandó ér
deklődés az egyéniség kialakulásával szorosan összefügg.

Az állandó érdeklődés kisebb-nagyobb mértékben minden 
gyermeknél mutatkozik a 10—15 éves korban. Azon különböző 
családokhoz tartozó öt gyermek közül, akiket módomban volt 
hosszabb ideig megfigyelni, egy 10 éves fiúban a vadászat iránt 
{nagy mértékben), egy másik 10 évesben a bélyeggyűjtés iránt 
(nagy mértékben), egy 12 évesben az üvegkereskedés iránt (nagy 
mértékben) s egy 11 évesben a rajzolás és festés iránt mutat
kozott állandó érdeklődés; a 8 éves leánykában ilyen állandó 
érdeklődés még nem volt határozottan megállapítható.

Az állandó érdeklődés leginkább a gyermek tevékenységé
nek állandóságában nyilvánul. Ami iránt a gyermek különösen 
érdeklődik, azzal állandóan is foglalkozik. S minél gyakoribb 
és sokszerűbb a gyermek foglalkozása valamely tárggyal, annál 
fokozottabb erejű az állandó érdeklődése. Ezen állandó foglal
kozáson külső tevékenység értendő, amelyet azonban élénk belső 
tevékenység, figyelem kisér. Ez a figyelem egyrészt a külső 
tárgykörrel való beható megismerkedésre, tehát kifelé irányul; 
másrészt a célja az, hogy a gyermek a múlt tapasztalatai alap
ján a saját cselekedeteit szabályozza. Ez a befelé irányuló mű
ködése az érdeklődésnek, amely arra ösztönzi a gyermeket, 
hogy a saját cselekedeteinek értékét bírálja; a mozgásokban és 
eszközökben válogasson s csak azokat a cselekvéseket hajtsa 
végre, amelyek őt céljához vezetik. Egyszóval az állandó érdek
lődésből származó tevékenységek körében a gyermek öntudatos- 
sága az önfegyelmezettség fokára emelkedik.

Kis öcsém már nyolc éves korában különös kedvvel és 
sikerrel űzte a rákászatot. 0 maga választotta meg azon helyet, 
a hol rák hálóit lerakta s azt az óvatos, lassú, majd villámgyors 
mozgást, amely a rákháló kihúzásakor szükséges, teljes fegyel
mezettséggel végezte. Tíz éves korában pedig a vadászatot űzte 
szép gyakorlottsággal. Kint a hajtó vadászaton, vagy a kertben 
vagy az erdei cserkészéskor nagy óvatossággal közeledett a vad
hoz ; tudta összes izmait és egész lelki erejét egyetlen célra 
összpontosítani, a cselekvést a kellő időben végrehajtani. S a 
külömben igen élénk fiú képes volt magát legalább ezen fog
lalkozása közben annyira mérsékelni, hogy a vadászszabályo
kat sohasem hágta át.
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A gyermek szellemi működéseinek iránya és alaki fejlett
sége ugyanaz marad, mint amilyen a puszta objektív érdeklődés 
fokán. A szellemi működések továbbra is megtartják empirikus 
természetüket. Azonban a gyermek empirizmusa az állandó ér
deklődés tevékenységeinek keretében magas színvonalat érhet 
el. A gyermeki elmének különösen a szinthetikus működéseiben 
tapasztalunk hatalmas fejlődést. Egyrészt a sikernek, másrészt 
a sikertelenségnek tapasztalata arra készteti a gyermeket, hogy 
mind több és több tevékenységet állítson az állandó érdeklődés 
konkrét céljainak szolgálatába. Nemcsak azt tanulja meg a gyer
mek, hogy járását, kézmozgását, testtartását, érzékszerveinek 
használatát s képzettársításait egyetlen cél érdekében egységesen 
koordinálja, hanem folyton új tevékenységek jönnek létre az 
érdeklődés főtárgyával kapcsolatosan. így például kis unoka
öcsém vadászati tevékenységével kapcsolatosan a következő új 
tevékenységek származtak: töltéskészítés, a puska szétrakása, 
összerakása, tisztítása; vadászati jelenetek rajzolása, leírása; 
vadászati napló vezetése; vadászati, állattani s általában a ter
mészetet leíró könyvek olvasása. Egyszóval a külső és belső 
tevékenységek szinthezise az elme nagyobbarányú összponlosűó 
munkáját hozta létre.

De a tevékenységek köre nemcsak eksztenzíve, hanem 
intenzíve is fejlődik. Bizonyos kisebb mozgások tudatos el
hagyása vagy gyakorlása következtében a cselekvések formája 
fokozatosan tökéletesebbé válik. A megfigyelések s megkülöm- 
böztetések mind finomabb részletekre terjednek k i; az emlékezet 
világossá válik s a gyermeki értelemnek a konkrét szempontok 
szerint jól kidolgozott s működésre bármikor képes ismeret- 
tartalma fejlődik ki. Az összefoglaló és elemző működéseknek 
ezen koncentrációja következtében a gyermek empirikus tudása 
és képessége egy bizonyos konkrét tevékenység körében a szak
szerűségig emelkedhetik. Azon két tízéves gyermek, akiknek 
bélyeggyűjtő szenvedélyét figyelemmel kisérhettem, ismerték a 
világ összes államainak földrajzi fekvését, meg tudták nevezni 
a pénznemeket s a kiilömböző értékű bélyegek ismertető jegyeit.

Egy gyermeknek többféle állandó érdeklődési középpontja 
is képződhetik, amelyek szerves kapcsolat nélkül működhetnek 
egymás mellett. Pl. 10 éves kis unokaöcsémnek a múlt nyáron 
a következő állandó kedvtelései voltak: vadászat, rákászat,
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lepkegyűjtés, bélyeggyűjtés és úszás. A gyermek állandó érdek
lődései nem nyűgözik meg úgy az akaratot, mint a felnőtt em
ber szenvedélyei.

5. A logikai érdeklődés foka.

Rendesen a serdült és ifjú korban fejlődik ki s abban áll, 
hogy az egyén a személyek, tárgyak és jelenségek eszmei tar
talma, a tapasztalatok belső összefüggése iránt érdeklődik. Ez 
érdeklődés éppen azért, mert a dolgok eszmei tartalmára irá
nyul, magasabbrendű érzelmek alakjában, mint a szülőföld sze- 
retete, hazaszeretet, eszthetikai, vallásos vagy mint tudományos 
érdeklődés nyilvánul meg.

Ezen érdeklődés kezdetleges, ösztönszerű jelenségei már a 
megelőző korszakokban is mutatkoznak. Azonban a gyermek 
ezen magasabbrendű érzelmeknek külső okait csak szubjektive 
értékeli, pusztán azon szempont szerint, a külső ingerek kelle
mesen hatnak-e reá vagy kellemetlenül, s az érzelmeknek indi
viduális hatása az érdeklődésre tisztán ezen kellemes vagy kel
lemetlen érzelmek erejétől függ.

Azonban az ifjú korban sem lép fel azonnal a magasabb
rendű érzelmek objektív felfogása. Az elme az abstrakt gon
dolkodás kifejlődése miatt képes ugyan az eszmék felfogására ; 
azonban az ivarérés következtében nagy erővel előtörő nemi 
ösztön s a nagy társadalom közvetlen hatása erősen hul
lámzó, a szélsőségekben csapongó mély kedélyéletet teremtenek 
meg. Ez az élénk kedélyvilág az utolsó gyermekkor objektivitá
sával szemben újabb szubjektív életet teremt, amely nagy mér
tékben működteti a képzeletet. Ebből következik az ifjak lelki 
életének azon vonása, hogy a külső dolgok iránt való érdeklő
désüknek s a velük való foglalkozásuknak mértéke azon hatás 
lesz, amely szerint a dolgok belvilágukat foglalkoztatni, kedé
lyüket hullámzásban tartani képesek. Az ifjú tehát már képes 
a társadalmi élet egyes jelenségeinek eszmei tartalmát felfogni, 
sőt irántuk, mint társadalmi öntudatának lényeges alkotórészei 
iránt, mélyen érdeklődni; de az eszméket forrongó lelkének 
képzeletével ki is színezi, szubjektívvá teszi s megszemélyesíti. 
Az ifjú érdeklődése tehát e korban mint egyes kimagasló esz
ményi egyének, mint élő ideálok iránt való rajongó lelkesedés 
mutatkozik.
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Amint az ifjút az az öntudat, hogy a társadalomban ön
állóan megélni hivatott és képes, mind közelebb viszi a való 
élethez, eszményi érdeklődése is átalakul. Eszményeit a való 
élet gyakorlati körülményei szerint mérlegeli. Az elvont ideáliz
mus helyett értékelésének főszempontjává a gyakorlati és hasz
nos lesz. A dolgok megítélésében bizonyos objektivizmus fej
lődik ki, mely őt az igaz eszméjéhez, mint érdeklődése irányító 
tényezőjéhez vezeti.

Alaki szempontból a logikai érdeklődés legmagasabb fokát, 
akkor érjük el, amikor részint bizonyos társadalmi kör vagy 
eszme ismétlődő hatásai alatt, részint jól felismert énünk belső 
erejénél fogva érdeklődésünknek, egész szellemi életünknek 
középpontjává egy bizonyos eszme válik, amely összes testi és 
lelki erőinket állandóan működteti s a teremtő akaratot alko
tásokra indítja. Ez az állandósult logikai érdeklődés foka.

N eveléstant vonatkozások.

Érzem azon kötelességemet, hogy fejtegetéseimből a ne- 
veléstani tanúságokat levonjam, annyival inkább, mert vizs
gálódásom tárgya sajátlagos természeténél fogva pedagógiai kö
vetkeztetésekre ösztönöz. Mielőtt ezt tenném, szükségesnek tar
tom azon véleményemet nyilvánítani, 1. hogy bármely általános 
tételből levont gyakorlati következtetések az adott sajátságos 
viszonyokhoz mértek s az egyén felfogása szerint változók szok
tak lenni; 2. hogy minden új vizsgálati eredmény csak az 
esetben alkalmas neveléstani levezetésekre, ha azon eredmény 
a tárgyilagos bírálat és az ellenőrző vizsgálatok tüzét kiál
lotta. Az én tételeim szilárdságát a további vizsgálatok lesz
nek hivatva biztosítani. Ha azonban egybevetjük az én fej
lődéstani fokozataimat azon vizsgálati eredményekkel, amelyeket 
tanulmányomnak egyik fejezetében («A gyermek érdeklődésére 
vonatkozó vizsgálatok eredményei») közöltem, úgy a megegyezés, 
a közölt vizsgálatok s az én megfigyeléseim eredményei között, 
az érdeklődés külömböző fokozataiban mutatkozó jellemvoná
sokat illetőleg, azonnal szembetűnik. Tehát Burk, Croswell, 
Barnes, Stern és mások már többé-kevésbbé igazolják a közölt 
megfigyeléseket. De az érdeklődés motívumairól szóló, a követ
kező fejezetben leírt megfigyelések is mindenben megerősítik a
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fejlődés fokozataira vonatkozó tételeket. Ennélfogva megengedhe
tőnek tartom, hogy nehány igen általános pedagógiai tételt összeál
lítsak, amelyeknek azonban dogmatikus értéket nem tulajdonítok.

Kiindulok azon tételből, hogy a nevelés nem egyéb, mint 
a gyermek fejlődésének mesterséges hatásokkal való előmozdí
tása bizonyos társadalmi eszme, mint cél felé. Ha most a célt, 
amely kívül esik vizsgálataim körén, figyelmen kívül hagyom, 
akkor a fenti tételből kettő következik:

1. Vizsgálnunk kell a gyermek fejlődését s a fejlődés kor
szakai szerint állapítsuk meg a nevelés egyes korszakainak 
teendőit.

2. Vizsgálnunk keli a természetes hatásokat, amelyek a gyer
mek fejlődését létrehozzák, s a nevelői hatásokat, mint mesterséges 
hatásokat, a természetes hatások ujj mutatása szerint alkalmazzuk.

Amint láttuk, a gyermek fejlődésének minden korszakában 
a fejlődésnek saját jellege, iránya van. S egyik korszak a má
sikon épül s a következő korszak annál inkább kifejtheti a 
maga erejét, minél erőteljesebb volt a fejlődés az előző kor
szakban. Az általános fejlődés érdekében minden korszaknak 
megvan a maga szükségessége s bármelyiket a másik kedvéért 
feláldozni helytelen és jogtalan. Ebből következik, hogy min- 
denik korszak nevelésének megvan a maga külön berendezése. 
Mindenik korszak jellegének kialakulását más és más nevelői 
hatásokkal kell előmozdítanunk. Származtatnunk kell az egyes 
korszakok fejlődését előmozdító ingereket s távoltartanunk a 
gátló ingereket. Ebben áll a nevelés természetes feladata. Ezen elv 
világánál vizsgálva tárgyunkat, az érdeklődés helyes nevelése 
abban áll, hogy az érdeklődés helyesen megállapított korszakai
nak fejlődéstani irányát a természetes hatásokat utánzó mes
terséges hatásokkal előmozdítsuk.

Az érzéki érdeklődés korszaka. Minthogy az első korszak 
fejlődéstani jelentősége abban áll, hogy az érzékszerveket mun
kába állítja s a külvilághoz való alkalmazkodás alapját lerakja: 
ennélfogva e korban sem szabad a gyermeket a külvilággal 
való érintkezéstől megfosztanunk, sőt az azzal való érintkezést 
elő kell mozdítanunk s a gyermek egészségének és épségének 
kockáztatása nélkül érdeklődésének szabad teret nyitnunk. Vigyük 
a gyermeket minden tárgyhoz közel, ami iránt érdeklődik, amire 
mutat, amit megfogni akar.
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A szubjektív érdeklődés kom. Ezen érdeklődés nagy emó
ciói és csapongó változásai nem egyebek, mint a gyermek 
eredeti hajlamainak többé-kevésbbé tudatos megnyilvánulásai. 
A gyermek mindenik játékában egy-egy ősi hajlam kél szárnyra 
gondtalanul és szabadon. Az érdeklődésváltozások minden moz
zanata egy-egy újabb ösztön tevékenységét indítja meg. Viszont 
az alkalmazkodás, a védő és támadó ösztönök vagy az egyes 
életműködések ösztönei egyik vagy másik irányban szakadatla
nul működtetik a belső vagy a külső szervek erőit. A szubjektív 
érdeklődés fejlődéstani értéke éppen abban áll, hogy a gyermek 
ösztöneit egymás mellett vagy egymás után sorakoztatja fel az 
élet számára; a gyenge, erőtelen hajlamok megerősödnek, a 
szunnyadók sorompóba lépnek. Egyszóval a szubjektív érdeklő
dés következménye az összes eredeti hajlamok szárnyra kelése.

Ennek következtében a szubjektív érdeklődés korszakában 
a nevelés feladata, hogy a gyermek érdeklődését oly ként táplál
juk, hogy ösztönei mind kifejthessék erejüket. Ebben a korban 
tehát nem szabad a gyermeket játékaiban korlátozni; sőt a leg
fontosabb teendőnk oda hatni, hogy a játékok a gyermeket 
mindenoldalúiag foglalkoztassák. Adjunk alkalmat a gyermek
nek az összes játéknemeknek a legváltozatosabb eszközökkel 
való űzésére.

Objektív érdeklődés kora. Az embernek a természet ellen 
folytatott hódító hadjárata az objektív érdeklődés korában ölt 
komoly alakot, amikor már céltudatosan törekszik gyakorlati 
cselekvések végrehajtására. Ez a korszak az előbbivel szemben 
nem a menyország elvesztését jelenti, hanem egy magasabb- 
rendű élet szférájába való belépést. A nevelés feladata tehát e 
korban a gyermeknek a természethez való közeledését s a ter
mészetbe való beleélését előmozdítani. A biológiai nevelés igazi 
kora ez.

Minthogy a realisztikus hajlamok és cselekvések a gyer
mek szellemi életében az empirizmust, az ismeretszerzést, teszik 
uralkodóvá, azért e korszak főnevelői teendője az oktatás. 
Azonban az oktatás csak akkor lesz természetes és sikeres, ha 
az a külső természettel való passzív és aktív érintkezésen, 
vagyis a közvetlen szemléleten és a kézi foglalkoztatáson ala
pul. Továbbá akkor helyes az oktatás, ha legalább a korszak 
kezdetén nem intenzív, hanem eksztenzív irányt követ s ha
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inkább az alkalomszerűség, mint a logikai rendszeresség szerint 
igazodik.

Állandó objektív érdeklődés. Amikor a gyermek érdeklő
dése bizonyos cselekvés- és tárgykörök felé állandóan irányul, 
akkor a különböző érdekeknek és tapasztalatösszegeknek újra 
való elrendezkedése és bizonyos középpontok körül való cso
portosulása jön létre. Az érdek- és tapaBztalatköröknek ezen 
egyensúlya azonban a gyermek egyéni kajlamainak és speciális 
környezetének közbehatása nélkül nem származhatott. A cse
lekvésekben való válogatás létrehozza az egyéni öntudatot, 
mint a jellem alapját. Egyszóval az állandó érdeklődés létre
jötte a gyermek egyéniségének első határozott és jellegzetes 
kibontakozását jelenti, amely azonban később a serdült és ifjú
kor mozgalmas kedélyéletének s a nagy társadalomnak hatása 
alatt tetemesen átalakul.

Ebből következik, hogy nevelésünk berendezésében a gyer
meknek a gyermeki kor utolsó éveiben mutatkozó egyéni ér
deklődését mellőznünk vagy éppen elnyomnunk még akkor sem 
szabad, ha az a felnőtt ember szempontjából nem tűnik fel 
komolynak, értékesnek. Ellenkezőleg a nagyfokú egyéni erő
kifejtéseket támogatnunk, sőt követelnünk kell. S nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk az egyéni állandó érdeklődés jelent
kezését az oktatásban sem, sőt fel kell használnunk tevékeny
ségre indító erejét intenzív ismeretszerzésre s koncentráló ha
tását az ismeretkészlet szerves kiépítésére és kiegészítésére. 
Tehát ebben a korban (de csakis ebben a korban) lép föl a 
koncentráció, mint a tanítás módszerének egyik követelménye.

Minthogy továbbá a gyermek az állandó érdeklődés korá
ban még a cselekvéseknek nem eszmei tartalma, hanem konkrét 
célja és kivitele iránt érdeklődik, azért oktatásunknak alap
jellemvonása kell, hogy legyen a konkretizmus. Oktatásunkat 
az egyéni és társadalmi élet konkret tevékenységei szerint ren
dezzük be, pl. a népiskolai oktatást illesszük be a gazdasági és 
az ős foglalkozások, a középfokú oktatást alsó tagozatát pedig 
az ipari és kereskedelmi foglalkozások keretébe. A fő, hogy 
ne erőltessük az elvont elmeműködéseket s a tudományos rend
szereket. Az abstrakciók még nem e korba valók.

Logikai érdeklődés foka. Ezen érdeklődés fejlődéstani fon
tossága abban áll, hogy az egyént társadalmi lénnyé fejleszti.
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Nevelésünkben tehát az ifjú társadalmi érdeklődését arra kell 
felhasználnunk, hogy az öntudatos társadalmi életre képesítsük. 
Minthogy pedig az széleskörű tanulmány és közvetlen tapasz
talat eredménye, feladatunk az egyént elvezetni azon tanulmá
nyokhoz, amelyek a társadalmi élet tartalmát teszik; az ifjút 
a közműveltség birtokába kell juttatnunk. Azonkívül a társa
dalmi önképzés számára is kell az ifjúnak teret és alkalmat 
adnunk. Minthogy továbbá a közműveltség általános jellegű 
ugyarb de ennek cselekedetekben való megnyilvánulása mindig 
egyéni, azért az egyéni társadalmi öntudat kialakítását s alkal
mazását magára az ifjúra kell hagynunk.
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III. FEJEZET.

A Z É R D E K L Ő D É S  M O T ÍV U M A I.

A m otívum okról általában.

Az érdeklődés mindig a külső ingerekben való válogatást 
jelent. Hogy ez a válogatás magától nem jön létre, hanem vagy 
a külső ingerekben vagy az emberi életfolyamatokban vagy 
mind a kettőben kell bizonyos okoknak lenniök, a melyek 
hatásaként a válogatás folyamata megindul: az könnyen be
látható.

Minthogy az érdeklődésben a külső ingereknek az öntudat
hoz való viszonya nyilvánul meg, azért fontos feladata a lélek
tannak részletesen kikutatni azon motívumokat, amelyek az 
érdeklődést létrehozzák. Részletes kutatás szükséges ezen a téren. 
Egyáltalán nem elégedhetünk meg az általános lélektannak azon 
tételével, hogy érdekli az embert mindaz a hatás, a mi öntuda
tának energiáját fokozza; mert ez általános kijelentés biztos 
tájékozást nem nyújt az érdeklődés motívumaira s hatásaikra 
nézve. Általánosságánál fogva nem magyarázza meg különösen 
a felnőtt és a gyermek érdeklődésének tényezői közti különb
séget. Pedig kétségtelen, hogy nem ugyanazon módon működnek 
a gyermek és a felnőtt érdeklődésének tényezői. Pl. a mezőn 
nem ugyanazon növények iránt érdeklődik a gyermek és a 
botanikus. Vagy ugyanazon tényezők más irányú érdeklődéseket 
hoznak létre a gyermekekben és a felnőttekben. Pl. egy pillangó 
más irányú érdeklődést indít meg a gyermekben, mint a gazdá
ban vagy természettudósban.

Ez a fejezet a mű feladatának természete szerint a gyer
mek érdeklődésének motívumaival fog foglalkozni, önálló búvár- 
latok alapján. Megfigyeléseimet, amelyek alapján az alábbi meg
határozásokat összeállítottam, 1907 július és augusztus havában



Gödöllőn az Országos Gyermekvédő Liga szünidei telepének 
10 fiú- és 10 leány-növendékén végeztem.

Szükségesnek tartom ezen anyagról, amelyen a megfigye
léseket végeztem, részletesen tájékoztatni az olvasót; mert az 
eredmények megítélésekor lényegesen számba veendők az anyag 
általános és egyéni sajátságai. A minket érdeklő adatok a gyer
mekekről a következők:

Fiúk.
1. Z. F. 5 éves. Pozsonyba való; szülei ismeretlenek; a 

fiú semminemű felvilágosítást nem tudott arról adni, hogy volt-e 
már vidéken.

2. H. I. 9 éves. Az el. iskola III. osztályát végezte; atyja 
kertész ; a fiú állandóan a fővárosban tartózkodik; vidéken még 
nem volt.

3. S. D. 9 éves; az el. iskola II. osztályát végezte; atyja 
szabó; 7 éves koráig Zámolyon és Székesfehérváron tartózkodott.

4. V. M. 9 éves; az el. isk. III. osztályát végezte; árva, 
anyja magánzó; a fiú még nem lakott vidéken.

5. K  J. 10 éves; a gimnázium első osztályát végezte; 
atyja kereskedősegéd; a fiú még nem lakott vidéken.

6. M. F. 11 éves; az el. iskola III. osztályát végezte; 
atyja keztyűssegéd; a fiú még nem lakott vidéken.

7. K. S. 12 éves; a gimnázium II. osztályát végezte; atyja 
kereskedősegéd; a fiú még nem lakott vidéken.

8. F. I. 13 éves; az el. isk. VI. osztályát végezte; árva; 
anyja házmester; 8 éves koráig Gyulafehérvárott lakott; nyári 
szünidejét rendesen ott tölti.

9. W. G. 13 éves ; a népiskola IY. osztályát végezte ; atyja 
címfestő; állandóan a fővárosban lakik; az 1906. óv nyarán 
egy hónapig Nagy-Bányán tartózkodott a szünidei gyermek- 
teleppel.

10. M. E. 14 éves; a gimnázium IV. osztályát végezte; 
atyja szabó; még nem lakott vidéken.

Leányok.
1. G. S. 7 éves; az el. iskola I. osztályát végezte; atyja 

hivatalszolga és házmester; huzamosan tartózkodott falun.
2. K. E. 8 éves; az el. iskola II. osztályát végezte; atyja 

hivatalnok volt; jelenleg nincs állása; egy éve laknak a fő
városban.
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3. P. V. 9 éves; az el. iskola II. osztályát végezte; atyja 
kisebb bankhivatalnok; 5 éve laknak a fővárosban.

4. P. P. 10 éves; iskolába még nem járt; teljesen árva; 
eddig még falun élt.

5. K. R. 10 éves; az el. iskola HL osztályát végezte; 
atyja kereskedősegéd; állandóan Budapesten lakik; falun már 
töltött pár napot néhányszor.

6. N. E. 10 éves; az el. iskola II. osztályát végezte; atyja 
levélhordó; állandóan Újpesten laknak.

7. G. I. 11 éves; a polgári iskola I. osztályát végezte; 
atyja lakatosmester; állandóan Budapesten lakik; háromszor 
töltött 1—1 hónapot falun szünidei gyermekteleppel.

8. P. E. 12 éves; a polgári iskola I. osztályát végezte; 
atyja pénzbeszedő; állandóan a fővárosban lakik; falun két 
Ízben töltött nehány napot.

9. K. P. 14 éves; közben kimaradt.
10. K. I. 15 éves; a polgári iskola IY. osztályát végezte; 

teljesen árva; eddig még nem járt vidéken.
Mint ez adatokból kitűnik, a gyerekek, kettőnek kivételé

vel, budapesti lakosok ; sőt egy részük falun még nem is lakott; 
alacsony sorsú, szegény szülők gyermekei; intelligenciájuk álta
lános színvonala a középen alul állott, de valamennyien értel
mesek s kifogástalan magaviseletűek voltak. Az anyag tehát 
kitűnő volt; leginkább olyan gyermekekből állott, akikre a látot
tak az újdonság ingerével hatottak; természetes értelmüket s 
indulataikat a gondos és mélyreható nevelés nem forgatta ki 
eredetiségéből; érdeklődésük üde volt; amellett jó indulatúak, 
könnyen fegyelmezhetők voltak.

Különösen fel kell hívnom a figyelmet azon körülményre, 
hogy a 2(7 gyermek közül 18-nak életkora a 8. és 15. életév 
közé esett, tehát valamennyien azon korba tartoztak, amelyet 
tulajdonképeni gyermekkornak szoktunk mondani; érdeklődés
fejlődéstani szempontból pedig az objectiv érdeklődés korszakát 
élték. Ez a fontos körülmény magyarázza meg az alábbi vizs
gálatok azon szembeszökő sajátságát, hogy azok főleg a 8 15
éves gyermekekről szólanak. Szükségesnek látszott azonban a 
kutatások teljesebbé tétele s a közölt eredmények teljes meg
értése végett a többi korszakokat is bevonni a tárgyalások 
körébe. E célból az itt jelzetteken kívül egyéb vizsgálataimat is
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felhasználtam s feldolgoztam. Az eredeti anyagon kívül eső 
vizsgálatokat külön jelezni fogom.

Végül megemlítem, hogy a fiúk felügyelő tanítója Dallos 
Lajos, rákoskeresztúri menhelyi tanító s leányoké Csizmazia 
Ilona fővárosi tanítónő voltak, a kik minden szándékomban s 
vizsgálódásomban a legszívesebb készséggel, mondhatnám, lel
kesedéssel támogattak. Fogadják hálás köszön etemet,

Vizsgálati módszerem a következő volt:
ci) a fiúgyermekeket elvittem erdőkön, mezőkön át, a kör

nyéki tanyákra, pusztákra, (Haraszti, Szenfc-Jakab, Bábát) fal
vakba (Szada, Mogyoród, Fót) és egyéb kiránduló helyekre (Bes- 
nyő) s az egyes kirándulásokon szerzett megfigyeléseimet azon
nal pontosan följegyeztem. A fiúgyermekekkel öt kirándulást 
tettem.

b) A leánygyermekeket ugyanazon helyekre vezettem el, 
mint a fiúkat (a távoli Mogyoród és Fót kivételével) s az ada
tokat szintén följegyeztem. Velük szintén összesen öt kirándu
lást tettem.

c) Az összes adatokat egyenkint külön-külön lélektanilag 
feldolgoztam, azután egymással és egyéb adatokkal egybe vetet
tem s az irodalmat szem előtt tartva, végül az alább közölt 
eredményekbe foglaltam össze.

A vázolt módszerrel végzett vizsgálatok alapján a gyer
meki érdeklődés motívumainak a következő sorrendjét állapít
hatjuk meg, amelyet tárgyalásunkban is követni fogunk:

1. A tevékenység.
2. Az érzékietek.
3. Az érzelmek.
4. A múlt tapasztalataiból származó képzettartalom.
Az érdeklődés motívumainak eme sorrend szerint való fel

sorolása ellen azon kifogás emelhető, hogy abban valamely 
logikailag megállapítható rendszer nincs. Mikor az ilyen ellen
vetés igazát elismerjük, ugyanakkor hangsúlyozni kívánjuk, hogy 
a közölt sorrend mégsem önkényes. Ez a sorrend az induktiv 
vizsgálatok alapján jött létre és mutatja az egyes motívumok 
szerepének fontosságát a gyermeki érdeklődésfolyamatok létre
hozásában. A közölt sorrendnek tehát gyermeklélektani értéke 
van. Ez utóbbi szempontot különösen hangsúlyozzuk, mert a 
felnőtt emberre nézve a motívumoknak lélektani érték szerinti

46



sorrendje bizonyosan más, talán éppen a megfordítottja a gyer
meki érdeklődésekre nézve megállapítható sorrendnek.

Habár a mi tárgyalásunkra nézve az érdeklődés motívu
mainak a gyermek-lélektani értéke az irányadó, nem tartjuk 
fölöslegesnek a motívumok tanának főleg oktatástani vonatko
zásai miatt a motívumoknak általános lélektani osztályozását 
sem. Azonban az érdeklődés-motívumok belső összefüggésének, 
illetve rendszerének megkapása végett bizonyos elméleti meg
határozásokra van szükség.

Az érdeklődés motívumainak elméleti alapon való meg
határozását James William, az észak-amerikai cambridge-i 
egyetem (Massachusetts-Állam) tanára, kísérelte meg.* Ő ere
detre nézve kétféle érdeklődést különböztet meg, ú. m. velünh- 
születelt érdeklődést, amely a gyermekben önkénytelenül szár
mazik s mesterséges érdeklődést, amelyet a tanítás és nevelés 
közben mesterséges hatások hoznak létre.

Első pillantásra feltűnhetik, hogy Jamesnek ez a beosztása 
nem logikus. A «velünkszületett» tulajdonnak általában nem 
a «mesterséges» tulajdon az ellentéte, hanem a «szerzett» tulaj
don; viszont a «mesterséges»-nek ellentéte a «természetes». 
Jamesnek azon gondolata, hogy keresi, melyek a velünkszüle
tett érdeklődések s melyek a nem velünkszületettek, csak 
annyiban helyes, hogy meg akarja jelölni a motívumok belső 
természetét, lélektani eredetét. Egyébként pedig nincs igaza, 
mert «velünkszületett érdeklődés» tulajdonképen nincs. Az 
érdeklődés a külső hatások és a belső erők egymáshoz való 
viszonyából származó tudatos folyamat lehet, de nem szület- 
hetik velünk közvetlenül.

Sőt James úgy tünteti fel a dolgot, mintha bizonyos tár
gyak iránti érdeklődés születnék velünk. James-nek ez az állí
tása is téves. Nem tapasztaltam, mintha a tárgyak az ő állandó 
tárgyi tartalmuknál fogva a fejlődés minden korszakán végig 
általánosan és állandóan lekötötték volna a gyermekek figyel
mét. Ellenben találtam, hogy bizonyos tárgyak majd érdekesek, 
majd érdektelenek voltak a gyermekeknek, a szerint, amint a 
tárgyak külső körülményeiknél s a gyermekek testi és lelki

* James—Kiesow : Psychologie und Erziehung. Eugelmann kiadása. 
1 íM)0. Lipcse. Das Interesse. 71—78.
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állapotainál s fejlődésük fokánál fogva, bizonyos érdeklődés- 
motívumokat életre bírtak vagy nem bírtak hívni. Pl. érdeklőd
tek a gyermekek a kút iránt, mig szomjasak voltak s azután 
nem. Az érdeklődésnek kevésbbé a tárgyaiban, mint a motívu
maiban mutatkozik az állandóság. Már pedig, ha az érdeklődés 
bizonyos tárgyak iránt velünk született, úgy annak a születés
től fogva az összes életkorokon át kellene mutatkoznia. Eszerint 
az érdeklődésnek legföljebb csak a motívumai lehetnek a velünk- 
születtek s nem a tárgyai. Igaz ugyan, hogy az állatok, növé
nyek képesek tartósan foglalkoztatni a gyermeki elmét, de ennek 
is lélektani okai vannak. Pl. az állatok iránti érdeklődés tényezői: 
a mozgásaikból származó élénk ingerek, a több-kevesebb tuda
tossággal felébredő küzdés gondolata, a félelem vagy rokonszenv 
érzelme. E tárgyak iránt az érdeklődés nem minden körülmények 
között mutatkozik s a fejlődés folyamán átalakul vagy meg is 
szűnik. Ez okoskodásból következik, hogy mi az érdeklődéseket 
általános lélektani szempontból is, nem a tárgyaik, hanem a 
motívumaik szerint fogjuk osztályozni.

Ha a fent közölt érdeklődés motívumok belső természetét 
szemügyre vesszük, úgy azt találjuk, hogy vannak oly motívu
mok, amelyek közvetlenül a gyermek alanyi állapotaiból szár
maznak ; ezek a szubjektív természetű motívumok, ú. m. a tevé
kenység és az érzelmek. Vannak továbbá oly motívumok, ame
lyek keletkezése inkább a tárgyi világ folyamataitól függ; ezek 
az objektiv természetű motívumok: az érzékietek és a képzettar
talom.

Megjegyzendő, hogy a felsorolt motívumok mind olyanok, 
amelyek a gyermekekben önkényt, a külvilági és belvilági folya
matok természetes viszonya szerint származnak. Ezeket azért 
természetes érdeklődési motívumoknak mondhatjuk. Ezektől tény
leg megkülönböztetendők azok az érdeklődés-folyamatok, amelyek 
mesterségesen, a tanítói és nevelői hatások következtében jön
nek létre. A mesterségesen támasztott motívumok lényegökre 
nézve nem térnek ugyan el a természetesektől, de az érdeklődés 
keletkezésének módja mégis különbözik, amennyiben a mes
terséges érdeklődés-folyamatokban szuggesztiv hatás van jelen.

Ha tehát az érdeklődések motívumait logikailag is akarjuk 
osztályozni, ez a következőképen történhetik m eg:

I. Természetes érdeklődés motívumok.
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A) Szubjektív motívumok.
1. Tevékenységek.
2. Érzelmek.

II. Az objektív motívumok.
1. Érzékietek.
2. Képzetfolyamatok.

B) Mesterséges vagy szuggesztiv érdeklődéskeltő hatások.
E beosztásnak az oktatás elméletének kifejtésében és az

egyéni érdeklődés folyamatok megállapításában gyakorlati értéke 
is van. Azonban a gyermektanulmányi szempontból való tár
gyalás számára alkalmasabbnak látszik a tisztán induktive meg
állapított sorrend. Természetesen, nem fogjuk mellőzni a mes
terséges motívumok és a leszűrhető oktatástani elvek taglalá
sát sem.

Mielőtt azonban a részletes tárgyalásba kezdenénk, szük
ségesnek látszik az érdeklődés-motívumoknak oly általános szem
pontból való jellemzése és osztályozása, a mely nélkül a részletes 
tárgyalás nehéz volna.

Egyik általános vonása az érdeklődések keletkezésének, 
hogy a motívumok, talán a csecsemőkort kivéve, nem szoktak 
egyedül fellepni, hanem egy és ugyanazon érdeklődés folyamat
ban rendesen több, egymás után következő 8 egymást okozó 
motívum szerepel. így meg lehet különböztetni valamely érdek
lődés folyamatban a fellépés sorrendje szerint első (közvetlen), 
másod-, harmad- sőt magasabb rendű (közvetett) motívumokat. 
Ezek a motívumok okszerűleg következnek egymásból, úgy 
függenek össze, miként a láncszemek. (Az érdeklődés lefolyása 
hasonlít a külső természetben végbemenő energia-átalakulások
hoz). A motívumok egymásba kapcsolódására álljon itt a követ
kező példa:

Egy gyermek egy ribiszkebokron gyümölcsöt lát meg, ez 
élénk benyomást gyakorol reá (első motívum) s ez felkölti az 
ehető gyümölcs képzetét (második motívum); ezen kettős tényező 
az éhség és szomjúság lappangó állapotát teszi élénken tuda
tossá (harmadik motívum) s a gyermekben fellép a megszerzés 
vágya (negyedik motívum) s meg is szerzi; de olyan van jelen, 
akit szeret (ötödik motívum) s őt is megkínálja.

A motívumok fellépésének sorrendjét illetőleg oly szabályt 
megállapítani, amelyből valamely érdeklődés lefolyására bizton

A gyermek érdeklődésének lélektana. 4
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következtetni lehetne, nem sikerült. A fellépés sorrendje a külső 
tényezők átalakulása és a belső állapotok változása s ezeknek 
egymásra hatása szerint esetről-esetre módosul. Annyit azonban 
lehetett észlelni, hogy rendesen külső ingerek indítják meg a 
folyamatot, amelyekhez közvetlenül valamely pszihikai tartalom 
csatlakozik s e kettő együttműködése hozza létre az érdeklődés 
alapirányát. Pl. a lepke meglátása felébreszti a gyermekben azt 
a gondolatot, hogy neki még olyan nincs s érdeklődni kezd a 
lepke iránt.

\agy valamely belső inger (testi állapot) indítja meg az 
érdeklődés folyamatát; de akkor is bekövetkezik az az eset, 
hogy a festi ingerek pszihikai tartalmat tesznek tudatossá. Pl. 
a szomjúság felébreszti a kút képzetét, az éhség az ozsonálásét, 
a testi fáradság a hátra levő távolság képzetét.

Eszerint az érdeklődés-motívumok fellépésének sorrendjé
ben a következő alaptételeket állíthatjuk fel:

í előbb lépnek fel az érzékietek;
I azután a képzettartalom;
f előbb a testi állapotok;
I azután a szellemi állapotok.

Induktiv vizsgálatok módot nyújtanak arra, hogy ezen 
alaptételeket részletezzük. A szellemi természetű motívumok 
között ugyanis vannak ismét olyanok, amelyek közvetlenül képe
sek megindítani az érdeklődés folyamatokat; ilyenek példáúl: az 
esztétikai érzelem, a rokonszenvi és szociális érzelmek. Vannak 
továbbá olyanok, amelyek csak másodfokon keletkeznek s arra 
szolgálnak, hogy az elsőfokú motívumok által megindított érdek
lődés folyamatokat tovább fejlesszék, új tartalommal lássák e l; 
ezek a következők : a gyermek tevékenysége, a birtokszerzés 
vágya s n képzettartalom. Hatások természete szerint tehát az 
összes motívumokat a következőleg osztályozhatjuk.

Közvetlen motívumok: Közvetett motívumok:
érzékietek, képzettartalom,
testi érzelmek, tevékenység,
esztétikai érzelem, birtokszerzés vágya,
rokonszenvi érzelem, 
szociális érzelem.
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Ez a beosztás azonban korántsem jelenti azt, hogy a köz
vetlen motívumok csak az elsőfokon jelentkeznek, mert ezek 
fölléphetnek bármely fokon ; de jelenti azt, hogy vannak motí
vumok, amelyek csak más motívumokból származhatnak, de ma
guk nem indíthatják meg az érdeklődés-folyamatokat.

Hogy e beosztásnak mi lehet az elméleti háttere, azzal a 
kérdéssel nem foglalkozunk; csupán kifejezzük nézetünket, hogy 
az elsőfokú érdeklődés motívumok valószínűleg a primér ösztö
nök közvetlen produktumai.

Végül általános vonása még a gyermeki érdeklődés folya
matának, hogy nem szokott az a tárgynak vagy külső jelenségnek 
összes részleteire kiterjedni, más szóval: az érdeklődésből szár
mazó érzékelés nem mindenoldalú. Ellenkezőleg a gyérmék 
érdeklődése mindig egyoldalú s csak annyi és olyan részletet 
ölel fel a tárgyról, amennyit s amelyet az illető indító motí
vum magában foglal. Például bizonyos alkalmakkor a gyerme
keket a tökön csak a levélnek szára, a ribiszkén csak a gyü
mölcse, a tölgyfán csak a makkja vagy gubacsa, az akácfán 
csak a párjával álló levelek, a máknövényen csak a tokja, a 
tehénen csak a szarva vagy a tőgye, a szamáron csak a szer
száma érdekelte. Ugyanez a magatartás volt tapasztalható a 
gazdasági eszközök és gépek iránti érdeklődésben is. Ez az egy
oldalúsága az érdeklődésnek természetes. Valamint a fizikai 
világban az ok és hatás szorosan összefügg egymással, úgy a lelki 
életben sem lehet máskép, mint hogy az érdeklődés, mint oko
zat, nem tartalmaz többet a létesítő tényezőnél.

1. A tevék en ység .

Eredeti élettani sajátságunk, hogy a külső ingerületek 
központi visszahatásképen mozgásokat hoznak létre. Ezek a 
mozgások az élet kezdetén ösztönszerűleg, mint olyan élettani 
folyamatok jönnek létre, amelyekben a pszihikai elemek igen 
alárendelt szerepet játszanak. Ilyenek általában a csecsemő 
mozgásai, az ú. n. ösztönmozgások, a reíiex s a kezdetleges ki
fejező mozgások. Amint azonban a kisded öntudata fejlődik, a 
központi idegrendszer sejtszöveteinek rendkívül élénk tevékeny
sége jön létre. Ezen belső idegtevékenységnek az érzelmi elemei 
a túlnyomóak; ezek adják meg a keletkező belső folyamatoknak

4*

51



az alaptermészetét s az uralkodó irányát; az érzetek és képzetek 
csupán mint a belső folyamatot megindító, folyton ingerlő ténye
zők szerepelnek. Ezen belső folyamatoknak szintén megvan az a 
törekvésük, hogy külső mozgásokat hozzanak létre. E külső ön- 
kénytes mozgásokhoz azonban többnyire nem fűződnek reális 
célok ; nem egyebek ezek, mint az érzelmi élet kifejezői. A kis
ded külső mozgásai (a 3—6 éves korban) jobbára kifejező moz
gások. Mikor a gyermek a babával, nádparipával, székkel játszik, 
ugrándozik, táncmozgásokat tégez, énekel, rajzol, akkor az ő 
külső mozgásai nem tárgyszerű cselekvések, hanem a belső 
alanyi állapotainak visszatiikrözői.

A 8—9 éves korban a gyermek testileg és lelkileg neve
zetes változáson megy át. Izomrostjai megerősödnek, megkemé
nyednek, szívósakká, kitartókká válnak; érzékszerveinek szöve
tei teljesen kialakulnak; a figyelem összpontosító s az emlé
kezet megtartó ereje megnövekszik. Az erők meggyarapodásának 
érzete a gyermekben azt az akaratot ébreszti ;fel, hogy a kül
világra hasson, hogy a tárgyakkal szemben erejét próbára 
tßgye- E tényezők együttvéve előidézik a gyermek nagyfokú külső 
tevékenységét.

A gyermekkor (8— 14 év) ezen tevékenysége motívumaira 
s irányára nézve különbözik a kisdedkor tevékenységétől. Míg 
a kisded tevékenysége a belvilági folyamatokhoz igazodik, tehát 
szubjektív jellegű, addig a gyermek cselekvése a külvilág által 
határozhatik meg, tehát objektiv természetű. Míg a kisded 
tevékenységében az érzelmi állapot és a képzelet játsza a fősze
repet, addig a gyermekében a külső érzéklet és az emlékezet. 
A kisded tevékenységében túlnyomólag azon cél érvényesül, 
hogy a tevékenység maga fentartassék, tehát a cselekvése öncél
nak látszik; ezzel szemben a gyermek cselekedetében több a 
reális cél, amely a külvilágból származik s oda irányúi; a cse
lekvés maga inkább eszköz, mint cél gyanánt szolgál. Ezért 
míg a kisded tevékenysége főleg belső vagy képzeleti, addig 
a gyermekét jogosan nevezhetjük reália vagy külső tevékeny
ségnek.

Kitűnik továbbá a gyermek tevékenysége a kisdedé fölött 
nagyfokú és kitartó erejével. Tevékenységét folyton táplálják a 
külső érzékietek élénksége, az izomrostok felhalmozódó s kitartó 
energiája, a gyermek érvényesülésre való törekvése a külső
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természettel s a társadalommal szemben s a fejlődés hatalmas 
ösztöne. Különösen fontos szerepet játszik a gyermek nagyfokú 
aktivitásában azon kellemes testi érzés, amely az izmok műkö
désével jár s azon jóleső szellemi érzelem, amely támad min
denkor, amikor a belső állapot külső cselekvésben váltódik ki.
A gyermeknek a külső cselekvésre való törekvése oly erős, hogy 
ennek megakadályozása megzavarja a belső egyensúlyt; létre
jötte pedig megelégedettséget szül. Innen van, hogy minden új 
és élénk benyomás felébreszti a gyermekben a tárggyal való 
foglalkozás vágyát, amelyet leküzdenie szerfölött nehéz s létre 
is jön a külső cselekvés, hacsak valamely, a cselekvés ösztö
nénél is erősebb külső vagy belső hatás nem gátolja azt. A tár
gyakkal való külső foglalkozás vágya egyike a gyermekkor leg
közönségesebb külső életjelenségeinek.

Kirándulásainkon a fiúgyermekeket a lepkék meglátása 
arra ösztönözte, hogy azokat űzzék; szinte csudálatos volt 
ebben a kitartásuk; érdeklődésük az egész hónapon át nem 
csökkent; a negyedik s ötödik kiránduláson is annyi élénk
séget fejtettek ki a lepkék üzésében, mint az első alkalom
mal. De általában minden új dolog arra ingerelte őket, hogy 
azt kipróbálják: az ökörtülökkel tülkölni akartak; a béres
ostorral hosszú ideig pattogtattak; a köszörűkével köszörülni 
akartak; a fujtatót a kovácsműhelyben egyszerre többen is meg
rohanták s vele fújtatni akartak; a tavon lebegő csónakkal 
minden áron csónakázni akartak; a platánfa lehullott kérgét 
tördelni kezdték; a hídról leugrálgattak. A leányok a virág
szedésben fejtettek ki fáradhatatlan tevékenységet; a virág 
rendesen arra ingerelte őket, hogy letépjék; a kecskerágó 
gyümölcsét leszedték és felfűzték; a vackorral kasonlókép cse
lekedtek; a tyúkokat etették; a kecskének, borjúnak, tehénnek, 
lónak füvet szedtek és etették őket; a deszkadarab arra kész
tette őket, hogy belőle hintát csináljanak; a szalmakazal pedig 
arra ingerelte, hogy felmásszanak re á ; a kézi rostát hajtani 
próbálták; a mázsálón minden áron mérni akartak.

Mind e tárgyakkal szemben mi, a felnőttek, megelégedtünk 
azok egy vagy más tulajdonságának megállapításával; de a 
gyermekeket azok cselekvésre és főképen erre indították. Ebben 
különbözik a tárgyak hatása a felnőttre és a gyermekre. A külső 
tevékenység vágya a fejlődés folyamán csökken. A ielnőtt
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embei önkényt soha oly nagy fokú külső tevékenységet nem 
fejt ki, mint 9— 14 éves gyermekkorában. A külső tevékenység 
ez években éli virágkorát.

Ami most már a külső tevékenységnek érdeklődéskeltő 
hatását illeti, ennek fő jellemvonása azon körülményből szár
mazik, hogy csak közvetíti az érdeklődést a tárgyak iránt. 
A külső tárgy érzékelése közvetlenül magát a tevékenységet 
hozza létre. Azonban az a kedvérzet, amely a tevékenység nyo
mán jár, maga a tárgy iránt, mint előidéző ok iránt is 
kedvező hangulatot támaszt s élénkíti a tárgy felfogását, kép
zetét, minek következtében a tárgy iránt érdeklődés támad. Az 
érdeklődés lolyamatot tehát tulajdonképen az érzékiét indítja 
meg s a cselekvés csupán, mint az érzéklet és az érdeklődés 
érzelme közötti közvetítő, erősítő tényező szerepel. Az így szár
mazó érdeklődés ereje egyenes arányban áll a cselekvéssel. 
Minél élónkebb tevékenység fűződik a tárgyhoz, annál nagyobb 
mértékben érdeklődik iránta a gyermek.

A tevékenységi érdeklődésnek ezen sajátságos keletkezés
módja magyarázza meg azon fejlődéstani tényt, hogy a tevékeny
ség a gyermekkorban sokkal gyakrabban hoz létre a külső tár
gyak iránti érdeklődést, mint a kisded korban. A kisded kor
ban, mint fentebb is fejtegettük, a gyermek tevékenysége leg
gyakrabban befelé irányul, ami az érdeklődést inkább elvonja 
a tárgyaktól, mint feléjük tereli. Ellenben a gyermekkorban 
a reális tevékenység természetszerűen szüli meg a tárgyak iránti 
érdeklődés folyamatokat.

A cselekvésnek érdeklődéskeltő hatása a következő tapasz
talati tételekbe foglalható:

1. A külső érzékiét egymagában igen gyakran nem ele
gendő az érdeklődés-folyamat létrehozására.

2. Egyenlő ingerű különböző külső tárgyak közül a 
gyermek azon tárgy iránt érdeklődik, amely cselekvésének 
vágyát fölébreszti.

3. Ugyanazon tárgy akkor támaszt a gyermekben érdek
lődés folyamatot, amikor őt cselekvésre ingerelni képes.

E tételek bizonyítására szolgáljanak a következő meg
figyelések.

Egyik pusztának telkén szekerek, ekék, boronák, hengerek 
és egy szecska vágó járgánygép hevertek. A fiúgyermekek egyikök

54



iránt sem érdeklődtek különösen. Mikor azonban a járgány
gépet megmozdítottam, akkor mind oda gyülekeztek s elkezd
ték a gépet hajtani. Ettől fogva csak a járgánygéppel foglalkoz
tak, a többi eszközre ügyet sem vetettek.

A fóti gyönyörű grófi parkban a gyermekek meglehetős 
közömbösen haladtak az utakon, a hatalmas fák árnyékában, a 
szép pázsitok és virágágyak mellett. Egyszerre a platánsorba 
értünk. A platánfákon éppen vedlőben volt a fakéreg s az út 
telve volt lehullott kéregdarabokkal. A gyermekek ezt meglátva, 
valósággal megrohanták a platánfákat, lelejtették héjukat, fel
szedegették a héjdarabokat a földről s azok tördelésével mulattat
ták magokat.

Egyik tanyának szérűjén a boglyák, a szekerek s egyéb 
tárgyak nem izgatták különös mértékben a fiúgyermekeket. Mikor 
azonban egy lajtkocsin tülköt találtunk s abba belefujtam, igen 
nagyfokú érdeklődés mutatkozott ezen tárgy iránt azon szem
pontból, hogy vele tülköljenek.

A fiúgyermekek a mezei sétákon a vetemények iránt alig 
érdeklődtek, a töknek tekintélyes levelei sem hatották meg őket. 
Mikor azonban egyszer a töklevél szárából kürtöt csináltam s 
bele fűi tam, egy szempillantással átalakult a gyermekek érdek
lődése. Türelmetlenül ostromoltak kérésükkel, hogy csináljak 
trombitát. Nagy koncertet csaptak. Ezentúl egész hazáig érdek
lődésük középpontja a tök lett. Beszaladgálták a tökért a kör
nyéket s éles megfigyeléssel még a távoli patak partján is fel
fedezték a töklevelet. Hasonló frappáns hatása volt a leány- 
gyermekekre ugyanezen kísérletnek.

Természetszerűen merül fel az a kérdés, hogy a tevékeny
ségnek, mint az érdeklődés tényezőjének milyen értéke van az 
inteligencia fejlődése szempontjából. A tevékenységnek az intel
ligenciára való hatása attól függ, hogy mennyiben képes a belőle 
származó érdeklődés objektív szetuléletekve vezetni.

Kétségtelen, hogy már az ingerületekből ösztönszerüleg 
támadó cselekvés is számos ismeret forrása. Cselekvés közben 
a tárgyakkal való közvetlen érintkezés önkénytelenül is a 
tárgyak számos tulajdonságának megismerésére vezeti a gyer
meket. Azonban az impulziv tevékenységből származó érdek
lődés alapjában véve szubjektív vonást mutat. Ugyanis cselekvés 
alkalmával a .gyermek a tárgyra hatni akar; minél fogva a
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^árgy a gyeimeket csak, mint a cselekvés eszköze vagy tárgyi 
érdekli s csak azon szempontból ismerkedik meg a tárggyal 
amely szempontból arra a hatást ki akarja fejteni. A töklevél 
kürtön az érdekelte a gyermeket, hogy elég mélyen van-( 
bemesztve; az ökörtülkön az a nyilas, ahol a tülköt meg lehe 
fújni; a lepkén főleg a repülése, nyugvása; az ostoron, hog} 
van-e rajta «sugár». E tárgyak többi tulajdonságaival nen 
törődtek. Ezek a tapasztalatok szubjektív okokból szármáztál 
ugyan, de mégis birtak már objektiv tartalommal.

Habár az impulziv tevékenységgel kapcsolatos érdeklődés
ből is származnak már gyakorlatilag értékes ismeretek, mindaz- 
által az intelligencia kialakulása az öntudatos tevékenységből 
származik. Miként e mű fejlődéstani részében kimutattuk, az 
öntudatos ügyelem (1. a 34. lapot) és az értelmi emlékezet 
(1. a 33. lapot) kezdetben nem önálló értelmi erők s nem elszi
getelten fejlődő képességek, hanem az öntudatos tevékenység 
fokozatos kialakulásának termékei. Az ott közölt fejtegetések 
bizonyítják, hogy a tevékenység öntudatosságának és az intel
ligenciának alaki fejlődése között párhuzamosság áll fenn. Ez a 
párhuzamosság azonban nem csupán az alaki fejlődésre, hanem 
az ismeretek empirikus gyarapodására nézve is kimutatható. 
A tevékenység öntudatossága ugyanis a cselekvés céljának és 
eszközeinek objektiv megismerésére vezet. Hogy a cél és esz
közök öntudatos felfogása miként alakul ki a tevékenységből, 
azt röviden a következőleg mutathatjuk ki.

Az impulziv cselekvés fokán a cselekvések közvetlenül 
folynak az érzéki ingerületekből; a cselekvés nem is tart tovább, 
mint az érzéki inger. Az ösztönszerű tevékenységek úgy tekint
hetők, mint az érzékietek visszahatásai. Az érzékietekből szár
mazó cselekvéseknek szintén van célja, mint az öntudatos 
cselekvéseknek, azonban ezen cselekvések lefolyásában a cél és 
eszközök képzete nem jelenik meg önálló mozzanatként. Amint 
azonban a cselekvések újra és újra ismétlődnek, mindinkább 
világosan különül el egymástól a célképzet és a cselekvés végre
hajtásának folyamata. Ezt az elkülönítést az emlékezet hozza 
letre. Ha valamely tárgy a gyermek tevékenységének vágyát 
már egyszer kielégítette, úgy az ismétléskor mind a tárgynak, 
mind a cselekvés folyamatának képzete felujul; azonban a tárgy- 
kepzet mindig világosabban, mint a cselekvés emlékezete. Több-
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szőri ismétlés után ez a tárgyemlékezet annyira megerősödik, 
hogy önállóan, a tárgyinger hatása nélkül is származik. Mielőtt 
a gyermek hozzá fogna a cselekvéshez, már tudja, mit és hogyan 
akar cselekedni. Sőt a gyermekben működik az a vágy, hogy 
cselekvését fokozatosan jobban, sikeresebben hajtsa végre; ez 
a vágy őt a cél világosabb felfogására és az eszközök megválo- 
gatására indítja. így fejlődik ki a gyermekben az öntudatos 
cselekvés folyamán a cél és eszközök iránti objektiv érdeklődés.

A gyermekek az első két kiránduláson a lepkéket kézzel 
és sapkával fogták. Mihelyest megláttak egy lepkét, utánna 
rohantak és elfogták, vagy sapkával leütötték. Ez volt azt 
impulziv cselekvés.

A harmadik kiránduláson már lepkehálót hoztak maguk
kal. Később a dolog még tovább fejlődött. Azon gyermekeknek, 
akik jobban érdeklődtek a lepkefogás iránt, a kiránduláshoz 
gombostűjük és kemény papirosuk is volt előkészítve, amelyre 
a lepkéket felfüzdelhették. Ezek már öntudatos cselekvések 
voltak.

Ha az öntudatos cselekvés a gyermeket a cselekvés esz
közeinek megválogatására és előteremtésére indítja, úgy készteti 
őt a cselekvés tárgyának, mint célnak részletes és objektiv 
megismerésére is. Kezd részletezni, megkülönböztetni, válogatni; 
ítéleteket alkot a cselekvés tárgyairól s az Ítéletek az ő cselek
vésének szempontjaivá válnak. így jut el a gyermek a cselekvés 
tárgya iránt való objektiv érdeklődéshez s a tiszta tárgyi 
szemléletekhez.

A gyermekek eleinte válogatás nélkül kergették a lepkéket. 
Ami eléjük került, azt mind igyekeztek megfogni. Később 
azonban válogatni kezdtek. Válogatásuk szempontjai voltak: 
«Ez szép, ez nem szép.» «Ilyen már van, ilyen még nincs.» 
Eközben mind pontosabban kezdték egymástól megkülönböztetni 
a lepkefajokat. Úgy, hogy a gyermekek a kirándulások befejez
tével meglehetős ismeretekre tettek szert.

A közölt fejtegetésekből következik, hogy a tevékenységi 
érdeklődésnek nem csupán az érdeklődésre van gazdagító és 
fejlesztő hatása, hanem nagy mértékben fejlesztőleg hat az 
akaratra is. Ezen érdeklődés hatása következtében a gyermek 
ösztönszerű akarata egy-egy tevékenységi körben átalakul öntu
datos akarattá. Ez érdeklődés a gyermeket a cselekvésben
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szándékosságra és tervszerűségre, a célok és eszközök előre való 
megjelölésére es megválogatására indítja és képesíti. Különösen 
értékes e hatás akkor, ka a cél és eszközök megválasztása a 
gyermeknek saját jószántából, önkényt történik, mert ez esetben 
az öntudatos akarat az önállóság fokára emelkedbetik. De a 
szabad és önálló tevékenységi érdeklődés esetén nem elégszik 
meg a gyermek azzal, hogy akarata a gondolat és vágy korlá
tain belől maradjon, hanem elemi erővel indíttatik a szándék 
végrehajtására. A végrehajtás közben megtanulja a gyermek a 
külső viszonyokhoz való pillanatnyi alkalmazkodást, a találé
konyságot az eszköz használatában. A tevékenységi érdeklődés 
mindaddig űzi a gyermek akaratát, míg célt nem ér; kifejleszti 
tehát a végrehajtásban a tetterőt is

A tevékenységi érdeklődésnek a gyermeki lélekre való 
hatását tehát a következőkben foglalhatjuk össze:

1. Az ösztönszerü fokon korlátolt (szubjektív), de igen 
intenzív ismeretek származnak a tevékenységi érdeklődésből.

2. Az öntudatos fokon sokoldalú, objektiv ismeretek 
keletkeznek.

3. Egy-egy érdeklődési körben az impulziv akaratot öntudatos 
akarattá alakítja át.

Végül megemlékezünk röviden a belső tevékenységről, 
mint az érdeklődés motívumáról. A belső cselekvés akkor sze
repel motívum gyanánt, a mikor a külinger a gyermeknek 
képzeletét kelti működésre. Az érdeklődésnek ez az iránya az ú. 
n. szubjektív érdeklődés korszakát jellemzi (1. a 26—30. lapokat). 
E helyen csak azt említjük meg, hogy a tulajdonképeni gyer
mekkorban (8—14 év) a belső tevékenység, mint az érdeklődést 
fölkeltő tényező, csak szórványosan fordul elő. Kirándulásainkon 
csak két ízben észleltem az érdeklődés ezen nemét. Egy 12 éves 
fiú a herevágó gép előtt lehulló rendeket «a csatában elhulló 
oroszoknak» nézte. Egy 11 éves leányka egyszer meglátván egy 
facsoportot, így kiáltott fel: «Az ott facsalád. Az a vastag az 
apa, a másik a mama. A vékonyak a gyerekek.» Az ekként 
támadó szubjektív érdeklődésből szintén nem hiányzik ugyan 
az objektív tartalom, mindamellett belőlük kevés tiszta objektiv 
szemlélet származik.
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2. Az érzék ietek .

A gyermekkorban az érzéki felfogásnak nagyobb szerepe 
van az érdeklődés fölgerjesztésében, mint a felnőtt korban. 
Ennek két oka van.

Az egyik ok, hogy a külső ingerek a gyermekben élénk 
érzelmeket hoznak létre, élénkebbeket, mint a felnőttben. Ez 
érzelmi hatás a kisebb gyermeknél kiabálásban, kacagásban, ugrá
lásban vagy más taglejtésekben fejeződik ki; de a felnőttebb gyer
mekkorban is élénken izgatják a külső érzékietek a gyermek bel
világát és külső tevékenységét. Nehogy félreértessünk, hangsúlyoz
zuk, hogy a külső ingerek ezen élénk érzelmi visszahatása lényeges 
kelléke az érdeklődés folyamatának, mert bizonyos belső mozgal
masság nélkül nincs érdeklődés. A puszta érzet még nem érdek
lődés folyamat. Ebben a belső mozgalomban érzelmi és képzet
elemek vesznek részt. Mindazáltal ezen belső mozgalmakon nem 
önálló tudatfolyamatokat értünk, hanem a külső ingerek vissza- 
hatásaképen keletkező, azokat nyomon kisérő ösztönszerű folya
matokat. E mozgalmak az ingerek erős élettani hatásánál fogva 
könnyen keletkeznek a gyermekben s élénken folynak le. Ez az 
élettani hatás a felnőttre csekélyebb. Tehát a gyermekben oly 
külső ingerek kapcsán is jelentkezik érdeklődés, amelyek a fel
nőttben emóciókat, ennélfogva érdeklődést sem támasztanak.

Az érzékieteknek érdeklődéskeltő élénk hatása egy más 
körülményen is alapul, amely azonban nem tartható különálló 
oknak, hanem az előbbinek mintegy csak részletes magyarázatául 
szolgál. Ez az ok a felnőtt és a gyermek tudatfolyamatai közti 
különbségből származik.- A felnőtt lelkében a logikai képzet- 
kapcsolatok állandósága következtében a külvilágtól elvont belső 
folyamatok sokkal gyakoriabbak és állandóbbak, mint a gyermek 
lelkében. Viszont a gyermek lelkében a belső folyamatok köz
vetlenebbül kapcsolódnak a külső ingerekhez, mint a felnőt
tében. Más szóval a felnőtt és a gyermek tudatfolyamatai között 
a fő különbség abban áll, hogy a felnőtt tudatfolyamataiban a 
pszihikai, a gyermekéiben pedig a fiziológiai elemek az ural
kodók. A gyermek lelki életét tehát nem a belső képzetkap
csolatok, hanem az adott külső ingerek határozzák meg. Külö
nösen a tulajdonképeni gyermekkorban történik ez, amikor a
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gyermeket fejlődésének ösztönei a külvilág reális felfogására 
utalják. Ekkor már nem zavarják minduntalan a gyermek 
objektiv érzékleteit a szabad képzetkapcsolatok, amelyek a 
kisdedkort jellemzik; de nem is térítik el a külvilágtól a felnőtt
kort jellemző lelki élet reflexiv működései: az abstrakt gondol
kodás s az intuitiv szemlélődés. A gyermek ebben a korban a 
külső természethez tapad. A külvilágot az ő realitása szerint 
igyekszik felfogni s belső képzetkapcsolatai is megfelelnek a 
külső természet adott ingerviszonyainak. A külső ingerek s a 
képzetkapcsolatok egymást nyomon kisérik s kiegészítik. A gyer
meket az ő tudatéletének ezen realitása, vagy mondjuk: maga
sabb pszihikai fejlettségének hiánya terelik a külső érzékietek 
felé. Ez is oka annak, hogy érdeklődés‘folyamataiknak fő indító 
okául nem a belső képzetkapcsolatok, hanem a külső érzékietek 
szolgálnak. (L. a 119. lapot.)

A gyermek tehát érdeklődik azon dolgok iránt, amiket 
érzékszerveivel felfoghat s érdeklődése gyakran nem is tart 
tovább, mint a meddig az illető tárgyakat érzékeli. A mint az 
ingerek megváltoznak, átalakul az ő érdeklődése is. A belső 
képzetfolyamatoknak is van ugyan a gyermek érdeklődésére 
hatásuk, de eme hatás vagy egészen másnemű, pl. a meséké 
és olvasmányoké, vagy nem oly állandó és erős, mint az érzék
ieteké. Az érzékietek érdeklődéskeltő hatása a következő tételbe 
foglalható össze:

A különböző benyomások közül azok kötik le a gyermek 
figyelmét, amelyek élénkebb ingerekkel s közvetlenebbül, azaz 
önálló képzel folyamatok mesterséges közbeékelése nélkül hal
nak a tudatra.

Egyik kirándulásunkon (a fótin, a fiúkkal) a szántóföldeken 
egy kisebb szérűhöz értünk, amelyen még meg nem kezdett 
asztag állott. Az asztag előtt egy gyermek béresostorral pattog
tatott. Én rámutattam az asztagra, megkérdeztem s megmond
tam a nevét, szemléltettem az alakját, az alakjában rejlő cél
szerűséget, a rakásának módját. Nem hiányzott tehát a gyer
mekekre nézve a külinger; de az adott oktatás mégis főleg kép
zetfolyamatok felidézésére, belszemléletre utalta a fiúkat. A fiúk 
köteles tiszteletből csendesen álltak s egy darabig hallgattak 
ugyan ; azonban szernök önkénytelenül is a béres gyerekre tapadt 
s hogy ennek működése kötötte le teljesen érdeklődésűket,
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észrevettem halk megjegyzéseikből: «Jól tud pattantam». «Most 
nagyot szólott».

Ami az érzékietek fajait illeti, a megfigyelt esetekben a 
gyermekek érdeklődéseit leginkább a látásingerek kötötték le ; 
de szerepeltek az érdeklődés motívumai között több-kevesebb 
értékkel a hang-, a mozgás- és tapintásérzetek is.

/1 látásingerek a külső érzetkapcsolatok módja szerint 
hatottak jobban vagy kevésbbé az érdeklődésre. A látásérzetek 
ugyanis, miként a többi érzetek is, kétféle viszony szerint kap
csolódnak, ú. m. a térbeli és időbeli viszony szerint. Azt tapasz
taltam, hogy:

egyenlően intenzív fizikai ingerek esetén a gyermekekben 
mindig inkább az ingerek időbeli műd térbeli kapcsolata ho
zott létre érdeklődésfolyamatokat.

Az ingerek térbeli kapcsolata rendesen közönbösen hagyta 
a gyermekeket. A nyugvó tárgyak csak feltűnő nagyságuknál 
vagy esztétikai hatásuknál fogva támasztottak érdeklődéseket. 
Ellenben, úgyszólván minden történés, minden mozgás és cselek
vés felötlően érdekelte a gyermekeket. Ennek oka mindenesetre 
az, hogy az időben lefutó változások szakadatlanul új ingereket 
szolgáltatnak a tudatnak, ami ismét kisebb-nagyobbfokú Jian- 
gulatmozgalmat szül. Ez inger- és hangulatváltozások lekötik 
az öntudat energiáját.

A babati puszta udvarán sorjában ekék hevertek. Oda 
vezettem hozzájuk a fiúgyermekeket s rövid magyarázatot tar
tottam. A fiúk meglehetős közömbösen viselkedtek, egyetlen 
kérdést nem intéztek hozzám, egyetlen megjegyzést nem tettek, 
úgy, hogy a szemléltetést csakhamar abbahagytam. Azonban 
egyszerre csak megpillantották a mezőről hazatérő ekefogatokat. 
Egyszerre megváltozott a hangulat. «Jönnek az ekék!» «Nézzük 
meg», kiáltották. S rohantak messzire az ekék elé. Most már 
volt érdeklődés az ekék iránt. Ilyen megjegyzések hallatszottak : 
«Ez az ember fogja az eke szarvát». «Emez nem fogja». «Az 
ekék nem vágnak bele a földbe». (Oldalra voltak fordítva.)

A leányok szadai kirándulásán a hegyre mély út vezetett 
fel. Egy helyen meredeken emelkedett a homokfal. A leányok 
nem ügyeltek a homokra. Mikor azonban kaparni kezdtem a 
falat s a homokot a kezemben morzsolgattam, akkor érdeklődni 
kezdtek iránta. (L. a 122. lapot.)
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A fóti kiránduláson a mogyoródi kovácsműhelybe betérve, 
éppen szünetelt a munka, a szerszámok pihentek. Bizonyos, 
hogy a műhelyben látott új dolgok, szerszámok, üllő, fújtató ér
dekelték a fiúgyermekeket, de korántsem annyira, mint azt eleve 
hittem. Mikor azonban megérkezett a mester és hozzá fogtak a 
munkához, egyszerre megelevenedett a kedvük. Figyelmök a 
feszültségig fokozódott s mindenáron részt akartak venni a 
munkában.

Éppen így jobban érdekelte őket a szaladgáló, mint a 
pihenő borjú; a karámban az öklelődző, mint a pihenő tehén. 
Különösen érdekelte továbbá őket a futó szamár, szaladó csirke, 
a kézicséplés, a rostálás, a herekaszálás, a heregyűjtés.

A fiúgyermekeket sokkal inkább érdekelte az állat, amely 
önerejéből mozog, mint a növény, amely legföljebb passzíve 
mozog. Még az oly kis állat is, mint a hangya, képes volt 
figyelműket teljes mértékben lekötni, ha valami munkát végzett. 
Egyik kiránduláson félóráig feszült figyelemmel nézték a gyer
mekek, miként szállítanak át a hangyák egy bogarat a görön
gyön át.

Általában egyik állatnak a másikra való hatása, küzdelme; 
az embereknek az állatokkal való bánása, küzdelme nagyon 
érdekelte a gyermekeket. «Nagyon érdekes»-nek találták, amint 
a fecske elfogja a szitakötőt. Odaadó figyelemmel nézték azt is, 
mint fogják ki a béresek az ökröket az ekékből s miként fogják 
azokat szekerekbe. A kovácsműhely előtt a ló patkolása nagyon 
érdekes dolog volt a gyermekeknek s mind a négy patkó elké
szítését és felverését végig nézték, ami pedig elég sok időbe 
került. De legjobban érdekelte őket egy vadászat, amely pedig 
tulajdonképen nem is volt vadászat, hanem kutyaidomítás.

A hangérzetek a látásérzetekhez képest igen keveset érő 
szerepet játszottak az érdeklődés létrehozásában ; különösen a 
mozgás szemlélése mindig erősebben hatott a hangnál.

A leányok a gabonarostán a saját szándékokból mindig 
csak a kihulló szemeket és a mozgó rostákat nézegették, ellen
ben a rostában működő szélkerék erős zakatolása csodálatos
képen nem ébresztette fel figyelműket.

Mind a fiú-, mind a leánygyermekekre a repülő fácán 
nagy erővel hatott; de a fácánkakas hangja, a vadgerle turbé- 
kolása, a gébics kiabálása, a pacsirta éneke, a cinege hangja
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csak akkor támasztott bennök némi érdeklődést, amikor őket 
azokra figyelmesekké tettem.

Egyik kirándulásunkon egy fán kabóca cirpelt. A fiúgyer
mekek elhaladtak a fa mellett, anélkül, hogy a kabócának 
rendkívül éles, kiállhatatlan hangjára ügyeltek volna. Csak a 
második kabócahangra lett az egyik gyermek figyelmessé s kér
dezősködött a hang eredete iránt.

Az erdő hangja, a levelek, ágak mozgásaiból származó 
különféle hangok egyáltalán nem érdekelték a gyermekeket. 
Épp úgy nem hallották meg a gyermekek az erdőben megmoz
duló nyúlnak neszét, a röppenő madár szárnyának suhintását. 
Mintha süketek lettek volna ezek a fővárosi gyerekek.

A tapin'fásérzetek jóval értékesebbeknek látszottak az érdek
lődés motívumai között a hangérzeteknél. Gyakran lehetett 
tapasztalni, hogy a tapintásérzetek fokozzák, sőt létrehozzák a 
tárgyak iránti érdeklődést.

A gyermekek, amint meglátták a kirostált rozsgarmadát, 
belemarkoltak, turkáltak benne, a szemet egyik kezökből a má
sikba öntögették, azután beletérdeltek, majd belefeküdtek és 
temetkeztek ; ez tartott addig, míg a játékot be nem tiltottuk. 
A tele zsákokra ráültek, ráfeküdtek.

Épp úgy szerettek a szalmakazalra fölmászni, bele temet
kezni, róla lecsúszni; dombos partokról lehengergozni. A dús 
pázsit arra csábította a gyermekeket, hogy arra leheverésszenek 
s a földön fekve, játékot űzve, hengergőzve, élvezzék a gyep 
puhaságát.

Mikor a leányok a karámban meglátták a bornyúkat, a 
legfőbb vágyuk odairányult, hogy megsimogathassák őket. A gyer
mekek a kis csirkék, kutyák és cicák s egyéb kis állatok iránt 
azért is érdeklődnek különösen, mert ölbe vehetik, megcirógat
hatják őket.

A homok alá temetkezni, a lábat, kezet a földbe vagy ga
bonába temetni egyik speciális gyermekélvezet.

Valóságos szenvedélye a gyermekeknek a vízben való pocs- 
kolás, a sárban, pocsolyában való taposás, a sekély vízben való 
mászkálás.

Mindezen adatok bizonyítják, hogy a tapintásérzeteknek 
nagy szerepök van a tárgyak iránti érdeklődés fölkeltésében.

A mozgásérzetek a tapintásérzetekhez kapcsolódva igen
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fontos tényezői az érdeklődésnek. A gyermek nagy tevékeny
ségének rugója a mozgásérzetekből származó kedvérzet. Az előbb 
idézett esetekben azért érdeklődtek a gyermekek annyira, mert 
azokban nemcsak tapintás, hanem mozgás is szerepeltek. A moz
gás- és tapintásérzetek együtt működő tényezők.

Valamint a tevékenység, úgy az érzéklések is hoznak létre 
objectiv szemléleteket. Sőt az érzékietek által felidézett érdeklő
dés különösen alkalmas objektiv szemléletek származtatására. 
Ennek oka, hogy abban a belső mozgalmasságban, amelyet az 
érzékietek keltenek ösztönszerűen vagy öntudatosan életre, az 
érzelmi elemek erősek lehetnek ugyan, de abban mégis az ob
jektiv elemek viszik az uralkodó szerepet. Ez egészen termé
szetes, mert az érzékietek keltette érdeklődés folyamán a gyer
meki öntudat fő működése abban áll, hogy az érzéki ingereket 
appercipiálja. A felfogás pedig, habár érzelmi rugók mozgatják, 
mégis első sorban értelmi művelet marad. Az érzékleti érdeklő
dés ezen értelmi jellege hozza magával, hogy az érzéki érdek
lődésből könnyen származhatnak objektiv szemléletek.

Ez az oka annak is, hogy az érzéki érdeklődést rendesen 
kíséri az elénk értelmi tevékenységet jellemző passzív figyelem. 
Megtörténik ugyan, különösen gyakran a kisebb gyermekkorban, 
de később is, hogy az érzelmi elemek előrenyomulása miatt az 
érzéki érdeklődés szubjektív jelleget ölt és külső tevékenységbe 
vag.y képzelgésbe csap á t ; sokszor a külső ingerek valósággal 
izgatják a gyermek tevékenységét. Némelykor azonban az érzék
leti érdeklődés folyamában az érzéki ingerek felfogása, az apper- 
ceptiv munka teljesen leköti az öntudat energiáját, minek kö
vetkeztében létrejön a passzív figyelés, mint az objektiv szem
léletek legkedvezőbb feltétele.

Az objektiv szemléletek vagy ösztönszerűen vagy öntuda
tosan jönnek létre. Mindakettőben szerepelnek apperceptiv folya
matok. Azonban az ösztönszerűen származó és lefolyó objektiv 
szemléletekben az érzékietek és a felidézett appercipiáló érzelmi 
s képzeti folyamatok nem alkotnak külön tagozatot, hanem 
egységes folyamattá olvadva jelennek meg, aminek csak homá
lyos képzet szokott az eredménye lenni. Ellenben az öntudatos 
szemléletekben az érzékietektől jól megkülönböztethető képzet- 
iolyamat megy végbe. Ezen sajátosságnál fogva a külső ingerek 
kapcsán ösztönszerűen létrejövő szemléletek keletkezése külsőleg
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alig vehető észre, a gyermek azokat nem nyilvánítja; legföljebb 
a szemléleteket kisérő hangulat hoz benne létre kifejező moz
gásokat. De hogy keletkeznek, bizonyítja, hogy az ösztönszerű 
szemléletek egy vagy más módon, pl. kérdezősködéssel utólag 
öntudatosakká tehetők. Az öntudatosan létrejövő szemléletek 
ellenben többé-kevésbbé érthetően kifejeződnek a gyermekek kér
déseiben, ítéleteiben, mert ezek világosak.

Az érzókleti érdeklődés kapcsán mutatkozó objektiv szem
léletek szabálya: a tárgyak terheli tulajdonságaira vonatkozó 
objektiv szemléletek rendesen csak lappangók és homályosak 
m aradnak: ellenben a tárgyak mozgására, cselekvésére, egyszó
val a történésre vonatkozó szemléletek többnyire öntudatos 
folyamatokként nyilvánulnak s világos képzeteket hoznak létre.

A mezőn a szántás barázdájában a gyermekek egy hosszú 
vonalban vándorló hangyacsapatot figyeltek meg. (L. a 62. lapot.) 
Különösen lekötötte érdeklődésüket az a jelenet, amint egy csapat 
hangya egy bogár tetemét egy göröngyön átszállította s a lyuk
ban eltüntette. Eközben a következő öntudatos szemléleteket vé
gezték: a hangyák tojásaikat szállítják (később belátták téve
désüket, hogy amit tojásnak tartottak, az a hangyák szürke 
«basa», potroha volt), bogarat szállítanak, a bogár nem él, a 
hangyák segítenek egymásnak, át bírják szállítani a göröngyön 
a bogarat, a lyukukba akarják bevinni; keresték továbbá, honnan 
bújnak elő a hangyák; mindezt vitázva állapították meg. Érdek
lődésük passzív volt; csak egy rossz fiú egyszer visszalökte a 
bogarat, hogy a hangyák kezdjék újra a munkát; egy jó fiú 
pedig a göröngyöt tisztította el a hangyák elől (rokonszenv). 
Tehát a gyermekek összes öntudatos szemléletei a cselekvésre 
vonatkoztak. Szereztek ugyan önkénytélenül és lappangva a 
hangyák testalkotásáról, toráról, fejéről, potrohúról, lábairól, 
szájáról, egész testformájáról szemléleteket; de ezekből ők nem 
árultak el semmit, csak a későbbi kérdezősködésekböl tudtuk 
meg, hogy ezekről valamelyes benyomásokat szereztek.

A cselekvésekben a gyermekek leginkább a hatás iránt 
érdeklődnek, ez ötlik nekik legelőször szemükbe s ezt figyelik 
meg legjobban.

A mezőn géppel lucernát kaszáltak. Én a gép szerkeze
tére és működésmódjára irányítottam a gyermekek figyelmét. 
Mondottam, hogy a gép úgy működik, mint a borbélyok nyíró

A gyermek érdeklődésének lélektana. 5
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ollója. A gyermekek hallgattak, de magyarázatomat egyáltalán 
nem kísérték különös kíváncsisággal. Végre egy elkiáltotta magát : 
«Nézzétek, úgy dőlnek le a rendek, mint a katonák!» A gyer
mekeket nem a gép szerkezete és működése, hanem a hatása 
érdekelte leginkább.

A szérűn rozsot rostáltak. Hagytam a (leány) gyermekek 
érdeklődését szabadon nyilvánulni. Úgyszólván nem törődtek 
mással, csak a rostából kiömlő gabonával. Mesterséggel kellett 
irányítanom figyelmöket a polyvára, oesúra, a gép szerkezetére 
s hogy miként öntik a gabonát a garatba.

A tülkön az érdekelte őket leginkább, mekkorát szól; az 
ostoron, mekkorát pattan ; a ló farkán, hogy vele el tudja-e 
hajtani magáról a legyeket.

A cselekvés módja inkább csak akkor érdekelte a gyer
mekeket, amikor a cselekvés mozgásai igen intenzivek, szembe- 
ötlőek voltak.

A fiúgyermekek egy gödöllői gazda udvarán kézi cséplést 
szemléltek. Öt ember csépelt. A kévéket felbontották, ágyast 
készítettek, a cséplő-hadaróval ütemesen kiverték a szemeket; 
megfordították az ágyast, újra csépelték; a kicsépelt szalmát 
kévékbe kötözték; végül a kévéket a hadaró nyelével meg
pofozták, «megbolházták». A fiúgyermekek az egész munkamene
tét mindvégig feszült figyelemmel kisérték s folyton kérdezős
ködtek, most mi történik.

A leányok egy másik háznak udvarán szintén végignézték 
a cséplést; de figyelmöket a munkának csak a látványosabb 
része kötötte le ; a kévékötés iránt kevésbbé érdeklődtek.

A cselekvés hatásának és módjának megfigyelése ráterelte 
a gyermekek érdeklődését a cselekvés eszközere is. Erről azon
ban csak másodsorban szereztek öntudatos szemléleteket és 
érdeklődésűk a tárgynak csak azon részére terjedt ki, amely a 
hatást és cselekvést közvetlenül létrehozta.

A leányok a rostáló gépen önmagoktól csak a rostákkal 
törődtek, amelyekről a szemek lepörögtek. Erről aztán beható 
szemléleteket szereztek. Kiszedték a rostákat, külön-külön meg
tapogatták, megnézték mindeniket.

A leányok a cséplő-hadaró szerkezetével is igyekeztek 
közelebbről megismerkedni.

A fiúk a kovácsműhelyben a fujtatóra voltak kiváncsiak.
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Kérdezték, hol van az elhelyezve és milyen az? Kezükbe vették 
aztán a csiptetőt is, amellyel a kovács a vasat megmarkolta és 
egy darabig nézetegették próbálgattak.

A hangérzetek ritkán támasztottak a gyermekekben objektiv 
szemléleteket. A kaboca-féle esetben, mikor a kabóca hangját 
észrevették, kérdezősködtek: «Mi az, madár?»

A tapintásérzetek már gyakrabban szerepeltek, mint az 
objektiv szemléletek rugói. Mikor a leányok a megrostált rozs
ban turkáltak, gyakran nézegették a gabonaszemeket s egy 
leány meg is állapította: «Nem tiszta. Sok konkoly van benne».

Az izomérzetek is szerepeltek, mint az objektiv szemlé
letek tényezői, azonban csak a tapintás vagy a látásérzetekkel 
kapcsolatosan. A fóti kiránduláson a fiúkkal egy darabig az 
országúton gyalogoltunk. Az út mentén távolságjelző cölöpök 
voltak kilométerenként és százméterenként. Ezek látása s a gya
loglásból származó izomérzetek arra indították a gyermekeket, 
hogy számon tartsák a megtett útat.

3. Az érzelm ek.

Az érzelem az érdeklődés általános tényezője. Az érdeklő
dés összes motívumaiban részt vesznek az érzelmek. Az akarati 
és értelmi motívumoknak az érzelem adja meg az erőt, amely
nél fogva érdeklődést ébresztenek. Csak az a tevékenység alkal
mas az érdeklődés fölkeltésére, amelyhez a kedv érzelme kap
csolódik. Csak akkor keletkezik az érzetek kapcsán érdeklődés, 
ha az érzetek hangulatváltozásokat idéznek elő. így van ez a 
felnőttnél is. De a gyermek érdeklődésének sokkal hatalmasabb 
tényezője az érzelem, mint a felnőttének. Ennek oka, hogy a 
gyermek cselekedeteit, érzékleteit és értelmi működéseit az élet
tani érzékenységnél fogva sokkal élénkebb hangulatok és han
gulatváltozások kisérik, mint a felnőtt elmebeli működéseit. 
Ezzel kapcsolatos az a másik ok, hogy a felnőtt elmeműködé
seiben a logikai képzetkapcsolatok fejlettségénél fogva az értelmi 
erők az uralkodók; ellenben a gyermekek sokkal inkább alá 
vannak vetve a pillanatnyi hangulatok ösztönszerű hatásainak.

A gyermekek hangulatváltozásainak eleinte nincs állandó 
jellege; érzelmeik világosan meg nem határozható színezet nél
kül folynak le. Később azonban az elmebeli működések fejlő-
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desével párhuzamosan az érzelmek is mind határozottabb alakot 
öltenek, állandó jellegűekkó válnak. Egyszóval kialakulnak a 
gyermekekben is bizonyos kezdetleges formákban és különböző 
er(^el az állandó kvalitatív érzelmek, amelyek aztán az érdeklő
désnek állandó tényezőivé is válnak. Azok az érzelmek, amelyek 
a gyermekek érdeklődéseinek állandó tényezői gyanánt mutat
koztak, a következők voltak : esztétikai érzelmek, a testi állapo
tok érzelmei, a birtokszerzés vágya, a rokonszerei és a szociális 
érzelmi.

Esztétikai érzelem.

Az esztétikai érzelem érdeklődés indító természete mélyen 
rejlik a gyermek lelkében. Az esztétikai érzelem ezen hatásának 
oka egyrészt az eredeti hajlamokban, másrészt a külső ingerek 
élénk fiziológiai hatásában keresendő.

A szabályszerűen váltakozó ingerhatás teszi az esztétikai 
érdeklődés lényegét. Ez iránt már igen korán mutatkozik fogé
konyság a gyermek lelkében, már akkor, mikor elmebeli folya
matai teljesen ösztönszerűen folynak le. A hangok és a mozgás 
üteme már a csecsemőkorban ébreszt tetszést. Ez ismert dolog. 
Az egyszerű formák s ezek összetételei hatással vannak már 
a 2—4 éves gyermekre, sőt, amiként egy magyar búvár, Donner 
Lajos, kimutatta a gyermekrajzokból, már a két éves kor előtt 
tellép az ez irányú fogékonyság.* Az élénk fény és szín iránti 
érdeklődés, Shinn szerint, szintén megvan már a csecsemőkor
ban. Az alakok és színek kombinációjából származó színes raj
zolások iránti érdeklődés későbben, az 5—6 éves korban szin
tén fellép s ezentúl folyton fokozódik. Ezen a fokon az eszté
tikai érzelem, mint az érzékietek visszahatása jelentkezik; nem 
egyéb, mint az élénk érzékietekből közvetlenül származó gyönyö
rűség. Azért az esztétikai érzelem ezen primitiv fokát érzék- 
letineh mondhatjuk.

Ezen esztétikai elemek, a hang- és mozgásütemek, az 
élénk fény és szin s az alakok iránti ősi hajlam, mint esztétikai 
érzék, mutatkozik ösztönszerűen a 3—7 éves gyermek kifejező

* Donner Lajos: A gyermek esztétikai érzelme. Megjelent «A Gyer
mek» I. évi. 1. és 2. számában, 1907. Budapest. A Magyar Gyermektanul
mányi Társaság Közlönye.
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mozgásaiban, játékaiban, rajzaiban, játékszerű dalaiban és táncá
ban s beszédjében, egyszóval összes művészi tevékenységeiben 
is. Azonban nagy különbség van ezen fejlődésfok és az előbbi 
fokozat között. Mert ezen a fokon az esztétikai érzelmi folya
matokban az alak-, szín-, fény-, hangelemek nem csupán, mint 
érzékleti, hanem mint képzeli elemek is szerepelnek. Ugyanis a 
gyermek esztétikai érzelemfolyamata ezen a fokon a következő- 
kép jön lé tre: a folyamatot külső ingerek, pl. egy botnak, kalap
nak, táskának, homoknak vagy bármely tárgynak látása, tapin
tása, hallása indítja meg. A külső inger belső mozgalmasságot 
támaszt a gyermek lelkében; e mozgalom elemeit szabad érzelmi 
és képzeti kapcsolatok teszik k i; pl. a táskáról eszébe jut a 
gyermeknek a vásárcsarnokba menő édesanyja; a kalapról, bot
ról az ő sétára induló édes apja. Ez a belső érzelmi és képzet
kapcsolat azután külső mozgásokban (játékban), alakokban (raj
zokban), beszédben, dalban fejeződik ki. A gyermek ezen ön
alkotta külső, érzékelhető jelenségeket egybeveti a béltartalmával, 
aminek eredménye az ő esztétikai gyönyörűsége. Az esztétikai 
érzelmei tehát a belső folyamatok és a külső érzékleti elemek 
kölcsönhatásából származnak. Habár tehát a 3—7 éves gyermek 
esztétikai érzelmeiben a külső érzékietek és a mozgásérzetek 
igen fontos szerepet visznek, mindamellett az esztétikai érzelem 
s a belőle származó érdeklődés ezen fokát a megelőző s az 
utána következő fejlődésfokkal szemben belviláginak vagy képze
letinek mondhatjuk.

A felnőttebb gyermekben (8 —14 éves korban) tovább is 
megtartja az esztétikai érdeklődés ösztönszerű jellegét; mint
hogy azonban ekkor már a gyermeket a tevékenységi vágyának 
reális kielégítése a külvilági benyomások objektiv felfogására 
utalja, azért esztétikai érzéke nem a képzelet játékaiban, hanem 
a külvilági tárgyak esztétikai felfogásában elégül ki. Korántsem 
tompul el tehát a gyermek esztétikai érzéke a kisdedkor elmúl
tával, mint sokan hiszik, hanem csak átalakul. Átalakul a kül
világi benyomások iránti esztétikai érdeklődéssé; és pedig mint
hogy a gyermekben első sorban a természet iránti fogékonyság 
fejlődik ki s csak kevésbbé mutatkozik a szociális érzék, azért 
a gyermek (8— 14 év) esztétikai érdeklődésének lényegét a ter
mészeti tárgyak, jelenségek iránti fogékonyság teszi s csak 
kisebb mértékben lép fel benne az emberi alkotások iránti esz
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tétikai érdeklődés. Egyszóval az esztétikai fejlődés szempont
jából a 8— 14 éves kor a termeszei külső jelenséi/e iránti 
esztétikai érdeklődés kora.

Hangsúlyozzuk újra, hogy a gyermek esztétikai érdeklő
dése ebben a korban, ezen a fejlődésfokon is megtartja ösztön
szerű jellegét; ezért esztétikai érzéke inkább tevékenységeiben 
nyilvánul meg, mint öntudatos elmebeli működéseiben, Ítéle
teiben, okoskodásaiban. Ez lehet az oka, hogy az esztétikai 
érdeklődés e korban való jelentkezését sokáig nem vették észre 
vagy legalább nem méltányolták sem a lélektudományban, sem 
a nevelés gyakorlatában. Pedig, ha jól megfigyeljük a gyermek 
magatartását a szabad természetben, tapasztaljuk, hogy érzék- 
léteinek és tevékenységének igen erős, mondhatjuk, állandó 
mozgatója az esztétikai érdeklődés. A gyermekek a tárgyak 
jelentékeny részével azoknak esztétikai hatása következtében 
foglalkoznak; vagyis azon tárgyakkal szeretnek leginkább fog
lalkozni, amelyek reájok esztétikai hatással vannak.

A fiúknak legállandóbb, legélénkebb s a megfigyelőre nézve 
leginkább szembetűnő tevékenysége volt az összes kirándulásain
kon a lepkeüzé8, fogás és gyűjtés (1. 53. 1.). Azt tapasztaltam, 
hogy ezen tevékenységüknek erős motívuma volt az esztétikai ér
zék. Igaz, hogy egyéb alapmotívum is szerepelt a foglalkozásban, 
a birtokszerzés vágya; de e vágy csak mozgatta, az esztétikai 
motívum pedig irányította az ő tevékenységüket. Kitűnik abból, 
hogy a legtöbb gyermek lepkeűzése és gyűjtése csakis a szép 
lepkékre terjedt ki, annyira, hogy megütköztek azon, ha talán 
valamelyikük nem szép lepkét is fogott. «Minek fogod azt, hiszen 
nem szép!» Mondották. A nem szép lepkéket valósággal meg
vetették. Yadászszenvedélyök hasonló tárgya volt a szitakötő, 
amelynea szintén csillogó szép színei tetszettek. A szép fényes 
zöld színű rózsabogarat is örömest gyűjtötték.

A leányoknak legfeltűnőbb foglalkozása volt a kiránduláso
kon a virággyüjtés, amelyet mohó szenvedéllyel űztek. Azonban 
csakis a feltűnő színű, a piros, sárga, kék vagy élénk ibolya
színű vagy a cifra alakú virágokat szedték. Ellenben mester
séggel is alig lehetett érdeklődésűket a biológiai szempontból 
igen érdekes, de szerény külsejű homokpusztai növények számára 
lekötni. A fákkal is keveset törődtek. Érdeklődésük annyira egyol
dalú, szubjektív volt, hogy a szép növényeknek is csak a virágjára
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ügyeltek, de levélzetöket, szárukat figyelmen kívül hagyták. 
Az ökörfarkkórónak csak sárga virágfüzérét tépdesték, igen érde
kes levélzetére nem ügyeltek. A kecskerágónak szép gyümölcsét 
mohón tépdesték, de mikor egy kecskerágó-levelet mutattam 
nekik, azt nem ismerték meg. E tények mindazon állítás mel
lett szólnak, hogy e tevékenységök vezérlő motívuma nem az 
objektiv, hanem az esztétikai érdeklődés volt.

A gyermek esztétikai érdeklődésének helyes megítélése 
végett rá kell mutatnunk a gyermeki elme szintetikai tevékeny
ségének fejletlenségére, minél fogva a gyermek a nagyarányú 
természeti szép tárgyaknak inkább a részletei iránt érdek
lődik, mint az egész iránt. Csak a részletek kötik le a figyel
mét s nem az egész. A szépben a részleteknek egymásra hatá
sát, az egészre vonatkozását nem látják meg. A nagyobb téri 
egységeket nem képesek oly egységesen felfogni, hogy az egész
ről esztétikai érzelem keletkezzék bennök; azoknak csak a rész
leteiben gyönyörködnek. A gyermek esztétikai érdeklődésének 
ezen sajátsága onnan származik, hogy a gyermeki elme analizáló 
ereje gyorsabban fejlődik, mint összefoglaló, szintetikai képessége.

Egyik kiránduláson a fiúkat egy begyre vezettem, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik a gödöllői erdős fensíkra. Lehet onnan 
látni a fensík egész hegykoszorúját, az isaszegi, aszódi, a távo
labbi váci és nógrádi hegyeket, sőt a messze kéklő távolban a 
Mátra nehány kéklő csúcsát is és a közvetlen közelben be lehet 
látni a szép babati völgybe. A fiúk közönbösen haladtak tovább 
a hegytetőn anélkül, hogy a vidékre egyetlen megjegyzést tettek 
volna. Mikor figyelmöket rátereltem a kilátásra, akkor is csak 
egyes részletek érdekelték őket, pl. a síkon legelő tehéncsorda, 
a ménes, továbbá a vidék egyes pontjai, az ő lakóházuk, a ren
des kiránduló helyeik. A kilátás szépsége nem hatotta meg őket.

A leányokat is elvezettem ugyané helyre s érthető kíván
csisággal vártam a hatást. Az eredmény ugyanaz lett azzal a 
különbséggel, hogy a leányok magatartása még korlátoltabb volt. 
A hegytetőre érve, ők sem méltatták figyelmükre a kilátást, 
hanem — tovább is a nyíló virágok után futkostak. Nem csekély 
erőfeszítésembe került, hogy figyelmöket a kilátásra tereljem. 
Ekkor is csupán egy 15 éves leány kiáltotta el magát: «Jaj de 
szép!» A többieket a kilátás egyáltalán nem hatotta meg, annak 
csak egyetlen pontja, a lakóházuk iránt érdeklődtek.
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Nem tartom fölöslegesnek megjegyezni, hogy az esztétikai 
érdeklődésnek ezen tökéletlensége, mint egyéb fejlődéstani jelen
ségek is, lényegesen nem a kortól, hanem az intelligenciától 
függ. Egy korához képest igen intelligens 11 éves fiút Gödöllőn 
az előbbihez hasonló szép vidékre elvezettem s tapasztaltam, 
hogy a vidékben tudott gyönyörködni, sőt ceruzát és papirost 
kért tőlem, hogy azt lerajzolhassa.

Hogy a természeti tárgyaknak a színe, fénye, vagy alakja 
vagy mozgása iránt érdeklődnek-e jobban a gyermekek, azt 
bizonyossággal eldönteni nem lehetett. Úgy látszott mégis, hogy 
a gyermekekre közvetlenebb hatással volt a szín és fény s az 
alak inkább csak a behatóbb megismerés után fejtette ki eszté
tikai hatását.

11 éves unokaöcsém valamely virágnak alaki szépsége 
iránt csak akkor kezdett lelkesedni, mikor a virágot részlete
sen megismertettem vele. Ez történt a kankalinnal (Primula 
veris) és a tavaszi hériccsel (Adonis vernalis).

Hogy a szín és fény közvetlenül, az alak pedig csak a 
színek által közvetítve hoz létre érdeklődést, ez a tétel egyáltalán 
nem általános, mert gyakran előfordul, hogy a szép tárgyak 
alakja közvetlenül is leköti az érdeklődést, akkor, amikor az 
alak vonalai inkább szembetűnők, mint a színek.

A leánygyermekek a kecskerágónak a papsapkához hasonló, 
szép formákból összetett gyümölcsét még éretlen korában látták 
meg először, amikor igénytelen, halavány zöld színénél fogva 
egyáltalán nem tűnhetett fel. Mégis gyönyörködve nézegették 
és halomra szedték e gyümölcsét.

A tárgyak élénk mozgása, mint a pillangók és szitakötők 
röpködése, nem annyira az esztétikai érzelem megindítására 
szolgált, mint csupán fokozására.

A gyermekek esztétikai érdeklődése objektiv szemléletek 
szavmazlátásává igen alkalmas. Az esztétikai érzelmek ezen 
hatása azon közeli viszonyból magyarázható, amelyben az eszté
tikai érdeklődés az objektiv érzékleti érdeklődésekhez áll. Az 
esztétikai érdeklődés az ő tartalmának objektiv elemekben való 
gazdagságára nézve az összes érzelmek között a legközelebb áll 
az objektív érzékleti érdeklődésekhez. Kifejezhetnénk e sajátsá
got így: az esztétikai érzelem a legobjektivabb érzelem, mert a 
külső érzékietek hatásából származik. Ez az oka, hogy az
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■esztétikai érdeklődésből gazdagon származnék objektiv szem
léletek.

Az esztétikai érdeklődés folyamatoknak az értelmet meg
indító és a külső tevékenységre indító hatása egyaránt erős. 
Hogy mikor származnak az esztétikai érdeklődésekből szemlé
leti folyamatok s mikor a külső cselekvések, az a következő 
feltételtől függ. Ha az objektiv elemek uralkodnak a szubjektív 
elemeken, akkor az esztétikai érdeklődésből objektiv szemléletek 
származnak. Ez esetben a külső benyomásokkal szemben a 
gyermek passzív magatartást (ügyeimet) tanúsít. Ha pedig az 
érdeklődés szubjektív eleme, az érzelmi tartalom erősebb az 
objektivnél, akkor az érzelem rendesen külső tevékenységben, 
a tárggyal való külső foglalkozásban váltódik ki. Ez esetben 
az objektiv szemléletek legföljebb csak a tárgyra való hatás 
közben keletkeznek.

A kecskerágó gyümölcse objektiv szemléleteket támasztott 
a leányokban: alakját a papsapkálioz hasonlították, azután fel
boncolták és megvizsgálták a belsejét. (Csak odahaza készí
tettek belőle gyöngy fűz ért.) Ez objektiv szemlélet első szakaszá
ban a gyermekekben először önkénytelenül, szemlélet szárma
zott az esztétikai érdeklődésből; azután pedig az objektiv elemek 
erejének fokozódása következtében öntudatos akarati tevékeny
ség keletkezett, amelynek célja további objektiv szemléletek 
szerzése volt. A folyamat ezen második részében a logikai 
képzetkapcsolatok vitték a főszerepet.

A máktok átmetszetének csillagalakú rajza szintén köz
vetlenül és közvetve támasztott szemléleteket: a csillagalakú 
rajzot megfigyelték s a kávédarálóhoz hasonlították.

A lepkék ellenben közvetlenül nem objektiv szemléleteket, 
hanem igen élénk tevékenységet támasztottak. Ennek oka az 
erős esztétikai érdeklődés volt, amelyet közvetlenül az élénk 
színbenyomások hoztak létre, amelyet még az igen élénk moz
gások ingereiből származó érzelem fokozott.

A leányokban pedig a virágoknak igen élénk szinhatása 
váltott ki közvetlen tevékenységet ; a leányok a virágokat letép- 
desték. Azonban céltudatos tevékenységek is származtak a virá
gok esztétikai hatásaiból. A leányok a kecskerágó gyümölcséből 
és a vackorból gyöngyfüzéreket készítettek; a szedett virágokat 
a pihenőkön csokorba kötötték.
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Az esztétikai érzelmeknek objektiv szemléleteket keltő ha
tását igen fontosnak kell tartanunk a téri szemléletek önkény
telen származásában. Tudjuk, hogy a gyermekekben a tárgyak
nak leginkább csak a mozgásai keltenek érdeklődést, a téri 
sajátságok alig. Azonban az esztétikai érdeklődések a térbeli 
tulajdonságokból, az alakból, színből, fényből éppen úgy szár
maznak, mint az ingerek időbeli kapcsolataiból. Az esztétikai 
érdeklődések az ő tartalmuk ezen sokoldalúságánál fogva alkal
masak arra, hogy a gyermek figyelmét a tárgyak térbeli saját
ságai felé tereljék. Valóban tapasztaltam, hogy amennyiben 
a tárgyak térbeli tulajdonságuknál, alakjuknál, helyzetűknél, 
színüknél fogva támasztottak a gyermekekben érdeklődéseket, 
ezek eredete mind az esztétikai érdeklődésekre volt visszavezet
hető. Ezért az esztétikai érdeklődésnek fontosságát a téri szem
léletek szerzésében eléggé méltányolnunk alig lehet.

A gyermekeknek az emberi művészeti alkotások iránt való 
érdeklődését eddig nem részleteztem. Amit eddig mondottam, a 
külső természeti tárgyak iránt való érdeklődésre vonatkozott. 
Erre a külön való tárgyalásra nemcsak az indított, hogy meg
figyelési anyagom e körre vonatkozik, hanem, hogy rámutassak 
a gyermektanulmányi vizsgálódásoknak egy elhanyagolt terüle
tére, a gyermeknek a. külső természeti szép iránt való érdeklő
désére. De hiányos volna e fejezet a nélkül, ha a gyermeknek az 
emberi alkotások iránti érdeklődéséről, bármi röviden is, ne szóljak.

A gyermeknek az emberi művészi alkotások, a versek, 
mesék, dalok, rajzok, festmények iránt való érdeklődése általá
ban ugyanazon lélektani törvények alá esik, mint a természeti 
tárgyak iránt való érdeklődése. Ami nem is lehet másként. Mert 
az esztétikai érzelem keletkezése a gyermeknél inkább függ a 
lélektani hatások egymáshoz való viszonyaitól, összefüggés mód
jától, mint tartalmától. Valamely tartalom úgy állítható a gyer
mek szeme elé, hogy az benne gyönyörködik, de akként is, hogy 
rája esztétikai hatással nincs. Ez a hatás tehát oly tényezőktől 
is függ, amelyek a tartalom lényegét s eredetét nem érintik. 
Más szóval, az emberi alkotásokban rejlő szép iránti érdeklődés 
motívumai lényegesen nem térhetnek el a természeti szép iránti 
érdeklődés tényezőitől. Ennek előre bocsátása után lássuk rövi
den e tényezők értékét, szemünk előtt tartva a felnőtt és a 
gyermek közti különbséget.
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Valamint a természeti szép, úgy az emberi szép hatása a 
gyermekre attól függ, hogy mennyire képes benne jóleső kedély- 
mozgalmat támasztani, amely kedélymozgalmat bizonyos élénk 
változás, gyakran ritmikus hullámzás jellemez. Ezt a kedély
mozgalmat vagy külső érzékietek vagy belső képzetkapcsola
tok, fantázia vagy, ami a leggyakoribb, mindakét tényező hoz
zák létre.

Ha a gyermek esztétikai érzelmének keletkezését vizsgál
juk, tapasztaljuk, hogy ez érzelem létrehozásában a külső érzék
ietektől ment képzeletnek sokkal kevesebb szerepe van a gyer
meknél, mint a felnőttnél. Ellenben annál fontosabb szerepet 
játszanak a gyermek esztétikai érzelmében a külső, érzékleti 
benyomások. Amint tudjuk, még a mese is, amely főleg a kép
zelet játéka, úgy tetszik jobban a gyermeknek, ha azt élénk 
hang- és taglejtéssel, hangutánzásokkal, leíró mozgásokkal adjuk 
elő, egyszóval, ha azt valóságos drámai előadássá változtatjuk. 
A gyermekben a belső képzetkapcsolatok egymagukban nem 
képesek elég élénk érzelemmozgalmat támasztani. A kedélymoz
galmak főtényezői a gyermekben a külső érzékietek.

Ezzel a tétellel magyarázhatjuk meg azon tényt, hogy a 
gyermeknek az oly versek tetszenek, amelyekben a zenei elemek, 
az ütem, a szavak dallamossága, zenei összehangzása az ural
kodó. Ezen külső zenei hatások mellett a tartalom is szerepet 
játszik ugyan, de minél kisebb a gyermek, annál kevésbbé. Még 
a 10—14 éves gyermeknél is fontosabb a versek és olvasmányok 
hatásában a külső előadás, az elszavalás, mint a felnőttnél. 
Legjobban azt a verset szereti a gyermek, amelyet danolhat is, 
vagy még inkább, amelyet ezen kívül játékmozgásaival is kisér
het. Ezek az érzékleti elemek még a megtanulását és megtar
tását is elősegítik a versnek. Például könnyen tanulja meg a 
gyermek az egyszerű verset, ha azt játék közben danolva tanít
juk neki, vagy ha azt megtanítása előtt a gyermeknek szépen 
elszavaljuk. Hasonlókép növelik a versek és olvasmányok esz
tétikai hatását az illusztrációk, különösen a színesek, nemcsak 
azért, mert a képek világosabbakká teszik az olvasás közben 
támadt képzeteket, hanem, mert az érzékszerveket élénken fog
lalkoztatják. Ez adatok mind bizonyítják, hogy a gyermek 
esztétikai érzelmeiben az érzékleti és képzeleti elemek egyen
súlya más, mint a felnőttben.
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Lássuk most már az esztétikai alkotások szellemi tartal
m á n  Mikor a gyermek egy bizonyos fejlődésfokot elért, akkor 
kifejlődik s mindinkább mélyül benne a emberi szép tartalma 
iránt való érdeklődése. A tartalom iránt való érdeklődésnek 
szintén megvan a maga iránytűje a gyermek lelkében. A tarta
lom hatásának titka, akár az érzékleti, akár a gondolati körben 
mozogjon az emberi szép, hogy legyen benne időben lefolyó 
szakadatlan változás. Ugyanis a gyermek a téri együvé tarto- 
zandóságban, mint láttuk, az alakok harmóniáját még csak kis 
részleteiben képes felfogni; s az alaki szép iránt való érdeklő
dése rendesen csak mesterséges hatásokkal, különösen az élénk 
színekkel idézhető fel. Ellenben természetszerűen s önkényt 
élvezi a gyermek az időben változó benyomásokat. A mozgást 
és cselekvést szereti a gyermek nemcsak a természetben, hanem 
az emberi alkotásokban is. A gyermeket tehát azok a költemé
nyek, olvasmányok és képek érdeklik legjobban, amelyekben 
történés, cselekvés van ; vagyis az elbeszélő tárgyú szép alkotá
sok. Azonban itt is van némi fejlődés. Ugyanis a szubjektív 
érdeklődés korában (a 3—7 éves korban) a gyermeket a csudás, 
mesebeli alakok cselekvései érdeklik; később, a reális érdeklődés 
korszakában (8— 15 év) mindinkább kifejlődik benne a történeti 
elbeszélések iránti érdeklődés; különösen azon elbeszélések 
érdeklik, amelyek tárgya és hangja patetikus.

Fel kell itt említenünk a gyermek esztétikai érdeklődésének 
egy érdekes vonását. Míg a gyermek a nagyobb arányú térbeli 
szépnek csak egyes részei iránt érdeklődik s a nagy egész nem 
köti le a figyelmét, addig az elbeszélő szépnek az egésze, a 
koncepciója is tárgya az ő érdeklődésének. Kitűnik ez azon 
közönséges megfigyelésből, hogy a gyermek érdeklődik az elbe
szélés vége iránt. Az elbeszélés folyamán hangulat s a hangu
latból vágy támad a gyermekben, amely kielégítést keres az 
elbeszélés befejezésében. Ez a vágy a gyermekben, különösen a 
felnőttebb gyermekben igen erős s ehhez a vágyhoz a gyermek 
a részleteket mind viszonyítja, egyszóval az egészet végig kon- 
cipiálja. Éppen ezért nem szereti az elbeszélő versben vagy 
olvasmányban a megszakítást, a töredéket. A megszakítással 
elütik őt vágyának mielőbbi kielégítésétől; s a megszakítások le
ronthatják a keletkezett hangulatot. Hangulat nélkül pedig a szép 
tárgy a gyermeknek ép úgy nem szép, mint a felnőttnek nem az.
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Mindazáltal az elbeszélések keltette esztétikai érdeklődés
ben is tapasztalható a gyermeknek tapadása a részletekhez, 
vagyis ugyanaz a jelenség, amit a téri szép szemléletekor ész
leltem. (L. fennebb a 71. lapot.) A gyermek érdeklődésének 
ezen sajátságát számos eset bizonyítja. Álljon itt néhány meg
figyelés.*

Egy 10 éves kis leány tanulta «Jónás és a cethal» törté
netét. Közben ezt kérdezte: «Hogyan tudott Jónás kimászni a 
cethal torkából?» Mielőtt felelhettem volna, ő maga így ma
gyarázta: «Bizonyosan ásított a hal s akkor ugrott ki Jónás!» 
Majd meg ezt kérdezte: «Lehetette sétálni a hal gyomrában? 
Volt-e Jónásnál gyufa, amivel világított?»

Ugyanezen kis leánynak a honfoglalás nagy történetét 
mondtam el. Amint befejeztem, egészen váratlanul azt kérdezi : 
«De, ugy-e, azt a gyönyörű fehér lovat nem bántották azért?»

Ádám történeténél pedig azt kérdezte, volt e Ádám pólyás-
baba?

Úgy látszik, hogy a gyermek érdeklődésének a részletek
hez tapadása törvényszerű erővel hat.

A testi érzelmek.

A testi állapotokból, ú. m. az éhségből, szomjúságból, 
fáradtságból, a melegnek, hidegnek érzéséből vagy egyéb fájdal
makból, nem különben az általános testi jólétből s ennek gya
rapodásából, pl. a súlygyarapodásnak, az arcszín pirosodásá- 
nak tudatából származó érzelmek szintén hoznak létre külső 
tárgyak iránti érdeklődéseket. Ez érzelmek a csecsemő korban 
nélkülözik a konkrét tartalmat, ezek csupán mint a fájdalmas 
érzés megszüntetésére irányuló általános ösztönszerű vágyak 
nyilvánulnak. Amint azonban a vágyak kielégítése közben szer
zett tapasztalatok, egyéb tapasztalatokkal együtt, képzettarta
lommal látják el a gyermek lelkét s a külvilág és belvilág 
elválasztó határvonalai mind élesebbekké válnak, egyszóval 
kibontakozik a gyermek öntudata: ettől fogva ez az érdeklődés 
mindig konkrét tárgy felé irányul.

* Ez adatokat F a rk a s  Irén közli *A G yerm ek»  II. évfolyama 1. szá
mának 18. lapján ezen cím alatt : «A gyermek érdeklődése.»
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A testi érzelmekből származó érdeklődésfolyamatok ere
detét jellemzi a többi érdeklődésekkel szemben, hogy létrejönnek 
külső, tárgyi inger hatása nélkül is. Ezen érdeklődésfolyamatot 
ugyanis valamely belső élettani inger indítja meg, amelyből a 
megfelelő testi érzelem, éhség, szomjúság, fáradtság vagy egyéb 
érzelem származik; ez az érzelem aztán tudatossá teszi azon 
tárgynak képzetét, amely az érzésből származó vágynak kielé
gítésére szokott eszközül szolgálni, pl. a szomjúság a kút kép
zetét, az éhség az ozsonnálásét, a fáradtság a pihenőhely képze
tét. Ha az így felszínre kerülő képzet az erősség bizonyos fokára 
emelkedett, akkor létrehozza a képzetnek megfelelő tárgy vagy 
tárgyak iránti érdeklődést.

A kirándulásokon a gyermekek első sorban azt érezték, 
hogy szomjasak; azután fellépett bennök a kút képzete; végül 
érezték, hogy a kút nincs jelen. «Szomjas vagyok», mondották 
s azután: «De jó volna, ha kútra találnánk!» «Menjünk oda, 
a hol kút van!» S keresték, hogy melyik gunyhó mellett van 
kút (utunk a szőllők között vitt).

E példa is mutatja, hogy a testi érzelmi érdeklődés létre
jöttéhez elegendők a puszta belső ingerek, amelyek testiek és 
lelkiek együtt. Mindazáltal külső tárgyi, érzékleti ingerek is 
gyakran résztvesznek az érdeklődés lefolyásában ; hatásuk azon
ban rendesen nem a folyamat megindításában, hanem erősíté
sében áll. Amint a fennebbi példán láttuk, a gyermekek érdek
lődése a kút iránt testi érzelmi alapon keletkezhetik anélkül, 
hogy a kútat látnák; azonban a kútnak a meglátása fokozta a 
szomjúság érzését s ezzel együtt a kút iránti érdeklődést is. Az 
ozsonna iránt való érdeklődés fölkeltéséhez elég volt az éhség 
érzelme, de az ennivaló látása fokozta az éhséget s vele együtt 
az ozsonna iránti érdeklődést. A mikor azonban a nyári forró
ság érzése az erdő utáni vágyat s érdeklődést fölgerjesztette, ez 
érdeklődésfolyamat megindításában része volt már a külső 
érzékiéinek is. De ezen folyamat megindításában a fő hatóerő 
még sem a külső érzéklet, hanem az érzékletből származó álta
lános testi állapot volt.

A testi érzelmi érdeklődés ezen belső természetéből szár
mazik két tulajdonsága. Az egyik a nagyfokú intenzitása. Ezen 
érdeklődése a gyermeknek már fellépésének pillanatától fogva 
rendesen oly erős, hogy a gyermek öntudatából rövidebb-hosz-



szabb ideig, sőt állandóan is a vágy kielégítéséig minden egyéb 
érdeklődésfolyamatot kiszorít, érvényesülni nem enged. Ennek 
magyarázata a következő: valamely szubjektív képzet a maga 
erejéből csak akkor képes érdeklődésfolyamatot létrehozni, ha 
az élénkség és világosság magas fokára jutott. A képzet ezen 
élénksége nélkül valami belső sejtelem létrejöhet ugyan, de ez 
nem érdeklődésfolyamat. A szubjektív képzet ezen élénkségét 
csak igen erős fájdalom- és vágyérzés képes létrehozni. Egy
szóval a testi érzésnek addigra, míg érdeklődésfolyamatot képes 
szülni, már jelentékenyen meg kellett erősödnie. Ehhez járul a 
gyermekek idegrendszerének élettani ingerelhetősége, a test 
edzetlensége és az önuralom csekély foka. amik nagyfokú érzé
kenységet szülnek a testi állapotok iránt. Ugyanazon fokú éhség, 
szomjúság, fáradtság, amelyet a felnőtt ember könnyen elbír, a 
gyermekekben már heves érzelemként nyilvánul s külső érdek
lődését a körülötte lévő tárgyak és jelenségek iránt a fagy
pontra csökkenti. Különösen a leányok voltak igen érzékenyek. 
Ha nagyobb kirándulásainkon a testi érzések felléptek, akkor 
többé nem boldogultam az én gyermekeimmel. Hiába irányí
tottam figyelmöket fákra, virágokra, emberekre, állatokra, a 
szőllőtőkékre, a venyigék felkötözésére, gyümölcsszedő létrákra, 
a gamókra, bennök csak egy gondolat élt: «Mikor érünk már 
kúthoz?» Vagy «Mikor jön már az erdő?» stb.

Másik sajátsága a testi érzelemből származó érdeklődés
folyamatoknak az erős szubjektivitás, ami természetes folyomá
nya e folyamatok belső eredetének. E szubjektivitás egyik jelent
kezése abban áll, hogy a gyermekeknek az illető tárgyak iránt 
való érdeklődése csak addig tartott, a meddig a szubjektív 
állapot. Ez természetes, mert az érdeklődés a maga indítékát 
nem a tárgyból, hanem az egyéni szubjektív érzésből meríti. 
Példa erre a kút iránt való érdeklődés, amely a vágy kielégí
téséig igen élénk volt; de a kielégítés után teljesen megszűnt, 
ha csak valami különös tárgyi ok le nem kötötte a gyermekek 
érdeklődését.

Ezen érdeklődésfolyamatok szubjektivitása jelentkezett még 
a belőlük származó szemléleteknek ösztömzerüségében és korlá
toltságában. A gyermekek érdeklődésük tárgyaira csak azon 
szempontból ügyeltek, alkalmasak-e azok testi kellemetlen érzel
meik csillapítására. Mikor pedig a tárgygyal tényleg foglalkoz-
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tak vágyuk kielégítése végett, akkor az egyes szemléletek egész 
Ö8ztönszerűleg, mint a cselekvésfolyamatnak szorosan bekapcsolt 
elemei keletkeztek. Ezen elfoglaltságuk közben a dolgoknak 
tárgyszerű megvizsgálására semmiféle mesterséges hatással nem 
voltak birkátok. Míg a gyermekek a kútból ki nem elégítették 
szomjúságokat, addig csak az érdekelte őket: van-e benne víz; 
hogyan lehet belőle vizet meríteni; ki bír közülök vizet húzni. 
A míg melegük volt és fáradtak voltak, addig a fákon csak az 
érdekelte őket: adnak-e annyi árnyékot, hogy mindnyájan
1 elkeveredhessenek: elég sürű-e a fa; van-e alatta puha gyep?

A testi érzésekből származó érdeklődésfolyamatoknak a 
szellemi fejlődésre való hatását, mint egyéb érdeklődésekéit, 
értelmi és akarati szempontból Ítéljük meg.

Az értelmi hatást ismét aszerint mérlegeljük, hogy mennyi
ben hoz létre ez érdeklődésmotívum objektív szemléleteket. Ha e 
kérdést helyesen akarjuk megoldani, úgy a testi érzések érdek
lődésfolyamatainak kétféle hatását kell szemünk előtt tartani 
az ismeretek gyarapítására, ú. m. a közvetlen és közvetett hatá
sát. A testi érzések érdeklődéseiből származó közvetlen ismeret- 
folyamatokat az imént taglaltuk. Kimutattuk, hogy e folyamatok 
szubjektivitásuknál fogva korlátoltak, egyoldalúak. Azonban nem 
jutnánk ez ismeretszerzések hatásának helyes megítéléséhez, ha 
figyelmen kívül hagynók a belőlök származó korlátolt ismeretek
nek két tulajdonságát: intenzitásukat és gyakorlati értékűket. 
A gyermek a tárgynak azon tulajdonságát, a melynél fogva a 
tárgyat kellemetlen testi érzéseinek csillapítására felhasználja, 
önkónytelenül behatóan, pontosan vizsgálja. Ösztönzi őt erre 
éppen azon kényszerű szándéka, hogy a tárgyat a vágy kielé
gítésére felhasználja, hogy azzal valami gyakorlatilag fontos, 
életbe vágó cselekvést hajtson végre. Ezen szándékának végre
hajtása közben a szerzett ismeretelemet azonnal be is illeszti 
cselekvése folyamatába, tapasztalatát gyakorlatilag érvényesíti. 
Ez a sajátság igen becsessé teszi a testi vágyak kielégítése 
közben szerzett tapasztalatokat. A testi érzelmi érdeklődések 
értelmi hatását tehát úgy foglalhatjuk össze, hogy azok szűk- 
körű, de intenzív s a cselekvő életre nézve hasznos tapaszta
latokra vezetnek.

A testi érzelmekből közvetve származó ismeretfolyamatok
nak eredménye a gyermekeknek a tárgyak haszna iránti érdek
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lődése.^ A haszonból származó érdeklődésfolyamatok szellemi 
hatásának- megítélésekor szemügyre kell vennünk a haszon 
iránti érdeklődés keletkezését s nyilvánulásának módját.

A haszon eszméje abból a kapcsolatból indul ki, amely a 
testi érzés és azon cselekvés között fennáll, amely a testi érzést 
megszünteti. Ilyen kapcsolat létesül például a csecsemőben az 
éhségérzelme és a szopás cselekvése között; a későbbi korban 
a szomjúság és a vízivás között, az álmosság és a lefekvés 
között. Az érzésből származó cselekvésfolyamatban azonban a 
tudatosság legnagyobb fokára azon tárgy képzete emelkedik, amely 
a vágy kielégítésének eszközéül szolgál; mert ezen tárgy képzete 
szolgáltatja a kielégítés közben a külső kellemes ingereket, amelyek 
a vágyat megszűntetik. E tárgy képzetével szemben a célra vezető 
mozgások többnyire az öntudatosság alacsonyabb fokán folynak 
le. Ezt bizonyítja azon tény, hogy az emlékezetben világosabban 
maiad meg a tárgynak, mint a cselekvésnek a képzete. A tudat 
ezen működésének következménye, hogy a cselekvés gyakori 
ismétlése esetén a testi érzelem s a kielégítés tárgya között 
állandó kapcsolat jön létre. Ezen állandó kapcsolat fő jellem
vonása a konkrétság, amin azt értjük, hogy a testi érzelem 
vágya valamely konkrét tárgyképzettel kapcsolódik; pl. a szom
júság a pohár víz képzetével, az éhség a csésze kávééval, az 
álmosság egy bizonyos ágy képzetével. Ez a haszon érzelmének 
fejlődésében a konkrét fokozat.

Idővel a testi érzelem s a kielégítés tárgya közötti kap
csolat bizonyos fokig általános jelleget ölt, minek oka, hogy 
ugyanazon vágy kielégítésének cselekvésfolyamatai s ezzel együtt 
az eszközei is sokfélékké válnak. Ezen sokféle cselekvés tár
gyainak a szintéziséből a testi érzelemnek a megfelelő általános 
képzettel való kapcsolata marad vissza; pl. a szomjúságnak a 
víz általános képzetével való kapcsolata. Megjegyzendő, hogy ez 
a kapcsolat a konkrét viszonyok hatása alatt mindig konkrét 
tormát ölt. Pl. a szobában a szomjúság érzelme a pohár víz 
képzetét kelti fe l; a mezőn a kút képzetét, a hegyek között a 
forrás képzetét. Ez a tény azonban nem ellentétes az előbbi 
állítással, mert a konkrét képzetet a tudatfolyamatban megelőzi 
az általános képzet. A testi érzelem s a kielégítés tárgyai közötti 
általános kapcsolat objektiv tartalma jelentékenyen több, mint 
a konkrét kapcsolaté.

A gyérmék érdeklődésének lélektana. Q
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A testi vágyak s a kielégítésre szolgáló tárgyak között a 
kapcsolat idővel még általánosabbá válik. Ugyanis a gyermek 
megérzi a testi érzelmek közös jellemvonását s az egyes testi 
érzelmekből szintézis (összeolvadás) útján a testi* szükségletek 
általános érzése fakad. Ez a közös érzés mindazon tárgyakhoz 
tapad, amelyek a testi szükségletek kielégítésére szolgálnak. 
Minthogy pedig vannak oly tárgyak, amelyekhez ez az általános 
érzés nem fűződik, ezen érzelmi értékelés alapján létrejön a 
hasznos és nem hasznos tárgyak megkülönböztetése. Ez a kap
csolat azonban nem pusztán szubjektív természetű, hanem 
objektív is, mert létrejöttét számos tapasztalat előzi meg. Objek
tivitása kifejeződik azon tényben is, hogy a haszon képzetének 
valamely tárgygyal való kapcsolata, a gyermekben is, létrejön 
anélkül, hogy valamely konkrét testi érzés, a szomjúság, éhség, 
jelen lenne. Sőt ez a kapcsolat nem csupán objektív, hanem 
logikai természetű is, mert a gyermekben felébred a haszon 
gondolata (fogalma) az ismeretlen tárgyakkal szemben is. Azért 
ezt a kapcsolatot az előbbi fokkal szemben fogalminak mond
hatjuk.

A mikor az egyén eléri az önállóság azon fokát, hogy a 
saját életszükségleteiről maga is képes gondoskodni, akkor a 
haszon gondolata az élet ösztönénél fogva nagy erővel lép elő
térbe. A haszon az öntudatos cselekvések egész rendszerének 
rugójává válik. Most már a haszon eszméje nemcsak a testi 
érzelmekből közvetlenül fakadó, hanem a logikai meggondolás
ból származó közvetett cselekvésekre is kiterjed; sőt a tevékeny
ségek nagyobb része ilyenekből áll. Ide tartoznak a vagyon
szerzésre, az élethivatás ellátására irányuló tevékenységek. Sőt 
a haszon gondolata kölcsönhatásba lép az életet mozgató többi 
eszmékkel, az igaznak, szépnek s a társadalmi életközösségnek 
eszméivel s velük alá' vagy fölérendelt viszonyba kerül. így jut 
el a haszon érzelme az eszmei magaslatra.

A 8—14 éves gyermekben a haszon érzése csak a középső, 
a fogalmi fokot éri el. Ezen foknak előbb közölt meghatározá
sainál fogva s a gyermekeken észlelt valóságos életjelenségek 
szerint a tárgyak hasznának felfogása nem jelenti azt, hogy a 
gyermekben a haszon és a tárgyak képzete közötti kapcsolat a 
tiszta objektivitás magaslatára emelkedik. Viszont azt sem jelenti, 
hogy benne a haszon gondolatát csak a konkrét testi érzések,
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az éhség, a szomjúság, fáradtság érzelmei ébresztik fel. Hanem 
jelenti azt, hogy a haszon gondolatát a gyermekben az általános 
életszükségletek ösztönszerű megérzése idézi elő. Éppen azért, 
mert a haszon fogalmában az élet mélyéből fakadó érzelmi 
elem van, e fogalom, a gyermekben inkább aktív, mint logikai 
irányzatú. A gyermek valósággal keresi a tárgyak hasznát s 
minden új tárgyat, amely benne egyéb oknál fogva nem támaszt 
érdeklődést, a haszon szempontjából értékel. Más szóval: a 
gyermek, ha egyéb motivumok nem nyomulnak előre, az új 
tárgyaknak csupán a haszna, illetve a hasznos része iránt 
érdeklődik.

A gyermekek az egyik kiránduláson a fák közül csak a 
vadkörtefával, tölgyfával, mogyoróval, szőlővel foglalkoztak; egy 
másikon pedig csak a ribiszkebokorral, szederindával, szilva
fával, újra a szőlővel, cseresznye- és meggyfával; mert mind
ezeket hasznosaknak ismerték vagy vélték. Azonban ezen növé
nyeknek is csak azon része érdekelte őket, amely hasznos volt. 
Amikor meglátták a szilvafát, csak azt vizsgálgatták, érett-e 
már rajta a szilva; a tölgyfán a makkot s később, amint a 
gubacsot megismerték, azt keresték; a szőlőtőkén azt keresték, 
van-e rajta szőlő s érett-e; a szederindán a bogyó, a mogyoró
fán a mogyoró érdekelte őket; mikor a vadkörtefát megismer
tettem velők, csak a gjmmölcsét nézték, a fának levelére csak 
mesterséggel lehetett a figyelmöket irányítani; éppen így a 
többi fának is azon részére, ami nem volt hasznos. Az isme
retlen liceumbokron is csak a gyümölcs tűnt fel nekik, amiben 
különben része volt a gyümölcs szép piros színének i s ; letörtek 
a liceumbokorból egy gályát, elhozták nekem s kérdezősködtek 
a gyümölcséről. Általában feltűnő volt a gyermekeknek a fák 
gyümölcse iránt való nagyfokú érdeklődése. Nem fölösleges ta
lán ismételnem, hogy a gyermekek a növények iránt legin
kább a haszon vagy az esztétikai érzelem szempontjából érdek
lődtek. A gyermekekben a haszon és szép érzelme annyira 
összefonódva jelenik meg, hogy hatásuk néha alig különböztet 
hető meg.

A gyermekeknek a tárgyak haszna iránt való érdeklődése 
azért, mert nem közvetlenül fakad a testi érzésekből, vágyakból, 
korántsem oly korlátolt szubjektív természetű, mint a konkrét 
testi érzelmek, az éhség, szomjúság, fáradtság érdeklődései.
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Mindazáltal a tárgyak hasznának felfogása a hozzátapadó ösztön
szerű általános érzelemnél fogva elég erős ahhoz, hogy intenzív 
érdeklődést támasszon a gyermekben. Ez az élénk érdeklődés a 
maga objektív, logikai tartalmánál fogva arra indítja a gyer
meket, hogy behatóan és sokoldalúan foglalkozzék azon tárgy- 
gyal, amely ezen érdeklődését fölkeltette. Ennek következménye, 
hogy az objektív szemléletek nagy gazdagsága származik a 
haszon iránti érdeklődésekből; a fellépő szemléletfolyamatok 
gyakran öntudatosak, amennyiben céljuk az ismeretszerzés, miből 
az ismeretek világossága származik.

A fiúgyermekek a kukoricának leginkább a csöve iránt 
érdeklődtek. Egy fiúgyermek letört egy csövet, azután felbon
totta azt s nagy érdeklődéssel vizsgálta a szemek elhelyezését és 
a kukorica selymét. E folyamatban a birtokszerzés vágya is 
szerepelt. A leánygyermekeket a vadkörte igen érdekelte. Az 
egyik leányka felbontott egy gyümölcsöt a fogával, nem ette- 
meg, de nagy kíváncsisággal nézegette annak belsejét. Egy leány 
a mák tokját bontotta fel s megvizsgálta belsejét, a növény 
többi részével ő sem törődött. Szintén egy leányka a tölgyfa- 
gubacs szerkezetéről kért felvilágosítást.

Habár azon a fokon, amikor a testi érzelmekből a haszon
nak gondolata és keresése kifejlődik, ebből a érzelmi és fogalmi 
kapcsolatból értékes ismerettartalom származik: mindazáltal a 
testi érzelmeknek az értelemre való hatása mind értékre, mind 
erősségre nézve kisebb annál a hatásnál, amit az testi érzelem
ből származó érdeklődések az akaratra kifejtenek.

A testi érzelemnek az akaratra való hatása közvetlen. 
A testi érzelemmel kapcsolatos hiányérzés felébreszti a vágyat 
s a vágy létrehozza a kielégítés eszközéül szolgáló tárgy kép
zeleti képét. Ebben az irányban aztán cselekvés jön létre. 
A testi érzelemből fakadó érdeklődés tárgya tehát nem valami 
objektív lelki tartalom, hanem természetére és hatására nézve 
akarati célképzet. Természetszerű folyománya tehát nem a meg
ismerés belső folyamata, hanem a külső cselekvés.

A testi érzelmekből származó cselekvéseket jellemzi a 
nagyfokú intenzitás, amit a gyermeknél az életösztön s az élet
tani érzékenység különös mértékben fokoz. Jellemzi továbbá a 
cél határozottsága. Mind a kirándulásainkon, mind egyebütt azt 
tapasztaltam, hogy a gyermeki akarat legintenzívebb jelenségei
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leginkább a testi érzelmekből sarjadzottak. A szomjúság és 
éhség tervszerű és kitartó cselekvésre sarkalta őket; a végre
hajtáskor felhasználták a készenlétben álló összes eszközöket, 
pl. a vedret, az üveg poharat, a papirospoharat; sőt új esz
közöket teremtettek, pl. maguk csináltak papirosból vagy kalap
jukból ivó edényt vagy köcsögöt szereztek. Cselekvéseikben 
alkalmazkodtak a viszonyokhoz; máskép ittak a vederből, más
kép a szivattyús kút vizéből s ismét máskép a forrásból. Külö
nösen fontos hatása ez érzelmeknek az akaratra, hogy a gyei* 
mekeket valamely cél érdekében közös cselekvések i c birta. A kút
nak felkeresése, a veder leeresztése, felhúzása, az ivás soriend- 
jének megállapítása s maga az ivás mindig érdekes közös vál
lalkozása és cselekvése volt a gyermekeknek. Végül meg kell 
említenünk, hogy a gyermekek testi vágyai, az éhség, a szom
júság a viszonyoknál fogva néha rövidobb-hosszabb ideig kielé
gíthetetlenek voltak. A gyermekek jól tudták és érezték a körül
mények megmásíthatatlanságát, amely tudatból a helyzetben 
való megnyugvás származott. Ennek következtében a testi érzel
mekből még egy fontos jelensége származott az öntudatos aka
rati életnek, az önuralomban való gyakorlás.

A birtokszerzés vágya.

A birtokszerzés vágya mind a felnőttek, mind a kicsinyek 
érdeklődésének erős mozgatója. Azonban lényeges különbség 
van a gyermekek és felnőttek birvágyából származó érdeklődés
folyamatok között. Míg a felnőttekben a folyamatok öntudatos 
módon származnak s céltudatos tevékenységet hoznak létre, 
addig a gyermekben az érdeklődés e nemének létrejötte és 
lefolyása az ösztönszerüség természetével bir. Ezért a gyermeki 
korban a bírvágyból származó érdeklődések nem oly koncen
tráltak és állandók, mint a felnőtt korban; hanem a pillanatnyi 
vágyak szerint fellépők, változók s éppen ösztönszerűségökuél 
fogva heves lefolyásuak és a végrehajtásban korlátokat nem ismerők.

A gyermek hírvágyának ösztönszerűsége nem csupán 
lefolyásnak jellegében fejeződik ki, hanem keletkezésének oká
ban is. Míg a felnőttek hírvágya öntudatos gondolkodásnak 
következménye, addig a gyermek ezen érdeklődés motívuma 
egészen érzelmi alapon jön létre.
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A gyermek érdeklődésfolyamataiban ugyanis a hírvágy 
nem eredeti, hanem másodlagos motívum. Mielőtt a hírvágy 
létiej ön ne, szükséges, hogy a külső tárgy a gyermekben vagy 
érzékleti éideklődést támasszon, vagy tevékenységét ingerelje, 
vagy esztétikai hatással legyen reá, vagy végül testi vágyait 
izgassa. Ezek az érzelmek azután közvetlenül hozzák létre a 
birtoklás vágyát. A felnőtt lelkében ezen érzelmek szintén szere
pelnek ugj an a birtoklás vágyának keletkezésében, de a vágy 
létrejöttét öntudatos értékelés előzi meg; hogy a gyermek lel
kében a bútok]ás vágya felébredjen, ahhoz elégséges, hogy 
ilyen értékelések csak mint ösztönszerü megérzések, a primér 
motívumok visszahatásaiként forduljanak elő. Éppen azért a 
hírvágy nem is jelenik meg oly eredeti motívumként, mint a 
felnőttben, hanem csak mint egyéb érzelmeknek közvetlen folya- 
mánya, visszahatása.

Mindazáltal kétségtelen, hogy a birtokszerzés vágya többé- 
kevésbbé önállósult, a többiektől eltérőleg ható és működő 
motívuma az érdeklődésnek a gyermek lelkében. Ugyanis, míg 
a tevékenységi, az esztétikai s egyéb érzelmek arra indítják a 
gyermeket, hogy ő a tárgyakat vágyainak kielégítésére egyszerűen 
felhasználja, addig a birtoklás vágya kielégítést nyer a megszer
zéssel járó küzdelemben, ci tulajdon és ci bivtokgyarcipodás 
kedvérzetében. Ennélfogva oda irányul, hogy a gyermek tárgya
kat szerezzen anélkül, hogy azokat vágyainak kielégítésére mind 
felhasználni akarná. Világos, hogy a gyermek a közvetlen vágyak 
kielégítésén kívül azért érdeklődik tovább és e tárgyak iránt, 
azért keresi, veszi meg és gyűjti azokat, mert egy másik, tevé
keny érzelmét, a birtoklás vágyát akarja kielégíteni.

A birtoklás vágyából származó érdeklődésnek a többi 
motívumokhoz való viszonyát e fejtegetések alapján a követ
kezőképen határozhatjuk meg:

1. A birtoklás vágya másodlagos (közvetett) motívuma az 
érdeklődésnek; azt egyéb érdeklődésmotívumok, ú. m. a tevé
kenységi, esztétikai érzelem, az érzékleti érdeklődés s a testi 
érzelmek hozzák létre.

-• Eme motívumok nem mindig költik fel a birtoklás 
vágyának folyamatát. Keletkezése függ:

a) azon értékelés érzelmétől, amely a jelzett motívumok 
szempontjaiból a tárgyakra nézve ösztönszerüleg létrejön ; minél
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értékesebb valamely tárgy a gyermek szemében a jelzett szem
pontokból, annál könnyebben s annál erősebben lép fel a bir
toklás vágyának érdeklődésfolyamata;

b) függ a birtokbaejtés lehetőségétől s a megszerzéssel 
járó küzdelemtől, nemkülönben azon kedv érzelmétől, amely 
valamely tárgy ismételt megszerzésének és birtokba ejtésének 
emlékezetéhez kapcsolódik. A birtoklás vágya ezen emlékezeti 
érzelmeknél fogva önmagát erősíti. Ez emlékezetfolyamatok az 
erősítés következtében annyira önállósíthatják a birtoklás vágyát, 
hogy annak felléptében a különböző közvetlen értékelések 
(szépség, haszon stb.) egészen háttérbe szorulnak, csak mint 
a tudatosság küszöbéig nyomuló homályos érzelmek szerepel
nek. Ez esetben a birtoklás vágya úgy tűnik fel, mintha a 
külső ingerek hatására közvetlenül keletkeznék.

A fiuk kirándulásain úgyszólván minden tárgy a birtoklás 
ingerével hatott a gyermekekre, ami nekik bármi szempontból 
feltűnt s értékesnek tetszett és pedig annyival inkább igyekez
tek a tárgyat megszerezni, minél inkább feltűnt s értékesnek 
tetszett. A megszerzés nehézsége nem volt akadálya a birtoklás 
vágya keletkezésének és kielégítésének. Igyekeztek birtokukba 
ejteni a különböző színes virágokat, a tölgygubacsot, kukorica
csövet, mákfejeket, a bogarakat, szitakötőt; de a fiuk birtoklás
vágyának fő tárgya volt a lepke; ezek között is a nagyobbak 
és szebbek. Hogy azonban nem csupán a haszon vagy esztétikai 
gyönyörűség volt cselekvésük célja, hanem a birtoklás is, bizo
nyítja, hogy egy-egy fajtából sokat szereztek, sokkal többet, 
mint amennyire szükségök volt. Kalapjokat tele tűzködték 
különböző és egyfajtájú lepkékkel. De a tevékeuység ösztönének 
kielégítése sem nyújt elegendő magyarázatot a gyermekek szen
vedélyes lepkeüzéséhez, mutatja az, hogy a gyermekek a puszta 
kergetéssel nem elégedtek meg. A lepkéket addig űzték, míg 
meg nem szerezték. A megszerzéshez, amint azt a «tevékenység» 
című fejezetben is leírtam, mindenféle fogásokat és eszközöket hasz
náltak. Úgy áll tehát a dolog, hogy a lepkeűzésben a gyermekeknek 
tevékenységi ösztöne nyert ugyan kielégülést, de ezt az ösztönt 
egyéb érzelmek mellett a birtokszerzés vágya is mozgatta.

Különösen szembeötlött egy alkalommal a lepkeűzés mes
terségében a birtokszerzés vágya. A fiuk egyik kirándulásán egy 
akácosba értünk, ahol a lepkéknek sűrű raja járt vidám táncot a
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levegőben, a virágok körül. Egy 12 éves fiú oda rohant, a 
lepkehálóval ide-oda csapkodott a pillangók között; nem válo
gatott a fajták között, csak arra törekedett, hogy minél több 
lepkét foghasson.

A leányok birtokvágya mutatkozott a szilva, ribiszke, 
szeder, vadkörte, a kecskerágó gyümölcse, a tölgygubacs és 
makk, a szarvasbogár, a macska iránt. Birtokszerzésök fő 
tárgyai azonban a színes virágok voltak. Általában úgy látszott, 
hogy a színes virágok iránt nemcsak a szépségük miatt érdek
lődtek, hanem azért is, mert azokat birtokukba ejthették, szed
hették. Ha virágos mezőre, tarlóra jutottunk, egyszerre szét- 
lutottak a leányok, azután megrohanták és halomra tépdesték 
a szép virágokat; egész kötényre, ölre valót szedtek össze, úgy, 
hogy némelyik alig bírta el.

Egyik kiránduláson egy kertben szép virágokat pillantot
tak meg. Egyik leányka így kiáltott fel: «Ha szabad volna, 
mind letépném». A birtoklás vágyának kielégítésében, mint a fiuk, 
úgy a leányok sem ismertek fáradságot, sőt félelmet sem. Egy- 
egy szép virágért messze elkalandoztak, magas partokat mász
tak meg; egy kilenc éves leányka egy szép pipacsért egy 20 
métei mély vasúti bemetszés szélére rohant s csak egy hangos 
rakialtás tartotta vissza veszedelmes vállalkozásától. Egy kirán
duláson sűrű zápor fogott el bennünket, bőrig áztunk, a leánykák 
panaszkodtak és féltek; mindamellett egy satnya tíz éves leányka, 
ha meglátott egy szép virágot, kirohant az esernyő alól és nagy 
nyugalommal szerezte meg azt.

A birtoklás vágya mind a gyermek, mind a felnőtt korban 
egyik legerősebb mozgatója a cselekvéseknek. Éppen azért méltó 
ez érzelem arra, hogy a lélekbúvárok a fejlődését figyelemmel 
kutassák. Azonban az erre irányuló vizsgálat nem kis nehéz
séggé jár, mert, mint a birtoklás vágyának keletkezésére tar
tozó fent közölt fejtegetéseinkből kitűnik, e vágy nem eredeti 
ösztön, hanem sokféle tényező hatásából származó szövevényes 
éizelem. Megfigyeléseimet e kérdésre is kiterjesztettem ugyan, 
mindazáltal, éppen a kérdés megoldásának nehézségeinél fogva 
a vizsgálatoknak nem volt célja tudományos értékű eredménye
ket hozni létre, hanem célja csupán szempontokat adni a tudo
mányos vizsgálatok számára. A birtoklás vágyának először az 
tilaki, azután a tárgyi fejlődéséről lesz szó.
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1. Habár nincs még részletezve, hogy a birtoklás vágya 
mely élet- és lélektani tényezőkön épül fel, mindazáltal elfogad
hatónak látszik, hogy a birtoklás vágya az érdeklődés érzel
mével szorosan összefügg. Az érdeklődés egyike azon források
nak, amelyekből a bírvágy fakad. A hírvágy érzelmének kelet
kezését mindig valamely többé-kevésbbé tudatos értékelés érzelme 
előzi meg. Minthogy pedig az érdeklődés nem egyéb, mint azon 
értéknek megérzése, amely a külvilági ingereknek öntudatunkhoz 
való viszonyában megvan: azért a két érzelem tartalma lénye
ges megegyezést mutat. Ebből a belső viszonyból magyarázható, 
hogy az érdeklődés érzelme több-kevesebb erősséggel és tudatos
sággal többnyire fölébreszti a birtoklás vágyának érzelmét; 
viszont azok a tárgyak, amelyek a birtoklás vágyának kielégí
tésére alkalmasak, egyúttal az érdeklődésnek is tárgyai.

Habár a birtoklás vágya az érdeklődés közvetlen folya
mataival lényeges rokonságot mutat, mindazáltal a hírvágyból 
származó érdeklődésfolyamatok és a többiek között eltérések is 
vannak, amelyek a birtoklás vágyából származó folyamatnak 
önállóságát bizonyítják. A hírvágyból származó érdeklődést a 
többi érdeklődésfolyamatoktól három motívum különbözteti meg:

a szerzéssel járó küzdelem érzése;
a birlok okozta kedvérzés;
a birtok gyarapodásának érzése.

Ezek a birtoklás vágyából származó érdeklődésnek a saját 
jegyei, amelyek minden egyes esetben a mozgató erők termé
szetével bírnak. E motívumok szerepe azonban a bírvágy érzel
mében a külső körülmények, a gyermek egyénisége és különösen 
fejlettsége szerint igen különböző. Úgy látszik, hogy a kisebb 
korban, a 2—7 éves korban, a birtoklás vágyának uralkodó 
motívuma a tulajdon miatti kedvérzés. Ismeretes, hogy a kis 
gyermek a maga egyszerű játékszeréhez vagy bármely tulajdo
nához görcsösen ragaszkodik, de csak addig, ameddig azt látja, 
vagy a kezében tartja, tehát ameddig közvetlen birtokában van. 
A 8—14 éves korú gyermekben a nagy aktivitásnál fogva elő
térbe lép a birtok-érzés mellett a birtok megszerzésével járó 
tevékeyiységnek és küzdelemnek felemelő érzése; de még mindig 
kevéssé intenzív a birtok gyarapodásának öröme s nem öntu
datos a birtok gyarapítására irányuló tevékenység. A birtoklás
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vágyának ezen utóbbi jellemvonásai csak a későbbi korban, í 
szociális hatások alatt fejlődnek ki teljesen.

A kirándulásokon, amint már említettem, a fiúk a lepke' 
vadászatban, a leányok a virágszedésben szinte csodálatos buz
galmat fejtettek ki. Örültek a megszerzett tárgyaknak is ; a fiúi 
a pillangókat kalapjukra, ruhájukra tüzködték, hogy hazavigyék ; 
a leányok a virágokat összekötötték; de bizonyos idő múlva 
igyekeztek azoktól megszabadulni; a fiúk szintén elhányták a 
hazavitt lepkéket, irántuk nem érdeklődtek.

A gyermekek gyűjtőszenvedélye nem rontja azon állítást, 
h°gy a gyermekek birtoklásvágyában a birtokmegtartás öröme 
kévés szerepet játszik. Ha jól megfigyeljük a gyermekek gyűjtő- 
szenvedélyét, különösen a 10 éves korig, azt vehetjük észre, 
h°gy gyújtások leginkább a birtokszerzés tevékenységére és a 
birtokbaejtés fényére szorítkozik; a gyűjtött tárgyakat nem 
gondozzák, sőt el sem teszik ; legjobb esetben odaadják valakinek 
megőrzés végett. De a 1 0 -1 4  éves korban már gyakrabban 
fordul elő a birtokban tartása, a felhalmozás öröme, mint a 
birtoklás vágyából származó érdeklődés motívuma.

Egy tizenkét éves fiú, akinél egy füzér gomb volt, dicse- 
edett, hogy neki otthon százhetven gombja van. A birtok- 

felhalmozás erősödő érzelmének egyik tüneménye a nyereség-
váM ’ amely általában a 10—14 éves korban szokott erősebben 
mutatkozni.

2. Miként már fentebb említettem, azon értékelő érzelmek, 
amelyek a birtoklás vágyának fölgerjesztésében részt vesznek, 
a következők: az érzékleli érzelmek, az életszükségletek vágyai, 
a játéktevékenység, az esztétikai érzelem.

Ezek a motívumok, mint a birtokvágyi érdeklődések moz
gatói, a gyermeki fejlődés korszakaiban különböző erővel lép
nek fel. A csecsemőkorban a gyermek birtoklás vágya főleg azon 
tárgyakkal szemben mutatkozik, amelyek érzékszerveit foglal
koztatják; azonban a birtok miatti öröm érzése e korban még 
nem tudatos, úgy, hogy e korban a birtoklás vágyáról a szó 
igaz értelmében még nem beszélhetünk. A tulajdon érzése a 
két éves koron túl mutatkozik és pedig a 7—8 éves korig leg
inkább a játéktárgyak keltik fel a gyermekek hírvágyát. A gyer
mek főképen azon tárgyak birtokára vágyik, amelyek játék- 
szenvedélyét elégítik k i ; a többi motívumok akkor még alá-
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rendelt szerepet játszanak a birtoklás vágyának fölkeltésében. 
A gyermekkorban (8—14 év) a birtoklás vágya legélénkebben 
s legönállóbban az esztétikai érzelmekkel szemben nyilvánul. 
A gyermek gyűjtő szenvedélye a szép tárgyakra irányul; a gyer
mek leginkább azt gyűjti a mi szép.

Fiurokonom öt éves korától tiz éves koráig gyűjtötte 
a kerek kavicsokat, színes papirdarabkákat, villamos vasúti 
jegyeket, nagy vasúti jegyeket, bélyegeket, lepkéket, virágokat. 
A Liga telepének fiúgyermekei, mint már emlitettem, lepkéket, 
szitakötőket, szép bogarakat gyűjtöttek; a leányok szép virágokat.

A birtoklás vágyának másik nevezetes mozgatói e korban 
az életszükségletek tárgyai. Míg a csecsemő és a kisded az 
életszükségletére tartozó tárgyakat közvetlenül felhasználja szük
ségletei kielégítésére, addig a 8—lő éves gyermekek e tárgyakat 
már gyűjtik anélkül, bogy azokat közvetlenül felhasználnák.

A leánygyermekek az egyik kirándulásunkon sok ribiszkét 
és málna-szedret összeböngésztek s csak akkor fogyasztották el, 
amikor már egész marékkai volt.

A játéktárgyak a kisdedkoron túl tovább is megtartják 
bírvágyébresztő hatásukat; de bizonyos átalakulás észlelhető 
ez érzelemben. A gyermekek birtoklásvágyát, különösen a 10 
éves koron túl, főleg azok a játéktárgyak ébresztik fel, amelyek 
nyerészkedésre alkalmasak; ilyenek: a gombok, golyók, a pénz. 
A csereberélés, mint a jogérzet megnyilvánulása már a 6 éves 
korban előfordúl.

Budapesten a Teleky-téren egy G éves fiú egy labdát egy 
másik 6 évestől egy lámpavasért cserélt el.

A birtoklás vágya a szellemi tevékenységek közül legin
kább az akaratra hat ösztönszerűleg. Ennek oka a nagyfokú 
szubjektivitás, amely a hírvágyban a kielégülésre törekvő önző 
vágyból származik. Miként a testi érzelmekből, úgy a hírvágyból 
származó érdeklődés legközvetlenebbül s legnagyobb mértékben 
az akaraterőt fejleszti. Minthogy azonban a hírvágyból származó 
érdeklődésben több az értelmi elem, mint a testi érzelmek 
folyamataiban, azért a belőle keletkező akarati működésekben 
több öntudatossággal találkozunk, mint a testi érzelem létre
hozta cselekvésekben. Az előre feltett szándék és a végrehajtás 
meggondolása gyakrabban és világosabban érvényesül, mint az 
utóbbi cselekedetekben. Éppen azért, mert a birtoklás vágyának
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kielégítése a gyermeket a céltudatos cselekvésekben gyakorolja, 
azért a jellemnek fejlesztésére is jelentékenyen hat. Megtanítja 
a gyermeket előre kieszelt cél szerint cselekedni s a feltett 
szándékot bátorsággal és kitartással végrehajtani.

Habár a birtokvágyból származó érdeklődésnek legfonto
sabb hatása az akaraterő fejlesztésében áll, mindazáltal az érte- 
Icmre való hatása is figyelemre méltó. Objektív szemléletek is 
származnak magának a birtokszerzésnek tevékenysége alatt. 
A biitokvágynak erős szubjektivitásából következik ugyan, hogy 
a birtokszerzés művelete közben keletkező objektiv szemléletek 
szűkkörüek és egyoldalúak. Azonban a birtokbantartás kedv- 
őrzelme a maga kisebbfokú szubjektivitásánál fogva igen alkal
mas arra, hogy a gyermeket a tárggyal való sokoldalú foglal- 
kozásra indítsa; miközben egy-egy tárgyról sokféle ismeretet 
szerez.

Hogy a gyűjtés szenvedélye mily gazdag forrása az isme
reteknek, azt az érdeklődés fejlődéséről szóló fejezetben részle
tesen kimutattam. (L. a 3G. lapot.)

A rokonszenv.

A rokonszenv két egyén tudatközösségén alapul. Ez a 
tudatközösség a felnőtt korban leginkább a szellemi tartalomra 
vonatkozik s a rokonszenv többé-kevésbbé bonyolult lelki műve
leteknek, gyakran magasabb szociális eszméknek és tényezőknek 
hatásából származik. Minél lejjebb haladunk azonban az emberi 
fejlődés fokozatain, annál inkább szemünkbe tűnnek a rokon
szenv testi és ösztönszerű vonatkozásai. Ha ezen lefelé menő 
fokozatok szerint vizsgáljuk a gyermeki rokonszenv jelenségeit, 
úgy azon eredményre jutunk, hogy a rokonszenv a maga leg
elemibb s ösztönszerű formájában már a csecsemőkorban 
mutatkozik.

Azon ösztönszerű tényezők közül, amelyek már a csecse
mőben létrehozzák a rokonszenvi érzés valamely sejtésszerű 
jelenségét, a legkorábban jelentkezik a testi együttérzés. Mikor 
az anya csecsemőjét magához öleli, kebléhez szorítja vagy a 
a későbbi korban, amikor a karon ülő gyermek anyját átöleli 
s az anya őt szorosan tartja, akkor a közös tapintás-, hő- és 
mozgásérzetek következtében bizonyos együttérzés fejlődik ki.
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Ez a testi együttérzés bizonyos tudatközösséget hoz létre, arai 
meglátszik áz anya és gyermek kölcsönös odaadó magatartá
sán ; a két lény eggyéforrni látszik.

A tudatközösségnek másik elemi tényezője az utánzás~ 
Amikor a csecsemő valamely személynek a cselekvését utánozza, 
akkor az együttcselekvés pillanataiban a két személy tudatának 
tartalma kölcsönösen kicserélődik, azonossá válik. Ilyen együtt- 
cselekvések, amikor a gyermek rámosolygó anyjára visszamo
solyog; ha anyja ajkát esucsorítja, ő is azt teszi; ha anyja 
tapsol, ő is tapsol. Minthogy az utánzások létrejöttének felté
tele a gyermek észrevevő (percipiáló) képességének kifejlődése, 
azért ezek később mutatkoznak a testi együttérzésnél, de éppen 
ez okból a megindítói a tudat szellemi közös tartalma kifejlő
désének.

Ismeretes azonban, hogy a csecsemő a vele foglalkozó 
személyeknek érintkezését nem fogadja egyenlő szívességgel. 
Egyikhez hozzá simul, a másik ellen tiltakozik. Egyikkel szem
ben tehát öszt.önszerűen létrejön a testi együttérzés, a másik
kal szemben nem. így vagyunk a cselekvések kölcsönös kiváltá
sával is. A gyermek az egyik személy cselekvéseit ösztönszerüen 
utánozza, a másikéit nem. E tényeket csak úgy magyarázhatjuk, 
ha feltesszük, hogy van a rokonszenv keletkezésének egy har
madik elemi tényezője is, a szociális vonzalom ösztöne. Ezen 
ösztön teszi érthetővé azon sajátságos tüneményt, hogy a gyer
mek rokonszenvi érzéke már akkor mutatkozik, mikor még az 
ő egész szubjektív valójának érzése, azaz öntudata nincs kifej
lődve. Már az egy-két éves gyermek érez legalább pillanatokig 
tartó rokonszenvet, pedig az ő szubjektív valóját a másik személy 
valójával összeegyeztetni, azt a személyt, mint hasonmását, 
rokontársát felfogni nem tudja. Az öntudatlan gyermek rokon- 
szenve csupán az ösztöni élet eredménye lehet. A gyermek első, 
kezdetleges rokonszenvi érzéseit tehát úgy magyarázhatjuk, hogy 
a gyermek eredeti szociális ösztönét bizonyos ingerek, a testi 
együttérzések vagy az utánzások kiváltják, működővé teszik.

A gyermeknek az öntudat kifejlődése előtti és utáni rokon
szenvi érzései tartalmukra nézve lényeges különbséget tüntetnek 
fel. Mikor a gyermeknek nincs meg az öntudata, akkor még 
sem a maga énjét, sem a külső személyt egységesen felfogni 
nem képes. A gyermek a személyeknek nem az egészét, hanem
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egyes cselekvéseiket mintegy elszigetelten látja. Ennélfogva a 
személyeknek a gyermekre való hatásai ébreszthetnek ugyan a 
gyermekben rokonszenvet, ele ez az érzés nem magának a 
személynek, hanem az ő egyes cselekvéseinek szól. A rokon- 
szén vi érzésnek ezt a kezdetleges jelentkezését azért érzékleti 
rokonszenvnek nevezhetjük. Jellemzi ezt a primitiv rokonszenvet, 
hogy csak pillanatig tart, addig, amíg a jóleső hatást érzi a 
gyermek. Mihelyt megszűnik a hatás, eltűnik a vonzódás is.

Mikor a gyermek öntudata kifejlődött, akkor már mind a 
maga szubjektív öntudatát, mind a külső személyt képes össze
függő egység gyanánt felfogni. Ez a rokonszenvi érzés úgy jön 
létre, hogy valamely külső személynek, pédául egy hasonló korú 
gyermeknek észrevétele a rokon tartalomnál fogva a gyermek 
egész szubjektivitását öntudatra kelti s a gyermek az ő szubjek
tivitását a maga egészében kihelyezi a külső személyre. A gyermek 
a külső személyben «a maga énjét, a maga hasonmását, a vele 
egyenlőt látja».1 Ezért a rakonszenvi érzésnek ezt a nemét 
szubjektív rokonszenvnek nevezhetjük.2 Ennek a rokonszenvnek 
az oka tehát nem az elszigetelt cselekvésben, hanem a személy
ben van. Éppen azért az öntudat után fellépő szubjektív rokon
szenvet az érzékletivel szemben az állandóság jellemzi.

Ami most már a rokonszenvi érdeklődést illeti, ennek 
legegyszerűbb külső lefolyása abban áll, hogy a gyermek a külső 
személyre, pl. egy hasonló korú gyermekre figyel, felé néz s 
azután társulást célzó mozgásokat végez, a kezét kinyújtja s a 
másik felé megy. Kitűnik a gyermek e magatartásából, hogy a 
rokonszenvi érdeklődést személyek keltik fel s az érdeklődés 
személyekkel szemben nyilvánul. A rokonszenv tehát csak a 
fejlettebb, szubjektív fokán képeB érdeklődés folyamatot gerjesz
teni. Ellenben az alacsonyabb (érzékleti) fokon támadó rokon
szenvnek érdeklődéskeltő hatása sincs, habár egyes külső jelei 
mutatkoznak is. Ugyanis rokonszenvi érdeklődés nem zavarandó

1 Baldwin-Ortm ann: Die Entwickelung des Geistes beim Kinde 
und bei der Rasse. 1898. Berlin. 119.

2 Baldwin csupán ezt az öntudat után fellépő szubjektív rokon
szenvet tartja rokonszenvnek; a rokonszenv korábbi jelenségeit nem tartja 
egyebeknek, m int a gyermekre történő hatások jóleső érzéseinek. Ennek 
az állításnak azonban éppen a Baldwin által felhozott tények ellenmon
danak. (L. u. ott a 113—119. lapokat.)
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össze a csecsemő csengésével, amelyet édes anyja látásakor 
visz véghez. Ez csak külső alakjára nézve hasonlít a rokon- 
szenvi érdeklődés folyamatához; de tartalma nem a rokonszenv, 
hanem a függés érzelme és az önzés. A csecsemő vágyik anyja 
felé, mert életösztönónél fogva érzi, hogy nélküle meg nem 
élhet s mert tőle valamely jóleső gondoskodást vár. Egyáltalán 
a kis gyermeknek igazi rokonszenvi érdeklődéséről csak akkor 
beszélhetünk, amikor a gyermek idegenek és pedig hasonló 
korúak iránt kezd érdeklődni. Ekkor már a rokonszenv általáno
sító színezetet ölt.

A rokonszenv azon motívumok közé tartozik, amelyeknek 
ható ereje a korral nem fogy, hanem növekszik. A rokonszenvi 
érdeklődés a fejlődés folyamán egyúttal teljesen át is alakul 
mind alakjára, mint tartalmára nézve. Ez az erősödés és átala
kulás két tényezőnek a rokonszenvre való hatásától függ, ú. m. 
a félelemnek és a tapasztalatnak hatásától. Lássuk tehát ennek 
a két tényezőnek a rokonszenv fejlődéséhez való viszonyát.

A rokonszenvi érdeklődésnek kialakulásában a félelemnek 
és tapasztalatnak egymással szorosan összefüggő szerepe van 
ugyan, hatásuk mindazáltal különböző. A félelem eredeti ösz
tönszerű érzelem, amely gátlólag hat a rokonszenvi érzelmekre 
s ható ereje a fejlődés folyamán fokozatosan csökken; a tapasz
talat pedig az öntudati élet kifejlődésével lépést tartó s fokoza
tosan erősödő tényező, amely átalakítólag hat mind a félelem, 
mind a szociális vonzódás érzelmére.

I. A félelem érzelmének első jelentkezése a csecsemőben a 
váratlan 8 erős benyomásokból származó rnegijedés érzelme. Sem 
a fokozatosan jelentkező fájdalomérzések, sem a gyenge hirtelen 
benyomások nem okoznak ijedelmet. Ezért az erősség és várat
lanság az ijedtség érzelmének kellékei; a kettő együtt hozza 
létre a külső támadás ösztönszerű megérzését. Ez az ösztönszerű 
félelem kezdettől fogva szociális jellegűnek látszik, mert a gyer
mekben személyekkel vagy személyeknek gondolt lényekkel, 
pl. állatokkal szemben mutatkozik. A gyermek félelme az arc 
elrejtésében vagy az elbujásban nyilvánul, amely mozgások az 
ősi menekülő mozgásoknak maradványai.

A félelem érzelme hosszú ideig elszigetelten lép fel a 
szociális vonzódás érzelmétől. A gyermekben valamely váratlanul 
feléje közeledő idegen személlyel szemben eleinte vagy kizárólag a
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vonzalom, vagy, ami gyakoribb, a félelem érzelme lép fel. Es 
tait az éizékleti szociális vonzódás korában, tehát az öntuda' 
kifejlődéséig. Amint azonban a gyermek a szubjektív szociálif 
vonzódás korába lép, megkezdődik a tapasztalatszerzése az 
egyes személyekről. A gyermek az ő kedvező szociális tapasz
talatait, amelyeket két, három, négy vagy több egyénről szer
zett, összekapcsolja, minek következtében bizonyos kezdetleges 
neme fejlődik ki benne az általánosított szociális érzelemnek. 
Ha tehát valamely ismeretlen személy váratlanul közeledik 
feléje, első érzése még mindig a támadás sejtése ugyan, de az 
®Syén látása a képzetkapcsolódásnál fogva feltámasztja benne 
az általános szociális érzést is s lelkében a két ellentétes érzés 
között bizonyos küzdelem támad. A szociíílis vonzódásnak az 
ösztönszerű félelemmel való ezen küzdelme teszi ki azon jelen
ségnek lényegét, a melyet a gyermek szégyellősségének szoktunk 
mondani.

A szégyenlés érzelmének fő elemét, ezen a fokon, a félelem 
teszi ki, a szociális vonzódás csak alárendelt szerepet játszik 
benne. Ezért a szégyellésnek (ezen a fokon) az organikus félel
méhez hasonló külső jelei vannak, amennyiben a gyermek mene
külő mozdulatokat végez. A külömbség mégis az, hogy a küz
delem érzése is kifejeződik az arcon s a gyermek egész maga
tartásán.

Ha egy idegen egy 3—6 éves gyermekhez hirtelen köze
ledik, akkor a gyermek az arcát elfedi karjával vagy félre 
fordítja fejét, vagy szembe néz ugyan vele, de arca eltorzúl; 
menekülni akarna ugyan, de nem mer, lábai meggyökeresednek.

gyermeknek ez a primitív szégyenlőssége rendkívül 
érdekes és csalóka tünemény. A felületes szemlélőnek egyáltalán 
nem teszi láthatóvá a gyermek igazi rokonszenvi érdeklődését. 
A gyermek öntudatát a félelem érzelme rendesen csak addig 
tartja kötve, míg az idegen személynek hatása alatt á ll; mihelyt 
ez a közvetlen hatás megszűnik, a szociális vonzódásnak elébb 
gátolt érzelme működni kezd s felszínre kerül. Ebből magya
rázható az a gyakori, igen sajátságos jelenség, hogy a gyermek 
akkor kezd az idegennel barátkozni, az ő személyével foglal
kozni, a mikor már eltávozott.

Gödöllőn egyik tanyai úton megszólítok egy 6—7 éves 
gyermeket, egy béres fiacskáját; a gyermek eltakarja arcát s a
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legnyájasabb beszéddel sem lehet belőle egy szót sem kicsalni. 
Mikor azonban eltávoztam tőle, utánam kiabált: «Bácsi, hova 
megy?» Egy másik hasonló esetben a gyermekek az elválás 
után így kiabáltak: «Bácsi, jöjjön vissza!» Harmadik esetben: 
«Bácsi, adjon cukrot!»

Egy cselédünknek közel 3 éves leánykája (Gödöllőn) nagyon 
félt a kutyától. Kétségbe esett, ha az udvaron meglátta; de ba 
biztonságban érezte magát, akkor a távoli kutyaugatásokat csúfo
lódó hangon, gyűlölködve utánozta. Ebben az esetben a gyer
meknek ellenszenve szabadúlt fel, amelyet a félelem elnyomva 
tartott. Ez az eset azért is érdekes, mert bizonyítja, hogy az 
ellenszenv is lehet az érdeklődés motívuma.

Ugyanezen leánykával szemben mindent elkövettem, hogy 
megnyerjem a vonzalmát. Azonban minden közeledéskor nagy 
idegenkedést mutatott a leányka. A leányka magatartása azért 
volt igen érdekes, mert a mikor nem látott, sokat emlegetett.

Ez a sajátságos jelenség még a későbbi (7— 15) éves korban 
is előfordúl, habár a felnőttebb gyermek a maga tudatos akaratá
val sokkal hamarabb le tudja győzni a fölösleges félelem érzelmét.

A gödöllői nyaralótelep leányai gyakran érdeklődve néze
gették a karámban heverésző tehéncsordát. Egyszer bevezettem 
őket a tehenészet nagy istállójába. Mikor beléptünk, a 100 tehén 
látása és közvetlen közelsége oly nagy félelmet plántált a gyer
mekekbe, hogy szinte megdermedtek és elnémultak. Mikor azonban 
belátták, hogy a leláncolt tehenek nem bánthatnak, lassanként 
felülkerekedett a régi rokonszenvi érzésük s elkezdték a tehe
neket takarmánnyal kinálgatni.

Egy szérűn szabadon legelő és egy kocsiba fogott lovat 
találtunk. A leánykák figyelmét magyarázattal és mutogatással 
a ló legelésére akartam terelni. Ők azonban húzódoztak s rokon
szenvi érdeklődésük teljes erővel a befogott lóra irányult, amelytől 
nem tarthattak s nagy halom füvet szedtek számára.

E példák illusztrálják a szociális vonzódás és az ösztön
szerű félelem sajátságos viszonyát; megvilágítják azt a módot, 
amely szerint a vonzódás át-áttöri a félelem páncélját; de 
kétségtelenné teszik a következő általános tételt is: a félelem 
amely a 3 éves korig ösztönszerű jelleggel bír, a 3—6 éves 
korban mint primitiv szégyenlés mutatkozik, gátlója a rokon
szenvi érdeklődések keletkezésének.

A gyermek érdeklődésének lélektana. 7
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A gyermeki szégyenlősségnek érzelmét átalakítja s szociális 
öntudatát tovább fejleszti egy újabb tényezőnek, a szociális 
érvényesülésre törekvésnek fellépése. A gyermek ugyanis kezd 
átalakulni passziv szociális lényből aktívvá; érvényesülni akar 
a maga cselekvéseivel s a cselekvéseiből származó alkotásokkal : 
játékaival, rajzaival, homoképítményeivel, dalaival, szavalatával 
s egyéb tevékenységeivel. A gyermek ezen tevékenységekre és 
alkotásokra, mint énjének közvetlen megnyilatkozásaira, átszár- 
maztatja a maga szociális öntudatát: a szociális vonzódását s 
minthogy a félelem érzése még mindig megvan, ezt az érzelmét is. 
Egyszóval kifejlődik a gyermekben a szégyenlés érzelmének egy 
magasabb szociális vagy objektiv foka, amely már nem any- 
nyira a gyermeknek személyére, mint személyes alkotásaira, 
tevékenységeire vonatkozik.

Minthogy a gyermeknek ezen — szintén igen sajátságos — 
magatartásában már sokkal több a szociális elem s kevésbbé 
erős a félelem érzése, mint a primitiv szégyenlésben, azért ezzel 
már sokkal világosabban és közvetlenebbül ki tudja mutatni a 
maga rokonszenvi érdeklődéseit, mint kisebb korában az ösztön- 
szerű félelem hatása alatt. Tapasztaljuk például a következő 
intenzitási fokozatokat:

a gyermek azzal, akivel rokonszenvezik, megosztja játékát, 
vagy rajzol, danol, szaval neki; ezt cselekszi a pajtásaival s a 
hozzá közel álló felnőttekkel;

a közömbös egyének előtt tovább folytatja eme tevékeny
ségeit; anélkül azonban, hogy azokkal a közömbös személyre 
hatni akarna;

azon személy elől, akitől idegenkedik, eltakarja rajzát, 
elrontja homoképítmónyét, nem szaval, nem danol.

Idővel, a tulajdonképeni gyermekkorban, az érvényesülésre 
való törekvés a gyermekeknek egymáshoz való szociális viszo
nyát lényegesen átalakítja. Ugyanis amint a gyermekek külső 
tevékenységi vágya erősödik, akkor az a törekvésük, hogy társaik 
között érvényesüljenek, hogy reájuk hassanak (s egyéb tényezők 
is, amelyekről most nem lehet szó), egymással szembeállítja 
éppen az egyenlőket. Az egyik gyermek akaratának érvényesü
lését megnehezíti a másik gyermek érvényesülésre törekvése, 
minél fogva kifejlődik az egyenlők között a küzdelem. E küz
delem, ha félelemmel társul az idegennel szemben, akkor a
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védekezésből nyilvánul. E védekezés azonban többé már nem 
passzív, hanem aktiv természetű, néha valóságos harc. Ez a 
harc pozitiv és negativ irányban hat a rokonszenvi érzelemre; 
az együttérzőket és küzdőket mélyebb rokonszenvre hangolja: 
másfelől gátolhatja az idegenek között a rokonszenv kifejlődését, 
sőt kiélesítheti az ellentéteket, illetőleg létrehozza az ellenszenvei.

Ennek a kornak tehát a kisebb korral szemben az az 
érdekes jelensége van, hogy míg a 2—5 év körüli gyermek a 
vele egykorúakkal szemben általános és egyenlő fokú érdeklődést 
mutat, addig ebben a korban a gyermekek kortársaikkal már 
kétféle viszonyba lépnek, egymás mellé vagy egymással szembe 
kerülnek az egykorúak. Egyszóval megkezdődik a rokonszenvi 
érzelem differenciálódása. Másik figyelemreméltó különbsége e 
kornak az előbbivel szemben, hogy a szociális érzelmek nagy 
gyarapodását tapasztaljuk, úgy, hogy e korban a rokonszenv és 
ellenszenv érzelme általában véve már egyenlő erővel jelentkezik. 
Természetesen, az ellenszenv ép úgy lehet az érdeklődés motí
vuma e korban, mint a rokonszenv.

Gödöllőn három. 10—12 év körüli parasztgyermekkel 
jöttem haza késő este az erdőn keresztül. A másik úton a tanya 
felől egy, a falu felé törekvő gyermek dala és füttye hallatszott. 
Az én kis társaimban felébredt az idegen gyermekkel szemben 
a küzdelem ingere s kihívó szavakat kiabáltak át neki; amellett 
folyton figyelemmel kisérték az ismeretlen ellenséget. Ilyen meg
jegyzéseket hallottam tőlük: «Haraszti tanyáról való!» «Már 
nem danol! Nem fütyüli» «Jön errefelé!» Mikor összetalál
koztak, a 11 —12 éves jövevény merészen szembeszállott az én 
társaimmal s miután nehány fenyegető szót váltottak, elváltak 
egymástól. íme az ellenszenv, mint az érdeklődés tényezője!

Az együttérző és tevékenykedő társak között természet
szerűen jön létre a rokonszenv érzelme. Ez az érzelem fokozott 
mértékben fejlődik ki a társak között a gyengébbek, kisebbek 
iránt. Ennek oka egyrészt az önzés, mert az erősebb a gyen
gébben önérvényesülésének, hatásra törekvésének kész eszközét, 
médiumát keresi; másfelől része van abban az eredeti szociális 
érzésnek is, amely a gyengébbnek segítésére, gyámolítására, önma
gához való emelésére törekszik; egyszóval életre kel a jóindulat 
érzelme. Ez az érzelem a társak között egyeseket a rokonszenvi 
érdeklődés állandó középpontjává képes tenni.
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A Gyermekvédő Liga gödöllői nyaralótelepén a fiúk között 
volt egy 5 éves fiúcska. Ez állandó tárgya volt a gyermekek 
érdeklődésének. Otthon gyakran játszottak vele, hogy mulat
tassák; egy 14 éves fiú éjszaka is gondozta. Kirándulásainkon 
(a kisebbekre elvittük őt is) állandóan becézték, gondoskodtak 
róla, ő kapott először enni, inni; ha elfáradt, fölösleges ruháját 
elvették, sőt hátukon cipelték a gyermeket. A leányok is különös 
figyelemben részesítették egy 7 éves társukat.

Ugyancsak ebből a jóindulat érzéséből magyarázható a 
gyermekek rokonszenvi érdeklődése mindazon állatok iránt, 
amelyekről azt hiszik, hogy az ő gondoskodásukra rászorulnak, 
az ő szívességüket ellenállás nélkül elfogadják. A kicsiny gyer
mekek is érdeklődnek az állatok iránt, de egészen más szem
pontból, azért, mert azokban az ő hasonmásukat, társukat 
látják. A kétféle kor érdeklődésének motívuma tehát az álla
tokkal szemben egészen más.

A nyaralótelep leánygyermekei egy kis cicát, amelyet a 
szőllők között találtak, állandóan becézgettek. Egy másik kirán
duláson, amikor letelepedtünk, a körénk gyülekező tyúkokat 
kedveskedve hívogatták s ozsonnájokból etették. A karámban 
tanyázó borjak iránt sokkal inkább érdeklődtek, mint a tehenek 
iránt. A hazatérő csürhének disznai kevéssé érdekelték őket; 
de mikor a malacokat meglátták, egyszerre kitörő öröm fogta 
el őket. «Jaj, de kedvesek, de aranyosak!» — kiabálták.

Ellenben a fiúkat a heverésző csordában leginkább a bika 
érdekelte. A küzdelemre képes erő kifejezése imponált nekik.

Utóbbi fejtegetéseink eredményeként meg kell jegyeznünk, 
hogy amikor a gyermek rokonszenve a kisebbek, gyámoltalanok 
felé is fordúl, az lényeges haladást jelent, mert általa jelenté
kenyen rnegtágúl a rokonszenvi érdeklődés köre s egyúttal ez 
az érzetem erkölcsi értékel nyer.

II. Említettük, hogy a rokonszenv azon motívumok közé 
tartozik, amelyek ereje és hatása az érdeklődésfolyamatokra 
a korral együtt folyton nő. Ezt az előrehaladó átalakulást a 
gyermek folyton gyarapodó szociális tapasztalatainak köszön
hetni. A félelemről szóló fejezet keretében sem kerülhettük el, 
hogy ne jelezzük a tapasztalat hatását is a fejlődésre; hiszen 
e tényezők hatása oly szorosan függ össze, hogy igen nehéz, 
nem is lehet azokat egymástól elvontan tárgyalni. Foglaljuk
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most össze a tapasztalat hatásáról mondottakat, amelyek leginkább 
a csecsemő és kisdedkorról szólanak és egészítsük ki a fejlettebb 
gyermekkorra nézve újabb részletekkel.

Említettük, hogy a gyermek első rokonszenvi érzelmei, 
amelyeket érzékleti rokonszenvi érzelmeknek mondottunk, három 
tényezőből, az eredeti szociális vonzódásból, a testi együttérzé
sekből s az utánzásból születnek; ez a vonzódás az öntudat 
kifejlődése után u. n. szubjektív vonzódássá alakul át. Hogy 
a gyermek érzékleti vonzódása szubjektív vonzódássá alakul át, 
azt a szociális tapasztalatoknak lehet köszönni, amelyek az eredeti 
tényezőket, a szociális ösztönt, a testi érzéseket s az utánzást, 
mindinkább összefoglalják a külső személy egységes felfogásává. 
.1 tapasztalatok első hatása tehát abban áll, hotjy az érzékleti 
vonzódás átalakul szubjektív vonzódássá. E tapasztalatok a 
testi érzések, főleg pedig az utánzások kapcsán származnak.

Említettük azt is, hogy amikor a kisded több személyről 
szerez tapasztalatot, lelkében bizonyos homályos általános érzés 
marad vissza a személyekről, amelynek következtében az ösztön
szerű félelem összekapcsolódik a szociális vonzódás érzelmével 
s kifejlődik a szégyellés érzelme. A tapasztalatot' második hatása 
tehát abban áll, hogy az organikus félelem szociális tartalmat 
'nyer: szocializálódik.

A szégyenlés érzelmére a tapasztalatok két irányban hatnak. 
Egyik hatás abban áll, hogy folyton gyarapítják és erősítik 
annak szociális tartalmát és gyengítik a szégyenlés eredeti 
félelmi elemeit. Vannak azonban oly tapasztalatok is, amelyek 
a félelemnek kedveznek, ezt erősítik. Egyes egyéni viszonyokat 
leszámítva úgy áll a dolog, hogy a tapasztalatok előbbi, pozitív 
hatása nagyobb az utóbbi, negativ hatásnál, ami kitűnik azon 
tényből, hogy minél szélesebb körű a gyermek szociális tapasz
talata, annál kevésbbé szégyenlős. Ismeretes tény, hogy a városi 
gyermekek kevésbbé szégyenlősek, mint a falusi vagy tanyai 
gyermekek.

A gyermek vonzódása az érzékleti korban (az öntudat kifej
lődése előtt) semmi állandóságot sem mutat, az érzékleti benyo
mások szerint úgyszólván napról-napra, sőt pillanatról-pillanatra 
változik. Idővel (a szubjektív vonzódás korában) azonban az 
egyes személyekkel való érintkezés már bizonyos mértékig állan
dóságot teremt a gyermek vonzódásában. Állandóan vonzódik
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anyjához, dajkájához, apjához, testvéreihez vagy másokhoz, 
akikkel gyakran érintkezik. Ez az állandó vonzódás azonban nem 
értendő a szó valódi értelme szerint; mert a 3 éves gyermek 
ro onszenvet is a pillanatnyi benyomások vezérlik annyira, 

ogy kepes az anyja iránti érdeklődését egyik hónapról a másikra,
sót rovidebb idő alatt is elveszíteni. Hogy azonban a gyermek von
zódása mar ebben a korban az állandóság bizonyos fokára 
emelkedik, bizonyítja az a tény, hogy a gyermek akkor is fog
lalkozik környezete személyeivel, amikor őket nem látja, pl. 
játékai közben. A gyermek játékaiban, rajzaiban megnyilatkozik 
az o rokonszenvi érdeklődése. De éppen a játékokban és a 
rajzokban szereplő emlékképek bizonyítják, hogy a vonzódások 
állandóság a az érzékleti benyomásoktól visszamaradt tapaszta
lati képzetek hatásának köszönhető. Az állandó rokonszenvben 
az ösztönök mellett az értelmi elemek játszák a főszerepet.

Amíg a gyermek rokonszenvi érdeklődését az ösztönök, a 
szociális vonzódás, a félelem, a szociális érvényesülés vágya 
irányítják, addig ez az érzelme általános jellegű: általában fél 
minden idegen felnőttől s vonzódik minden hasonmáshoz (egyenlő 
korúhoz). Idővel a gyermeket a szociális aktivitás, az érvénye
sülésre való törekvés szociális tapasztalatok szerzésére utalja. 
Amily mértekben növekedik a gyermeknek a szociális tapasz
talatokból szerzett képzettartalma, oly mértékben igazodik a 
gyermek szociális vonzódása a külső személyek egyénisége szerint.

alogatm kezd a társai között, egyiket pajtásává teszi, másikat 
nem; sőt egyes idegen felnőttek iránt is kezd rokonszenvet 
vagy ellenszenvet érezni. A rokonszenvi érzelem ezen differen
ciálódása azon alapul, hogy a gyermekben a külső személyeknek 
az ő személyéhez való viszonyáról értékítéletek származnak.

z értékítéletekkel kapcsolatos szociális vonzódás már az öntu
datosság bizonyos fokával van felruházva. Ez a vonzódás tehát 
vaíodi rokonszenvnek, ellentéte pedig valódi ellenszenvnek 
mondható, amely érzelmek kifejlődése szintén a szociális tapasz
talatoknak tulajdonítható.

A valódi rokonszenvi érzelem alapjául szolgáló értékíté
letek eleinte zavarosak, az önző érzelmek (az érvényesülés vágya) 
által sugalmazottak s amire különösen utalni akarunk, irnpul- 
zivek. A rokonszenvi érzelmek értékítéleteinek impulzivitásán 
értjük azt, hogy azokat főleg az éppen származó külső tapasz
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falatok hozzák létre s kevésbbé a tudat emlékképei. A tudat 
pszihikai tartalmából csak később, ;iz ifjú korban állanak elő 
rokonszenvi érzelmek. A gyermekkor még nem a benső rokon- 
szenv kora.

Minthogy a tulajdonképpeni gyermekkor (8—14 év) rokon
szenvi érzelmeit a külső tapasztalatok irányítják, azért, ha a 
rokonszenvi érzelemből származó érdeklődésfolyamatokat meg 
akarjuk érteni, úgy azt kell vizsgálnunk, miféle tapasztalatok 
alkalmasak e folyamatok származtatására. Az alább közölt vizs
gálatok a rokonszenv ellentétére, az ellenszenvre is szólanak. 
Az ellenszenv kiinduló pontja ellentétes a rokonszenvével, de 
ugyanolyan erősítő tényezői vannak, mint a rokonszenvnek.

Azon külső behatások közül, amelyek a rokonszenvi érdek
lődések keletkezésének (a 8—14 éves korban) kedveznek, első 
sorban érdemelnek említést:

1. Az együttes tevékenységek. Ezek közös lelki tartalmat 
hoznak létre. Az együttes tevékenység kapcsán megegyező érzék
ietek, ugyanazon testi érzések, a hideg és meleg, az éhség és 
szomjúság, a fáradság és pihenés közös érzései, közös moz
gások, gondolatok, törekvések származnak. Fokozódik az együttes 
tevékenység hatása, ha annak mélyebb, bensőbb rugói vannak, 
pl. a közös küzdés ereje. A játszótársak között gyorsabban és 
mélyebben kifejlődik a kölcsönös rokonszenv, a pajtásság, mint 
az iskolatársak között. Az iskolatársak között is inkább a játszó
téren, kirándulásokon jön létre a rokonszenvi érdeklődés, mint 
az iskolaszobában.

A gyermek (8—14 éves) a felnőtt iránt rendesen közömbös. 
Csak akkor kezd iránta érdeklődni, ha az vele játszik, sétál, 
kirándul, csónakázik, vagy bármiféle, a gyermeknek jóleső tevé
kenységet vele együtt hajt végre. Egyik fővárosi tanítónőképző- 
intézet gyakorló elemi iskolájának egyik első osztályos, 7 éves 
tanulójában semmi érdeklődést sem tapasztaltam magam iránt. 
Egy alkalommal azonban hólabdáztam vele az udvaron, ami a 
kis leánynak igen tetszett. Ezen idő óta nem megy el mellettem, 
hogy meg ne szólítana s bizalmasan elfecsegi otthona eseményeit. 
Gödöllőn a Gyermekvédő Liga nyaralótelepének fiú* s különösen 
a leánygyermekei eleinte egy kissé idegenkedtek tőlem; azonban 
már az első kiránduláson megtörtént az összebarátkozás, ami 
a többi kirándulásokon különösen a leánygyermekeknél élénk
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rokonszenvvó fokozódott, annak ellenére, hogy a gyermekeknek, 
egy öt éves fiúcskát kivéve, szándékosan soha semmit sem vásá
roltam, őket ételneművel meg nem kínáltam.

2. A külső személyektől vagy állatoktól származó, időben 
lefolyó ingerkapcsolatok szintén előmozdítják a rokonszenvi 
érdeklődések keletkezését, A mozgó, cselekvő személy vagy állat 
inkább felkölti a gyermek érdeklődését, mint a pihenő, mozdu
latlan. Hasonlóképen az ellenszenv felébresztésére is alkalma
sabbak a mozgó és cselekvő személyek, állatok. A mozgás, 
cselekvés rokonszenvébresztő hatását fokozza a fiúgyermekeknél, 
ha abban az erő, a biztosság fejeződik ki.

A nyaralótelep fiúgyermekeinek rokonszenvét nagy mér
tékben birta egy 11 éves fiú, aki a legélénkebb, legmozgéko
nyabb volt közöttük, eleven mozgásaival, játékával, erőmutatvá
nyaival gyakran mulattatta a társait. Egy 9 éves fiúgyermek 
néha a dalával vonta magára a társai érdeklődését. Egy 14 
éves, igen fejlett fiú a maga biztosságával, nyugodtságával s 
mindenki iránt való szívességével érdemelte ki a gyermekek 
lokonszenvét. A nem eleven, csendes gyermekek kevésbbé voltak 
az érdeklődés tárgyai. A fiúknak az állatok közül a bika iránt 
támadt rokonszenvéről már szóltam (1. a 100. lapot.)

A Icán} gyermekeket a karámban heverésző borjak meg
lehetős közömbösen hagyták; de az ugrándozó, mozgolódó 
borjakkal sokáig szívesen foglalkoztak.

Egy 11 éves leánygyermek általában érdeklődött a mezei 
nyulak iránt. Egyszer az úton keresztül szaladó nyúl láttára 
kitörő öröm fogta el, kacagott, sikított. Ugyanez a leányka az 
er oben egy orrszarvú bogarat talált, felvette s a kezében tar
totta; mikor azonban a bogár mászni kezdett, nagy sikoltozásba 
tört ki s a bogarat eldobta.

b. Előmozdítják még a rokonszenvi érdeklődések keletke
zeset az esztétikai hatású érzékietek. Az esztétikai benyomás 
nemcsak az élettelen tárgyak iránti érdeklődésnek kedvez, hanem 
az élő személyek számára is biztosítja a gyermekek között az 
első rokonszenvet. Különösen a leányok rokonszenvi érdeklő
déseiben van az esztétikai érzelemnek nevezetes szerepe.

Egyik tanítónőképző-intézetben az új növendékek első 
íokonszenve az előttük ismeretlen tanulótársak iránt rendesen 
ezeknek szépsége szerint igazodott; ez a hatás nyilvánult is az
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ő ifjúsági egyesületeik választásaiban. Hogy a gödöllői nyaraló
telep leányai a kis malacok, csirkék, kutyák, borjak, cica iránt 
érdeklődtek, abban része volt nemcsak a jóindulat érzelmének 
(1. a 100. lapot), hanem az esztétikai benyomásoknak is, ami 
kitűnt az ilyesféle megjegyzéseikből: «De cukrosak, de kedve
sek, de aranjms!»

Itt említhető meg, hogy a száraz, puha, meleg test érin
tése, kellemes szag érzése előmozdítja a gyermekek rokonszenvi 
érdeklődését; ellenben hideg, nedves, érdes test és kellemetlen 
szag ellenszenvet támaszt. Részben ebből magyarázható a békák
tól, gyíkoktól, bogaraktól, férgektől való iszonyodás. Másfelől a 
gyermekeknek a macskák, kis csirkék, kis kutyák iránti von
zalma azok meleg, puha testének érintéséből is származik.

III. A rokonszenvi érdeklődés egyaránt hoz létre külső 
cselekvéseket és passzív magatartást: ügyeimet. És akár mint 
a cselekvésnek, akár mint az objektiv szemléleteknek motívuma, 
nagy hatással van a gyermek lelki életére.

A rokonszenvi érdeklődésből származó cselekvések érté
kének megítélése végett szemünk előtt kell tartanunk e cselek
vések kétféle természetét. A rokonszenvi érdeklődésekből sar- 
jadzott egyes cselekvéseknek fő jelentősége abban áll, hogy kifejezik 
a gyermek rokonszenvi érdeklődését egyes személyek iránt. 
A gyermek eszközöket keres ahhoz, hogy érintkezést hozzon 
létre azon egyén között, a kivel rokonszenvezik és a saját 
személye között. A testi és lelki érintkezésre vágyás jellemzi a 
gyermeknek a nemi érzéstől ment tiszta rokonszenvét is. Ez 
érintkezésnek haszna abban áll, hogy nemcsak kifejezi, de erő
síti, gazdagítja is a közös tudattartalmat. Továbbá kétségtelen, 
hogy van e cselekvéseknek erkölcsi vonatkozása és tartalma is. 
Ugyanis a gyermek e szimbolizáló cselekvéseit leginkább a 
felnőttekkel szemben alkalmazza; ezért mindig vegyít azokba 
valamit a hála és tisztelet érzelmeiből.

A rokonszenvi érdeklődésekből származnak azonban oly 
cselekvések is, amelyeknek érkötési célzata kimagaslik. A gyer
mek azzal, akivel rokonszenvezik, valami hasznosat, jót, kelle
mest akar tenni. Az olyan rokonszenvből származik ilyen 
cselekvés, amelynek főmotivuma a jóindulat érzelme. Innen van 
az, hogy ilyen cselekvéseket a gyermek leginkább a kisebbekkel, 
gyámoltalanokkal hajt végre.
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Az előbb jelzett cselekedeteket, t. i. a rokonszenv kifeje
zésére szolgáló működéseket, főleg a leányok között tapasztaltam. 
A nyaralótelep leánygyermekei ugyanis felügyelő tanítónőjüket 
s engemet a kirándulásainkon valósággal elhalmoztak rokon- 
szenvük nyilvánításaival. Annyi virágot szedtek és adtak kezembe, 
hogy már nem is bírtam tartani. Mikor mondtam nekik, hogy 
nem vihetem haza a sok virágot, így szóltak: «Nem baj, csak 
tessék elfogadni!» Az a virág, amit adtak, valóban szimbólum 
volt. Megelégedtek azzal, hogy kifejezzék a rokonszenvüket a 
virággal; de azzal már nem törődtek, hogy az, amit nekem 
nyújtanak, állandó gyönyörűséget, hasznot okozzon. Ők csak 
élvezni akarták a saját rokonszenvi érzésüket.

A fiúk rokonszenvi érdeklődéséből származó cselekvéseknek 
másféle eikölcsi tartalma volt. Ők alig éltek a rokonszenvi 
érdeklődésnek tiszta, hogy úgy mondjam, eszményi kifejezésével. 
Ők például a ielnőttekkel szemben a rokonszenv olyszerű kife
jezésére, miként a leányok tették, csak akkor adták magukat, 
ha eire kívülről kapták az ösztönzést. Ők is szedtek ugyan 
nekem virágot, de csak akkor, ha felügyelő tanítójuk erre figyel
meztette. Ők a rokonszenvi cselekedeteiket leginkább a kisebb 
társaikkal szemben gyakorolták; különösen az 5 éves fiúcskát 
gyámolították, gondozták, úgy, amiként azt fennebb leírtam. 
(L. a 100. lapot.) A leányoknál is előfordultak ezek a jóindu
latból származó cselekvések, de nem oly gyakran s nem oly 
bensőséggel, mint a fiúknál. A leányok azonban az ő együtt- 
létüket, egymás dalolását, csevegését, szavalatát, játékát sokkal 
több jóindulattal tudták élvezni, mint a fiúk.

A rokonszenvi érdeklődés a gyermekekben passzív maija
im tást, figyelmet is hoz létre, körülbelül oly gyakran s oly 
erővel, mint külső cselekvést, minek következtében az objektív 
iüiik i eleinek is forrásává válik. De ez a forrás a gyermek értelmi 
világában mégsem oly gazdag, mint azt a felnőtt önmagáról 
ítélve gondolja. A felnőtt korban ugyanis a rokonszenvi érdek
lődés kiterjed a kedvelt egyénnek a személyére, annak minden 
tartozékára, cselekedeteire, alkotására, életkörülményeire, ezeknek 
közeli és távoli viszonylataira, múltjára. Ha a rokonszenvi körbe 
belevesszük a történeti egyéneket is, úgy arra a meggyőződésre 
jutunk, hogy a rokonszenvből az objektiv ismereteknek óriási 
tömege származik. A gyermekkorban ellenben sokkal szűkebb
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körre szorítkoznak a rokonszenvi érdeklődésből származó szem
léletek. A gyermeknek a rokonszenvi érdeklődésből támadó 
objektív szemléletei rendesen nem terjednek túl az illető egyén 
személyén és legközelebbi viszonylatain. Mindazáltal ebben a 
korban is szereznek már a gyermekek a rokonszenvi érdeklő
désből kifolyólag becses szemléleti anyagot. Megfigyelik a kedvelt 
személy testalkotását, ruházatát, testi állapotait, éhségét, szom
júságát; lelki állapotait, hangulatait, észjárását, játékait s egyéb 
cselekvéseit. A rokonszenvi érdeklődés a gyermek lélektani meg
figyeléseinek kútforrása.

A szociális érzés.

A szociális érzés a társadalmi közösség érzése. Ez a meg
határozás az érdeklődésfolyamatokra alkalmazva: a szociális 
érdeklődés a társadalmi közösség iránti érdeklődés.. A gyermek
társadalmi érdeklődése csak lassú, fokozatos, habár nem egyen
letes fejlődés eredménye.

A gyermek a három éves korig, az öntudat kialakulásáig, 
társadalmi szempontból egy érzelemnek, az önzésnek hatása 
alatt áll. A gyermek csak az iránt érdeklődik e korban, ami az 
övé; minden egyéb szociális viszony kívül áll az ő érdeklődé
sének körén. Például: valamely társaságban a 3 éves gyermek 
egész valóját az a nehány papírdarab, az ő «villamosjegyei» 
kötik le, amelyeket a papírkosárból összeszedett s a körülötte 
levő társas élet jelenségeivel mitsem törődik. A gyermek ezen 
önzését alig enyhíti a gyermek szociális vonzódása egyes szemé
lyek iránt. Ugyanis valamely társaságban a gyermek csak annyi
ban fogadja el egyes személyek közeledését, amennyiben azok 
az ő vagyonát, pl. az előbbi esetben, az ő papirdarabkáit («villa
mosjegyeit») gyarapítják, vagy azokkal való játékában részt vesz
nek, tehát önzését elősegítik.

Az egyes felnőttek iránt való szociális vonzódásnál nagyobb 
hatása van a gyermek szociális érzelmének fejlődésére az után
zásnak. Az utánzás eleinte az önzéstől elszigetelten működik 
ugyan, de a fejlődés ösztönének olyan nagy erejével hat, miként 
az önzés. Hatása az önzéssel szemben abban áll, hogy míg az 
önzés elszigetelt lénnyé teszi a gyermeket a társaságban, addig 
az utánzás hozzákapcsolja egyes személyekhez, azokhoz, akiket 
utánoz, legalább azon időre, amíg az utánzás tart. Ezen kap
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csolat hatása lényegesen különbözik az előbb említett önző füg
gésétől, mert míg ez utóbbi nem növeli a gyermeki öntudat 
szociális taríalmát, addig az utánzás bizonyos közös tudattartal
mat létesít. Habár a kis gyermek utánzó mozgásai több személyre 
\ onatkozhatnak, ezekből mégsem származik társadalmi érdeklő
dés, csupán egyes személyek iránti vonzódás. (L. a rokonszenv- 
ről szóló fejezetet.) De az így létesült személyes kapcsolatok 
teszik az alapjat a társas érzelem kifejlődésének.

A puszta önzés korszakának, amely körülbelől az 5 éves 
korig tart, van még egy jellemző vonása, s ez abban áll, hogy 
a gyeimek a társadalomban a függés érzelménél és fényénél 
fogva passzív helyet foglal el. A gyermek a külső szociális 
hatásokkal szemben csak a vedelemre szorítkozik.

Az előbb említett éves fiúgyermektől az ő innen-onnan 
összegyűjtött papirdarabkáit (a «villamosjegyeket») egy közel 
<) é\es fiúgyermek el akarta venni. A megtámadott fiúcska a 
papírdarabokat markába szorította, a melléhez nyomta, lehajolt 
a díványra, majd az anyja ölére és egész testével elfedte a 
«villamosjegyeket» és visított. Mitsem törődött a 6 éves gyer
mek fölhívásával, aki az elrabolt «villamosjegyet» magasra 
tartván, így szólt: «Vedd el!» Ő a küzdésbe bele nem ment; 

-a küzdés gondolata iránt egyáltalán nem érdeklődött.
A gyermeket társadalmi szempontból aktiv lénnyé a szociális 

érvényesülésre való törekvés alakítja át. Ez az érvényesülés 
szembe állítja egymással az egyenlőket s kifejlődik közöttük a 
küzdelem tevékenysége. Sajátságos, hogy míg a küzdelem a 
rokonszenvi érzelmek előállásának bizonyos tekintetben gátló 
tényezője, addig a szociális érzelmek kifejlődésének általános és 
feltétlen motívuma. Ha csak két gyermek küzd is egymással 
az érvényesülés végett, a küzdelemnek szociális háttere van, 
mert abban egy szociális elv érvényesül, a nagyobb erő joga a 
kisebb felett. Azonban a gyermek csakhamar arra a tapaszta
latra jön, hogyha többedmagával küzd együtt, akkor az ő küz
delmének nagyobb sikere van, minek következtében kifejlődik 
az együttcselekvés, mint a szociális érzés alapja. Az együtt 
küzdők között önkényt elemi 1 is kifejlődik az együttérzés, a 
közös akarat, a közös gondolat, egyszóval a társas közösségnek 
bizonyos ösztönszerű megérzése, amit a két küzdő fél erejének, 
akaratának szembehelyezése könnyen öntudatossá tesz.
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A társas érvényesülés vágyának másik produktuma a ver
seny. A verseny tovább fejleszti a gyermeknek a küzdéssel meg
indult társas aktivitását. A versenynek tisztább társadalmi jellege 
van, mint a küzdésnek. A küzdés történhetik pusztán reális 
célokért, amelyekben kevés a társadalmi szempont. Ellenben a 
verseny célja mindig maga a társadalmi érvényesülés. A ver
senyzéskor a gyermek oly erőket akar produkálni, amelyek bizto
sítják az ő társadalmi elsőségét. A gyermekek versenye igen 
gyakran két egyénnek a küzdelme ugyan, de a verseny hátteré
ben ott van tényleg vagy legalább a gyermek gondolatában az 
ő társadalma. A gyermek arra gondol, hogy eggyel több, akit 
le kell győznie. A győzelem javítja a gyermek helyzetét nem
csak az ellenféllel, hanem társaival szemben is. Az elismerés 
vagy megalázás, amely a versenyt követi, mindig társadalmi 
értékű és természetű Ítélet. Mindezek a szempontok több-keve
sebb erővel és világossággal fölmerülnek a versenyzéskor a 
gyermek lelkében. Kétségtelen tehát, hogy a versenyzésből már 
bizonyos tárgyú és irányú szociális érdeklődésfolyamatok szár
maznak a gyermek lelkében. Érdeklődik mind a maga s mind 
az ő társai versenyének eredményei és lefolyása iránt, sőt maga
sabb fokon érdeklődik a versenynek ethikai tartalma, a jutalom  
iránt is. A verseny érdeklődésindító erővel és világossággal csak 
a tulajdonképeni gyermekkorban lép fel.

A küzdelem és verseny által létesült szociális élet tovább
fejlődésének nevezetes mozzanata a szervezkedés ténye. A szer
vezkedés a tömegek küzdelméből alakul ki az értelem hozzá
járulásával. Akár egyesek, akár tömegek küzdenek együtt, a 
küzdelemnek mindig van valami konkrét célja. Mihelyt az együtt 
küzdő gyermekek a célnak világos tudatára jutnak, továbbküz- 
déskor csakhamar tapasztalják, hogy a tömegben egyesek izolált 
küzdelme egyesekkel nem vezet sikerre; sőt az ilyen szabadjára 
hagyott egyéni küzdelem megnehezíti a közös cél világos kialaku
lását; de a gyermek számtalan tapasztalat alapján érzi azt is, 
hogy az egyforma cselekvésben mindig több az élvezet, mint a 
szétszórtban. Ezek a tapasztalatok és érzések arra indítják a 
gyermektársaságot, hogy a szétszórt küzdelmet szervezze.

A szervezkedés igen fontos lépés a gyermek társas életé
ben, mert tulajdonképen ez szüli meg a gyermek szociális öntuda
tát, a «mi» és a «ti» világos képzetét; ekkor látja az összekötő
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kapcsokat s az elválasztó korlátokat; tisztázza az egyesnek 
viszonyát az egészhez. Fellép a társas élet fejlődésének egy 
magasabb rendű tényezője, az egyes alkalmazkodása az egész
hez. Bizonyos, hogy ezek a gyermekszervezetek nem állandóak, 
mert minduntalan áttöri a szervezet korlátáit az egyes gyerme
keknek még mindig hatalmas önzése, önző önérvényesülése; 
de bizonyos az is, hogy az egyes már érzi a szervezet hatal
mát s tapasztalja az önzés káros következményét: a szervezet 
bukását. Az ilyen tapasztalatok arra indítják az egyest, hogy a 
közös érdeket és akaratot maga felett állónak ismerje el. Tehát, 
amiként az egyének akaratából kifejlődött a közakarat, úgy 
most már a közakarat visszahat az egyénre: a köztudat az 
egyén tudatává lesz.

A társas élet tényezőinek hatását lássuk egy példán! Példa 
gyanánt olyan játékot veszek fel, amely ösztönszerű motívumok 
alapján jött létre, természetes módon szervezkedett s tegyük 
hozzá, természetes módon is ért véget.

Budapesten a Margitkörút egy részének, az elemi iskolá
hoz közel, meglehetős magas füves partja van. Tiz gyermek 
játszott a parton, 10—12 évesek. Idő: 1907. november 25. 
A játék fejlődése három mozzanatot mutatott.

1. Az első mozzanat abból állott, hogy a gyermekek a 
partról le- és felszaladgáltak, miközben inkább a lefutást élvez
ték, mint a felszaladást. A játék semmi szervezetet sem muta
tott. Szaladgált mindenki a maga kedvére. Annyi szociális vonat
kozása mégis volt a játéknak, hogy a közösen végzett szalad
gálás fokozta a kedvet, a hangulatot. Ez az első fokozat az 
utánzás következtében jött létre a part szuggesztiv hatása alatt. 
Az egész játéknak utánzó jellege volt; egyik azt csinálta, amit 
a másik. Ez volt tehát az utánzó fokozat.

2. Ez így tartott pár percig. Egyszer csak azt látom, hogy 
két-két gyermek egymásba kapaszkodik s egyik a másikat lefelé 
húzza a parton, a másik ellenáll; az erős küzdés közben egyesek 
el is buknak. Ekkor már egy másik motívum mozgatta a játé
kot, a  küzdés ösztöne. A játék átváltozása oly gyors volt, hogy 
a részletei alig voltak kivehetők. Úgy látszott, hogy eleinte 
1—2 pár küzdött egymással, azután csakhamar az összesek 
magukévá tették a játékot. Tehát először egy párban ébredt fel 
a küzdés ösztöne valószínűleg véletlen összefogódzás követkéz-
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lében. A többibe ennek az egy párnak a példája szuggerálta a 
küzdést. Ez volt a küzdelem foka.

3. A küzdés egy darabig szervezetlenül folyt. Párok össze
jöttek, szétmentek s mindenik pár külön magáért küzdött. Éz 
a jelenet is csak pár percig tartott, de fokozódó élénkséggel s 
kiabálással. Egyszer csak azt látom, hogy a játék félbemarad s 
az összes gyerekek a part tetejére gyülekeznek s tanácskoznak. 
•Csak hangtöredékeket hallok : «Én leszek fent.» «Nem, én leszek !» 
«Jó, nem bánom.» A küzdelem szerveződött. Rövid ideig tartó 
vita után megegyeztek s a tíz gyermek két ellentétes táborra 
oszlott, fele fent, fele lent. Az alul levők egyszerre felrohantak 
s igyekeztek a fent levőket lehúzni. Ez volt a szervezés foka.

Csakhamar vége lett a játéknak, mert a dolog komolyra 
fordult. Egy erős fejlett hűt a kisebbek letepertek. Ez sértett 
önérzetből dühbe borult s egyik társát felpofozta. Ezzel az 
eseménnyel szűnt meg a játék. A fiú valószínűleg érezte elkö
vetett hibájának helytelenségét és következményét, mert szük
ségesnek látta, hogy társai előtt igazolja magát. Folyton nadrág
ját mutogatta, azt adván tette okául, hogy a nadrág besározó- 
dott. Én egyáltalán nem tudtam a piszkot felfedezni a nadrágon. 
Ebből gondolom, hogy tettének oka a sértett önérzet volt. 
Ezután a fiúk kisebb csoportokban szétoszlottak, megbeszélve 
a játék részleteit.

A gyermekeknek ezen világosan tagozódott társas játéka 
szembeötlően mutatja a három motívumnak, az utánzásnak, 
küzdésnek és szervezkedésnek fellépését, hatását és szerepét a 
gyermekek társas életében. Nyilván látszik, hogy az első két 
tényező ösztönszerűen hat, s a szervezkedés teszi öntudatossá 
a szociális érzést. Bemutatja e példa az ekkorú gyermekeknek 
túlságos nagy önzését és önérvényesülésvágyát, mint a társas 
élet állandóságának legnagyobb akadályát. Végül látjuk a példá
ból azt is, hogy a gyermek már érzi a felelősség súlyát az 
egésszel szemben. A köztudatnak már ekkor van az egyéni 
tudatra csekély visszaható ereje: vagyis van némi erkölcsi értéke.

Habár nincs itt annak helye, hogy a gyermekek társas 
életének és fejlődésének összes viszonyait, ezt az óriási témát, 
kimerítsük, mindamellett, hogy némileg is kiegészítsük a képet, 
meg kell még említenünk a gyermekek (8—15 éves kor) társas 
életének nehány különösen jellemző vonását. Szükséges ez azért
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is, hogy a gyermekek társas érdeklődését némikép érthetővé 
tegyük.

A gyermekek társulásaiban nem a belső tényezők, hanem 
a külső körülmények döntenek; különösen a hely és a helyzet 
szerint társulnak a gyermekek. Például az egy utcában lakók 
társulnak egymással s versengenek, néha valóságos háborút foly
tatnak a más utcabeliekkel. Hasonlóan összetartanak az egy 
iskolába vagy egy osztályba járók, de egyúttal versengenek is a 
más iskolába vagy más osztályba járókkal ; épp így vannak a 
falubeli gyerekek a tanyaiakkal, vagy az egyik tanyabeli gyere
kek a másik tanya nemzedékével. A vallási és nemzetiségi kü
lönbségek ebben a korban szerepelnek ugyan már a gyermekek 
társas érdeklődéseiben, de társulásaik létrejöttében irányadó motí
vumot nem képeznek. Még kevesebb hatással vannak a gyermekek 
társulásaira a társadalmi különbségek és a szak foglalkozások.

A gyermekek az ő közös tevékenységeik elé mindig konkrét 
célokat tűznek, pl. virágszedést, lepkefogást, géphajtást, fészek- 
szedést, verébvadászatot, cinegefogást, főzést, betyárfogást, lopást 
és csőszködé8t. De a leggyakoribb célja a fiúgyermekek társu
lásainak a csata. A magasabb eszmények, mint az erkölcsi 
esztétikai, vallásos és hazafias eszmék csak az ifjak társulásaiban 
szerepelnek már célok gyanánt. Az elvont eszmék a gyermekkor 
társulási érdeklődésének határán kívül esnek.

A nemi különbség fontos tényezője a társulásnak. A kis 
gyermekek együttes cselekvéseiben a fiúk és leányok minden 
megkülönböztetés nélkül vesznek részt. De a nagyobb gyermekek 
(8— 15 év) társulásaiból a leányok ki vannak zárva. A 10— 12 éves 
fiú a legnagyobb szégyennek tartaná a leányokkal való játszást, 
labdázást, futbalozást, katonásdit; ellenben dicsőségnek tartják 
a leányok játékainak elrontását. A leányokban ez az ellenszenv 
a fiúk ellen nincs meg. Sőt gyakran tapasztalni bennök a haj
landóságot, hogy a fiúk társulásaiban részt vegyenek. Hang
súlyozom, hogy 10— 14 éves leányokról van szó.

Egy gödöllő melletti tanyán az erdőben egy fiúcsapat köz 
vetlen közelében leányok telepedtek le. A fiúk elüldözték őket 
maguk mellől. A leányok egy darab idő múlva visszatértek s 
újra barátkozni kezdtek a fiúkkal. Ekkor a fiúk megtámadták, 
verték, meghajigálták őket, úgy hogy a leányok kénytelenek 
voltak menekülni s csak 400—500 lépésnyire telepedhettek le.
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A gyermekek társulásaiban fontos szerepet játszik még a 
rokonszenv érzelme is. A gyakori érintkezés közben kifejlett 
barátság egyúttal társulásokat is hoz közöttük létre, amelyeket 
az állandóság jellemez. A társulók közötti személyes rokonszenv 
erkölcsi vonásokat, tartalmat kölcsönöz a gyermekek társas 
életének. Erkölcsi kötelességüknek tartják az ilyenek az egy
máson való segítséget, amely az önfeláldozásig megy.

Ami most már magukat az érdeklődés folyamat okát külö
nösen illeti, szociális érdeklődésről a szó szoros értelmében 
csak akkor lehet szó, amikor a gyermek szociális öntudata kifej
lődött, mert csak ekkorra fejlődik ki a gyermek szintetikus 
elméje és szociális érzéke annyira, hogy a szociális élet egyes 
jelenségeit egybefoglalóan felfogni s hatásukat önmagán egysé
gesen megérezni képes. Ez a mozzanat rendesen a gyermek
korba való lépés idején, a 8 éves kor körül következik be; a 
közérzés akkorra alakul ki. A kisded korban, mint láttuk, az 
együttcselekvéseknek és versenyeknek csak bizonyos ösztönszerü 
hatásáról lehet beszélni. Csak a gyermekkorban fejlődik ki a gyer
mekben az érdeklődés a saját maga, a más gyermekek és a fel
nőnek társas életének jelenségei iránt. Lássuk ezeket egyenként,

A három érdeklődésirány közül a legerősebb a gyermek 
érdeklődése a saját társas életének jelenségei iránt, ami termé
szetes, mert a saját társas cselekményeiben közvetlenül, szub- 
jektive érdekelt fél. Sőt az érdeklődés motívumai között talán 
nincs egy sem, amely oly mértékben lekötné a gyermek lényét, 
mint az ő társas tevékenységei. Könnyen meggyőződhetik erről 
az, aki egy-egy gyermekcsapat társas játékát megfigyeli. Már 
messziről hallja az ember az élénk lármát, hangos kiabálást, 
amely a gyermekek társaságát jellemzi. Közel érve pedig tapasz
talhatjuk azt a rendkívüli érdeklődést, amellyel játékuknak min
den legkisebb mozzanatát kisérik, «Ide a labdával!» «Dobd ki!» 
«Nekem dobd!» «Hamar, szaladj !» «Ne menj ki! Gyere vissza!» 
«Bukjál le !» «Szorítsd!» «Megvan ! Éljen !» Ilyen kiabálások hang
zanak, pl. labdajáték alkalmával. A gyermek sem hall sem lát 
egyebet, mint az ő társas játékát. Egész világa az a kis kör, 
amelyben az ö cselekvése folyik; egyébbel nem törődik. Ez 
valósággal egy kis elszigetelt társadalom a nagy társadalomban.

Ha az utcákon, tereken járunk-kelünk, minduntalan talál
kozunk játszó gyermekcsapatokkal. A felnőttek közömbösen halad

at gyermek érdeklődésének lélektana. ^
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nak el mellettük, észre sem veszik őket, a felnőtteket nem érdekli 
a kicsinyek játékűzése. Egészen másként viselkednek a gyerme
kek a játszó csapatokkal szemben. Már a harmadik utcából 
meghallják lármájukat s messziről fölfedezik a játszó gyermek- 
csoportot. Hozzájuk érve, nem tud az idegen gyermek anélkül 
tovább menni, hogy egy kicsit meg ne nézze, mit csinálnak a 
gyerekek. Valami húzza őt, aminek nem tud ellenállni. Csak
hamar elkezd bekéredzkedni a játékba, vagy erőszakosan köve
teli a beállást s csak, mikor már kijátszotta magát, megy tovább 
dolgára. Ilyen a gyermek magaviseleté a gyermektársaságokkal 
szemben. Szociális érzéke már megvan, de az érzések szabá
lyozatlanok, szabadon nyilatkozók s a társas játék ingere ellen
állhatatlan erejű érdeklődést támaszt lelkében; s a gyermeknek 
érdeklődése a más gyermekek, társas cselekményei iránt még 
több igazsággal bizonyítja a gyermek szociális érdeklődésének 
erejét, mint a saját társas cselekménye iránt való figyelme, 
mert több benne az objektiv tartalom. Ez az oka annak, hogy 
a fenti jelenet az utcákoD, tereken mindenféle formában mind
untalan ismétlődik.

Csak figyeljük meg s látni fogjuk, hogy így télen pl. 
3 gyerek összeáll s elkezd «jeget csinálni»; pár pillanat múlva 
azt vesszük észre, hogy nem hárman vannak, hanem sokan: 
egy részük csak áll és néz, a többi már csuszkái; majd ezek 
is bátorságot kapnak s beállanak a sorba. Érdekes, hogy a 
gyermekek rendesen nem bánják a jövevények betolakodását, 
mert minél többen vannak, annál vígabban megy a dolog.

Érdekes a jövevények szerepe a gyermekek zárt szervezetű 
társas játékaiban, egyes labdajátékokban, mint a kis és nagy 
métában, a futbalban. Ezek ott lábatlankodnak a játékosok körül 
s feszült figyelemmel, egyúttal irigységgel kisérik a játék mozza
natait, a labda futását. Nem juthatnak be a játékba, de egész 
törekvésük odairányul, hogy valami módon jusson belőle nekik 
is. Az övéké a félre guruló labda. Ezt elfogják s visszaadják 
vagy behajítják vagy rúgnak rajta egy-kettőt. Igen sok gyer
mektársaságot láttam már, amely nem veszi ezt sérelemnek, 
egész természetesnek találja. A gyermektársadalomnak egészen 
sajátságos képe van, amely elütő a felnőttekétől: a kiforrat
lanság jegyeit hordja magán.

Nem kevésbbé érdekes vonások vannak a gyermek érdeklő-
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désében a felnőttek társadalma életjelenségei iránt. Míg a gyer
meknek a gyermekek társas élete iránt nyilvánuló érdeklődésé
ről azt mondhatjuk, hogy azt ezen életnek minden jelensége 
érdekli, addig a felnőttek társadalmi életével szemben nem 
állíthatjuk ezt. Annyi igaz ugyan, hogy a felnőttek társadalmá
nak jelenségei általában élénken érdeklik a gyermekeket, de a 
különböző jelenségek nem egyenlő mértékben.

A felnőttek társadalmának főleg azon jelenségei érdeklik 
a gyermeket, amelyek elegendő érzékleti anyagot szolgáltatnak, 
tehát a nagy külsőségekkel összekötött jelenségek. Ilyenek az utcai 
csoportosulások, menetek, vásárok, sportversenyek, komédiák, 
civakodások, katonai gyakorlatok, parádék. Ellenben pusztán az 
elmét foglalkodtató jelenségek, a gyűlések, értekezletek, ünne
pélyek, bármily érdekesek és fontosak is azok a felnőttekre 
nézve, ha csupán szónoklatokból állanak, unalmasak a gyer
meknek. A 12 éves gyermek a bandával elvonuló katonaságot 
nem cserélné el a tudományos akadémia összes gyűléseiért.

Érdeklik továbbá a gyermekeket a felnőttek társadalmi 
életének azon jelenségei, amelyek képzeletét foglalkoztatják. Ilye
nek a nagy küzdelmet kifejező események, egyesek vagy tömegek 
küzdelmei, akár erkölcsös, akár bűnös cselekedeteket foglaljanak 
magukban. Ilyenek a háborúk, nagyobbszabású bűnesetek, ki
végzések, rémdrámák, öngyilkosságok, hires korcsmái verekedé
sek. Hogy a gyermeket a nagy társadalmi életből leginkább a 
küzdelmek érdeklik, bizonyítja az a példa is, hogy az iskolai 
életből a gyermek a maga játékaiban többnyire csak a büntető 
tanitót utánozza. Ennek oka, hogy a gyermek társadalmi fel
fogásába leginkább a küzdelmek illenek bele s ezek az esemé
nyek alkalmasak az ő képzeletét élénk működésre ragadni. 
A képzeletre ható erő arra indítja a gyermekeket, hogy az ilyen 
eseményeket társas játékaikba foglalják. A gyermekek társas 
játékai hű tükrei a nagy társadalom iránti érdeklődésüknek. Ők 
rendesen a világ szenzációs eseményeit játszák el társaságaik
ban. Az eseményeket játék közben a maguk társadalmi felfogása 
szerint egyszerűsítik, képzeletükkel átalakítják, kiszínezik, meg
jelenítik s a jeleneteket egy hős körül csoportosítják, egyszóval 
drámatizálják. A leányok igen gyakran a családi élet jeleneteit 
adják elő játékaikban.

Az eddig tárgyalt esetekben a szociális érzelem közvetlenül
8*
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hozta létre az érdeklődést, vagyis közvetlen ok gyanánt szere
pelt. Származnak azonban a gyermek életében oly szociális érdek
lődések, amelyekben a folyamatot más motívum hozta létre; a szo
ciális érzelem csak mint másodlagos ok szerepel. Ez esetekben az 
utólag életre kelt szociális érzelem csak mint a más ok által tá
masztott érdeklődés erősítője és fejlesztője hat. Ez a hatás azon 
a törvényen alapul, hogy az együttműködés növeli az érzelmet.

Gödöllőn az utcán egy 8 éves fiú elkezd forogni. Ekköz- 
ben odakiáltja társának: a Gyere szédülni In Miért kívánta ezt? 
Mert az együtt szédülés több élvezetet nyújt, mint az egymagá
ban való szédülés. Valóban szükséges volna kikutatni, hogy az 
együttcselekvés az összeadás, a szorzás vagy hatványozás műve
lete szerint fokozza-e az érzelmet. Az ily törvény a néplélek
tannak alapvető törvénye lenne.

A szociális érdeklődésnek másodlagos származású formája 
elöfordúl a szociális érzés ösztönszerű és öntudatos fokán, az 
emberi élet minden korában. A különbség a gyermeki és a 
felnőtt kor ezen fajtájú életjelensége között legföljebb az, hogy 
a gyermeki korban az együttcselekvés vonzó ereje főleg a külső 
cselekvésekben van meg; a felnőtt korban pedig a belső lélek- 
folyamatokat tartja hatalmában.

A gödöllői nyaralótelep fiú- és leánygyermekei között mind
untalan lehetett tapasztalni az együttcselekvés, illetve a szociális 
érzés órdeklődésfokozó hatását. A fiúk lepkefogása akkor ment 
élénken, mikor mindnyájan űzték. A leányok virágszedésének 
élénkségét is fokozta a közös cselekvés. Általában, ha az egyik 
gyermek elkezdett valamit csinálni, a többi is utána csinálta, 
anélkül, hogy a cselekvés okának utána jártak volna. Ha egy 
gyermek valamit szemlélni kezdett, a többi is csatlakozott. 
A nagyobb feladatokhoz mindenkor társultak. A fiúgyermekek 
egy távolabbi tó megtekintéséhez együtt mentek el. Ha együtt 
voltak a gyermekek, cselekvésükhez rendesen többes számot 
használtak: «Hajtsuk a gépet!» «Adjunk neki enni!» «Tépjünk 
füvet!» «Menjünk!» stb.

Ha észleljük a gyermekeknek együttcselekvésre indító 
ösztönét, úgy felismerhető az a törekvésük is, hogy az együtt
cselekvés keretében az egyén cselekvését korlátozzák, szabá
lyozzák. Egy 9 óves iskolás leányka oda szól társához: «Gyere 
rajzolni!» Mind a ketten a tábla elé állanak krétával. De az
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első leányka a rajzolgatás megkezdése előtt egy vonást húz a 
tábla közepén felülről lefelé, ezzel a kijelentéssel: «Ez a te 
feled! Ez az enyém!» Az egyén tevékenységének ez a szabályo
zása azonban korántsem a munkafelosztásnak, hanem az együtt- 
tevékenység jogi szabályozásának jelensége.

A társas érdeklődés legfőbb hatása a gyermekre abban áll, 
hogy előkészíti a jövendő társadalmi életre. Ebben a tekintet
ben nem versenyezhet vele az oktatás, mert a társas élet köz
vetlen indít a társas cselekedetekre. A társas érdeklődés a leg
fontosabb tényezője a gyermek «társadalmulásának». A társas 
érdeklődésnek másik nagy fontosságú hatása az erkölcsiség fej
lesztésében áll, mert a gyermekek társas életében már az összes 
erkölcsi viszonyok előfordulnak valamelyes egyszerű, primitiv 
formában. A társas életnek az erkölcsi hatásával sem verse
nyezhet az elméleti oktatás; mert a társas életben a keletkező 
erkölcsi érzelem azonnal cselekvéssé változik. A gyermektársaság 
hathat erkölcsileg helyes vagy helytelen irányban. Ez a hatás 
teljesen esetleges; függ a gyermektársaság vezéreitől, egyes 
egyéneitől s a külső körülményektől, tehát a környező társada
lomtól és attól, hogy mit ragad ki éppen az a gyermekcsapat a 
nagy társadalom életéből. A gyermektársaság nevelheti a gyer
meket jóvá vagy gonosszá. Ezért sehol sincs annyi szükség 
a helyes nevelői beavatkozásra, mint a gyermek társas életének 
fejlesztésében.

4. K épzettartalom .

Eddigi tárgyalásaink során többször kimutattuk, hogy a 
külső ingerek csak az esetben képesek érdeklődésfolyamatot 
gerjeszteni, ha nyomukban belső mozgalmasság jár. Ez a belső 
mozgalmasság kétféle elemekből ú. m. érzelmi és értelmi (kép- 
zeti) elemekből áll. Az elemek e kétféle nemének egymáshoz 
való viszonya a fejlődés korszakai szerint külömbözö. A szellemi 
élet kezdetén az érzelmi állapotok, indulatok uralkodnak a gyer
mek lelki folyamataiban 8 az értelmi elemek csak homályos 
tényezőkként szerepelnek. Idővel azonban az érzékleti elemek 
mind világosabban érvényesülnek a hangulatokban. Amint pedig 
a gyermek öntudata kifejlődik s a saját énjét szembehelyezi a 
külvilággal, akkor fellép benne az abszolút akarat a maga teljes 
korlátlanságában. Ez az abszolút akarat azonban a 3—7 éves



korban éppen a külső érvényesülés lehetetlenségénél fogva 
inkább befelé, mint kifelé irányuló tevékenységben nyilvánul. 
A gyermeknek ezen belső tevékenységét az érzelmek ereje in
dítja meg és irányítja, az érdeklődésfolyamatokat is ezek uralják. 
Ezen hangulatfolyamatokban már élénk és világos érzetek és 
képzetkapcsolatok is szerepelnek, de a tevékenységi s érdeklő
dési folyamatok irányát és tartalmát még mindig nem az ér
telmi, hanem az érzelmi elemek szabják meg. Pl., amikor az 5 
éves gyermek az utcai lámpásnak katonásan szalutál, akkor az 
ő érdeklődése és cselekvése a lámpással szemben nem a külső 
érzéklet természetéből, hanem az ő szubjektív állapotából, han
gulatából származik. (Magát katonának képzeli s maga körül 
mindent, a lámpást is katonának nézi.)

Idővel a gyermek öntudata közelebbi viszonyba lép a 
külvilággal, minek következménye az akarat expanzív erejének 
gyarapodása s ezzel együtt az abszolút akarat korlátozása. A gyer
mek hatni akar a külvilágra közvetlenül s fokozott mértékben, 
de tapasztalja is a cselekvés útjába álló kedvező és kedvezőtlen 
köiülményeket, vagyis megismeri az eszközöket és akadályokat. 
A gyermek ezen törekvései és tapasztalatai következtében mind
inkább elkülönülnek egymástól a cselekvés és a megismerés 
folyamatai, amelyek azelőtt egy egységes folyamatnak egyes 
mozzanatai gyanánt szerepeltek. Akár a megismerésben, akár a 
külső cselekvésekben az értelmi elemek (t. i. a külső érzékietek 
és az emlékezetfolyamatok) a szubjektív folyamatok keretében 
oly erővel érvényesülnek, hogy a cselekvések és az érdeklődés
folyamatok irányát és tartalmát rendesen ezek szabják meg. 
A szubjektív és objektiv lelki elemek ezen egyensúlyi viszonya 
a &—15 éves korban mutatkozik.

Ha tehát a cselekvéseket és érdeklődésfolyamatokat erők 
eredője gyanánt fogjuk fel, akkor az eredő létrehozásában a két 
fő komponens, a szubjektív és objektiv elemek, általában s 
egészben véve — a tulajdonképpeni gyermekkorban — egyenlő 
mennyiségek gyanánt szerepelnek. A megelőző fejezetekben ezen 
ható erők egyensúlyi viszonyait részletesen fejtegettük. E feje
zetben az elemzés műveletében tovább akarunk menni, vizs
gálni akarjuk maguknak az objektiv elemeknek, t. i. az érzék
ieteknek és képzetkapcsolatoknak egymás között való egyensúlyi 
viszonyát az érdeklődésfolyamatokban.
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Az értelmi elemek egyensúlyi viszonyában kétféle eset 
lehetséges. Az egyik eset, hogy az érdeklődésfolyamatokban a 
vezető szerepet a külső érzékietek viszik; illetőleg a külső érzék
ietek kapcsolatai és változásai szerint lépnek fel és sorakoznak 
a belső, — érzelmi motívumok. A gyermekkorban ez a gyakoribb 
eset. Azonban előfordulnak a gyermekkorban olyan esetek is, 
amikor a tárgyak iránt való érdeklődésben a vezető, irányító 
szerepet az emlékezeti kéjizetkapesoIátok veszik át. A külső 
érzékieteknek érdeklődéskeltő és irányító hatását már taglaltuk; 
a következőkben azon hatásokról lesz szó, amelyeket az érdek
lődés folyamataira az emlékezeti képzetkapcsolatok fejtenek ki.

1. Az ismerettartalomnak érdeklődésirányító hatásáról első 
szabályként a következőt állapíthatjuk meg: egyenlő erősségű és 
természetű ingerek közül, pl. a csupa térbeli ingerkapcsolatok kö
zül a gyermek érdeklődése azon külső hatások iránt ébred fel, 
amelyekre vonatkozólag a gyermeknek a legtöbb ismerete ran.

Az ismerettartalom ezen irányító hatásának szembeötlő 
példáját észleltem a leányoknak egyik kirándulásán. Az utunkba 
eső falu mellett egy szérűn az emberek gabonát rostáltak. 
A gyermekeket igen érdekelte a rostálás s a gép maga. Sokáig 
nézegették a gépet s foglalkoztak körülötte. Hazafelé útba 
ejtettünk egy tanyát, a melynek szérűjén cséplőgép volt fel
állítva a gabonacsépelés végett. Délre érkeztünk oda, amikor 
munkaszünet volt s az összes gépek állottak, az emberek a 
szérűtől 40—50 lépésnyire tanyáztak s ebédfőzéssel foglalkoztak. 
Egy darabig nézdegéltük az ebédhez készülő munkásokat, azután 
a szérű felé indultunk. Habár nem dolgoztak a gépek, mégis 
meg akartam mutatni a gyermekeknek, milyen egy nagyobb 
tanya szérűje s különösen a cséplőgépet akartam velük megis
mertetni. A szérű bejáratánál volt a cséplőgép a gőzgéppel s 
kissé távolabb, 30—40 lépésnyire egy gabonarosta hevert. Éppen 
a cséplőgép és a gőzgép között mentünk be a szérűre, ahol 
azután az a meglepetés várt reám, hogy a gyermekek rá sem 
hederítettek a cséplőgépre, hanem egyenesen a gabonarostának 
tartottak s nagy érdeklődéssel foglalkoztak vele hosszú ideig. 
Ez a magatartása a gyermekeknek azért lepett meg, mert vár
tam, hogy őket a cséplőgép fogja érdekelni újdonságánál, nagy 
arányainál s érdekes szerkezeténél fogva. Hogy a gyermekeket 
minden tétovázás nélkül mégis a rosta vonzotta magához, ennek
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nem lehetett más oka, hogy a rostával az imént töltöttek kelle
mes negyedórát s most felébredtek bennük az előbbi kellemes 
időtöltés emlékei s ezek irányították figyelmöket. A dolog tehát lélek
tanilag a következőleg á ll: a gyermekeket a szérűn csupa egyidejű, 
térbeli vagyis ugyanazon természetű érzékleti kapcsolatok érték; 
az érzékleti hatás intenzitása között nagy külömbség nem volt; 
de külömbség volt azon emlékezeti képzetkapcsolatok között, 
amelyeket a külömböző tárgyak a gyermekek lelkében felidéztek 
s a gyermekek érdeklődése azon tárgy felé fordult, amely ezt a 
belső mozgalmasságot létrehozta.

Szintén a leányokkal tett egyik kiránduláson történt, hogy 
a leányok közömbösen haladtak el egy levágott fatörzs mellett, 
semmi érdeklődést sem mutattak iránta. Azonban felhívtam rá 
figyelmöket és megszámláltam évgyűrűit, miből megtudták, hogy 
hány éves a fa. A leányok érdeklődve nézték ezt a műveletet, 
amely nekik új volt. Történt, hogy egy másik kiránduláson 
szintén utunkba akadt egy levágott fatörzs. Élénk figyelemmel 
kisértem a hatást. Amit vártam, bekövetkezett; a leányok ser
kentés nélkül, maguktól szaladtak a fatörzshöz, tanakodni 
kezdtek a fatörzs életkorán és számlálgatták az évgyűrűket. 
Kétségtelen dolog, hogy ebben az esetben is a leányok érdek
lődésének főtényezője nem a külső érzékietek voltak, hanem a 
tárgyról szerzett tapasztalat, vagyis az érzékietek által megin
dított emlékezeti képzetkapcsolat.

A fiúk érdeklődése is mutatott hasonló tüneteket. A növé
nyek iránti érdeklődésüket általában jellemezte, hogy (az eszté
tikai hatású növényeket leszámítva) csak az ismert növények 
iránt érdeklődtek. Például: a veteményekre az első kirándu
lásokon mesterséggel kellett irányítanom a figyelmöket. De az 
utolsó kirándulásokon ők maguk intéztek hozzám ilyen kérdé
seket: «Plgy-e ez krumpli?» «Ez paradicsom?» Hasonló hatást 
tapasztaltam 11 éves unokaöcsémen, akinek a virágtartóból kivett 
kankalin alkotását megmagyaráztam. A fiú a virág alkotását 
«gyönyörű szépnek» találta. A legközelebbi kiránduláson már 
mohón kereste és gyűjtötte a kankalint. De ugyanekkor mellőzte 
a héricset, amelynek alkotása pedig nem kevésbbé szép és érdekes. 
Én azonban vittem haza héricset s otthon megmagyaráztam 
alkotását. A következő kiránduláson már a hérics lett a gyermek 
érdeklődésének középpontja.
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2. Régi megfigyelés, hogy teljesen ismerete* tárgyak érdek
lődést nem támasztanak. Ugyanis ha új ingerek ismétlődnek, 
az új benyomások érzelemkeltó hatása az első ismétléseknél 
növekszik ugyan, de többszöri ismétlés esetén fokozatosan 
csökken, végre az ingerek egészen elveszítik vonzó hatásukat. 
Ha azonban egy teljesen ismert tárgy ingercsoportjába új inger 
vegyül, alkar ez az új ingerület érdeklődést kelt. Ennek oka, 
hogy az új benyomás megzavarja egy bizonyos képzetcsoport 
megszokott kapcsolatát. Az illető képzetcsoport rendje felbomlik, 
amely benső körülménnyel szemben az öntudat igyekszik vissza
állítani a rendet. Ebből a törekvésből belső mozgalmasság, 
érzelmi és képzeti tevékenység támad, a mi pedig külsőleg az 
érdeklődésben nyilvánul meg. Ezen belső mozgalmasság (érdek
lődés) mindaddig tart, amíg az új érzet apperceptiója teljesen 
végbe nem ment s a rend ismét helyre nem állott. Megjegy
zendő, hogy azért, mert a gyermek az egész régi képzetcsoportot 
viszonyítja az új benyomáshoz, az érdeklődése nemcsak az új 
benyomásra terjed ki, hanem az egész tárgyra is. Természete
sen, az érdeklődés középpontjában az új benyomás van, a légi 
képzetcsoport mozgalmai pedig a háttérben folynak le.

Egyik puszta udvarán szekerek állottak sorjában. A fiú
gyermekek a szekereket teljesen ismert tárgyaknak vélték, azért 
azokra ügyet sem vetettek. Azonban felhívtam a figyelmüket a 
lőcsre. A legtöbb gyermekre nézve a lőcs teljesen új dolognak 
tűnt fel. Ez az új tárgy felköltötte az érdeklődésüket. Körül
állták a szekeret s nézegették annak négy lőcsét. Megkérdezték 
a lőcs célját és érdeklődve vizsgálták, hogyan van hozzá illesztve 
a lőcs a szekér oldalához és a tengelyéhez.

A gyermekek Gödöllőhelységben s a környékén számos 
gémes kútat lá ttak ; ezért a gémes kút iránt való érdeklődésük 
lassankint egészen megszűnt. Történt, hogy a lányokkal tett 
egyik kirándulásunkon még a helységben egy gémes kúthoz 
értünk. Természetesen, a kút nem érdekelte őket. Azonban a 
tanítónő a kútba nézett. Erre a példára a gyermekek is a kút 
köré gyülekeztek. Ebben a kútban belől a kávára egy deszka 
volt erősítve, amely arra szolgált, hogy az emberek arra állva 
húzzák fel a vedret. A gyermekek ilyenféle alkotó részt még 
nem láttak a kútban. Érdeklődni kezdtek iránta. Megállapítot
tá k : «A kút oldalán deszka van!» Azután tanakodni kezdtek:
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«Mire való az?.> «Nem esnek le róla az emberek? Nem esnek 
a kútba?» Mikor pedig kielégtilt a tudásvágyuk, akkor meg
szűnt az érdeklődésük.

A gödöllői Öreghegyre mélyút vezet fel két meredek homok
fal között. A leánygyermekeket a két függőleges homokfal nem 
érdekelte. Azonban egy helyen, ahol a homokfal erre alkalmas 
volt, a homokba számos nagy betű volt karcolva. Ez feltűnt a 
leányoknak; olvasgatni kezdték a betűket s a homokfal iránt 
is érdeklődtek; így beszélgettek: «Kemény?» «Nem, puha!» 
«Lehet bele karcolni?» stb. Ebben az esetben nem valami új 
tárgy, hanem ismert, közönséges dolgoknak (irás és homokfal) 
szokatlan kapcsolata hozta létre az érdeklődést.

Iía azonban a gyermekek az új benyomást appercipiálni 
nem tudják, úgy a megindult érdeklődés csakhamar fennakad, 
sőt teljesen el is enyészik. Egyik puszta udvarán történt a fiú
gyermekekkel, hogy figyelmük az ott heverésző hegyi ekék felé 
fordult. Minthogy azonban ezeknek kissé komplikált vasszerke
zetéről semmi felvilágosítást nem kaptak, különben is felületes 
éideklődésük pár pillanat múlva megszűnt.

.>. Hogy a képzetfolyamatok érdeklődést támasszanak, ahhoz 
nem elegendő azoknak puszta értelmi tartalma, hanem szüksé
ges érzelmi elemek jelenléte is. Harmadik tételünk tehát: az 
ismerettartalmai; közül azoknak ran érdeklődéskeltő hálásuk, 
amely élhez érzelmi elemeic csatlakoznak s ez a hatásuk annál 
nagyobb, minél erősebb az érzelmi tartalom.

Ezt észleltem mind a fiúk, mind a leányok öreghegjn 
kirándulásán. Az esztétikai érdeklődésről szóló fejezetben már 
leíitam, hogy az Öreghegyről nyíló kilátás a maga egészében 
nem hatott sem a fiúkra, sem a leányokra; csak a vidék egyes 
pontjainak fekvése iránt érdeklődtek. Érdekes volt megfigyelni, 
hogy mely pontok iránt érdeklődtek és melyek iránt nem. 
A fiúk első sorban azt a helyet keresték, ahol laktak, azután 
azon helyeket, amelyekre már kirándultak, a haraszti-tanyát, a 
fezentjakab-pusztát, Bessenyőt, Isaszeget; ellenben nem érdek
lődtek sem a királyi kastély, sem a vasúti állomás iránt, pedig 
szembeötlő pontjai voltak a kilátásnak. A leányok érdeklődése, 
mint az idézett fejezetben leírtam, még szükebb körre szorít
kozott, amennyiben csak a lakóházuk iránt érdeklődtek, ellenben 
a tanítónő figyelmeztetései sem voltak képesek figyelműket a
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királyi kastélyra terelni. A gyermekek a lakóházak s a kirán
duló helyük fekvése iránt, kétségtelenül, azért érdeklődtek, mert 
őket hozzájuk kedves emlékek fűzték; a töhbi pontok emlékei 
közömbösek voltak nekik.

Ezen fejezet 1. pontjában felhozott esetek legtöbbje olyan, 
amelyben az emlókezetfolyamat az érdeklődés irányító erejét a 
hozzája fűződő hangulatnak köszöni. Említettük, hogy mikor a 
leányok egyik kirándulásunkon másodízben bukkantak gabona
rostára, feltűnő módon nyilvánult iránta az érdeklődésük. Mon
dottuk azt is, hogy ezen irányító hatást az első gabonarosta 
emlékképe hozta létre. Ezt az adatot most kiegészítjük azzal, 
hogy már a gabonarostának első szemlélete nagy élvezetet szer
zett a gyermekeknek. Igen tetszett nekik a gabonarosta műkö
dése közben lefolyó eleven mozgás: a gépnek a hajtása, a 
rosták zakatoló mozgása, a garat feltöltögetése, a tiszta szemek, 
a polyva, az ocsu kiömlése, ezeknek ellapátolása. Ezek az élénk 
hatások érzelmeiket is felgerjesztették. Tehát akkor, amikor a 
gyermekek a másik rostát meglátván, feléje siettek, az előbbi 
kép élvezésének vágya nyilvánult meg érdeklődésükben. Hogy 
ez az érzés mozgatta érdeklődésöket, bizonyítja, hogy nem elé
gedtek meg a rosta passzív szemléletével, hanem hajtani kezdték 
azt, szemeket szórtak a garatba és kirostálták.

Hasonlóképen a fatörzs iránti érdeklődést is az első alka
lommal keletkezett élénk érdeklődés érzelmének emlékezete, s 
az ebből származó vágy táplálta, hogy a fatörzs évgyűrűit meg
számlálják.

Ez adatok bizonyítják, hogy akkor, amikor az emlékezet
folyamatok fölgerjesztik az érdeklődést külső tárgyak iránt, 
akkor az a vágy működik a gyermekben, hogy gondolatban vagy 
valósággal is megismételje a már tapasztalt élvezetet.

4. Mig a felnőttek természetes szemléleteit a képzetek 
logikai kapcsolatai vezetik, addig a gyermekek szemléleteiben 
inkább a külső ingerek kapcsolatai hatnak irányítólag. Mindaz- 
által már a gyermekkorban látjuk ösztönszerűen hatni az elme
működések logikai formáit a természetes szemléletekben. Már a 
gyermekkorban is mutatkoznak a fogalomtartalom jegyei között 
bizonyos állandó logikai kapcsolatok. Lássuk most ezen logikai 
kapcsolatoknak irányító hatását az érdeklődésre.

A logikai formák hatása a gyermek kérdezősködéseiben
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nyilvánul meg. Mikor a gyermek kérdezősködik, akkor tűnik 
ki, miként következtet az érzékelt jegyekből a nem érzékeitekre. 
A gyermek több-kevesebb öntudatossággal törekszik az isme
retlen megismerésére. Az ismeretlen megismerésének műveletét 
külső ingerek indítják ugyan meg, de logikai formák vezetik. 
A gyermek kérdezősködéseiben s a megismerést kisérő meg- 
jegyzéseiben a következő logikai kapcsolatok nyilvánulnak m eg:

tárgy és cél; 
tárgy és név; 
tárgy és faji fogalom; 
tárgy és anyag; 
tárgy és ok.

Ezek a kapcsolatok a g}'ermek logikailag lefolyó szemlé
leteinek vezető motívumai. Mielőtt azonban az egyes kapcsolatok 
részletes tárgyalásába kezdenénk, szükségesnek véljük az ezen 
kapcsolatok szerint származó szemléleteknek egy általános voná
sát feljegyezni. Ez a vonás egyúttal megjelöli a gyermek és a 
művelt felnőtt szemléletei közötti egyik különbséget. Míg a fel
nőtt ember szemléleteit a logikai kapcsolatok egy-egy egységes 
fogalommá fűzik össze; addig a gyermek szemléleteiben ezek a 
logikai kapcsolatok izoláltan működnek. A gyermek ritkán ter
jeszti ki figyelmét a fent jelzett összes viszonyokra: tárgy és 
cél, tárgy és név stb., hanem megelégszik, hogy azok egyikét 
vagy másikat, ritkán egyszerre többjét ismeri meg.

Kétségtelen dolog, hogy a gyermeki elme szintétikcd tevé
kenységében is előfordulnak nagyobb összefoglalások, egymás 
alá rendelések, fő- és mellékszempontok megkülömböztetése. 
Csakhogy : míg a felnőttben ezen egymás alá rendeléseket logikai 
szempontok vezérlik, addig a gyermek érdeklődésében az érzelmi 
motívumok hozzák azokat létre. Bizonyítja ezt egy eset:

A fiúk egyik kirándulásán nagy heretábla mellett mentünk 
el, amelyen kaszálógéppel kaszálták a herét. A gépet két ló 
húzta és egy ember, a gépen ülve, igazgatta azt. A gyermekek 
észrevették a gépet, s iránta, mint teljes újdonság iránt, fel
ébredt az érdeklődésük. Letértünk az útról a táblára s a gép 
után menve, néztük annak működését. Ugyanekkor észrevették 
a gyermekek, hogy a táblántúli dülő-uton vadász közeledik, 
aki két kutyájának idomításával foglalkozott. A gyermekeket igen
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érdekelte a vadász művelete, de azért tovább követték a gépet. 
A két érdeklődésfolyamat kapcsolat nélkül haladt egymás mellett 
lelkűkben. Azonban az történt, hogy a vadász hozzánk csatla
kozott, mert tudni akarta, hogy a kaszálógép nem sérti-e meg 
a herében elrejtőzött nyulakat és szárnyas vadakat. Kutyáit 
a gép elé állította és űzette velők a vadakat. A fiúk érdeklő
désének berendezése azonnal megváltozott. A kaszálógép elé 
állottak ők is és hajtották a vadakat. Ezentúl is ügyeltek ugyan a 
kaszálógép működésére, de csak mellékesen, a vadak érdekében; 
az ő érdeklődésük fő tárgya a vadak hajtása lett. Létre jött 
tehát az ő két érdeklődésfolyamatuk összekapcsolása és egymás 
alá helyezése. De ezen egymás alá rendelés nem logikai, hanem 
érzelmi alapon történt. Az erősebb érzelmi hatású érdeklődés 
föléje helyezkedett a másiknak. A felnőtt ember érdeklődés
folyamatainak egymás alá rendelésében szintén szerepet játszanak 
ugyan az érzelmi hatások, de e műveletben a logikai szempon
toknak mégis nagyobb szerepük van, mint a gyermeknek. A fenti 
esetben a gazdának az érdeklődését valószínűleg a haszon logikai 
egybevetése irányította volna, pl. a herekaszálás iránt érdeklő
dött volna első sorban, még talán abban az esetben is, ha 
máskülönben szenvedélyes vadász.

Ami pedig a gyermek analitikai tevékenységét illeti, a 
szemléletek részletezésébe befolynak mind az érzelmi, mind az 
értelmi motívumok. Tapasztalás szerint csak a középfokú érzel
mek hatnak kedvezően az elemező elmeműködésekre. A heves 
érzelmek rendesen erős külső tevékenységet váltanak ki, amely 
az elme belső tevékenységét megakasztja. Némelyik indulat, pl. a 
félelem pedig megbénítja mind a külső, mind a belső tevékeny
séget. Ezzel szemben a közömbös képzetfolyamatok nem elég erősek 
ahhoz, hogy megindíthassák az elemző szemléletet. Az ismeret- 
tartalomnak szintén van hatása az elemző ismerettevékenységre; 
ennek a hatásnak a szabálya: minél inkább kiképzett logikailag 
valamely ismerettartalom , annál inkább készteti az elmét az 
elemzésre.

A gödöllői királyi kertben a leányokkal keresztülmentünk 
a Rákospatak hídján. A leányok figyelme a patak felé fordult 
és megszemlélték azt: megvizsgálták a víz mélységét, a folyás 
gyorsaságát, a fenék minőségét. A gyermekek szemlélete tehát 
elég sokoldalú volt, aminek oka a vízről szerzett előismeretek
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bőségében és logikai kialakultságában rejlett. Megjegyzendő, 
a kitartó szemléletnek érzelmi motívuma is v o lt: a gyer

mekeknek a vízhez való eredeti vonzalma.
Lássuk most már a fent említett logikai kapcsolatok érdek

lődésirányító hatását részletesen.
leggyakrabban jelentkezik a gyermekek érdeklődésében a 

tárgy és cél, továbbá a tárgy és név kapcsolata. Lássuk az 
elsőt.

A gyermekeknek a cél iránti fokozott érdeklődése a cse
lekvés iránti érdeklődésökből származik. (L. az 56—57. lapot.) 
Ugyanis a eél úgy tekinthető, mint a cselekvésfolyamat végső 
mozzanatának abstractiója. Kitűnik e felfogás helyessége abból, 
bogy a cél iránti érdeklődés főleg az emberi tevékenységek 
eszközeivel szemben nyilvánul. Kirándulásainkon megkérdezték 
a gyermekek a lőcsnek, a járgánygépnek, a kútba illesztett desz
kának, a patkoláshoz használt háromlábnak, a fújtató lábítójá- 
nak és még számos kovácsműhelyi és gazdasági eszköznek cél
ját. Az eszközhöz fűződött a tevékenység fogalmának gondolata, 
a tevékenység gondolata pedig a célnak a képzetét idézte fel, 
szintén a logikai kapcsolat alapján.

Ellenben nem kérdezősködtek a gyermekek a természeti 
tárgyak, az állatok és a növények célja iránt. Ennek oka, hogy 
a természeti tárgyak objektiv célja, rendeltetése iránti érdeklő
déshez már a természet egységes felfogása, a tudományos szem
pontok szükségesek, ami önmagától a természetes okulás útján 
csak kivételesen szokott bekövetkezni. A gyermekek a növé
nyeknek és állatoknak csak a haszna iránt érdeklődtek. Ezen 
logikai kapcsolatról a testi érzelmekről szóló fejezetben beszél
tünk, azért itt annak taglalását mellőzzük. Itt csak azt jegyezzük 
meg, hogy a tárgyak célja és haszna iránti érdeklődés nem
csak fogalmilag, hanem lélektani eredetre nézve is külömbözik 
egymástól, amennyiben a cél gondolata a cselekvésből s a haszon 
képzete a testi érzelmekből alakul ki.

Valamint a tárgyak célja, úgy a nevök iránt is igen élén
ken nyilvánult a gyermekek érdeklődése. A kirándulásokon 
útközben gyakran kérdezősködtek a tárgyak nevéről: úgy-e ez 
nappali pávaszem, ez fecskefarkú lepke? Ez krumpli, paradi- 
dicsom, tök ? Ez tehéncsorda, csürhe, ménes ? stb. Mikor azonban 
a gyermek a tárgyak nevét megmondja vagy felőlük kérdezős-
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ködik, akkor az ő lelki műveletében nem csupán a tárgy és 
név közötti mekanikus kapcsolat nyilvánul meg, hanem a tárgy 
faji meghatározására való törekvés is. Sőt a név iránti érdeklő
désének lényegét ez teszi ki. Kitűnik ez abból, hogy a névvel 
nem elégedtek meg akkor, ha a tárgy faji lényegével nem voltak 
tisztában. Egy alkalommal a fiúgyermekek meghallották a fán 
cirpelő kabócának a hangját, de a rovart magát nem látták. 
Kérdezték: «Mi tesz úgy?» «Kabóca.» A névnek a megmondá- 
sávalazonban nem elégedtek meg, hanem tovább kérdezősködtek: 
«Mi az, madár?» Kétségtelen, hogy ebben a kérdezősködésben 
a magasabb rendű, a faji megismerésre való törekvés nyilat
kozott meg.

A gyermekeknek a tárgyak anyaga iránt való érdeklődése 
az előbbieknél ritkábban szokott jelentkezni. Az anyag, mint 
belsőbb vonatkozású ismeret, kevésbbé érdekli őket. A kettétört 
vas rostos szerkezetére mesterséggel kellett a fiúk figyelmét 
felhívnom, de csekélyfokú érdeklődést értem el. A gyermekeknek 
az anyag iránt való érdeklődése leginkább az élettelen termé
szeti tárgyakkal szemben szokott mutatkozni, különösen akkor, 
ha az anyag valamely feltűnő sajátsággal van felruházva. Tehát 
ebben a kapcsolatban a külső ingerek fontos szerepet játszanak.

Kerti asztalomon dolgoztam; mellettem egy parafából 
készült tollszár hevert. Ez a különös tollszár feltűnt 6 és fél 
éves unokaöcsémnek s így szólt: «Miből van ez, dugóból?» 
Ebben az esetben az érdeklődés lényegét két külömböző érzéklet 
összekapcsolása tette ki. Ugyanezen gyermek egy év múlva 
hasonló körülmények között meglátva a parafa-tollszárat, így 
szólott: «Én tudom, miből van a tollszár, parafából.» A gyer
mek nem tudta ugyan, mi az a parafa; de megjegyzésében 
az anyag logikai kapcsolata már világosabban s elvontabban 
nyomult előre. A történeti hűség s a további tanúság kedvéért 
megjegyzem, hogy ugyanakkor, mikor ez történt, a kertésznek 
négy éves fiúgyermeke a tollszárnak csak a célja felől kérde
zősködött.

Ezen fejezet 2. pontja alatt említettem, hogy az öreghegyi 
kiránduláson a homokfalra a rajtalévő firkálások költötték fel 
a leányok figyelmét. Minthogy a csupasz fal oly érzékieteket 
nem nyújtott, amelyek más irányba terelték volna a gyermekek 
figyelmét, azért érdeklődésök a fal anyaga felé fordult. «Miből
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van a fal?» Kérdezték. «Homokból?» Mikor pedig a homokot 
előttük morzsolgattam a kezemben, megkérdezték: «Miből van 
a homok?»

5. Szólnunk kell még röviden az érdeklődésirányító képzet- 
kapcsolatok egy szubjektív neméről, az akarati célképzetekről. 
Szubjektiveknek azért mondjuk a képzeteket, mert egy benső 
inger, a vágy érzelme tartja őket ébren.

E képzetek szubjektivitásuknál fogva nagy mértékben alkal
masak a külvilági tárgyak iránt érdeklődésfolyamatok fölkelté
sére. Minden vágy megvalósulásra tör s e törekvés a kielégülés 
célja és eszközei felé terelik a figyelmet. Ezen szubjektivitásnál 
fogva a célképzetek érdeklődésindító ereje általában nagyobb az 
előbb tárgyalt objektiv képzetkapcsolatoknál.

Az akarati célképzetekből származó érdeklődés ereje és 
tárgyi tartalma függ az előidéző vágy szubjektív és objektiv 
motivumainak viszonyától. Minél több a vágyban a megelőző 
érzelmi motívum, annál erősebb az akarati célképzet érdeklődés- 
keltő hatása, de annál korlátoltabb is az érdeklődés tartalmára 
nézve. Ellenkezőleg: minél több objektiv képzeti elem szerepel a 
vágyban, annál csekétyebb ugyan érdeklődésindító ereje, de annál 
több oldalú s gazdagabb lehet objektiv tartalma.

Mint már egy előbbi fejezetben kifejtettem, a testi érzel
mekből s a tevékenység ösztönéből származó vágyak igen erős, 
sokszor alig korlátozható erős érdeklődéseket gerjesztenek; 
ellenben a kívülről szerzett, illetve a más egyénektől sugalma
zott vagy a puszta tapasztalat alapján keletkezett akarati cél
képzetek hatásokra nézve kevésbbé erősek ugyan, de a céloknak 
és eszközöknek annál több viszonyaira kiterjedők. Ily gazdagon 
nyilvánult meg a gyermekek érdeklődése minden kirándulás 
előtt az általam kitűzött cél iránt. Megkérdezték: mennyi idő 
alatt lehet oda elérni? Milyen az út? Milyen a puszta? Szép? 
Van-e ott tó? Milyen az, nagy? Van-e erdő? stb.

6. Minden lélektani és neveléstani könyvben hangoztatott 
tétel, hogy a képzetkapcsolatokból származó ismeretfolyamatok 
nagy hatással vannak a gyermek intelligenciájára, szellemi látó
körére. Kiegészítem e tételt azzal a megjegyzéssel, hogy csak 
azon ismeretfolyamatoknak van ilyen hatása, amelyek az érdek
lődés érzelméből származnak. Ugyanis az olyan megismerés
folyamatok alkalmával, amelyek a gyermek érdeklődéséből kelet
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keznek, a gyermek szembe helyezi a maga képzettartalmát az 
új tapasztalatokkal. Ebből az egybevetésből a régi tartalom 
hiányosságának érzése ébred fel az új tapasztalatokkal szemben. 
Ez a hiányérzet egy ösztönt indít működésre: az ismeretlen 
megismerésének vágyét. Ez a vágy hozza létre az ismerésfolya
matot s ezen vágy kielégülése teszi értékesekké az új tapasz
talatokat a gyermekre nézve az értelem gyarapodása szem
pontjából. Minél nagyobb a vágy, annál értékesebbnek tartja 
a gyermek az új tapasztalatokat magára nézve. Viszont a 
gyermek az olyan ismeretet, amelyet ezen vágy képződése 
nem előzött meg, értelme gyarapodására nézve értéktelennek 
tartja. Az érdeklődésből keletkezett tapasztalat, természetesen, 
könnyen alakúi át új érdeklődésfolyamattá; ellenben az oly 
ismeretből, amelyet a gyermek a szellemére nézve értéktelen
nek tart, nehezen fejleszthető ki új ismeretszerzésre irányuló 
érdeklődésfolyamat.

A leányokat egyik kirándulásunkon bevittem egy ház 
udvarára, ahol kézi cséplés folyt. Végig néztük a cséplés műve
letét az ágyás rakásától fogva a zsúpkéve elkészüléséig. A leányok 
érdeklődve nézték a munkát. Mikor kijöttünk, így szólott az egyik 
leány: «De jó volt ide bejönni!» «Miért?» «Mert még sose 
láttam cséplést.» A gyermek bizonyára már hallott valamit a 
cséplésről, sőt talán képet is látott ró la ; ismerete tehát szerfölött 
hiányos lehetett. Nyilatkozata azt bizonyítja, hogy a cséplés 
műveletének szemlélésekor az új tapasztalataival szembeállította 
a saját tudatlanságát s nagy erővel ébredt fel benne az isme
retlen megismerésének ősi ösztöne. Ezen erős ösztön kielégülése 
neki igen jól esett s nagy mértékben becsessé is tette számára 
az új tapasztalatot.

A megismerésfolyamatoknak természetszerű állapota a 
passzív figyelem. A figyelem passzivitása akkor teljes, ha az új 
tapasztalatok tömege oly nagy, hogy appercipiálásuk leköti a 
gyermeki öntudat egész erejét; csakhogy ez sokkal ritkább eset 
a gyermekkorban, mint a felnőtt korban. Ugyanis a gyermek
korban a figyelem teljes passzivitásának azon külső feltétele is van, 
hogy ne legyenek oly tárgyak jelen, amelyek őt külső tevékeny
ségre izgatják. Ilyen esetben a megismerésfolyamat könnyen 
csap át a külső tevékenységbe.

A nyaralótelep fiúnövendékei nem láttak még kézi cséplést.
A gyerm ek érdeklődésének lélektana. 9
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Gödöllőn bevittem őket egy ház udvarára, ahol csóplés folyt. 
Öt ember csépelt, tehát a munka élénken ment. A fiúk meg
feszített figyelemmel (inkább, mint a leányok) kisérték a cséplő 
munka minden mozzanatát. Úgyszólván mozdulatlanok maradtak 
a látogatás befejezéséig. Mikor pedig Mogyoródon a kovács
műhelybe vezettem őket, akkor is figyelemmel kisérték a külöm- 
böző munkákat, de már nem állották meg, hogy az eszközöket 
meg ne fogják, meg ne próbálják; sőt részt vettek a kovácsok 
közös munkájában oly módon, hogy kettőjük hajtotta a fujtatót. 
Ennek oka egyrészt az volt, hogy a kovácsműhely ismertebb 
volt előttük, mint a cséplés; főképen pedig az okozta a külső 
cselekvést, hogy a műhelyben heverő egyes szerszámok tevé
kenységre ösztönözték őket.

A mi végül a megismerésfolyamatoknak az akaratra való 
hatását illeti, erre általánosan csak azt jegyezzük meg, hogy a 
folyamatoknak a külső cselekvésekre közvetlen fejlesztő hatása 
nincsen, ami természetes is, mert a tiszta objektiv megismerés 
folyamata a külső cselekvéseket bizonyos mértékben kizárja. 
Azonban mégis hat a megismerésfolyamat az akaratra. Ugyanis 
annak következtében, hogy a gyermek intelligenciáját növeli, 
gátló képzeteket termel a gyermek cselekedeteivel szemben. 
A megismerésnek tehát szabályozó hatása van az akaratra.
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IV. FEJEZET.

A  G Y E R M E K  É R D E K L Ő D É S E  É S  AZ  
O K TA TÁ S.

Az érdek lődés m esterséges irányítása.

Az oktatás az érdeklődés mesterséges irányításával foglal
kozik. Ez okból tanulmány tárgyává tettem az érdeklődés irá
nyításának mesterséges módjait; annyival inkább, mert az 
érdeklődés kisérletszerű felidézését éppen tanulmányaim érde
kében el nem kerülhettem.

A mesterséges irányítás lényege szociális hatás; a felnőt
teknek öntudatos hatása a gyermekre. Azonban szociális hatá
sokat a gyermekek ezen a téren is fejtenek ki egymásra ösztön- 
szerüen. Ha több gyermek van együtt, akkor az együttes érdeklődés 
rendesen az egyik gyermektől indul ki s természetszerűen, ön
kénytelenül hat a többire. A mesterséges szociális hatás, vagyis 
az oktatás érdekkeltő hatása nem lehet más, mint a természetes 
hatás utánzása s okszerű alkalmazása. Ezért a mesterséges 
irányítások alkalmazása végett azon eljárást követtem, hogy 
megfigyeltem a természetes hatásokat a gyermekek között s 
alkalmaztam azokat, a viszonyok és célok szerint módosítva. 
Tehát mindig valamely természetes motívumot használtam fel 
az érdeklődés fölkeltésére. Eljárásomat némelykor siker, máskor 
sikertelenség követte. A siker attól függött, hogy az érdekkeltés 
alkalmazott motívumán kívül megvoltak-e a gyermekben s a 
környezetben olyan egyéb motívumok, amelyek az érdeklődés 
folyamatát kifejleszthették. Ha ilyen motívumok nem léptek fel, 
akkor a mesterséges irányítás hiábavaló volt. De ez esetben is 
kísérlet gyanánt volt elbírálandó.

Mielőtt az egyes eljárások ismertetésére áttérnék, meg 
kell emlékeznem a mesterséges irányítások két általános voná
sáról.
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Az egyik az, hogy ezek a mesterséges irányítások egyenlő 
körülmények között rendesen hatásosabbak voltak a gyermekek 
természetes irányításainál, ami a mesterséges irányítások cél
tudatos természetéből s a felnőtt tekintélyéből következett. 
A másik sajátsága volt a mesterséges irányításoknak, hogy azok 
sokkal inkább számítottak a gyermek meglévő képzettartalmára, 
mint az ösztönszerű irányítások. Valamely gyermeknek a többi 
gyermek érdeklődésére való irányító hatása csak akkor léphetett 
fel, ha az ő érdeklődése előbb természetes módon feltámadt; a 
gyermek természetes édeklődésében pedig sokkal inkább szere
pel a külső inger, mint a felnőttnél.

Az irányító eljárásoknak két fő csoportját különböztetjük 
meg. Az egyik csoportba tartoznak azok, amelyek lényegét külső 
eljárások teszik s a másik csoportot azok alkotják, amelyekben 
a hatás lényege bizonyos képzetfolyamatok felidézéséből állott. 
E két csoport eljárásai a szükség szerint együttesen is alkal
maztattak.

Az első csoportba tartoznak 1. azon cselekvések, amelyek 
a: utánzás erejével akarnak hatni. Utánoztam az érdeklődés 
mozdulatait s a gyermekek azokat utánam csinálták. Az érdek
keltő mozdulatok mindig határozottak voltak. Példák:

A Eákos patak hídján keresztülmenve, a híd karfájára 
támaszkodtam s nézni kezdtem a vizet. Az érdeklődés folyamata 
megindult s szépen kifejlődött.

Egy mély út homokfala előtt megállottám s nézni kezdtem. 
Az érdeklődés létrejött, egyrészt azért, mert a fal magas és függő
legesen meredek volt s mert betűk voltak belekarcolva. (L. a 122.1.)

Egy gémes kút felé menve a felügyelő, tanítónő megnevezte 
azt: «Gémes kút!» Ezzel a gémes kút felé m'erit s belenézett. 
Az érdeklődés folyamata megindult, majd teljesen kifejlődött 
egy deszkalépcső miatt, amelyet a gyermekek a kút kávájában 
felfedeztek. (L. a 121. 1.)

Az Öreghegyre érve, a kilátás felé fordulva, néhány lépést 
tettem s megálltam. A fiúkban az érdeklődés bizonyos korlátolt 
határok között megindult; a leányokra ugyanez a mozdulat nem 
volt hatással (csak egy 15 évesre), a többinél újabb mesterséges 
hatások voltak szükségesek. (L. a 71. 1.)

2. A mutató mozgások szintén természetes módjai a 
figyelem irányításának. Hatásuk némileg különbözik az előbbi
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mozgásokétól, a tárgy felé való fordulástól s annak vizsgálatától. 
A tárgy vizsgálatát utánzó magatartás azonnal a tárgy felé 
irányítja a figyelmet, míg a rámutatásoknál első sorban a 
mozgás, mint ilyen, hat s csak másodsorban támad a figyelem 
a tárgy iránt. Éppen ezért a rámutatások ritkábban 8 kisebb 
hatással alkalmazhatók az előbbieknél.

Az erdőben botommal egy vadkörte-fára rámutattam s az 
érdeklődés folyamata megindult; a teljes kifejlődést azonban 
azon belső mozgalom hozta létre, hogy a vadkörtegyümölcs kép
zete idéződött fel a gyermekek tudatában.

Hasonló volt az eset a mogyorófával.
A királyi kertben az út mentén lévő egyik fenyőre botom

mal ráütöttem. Az érdeklődés megindult; de a teljes kifejlődés 
ismét annak következtében jött létre, hogy a fenyőfa-toboz 
képzete újult fel a gyermekek lelkében.

3. A külső irányítás leghathatósabb módja, hogy a tárgy- 
gyal külsőley foglalkozni kezdünk, a tárggyal valamit cselek
szünk. Amint az előbbi pontban meghatároztuk, a tárgy felé 
irányuló mozdulatnak és a rámutatásnak már érdekkeltő hatása 
van. Azonban míg ezen mozgások alkalmával a cselekvés nem 
lépett a tárggyal közvetlen kapcsolatba, addig a tárggyal való 
foglalkozáskor a cselekvés közvetlenül hat a tárgyra. Ez a köz
vetlen hatás szembeötlő erővel irányítja a figyelmet a tárgyra. 
Azonban, ha a cselekvést túlságosan élénkké tesszük, célt nem 
érünk, mert a gyermek figyelmét maga a cselekvés köti le s 
az érdeklődés elterelődik a tárgytól.

A homokot kaparni és morzsolni kezdtem s a gyermekek 
figyelme a homok felé irányult. Felmarkolták a homokot s né
zegették egy darabig.

Töklevél szárából kürtöt készítettem. Nagyfokú érdeklődést 
keltett ez a tevékenység, de azt szubjektív irányba is terelte, 
amennyiben a gyermekek mindenike hevesen akart hasonló 
kürtöt. A fiúk és leányok magatartása megegyezett. (L. az 55.1.)

A tülökre úgy irányítottam a figyelmet, hogy belefújtam; 
a járgánygépre pedig úgy, hogy azt megmozdítottam. (L. az 55. 1.)

Ha a kalászra akartam a figyelmet terelni, akkor — szó 
nélkül — leszakítottam egy kalászt s morzsolni kezdtem belőle 
a szemeket; a kísérlet sikerült. Hasonlóképen jártam el, mikor 
a zsákban levő gabonaszemekre kívántam a gyermekek figyel-
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mét fölhívni; kivettem a zsákból egy marék rozsot s morzsol- 
gattam, egyik kezemből a másikba öntöttem. Ez is sikerült.

Kihúztam a földből egy burgundi répát s a gyermekek 
azonnal körém gyülekeztek s vizsgálták a répát.

4. A külső eljárások közé sorolhatjuk még a tárgyak 
megnevezését azon külső ingerületnél fogva, amelyet a beszéd 
okoz. A megnevezéssel szintén lehet ugyan az érdeklődést irá
nyítani, azonban ez a legkevésbbé hatásos mód, mert az isme
retlen tárgyak megnevezése már készen nyújtja azt, amit a 
gyeimek a maga érdeklődésével el akar é rn i: a faji megismerést. 
Az ismert tárgy puszta megnevezésének pedig nincsen érzelmi 
hatása s így az érdeklődés megindítására alig van befolyása.

Ezt a módszert ritkán alkalmaztam, azonban a konviktus 
vezető tanítója és tanítónője részéről gyakran hallottam: «Ez 
kukorica, burgonya, répa, mák, paradicsom, búzakereszt, stb.» 
De e nevek említése többnyire hatástalan maradt. A gyermekek 
odanéztek ugyan a tárgyra, de e hatás nyomában belső moz
galom nem támadván, elmaradt az érdeklődés.

A puszta megnevezésnek azonban mégis van oktatástani 
haszna akkor, ha a gyermeket nagyobb összefoglaló (szintetikai) 
vagy elemző tevékenységre segíti.

Egy szérűhöz értünk. A leánygyermekek észrevették a 
búzarostát, a szalmaboglyákat, a szekeret, a mázsálót s az 
embereket, de addig a szintézisig, hogy ez együttvéve a szérűt 
teszi ki, nem jutottak. Azért, mikor egy újabb szérűhöz értünk, 
í§y szóltam: «Látjátok ott a szérűt?» Ezzel előmozdítottam,

a gyermekek azon tárgykomplexumot a szérű fogalmába 
egyesítve fogják fel.

5. Az irányítás belső módjai közül első sorban azok emlí
tendők, amelyeket a kérdezés fogalmába sorozhatunk. A kérdés 
feltevése oly művelet, amelynek célja, hogy a gyermekben képzet
folyamatot indítsunk meg, amelyet az érdeklődés folyamata fejez 
be. A gyermekben éppen a kérdés föladásánál fogva az isme
retlennek gondolata támad, ami a megismerés vágyát hozza 
létre. E vágy azon külső érzékietek felé irányítja az érdeklődést, 
amelyek a vágy kielégítésére hivatvák. A kérdés erős tényezője 
lehet az érdeklődésnek, mert hatalmas ösztönön alapul, az isme
retlen megismerésének ösztönén. (L. a 129. lapot.)

Tanulmányaim a kérdés föltevésének kétféle tartalmára

134



terjedtek ki, ú. m. a tá)ngy és a név, a tulajdonság és jelen
tésének viszonyára.

A tárgy és a név egymáshoz való viszonyát illetőleg fel
adhatjuk a kérdést úgy, hogy a gyermekkel érzékeltetjük a tár
gyat s megkérdezzük a nevét. Ez a legelterjedtebb módja a 
kérdezésnek, amely azonban ritkán indít meg érdeklődésfolya
matot a gyermekben. A névnek a megtudására a gyermek 
kevéssé kiváncsi, mert annak megismerése szellemi tartalmát 
nem növeli, legfeljebb a fogalmat teszi határozottabbá; s a név 
megismerésével a folyamat teljesen be van fejezve. Alkalmasabb 
a tárgy iránti érdeklődés fölkeltésére a kérdezés azon másik 
módja, amely szerint a nevet mondjuk meg s a tárgyat keres
tetjük meg a gyermekkel. Ez esetben egy ingerületcsoportban 
kell a gyermeknek tájékozódnia s a megfelelő ingereket kikeresnie. 
Tehát a gyermek fokozott szellemi munkát végez s ami fő, 
figyelme magára a tárgyra irányul. Ebből az eljárásból tehát 
könnyen származik érdeklődés a tárgy iránt, s ez létre is jön, 
ha a tárgy a maga tartalmánál fogva újabb érdeklődési motí
vumot szolgáltat.

A kísérő tanítótól vagy tanítónőtől gyakran hallottam kér
dezni, de magam is kérdeztem néha: «Mi a neve ennek vagy 
amannak a tárgynak?» Érdeklődés ritkán származott ez eljá
rásból.

A szekér elé állva kérdeztem: «Ki tudja megmutatni, hol 
van a szekéren a lőcs ? A gyermekek élénken találgatták s mikor 
megmutatták, tovább érdeklődtek : «Mire való ez?» «Hogyan van a 
tengelyre erősítve?» (L. a 121. 1.)

Ellenben a kovácsműhelyben rámutattam az üllőre s «Mi 
a neve?» kérdeztem. Egy gyermek megmondta: «Üllő.» Tovább 
nem érdeklődtek.

A szérűn a kézi csépléskor rámutattam az összeseprett 
garmadára s kérdeztem: «Tudjátok-e, mi ez?» Nem tudták. 
Megmondtam. A fiúk tovább nem érdeklődtek. Ugyanez az eset 
ismétlődött a leányokkal. Csupán egy 12 éves leányka érdeklő
dött tovább s megérdezte : «Hogy tisztítják ezt meg?»

Az előbbihez hasonló eredményt vagy eredménytelenséget 
érünk el, ha egy tárgy valamely tulajdonságéira akarjuk a 
figyelmet felhívni. Kétfélekép járhatunk el, vagy úgy, hogy a 
logikai rendet követve, előbb a tárgy tulajdonságának szemlé-
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etére indítjuk a figyelmet s azután mondjuk meg ennek jelen
tését. Vagy megfordítva akként hívjuk fel a gyermek figyelmét 
a tulajdonságra, hogy előbb megkérdezzük annak jelentését. Ez 
a hatásosabb eljárás. Ezzel a gyermeki elmét probléma elé 
állítjuk, amelyet csak a tulajdonság szemlélete old meg. Ez az 
eljárás azért is természetes, mert a gyermek valamely tárgy 
iránt nem szokott egyetemlegesen érdeklődni, hanem egyolda
lúan, egy-két szempontból. A jelentés problémájának fölvetése 
által tehát megadjuk azt a szempontot a gyermeknek, amely 
szerint érdeklődhetik a tárgy iránt.

Az ökörfarkkóró tetszett a fiúgyermekeknek s gyakran 
gyűjtötték a nélkül, hogy objektive érdeklődtek volna iránta. 
Egyszer megállottám egy szép példány előtt s kérdeztem: «Tud
játok-e, hogy szokta ez a virág önmagát meglocsolni?# Nem 
tudták. Megmagyaráztam. A gyermekek élénk figyelemmel szem- 
lélgették a levelek alakját s helyzetét.

A kisélő tanító hasonlóan járt el, amikor egy igénytelen 
pusztai növény elé állva, megkérdezte: «Tudjátok-e, hogyan 
védekezik e növény a szárazság ellen?» A gyermekek figyelmesen 
nézegették a levéléinek sajátságos helyzetét a nappal szemben 
s a növény továbbra is érdeklődésük tárgya maradt.

Egy levágott vastag tölgyfatörzs évgyűrűire akartam a 
gyermekek figyelmét felhívni. A törzs előtt megállva kérdeztem: 
«Ki tudja megmondani, hány esztendős volt ez a fa?» Talál
gatni kezdték. «Én megmondom nektek pontosan». Szó nélkül 
kezdtem számlálgatni az évgyűrűket. Rövid időn azt vettem 
észre, hogy a gyermekek velem együtt nézik és számlálják az 
évgyűrűket. 197 éves volt. A gyermekek tovább érdeklődtek: 
«Mik ezek a fában, amiket most megszámláltunk?» «Évgyűrűk», 
mondta rá egy másik idősebb fiú. «Mik azok az évgyűrűk?» 
Tartott tovább a kérdezősködés, annak bizonyságául, hogy az 
érdeklődés folyamata szépen kifejlődött. (L. a 120 1.)

A szántóföldeken széltire hevertek a gabonakeresztek. Útköz
ben a kísérő tanító felveti a kérdést: «Tudjátok-e, hány kévéből 
áll egy kereszt?» «Nyolcból», «tízből», «tizenkettőből», — volt 
a válasz. «Tizenyolcból», mondám. «Ha nem hiszitek, számláljuk 
meg». Az egész csapat egy kereszthez futott. Elkezdtem számlálni. 
18 volt. A gyermekek élénk figyelemmel kisérték a számlálást s 
hallgatták meg a kereszt összerakásának módjáról mondottakat.
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Az oktatás.

Az oktatás a tiszta objektiv szemléletei: létrehozására 
törekszik. A tiszta objektiv szemléletek az érdeklődés folyama
tának eredményei. Ebből következik, hogy az oktatásnak két 
tagozata van :

1. Az első tagozat az érdeklődés fölgerjesztéséből áll. Ez 
az oktatás előkészítő része.

2. A második tagozatban történik a tiszta objektiv szem
léletek kel étkeztetése. Ez a tulaj donképeni oktatás.

Ebből a meghatározásból kitűnik, hogy a tulajdonképeni 
oktatásnak már fölgerjesztett érdeklődéssel van dolga, amelyet 
az oktatás kizsákmányol célja elérésére. Az érdeklődés tehát 
első sorban eszköze az oktatásnak. Ez a viszonya az oktatás
nak az alkalom szerint támadt érdeklődéssel szemben. Ezzel a 
viszonnyal azonban nincs kimerítve az érdeklődés szerepe az 
oktatásban. Az érdeklődésnek magasabb szerepe is van.

Az érdeklődés, miként tudjuk, a következménye bizonyos 
testi és lelki folyamatoknak, mert az érdeklődés motívumok 
nélkül nem jön létre. Ha azonban bizonyos érzelemfolyamatok 
hozzák is létre az érdeklődést, bizonyos az is, hogy az érdeklődés 
folyamán fejlődnek ki teljes erővel azok az érzelmek, amelyek 
az érdeklődéseket létrehozzák. Az érdeklődés fokozása tehát 
erősíti az érdeklődés motívumai gyanánt szolgáló érzelmeket is. 
Az így megerősödött érzelmek könnyen hoznak létre újra érdek
lődésfolyamatokat. Ekként állatidósulnak meg bizonyos érdeklő
dések a gyermekben. Az állandó érdeklődés pedig állandó 
cselekvési irányt is jelent, mert a gyermeknek minden érdek
lődése, egyes eseteket kivéve, végeredménye szerint külső tevé
kenységet hoz létre. Állandó cselekvési irányok létrehozása pedig 
az oktatás szociális célja érdekében feltétlenül szükséges. Ennek 
következtében az oktatásnak nemcsak az a feladata, hogy a 
keletkezett érdeklődéseket ezközül használja fel, hanem az is, 
hogy az oktatás szociális feladatából s a gyermek egyénisé
géből folyó érdeklődésekei állandósítsa. Az érdeklődés tehát 
célja is az oktatásnak.

I. Az előkészítés feladata az érdeklődés folyamatának meg
indítása. Ebből a célból alkalmazhatjuk azon külső és belső

173



eljárások egyikét-másikát külön-külön, vagy egymással kombi
nálva, amelyeket a mesterséges irányítások címe alatt felsorol
tunk. Vagy alkalmazhatunk egyebeket is. A mód megválasztása 
és keresztülvitele az éppen jelenlevő körülményektől függ. Álta
lános szabályul kettőt tartsunk szemünk előtt. Az egyik szabály, 
h°gy: ae alkalmazzunk hatékonyabb módszert, mint amennyi 
a folyamat megindításához éppen elegendő. Ezt kívánja az 
erőmegtakarítás és az okszerűség elve. A másik szabály, hogy: 
a megindító motívumot úgy alkalmazzuk, hogy abból az érdek
lődés iránya természetes módon származzék.

Ezen szabályokat szem előtt tartva, a külső eljárások 
^ilamelyikét akként alkalmazzuk az érdeklődés fölgerjesztése 
végett, hogy a külső érzékietekben, illetőleg a tanítandó tár
gyakban adva legyen az érdeklődést fölgerjesztő és irányító erő. 
Ha pl. a gyermekek előtt egy madzagra gombot kötök s azon 
a kis szerszámon az ingamozgást létrehozom, akkor ez a fog
lalkozás egyéb mesterséges eljárások alkalmazása nélkül is képes 
nemcsak megindítani az érdeklődés érzelmét, de annak irányát 
is biztosítani.

Nem célszerű tehát a Herbart-féle pedagógiának a formális 
fokozatokban kialakított azon elvét törvényszerű következetes- 
séggel alkalmazni, hogy a tanítást (az új anyag nyújtását, szin
tézist) minden körülmények között előzze meg a megfelelő kép
zettartalom (gondolatkör) részletes taglalása, elemzése. Ezt a 
tételt az apperceptio törvényére alapítják. Ez az eljárás nehéz
kessé teheti a tanítás menetét s alkalmas lehet arra, hogy egyes 
esetekben megfojtsa a feltámadt érdeklődést.

Ha azonban a külső ingerületekben nincs adva az érdek
lődést felidéző és irányító erő, akkor oly módon gondoskodunk 
arról, hogy előkészítő oktatással oly képzetfolyamatokat kelet
keztetünk a gyermekben, amelyek biztosítják, hogy a bekövet
kező külső szemlélet alkalmával az érdeklődés a kívánt irányban 
létrejön. Ha pl. a lombhullást akarom a fákon megfigyeltetni, 
akkor nem elég nekem egyszerűen a fákra mutatnom, hanem 
előbb ily kérdéseket intézek a gyermekekhez: «Mely fáknak a 
lombja sárgult már meg? Melyeké zöld? Melyik fa hullatja 
korábban a lombját, az akácfa vagy a vadgesztenyefa?» stb. 
Ezután elvezetem a gyermekeket a kertbe, rámutatok a fákra 
s — megindul az érdeklődés folyamata az óhajtott irányban.
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2. Az oktatás második fokozata, a tulajdonképeni tanítás, 
folytatja és befejezi az előkészítés munkáját.

Az előkészítő fokon az érdeklődésnek csak a felébresztése 
történik meg. Az érdeklődés folyamatának teljes kifejlődése csak 
a tulaj donképeni tanítás folyamán megy végbe. Sőt, miként 
már fejtegettük, a tanításnak az a feladata is van, hogy az 
érdeklődés érzelmét fokozza. Erre a fokozásra a tanításnak mind 
közvetlen eredménye, mind távolabbi szociális célja érdekében 
törekednünk kell.

A gyermek érdeklődésének lefolyása rendesen élénk hul
lámzásnak van alávetve; változik ereje, tartalma s iránya is a 
szerint, amint újabb motívumok csatlakoznak a régiekhez vagy 
lépnek helyükbe. Minden motívum bekapcsolódása újabb lökést 
ád az érdeklődés folyamatának. Ha pedig az újabb motívumok 
beszövődése elmarad, akkor a folyamat elgyengül s megszűnik 
az elmebeli működés s a külső tevékenység is, amelyet az 
érdeklődés érzelme tartott fenn, minek következménye a tanítás 
sikertelensége. A tanítónak tehát nem szabad ezeket az aka
ratlan változásokat rossz szemmel néznie s elnyomnia. Sőt köte
lessége a hullámzást éber figyelemmel kisérni s a keletkező 
újabb indító erőket felhasználni. De e hullámzásnak bizonyos 
korlátái s a felhasználásnak szempontjai vannak.

Az oktatás öntudatos munka s minden tanítással ponto
san határolt eredményt elérni s magasabb rendű cél felé jutni 
törekszünk. Ez utóbbi cél feladatunkká teszi bizonyos érdek
lődési motívumok állandósítását, ami azonban az érdeklő
dések iránytalan csapongása mellett lehetetlen. A változékony 
érdeklődéssel szemben tehát a helyes eljárásunk az lesz, hogy 
a folyamatnak alapjává egy bizonyos motívumot teszünk, azt, 
amely már az érdeklődés folyamatának szándékos megindítá
sában is szerepelt, sőt ezt a motívumot fokozatosan erősítjük. 
A fellépő többi motívumot pedig ezen főmotivumnak szolgála
tába állítjuk. Az önként jelentkező mellékmotivumok felhasz
nálása következtében létrejön a tanítás hajlékonysága, alkal
mazkodása a külső körülményekhez s a gyermekek egyénisé
géhez; de a melléktényezőknek a főmotivum alá rendelése 
létrehozza a tanítás egysegét.

A tanítás ezen berendezésének nemcsak a gyermek érzel
meire van mély hatása, hanem az elme szintetikai tevékeny
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ségét is jelentékenyen fejleszti. A gyermeki elme fejletlenségének 
jellemző sajátossága a képzetkapcsolatok elszigetelt lefolyásában 
áll. Amikor a tanítás a gyermeki elmét arra segíti, hogy a fő- 
és mellékfolyamatokat egységes egésszé fűzze össze és rendezett 
gondolatmenetet hozzon létre, akkor elméje elemző-szintetikai 
tevékenységének erejét, gondolkodó képességének színvonalát 
emelte. Minthogy pedig ez elmeműködések ugyanazon (érzelmit 
okból indúltak ki, mint a tevékenységek: elértük a gyermek 
külső tevékenysége rendezettségének s öntudatosságának foko
zódását is.

Ebből a meghatározásból következik az is, hogy Herbart 
azon tanítása, hogy az oktatás minden egyes alkalommal az 
érdeklődések külömböző irányait (tapasztalati, elméleti, szépé
szeti, rokonszenvi, társadalmi, vallásos érdeklődés) egyenlően 
képezze, a fenti értelemben módosítandó. A Herbart-féle tannak, 
az érdeklődésirányok minden alkalommal való egyenletes kép
zésének rideg, dogmatikus alkalmazása nem felel meg éppen a 
gyakorlati jellemképzés érdekeinek.

Az oktatásnak egyik közönséges és nagy hibája, hogy olyan 
elmebeli tevékenységeket erőszakol a gyermekre, amelyek a 
gyermek érdeklődésének motívumaiból nem származnak, ame
lyeknek a gyermek érdeklődéséhez semmi közük. Ez szokott 
előfordulni, ha a tanítás szociális célját, a tudományos szem
pontokat toljuk homloktérbe. Ezek a száraz, unalmas előadások. 
Ezek a gyermekben sem külső tevékenységet, sem belső moz
galmat nem indítanak meg, ezért a gyermek állandó elmebeli 
működéseire, öntevékeny akaratára semmi hatással sincsenek.

Az ilyen tanítás azon dolgokat, amelyekhez a gyermek 
természetszerűen a külső érzékletei útján jut, tisztán a képzelő 
s a logikai elvont működés tárgyává teszi. Ez az iskolai négy 
fal közötti tanítás leggyakoribb kinövése. A tudományos rend
szerek szolgálatában álló elvont tanítás sajátsága az is, hogy a 
gyermek aktivitásával nem törődik, azt a tanítás körébe nem 
vonja, a célok elérésére ki nem zsákmányolja. Sajátsága még, 
hogy az érdeklődés sokféle érzelmi motívumait mellőzi. Az ön
kénytelenül támadó esztétikai, önző és önzetlen érzelmeket 
inkább a tanítás menetét és a fegyelmet zavaró alkalmatlansá
goknak, mint jól felhasználható mellékkörülményeknek nézi.

Mindazáltal ügyelnünk kell arra, hogy az érdeklődés
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érzelmi és tevékenységi motivumai csak oly mértékben működje
nek, hogy a tiszta objektiv szemléletek keletkezésének ne ártsa
nak, hanem azt csak előmozdítsák. A gyermek könnyen haj
landó arra, hogy érdeklődése szubjektív formákba csapjon át. 
Nem szabad szem elől tévesztenünk a múlt tapasztalatait sem.

Ezekkel a fejtegetésekkel még nem tisztáztuk teljesen az 
érdeklődés motívumainak viszonyát az oktatáshoz. Még nem 
állapítottuk meg azon alapelvet, amely eligazít bennünket e fel
adat megoldásában.

Amint a motívumokról szóló fejezet bevezető részében 
megállapítottuk, (L. a 49. 1.) a gyermeki érdeklődés motivumai 
erejök, illetve hatékonyságuk szerint a következő sorrendben kö
vetkeznek egymásután:

Szubjektív j I. a gyermek tevékenysége, 
motívumok | II. az érzelmek,
Objektiv j III. az érzékietek, 
motívumok | IV. a képzetfolyamatok.

E sorozatból látjuk, hogy a gyermek önkénytelen, termé
szetes érdeklődésében a szubjektív motívumok az uralkodók, de 
kevésbbé döntő a szerepe az objektiv motívumoknak. Az a kér
dés merül fel, hogy az oktatásban ugyanezen érték szerint alkal
mazzuk-e e motívumokat.

Az oktatás a felnőttnek hatása a gyermekre olyan célok 
érdekében, amelyek a felnőtthöz közelebb állanak, mint a gyer
mekhez. Ebből azonban - nem következik, hogy az érdekkeltést 
a felnőtt érdeklődésének természete szerint intézzük. Sőt, mint
hogy az elme folyamatok tényleg a gyermekben folynak le s az 
eredmény semmi más, mint kisebbszerű fejlődés, amely a gyer
mek elmeműködésében jön létre, azért az eljárást a gyermek 
érdeklődéseinek motivumai szerint szabjuk meg. Már pedig a 
gyermekben másféle motívumok hozzák létre az érdeklődéseket, 
mint a felnőttben. A felnőttben a logikai elmefolyamatok fej
lettek, az ismeretek rendezettek, a gondolatmenet elvontabb; 
az ő érdeklődését tehát a logikai kapcsolatok vezérlik. A gyer
mek a külső hatások és az érzelmek szerint igazodik; a gyer
mek aktivitása sokkal élénkebb, mint a felnőtté. Tehát az ő 
érdeklődésében sokkal több szerepe van a szubjektív indító 
okoknak, mint a felnőttében. Mindazáltal az oktatásban még
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sem adhatjuk oda az elsőséget a szubjektív indítékoknak, az 
objektív motívumok előtt. Ennek oka a következő ;

Az oktatás alapjában véve mesterséges hatás. Ennélfogva 
azokban a mesterséges folyamatokban, amelyeket az oktatás hoz 
létre, tényleg nem az az elrendezése a motívumoknak, mint az 
önkényt származott folyamatokban. Az oktatás célja továbbá 
mindig tiszta objektiv szemléletek keletkeztetése. Ennek követ
keztében az oktatásban azon motívumoknak kell az első rangú 
szerepet juttatnunk, amelyek a tiszta objektiv szemléletek létre
hozására közvetlenül alkalmasak. Ha tehát nem gyermeklélek
tani, hanem oktatástani szempontból mérlegeljük az érdeklődés 
motívumainak értékét, akkor azoknak a következő rendjét kapjuk 
meg:

Objektiv J I. érzékietek, 
motívumok | II. képzettartalom,
Szubjektív I III. tevékenység, 
motívumok | IV. érzelmek.

E szerint alaptételünk a következő: az oktatásban az 
érdeklődések föl gerjesztéséh ez a vezető fonalat a külső érzékie
tek és a mull tapasztal atal szolgáltatják /  a szubjektív motí
vumok pedig, t, i. a tevékenységek és az érzelmek az objektiv 
érdeklődés-/olyamatok élénkítésévé, erősítésére alkalmaztassanak.

Ez a meghatározás megfelel egyrészt a gyermeklélektani 
követelményeknek, másrészt a tömegoktatás gyakorlati kivite
lének.

Ezen elv alapján a tanítás főbb eljárásait a következőkép 
részletezhetjük:

1. Főszabályul tekintsük, hogy tanító eljárásunkban legyen 
mozgás, cselekvés. Evégből szemléltetéskor az érzékietek térbeli 
kapcsolatait csak akkor alkalmazzuk, ha azok bizonj^os viszo
nyaiknál, sajátságaiknál, például esztétikai hatásuknál fogva 
alkalmasak érzelmek ébresztésére. Egyébiránt a térbeli kapcso
latokat alakítsuk át időbeli kapcsolatokká. A tárgyakat ne úgy 
mutassuk be, mint a természetnek elszigetelt, tétlen lényeit, 
hanem úgy, amiként más tárgyakra hatnak. A gazdaság, halá
szat, ipar eszközeit az ő működésükben szemléltessük, a keres
kedelem anyagait, mint a tényleges adás-vevés tárgyait.

-■ Vigyük be a tanításba a gyermekek cselekvéseit. A gyér-
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mek legyen külsőleg tevékeny, amikor csak arra alkalom nyílik. 
Az előbb említettük, hogy a tárgyakat, eszközöket mindig a 
mozgásokban, a kölcsönhatásukban mutassuk be. Ez azonban 
nem elegendő. Ne csak a tanító cselekedjek, hanem a gyer
mek is, mert a gnemiek tanúi cselekedni s nem a tanító. 
A tanító cselekvése csak a példa természetével bírjon. Ha pedig 
a kültevékenység létrehozása a körülményeknél vagy a tanítás 
természeténél fogva nem lehetséges, akkor a tanítás indítsa a 
gyermek képzeletét tevékenységre.

3. A tanításban a fődolog a külső érzékiét. Azért a tanítás 
bevezetésében az ú. n. appercipiáló gondolatkör elemzésénél ne 
sokat időzzünk. A képzettartalomból csak annyi képzetkapcso
latot hozzunk működésbe, amennyi szükséges ahhoz, hogy az 
érdeklődés az irányát megkapja. Ez az előkészítés tulajdon
képpen arra való, hogy a tanítandó anyagot a gyermek a saját 
akaratának tárgyává, a tanítás célját az ő akaratának céljává 
tegye.

Szabálya a külső érzékeltetésnek ez is : ha az érdeklődés 
világosan és erőteljesen megkapta az irányát, akkor engedjük 
a külső érzékietek folyamatát lehetőleg szabadon lefolyni. Ne 
sokat igazgassuk a gyermeket. Közbelépéseinkkel csak az legyen 
a szándékunk, hogy a szemléletek az objektiv érdeklődés eredeti 
irányától végleg el ne térjenek. Az elvont logikai kapcsolatok 
kifejlesztését hagyjuk az összefoglalásra.

4. A gyermeket ne gyötörjük teljesen ismeretes dolgok 
érzékeltetésével. De kerestessük ki az ismert dologban azt, ami 
új s állapítsuk meg világosan és határozottan az új tulajdon
ságnak a többihez, az egészhez való viszonyát. Az ismeretes 
dolgokat ismeretes szempontokból tárgyalnunk értéktelen eljárás.

5. A természetszerűen megindult érdeklődés-folyamatban 
az érzelmi motívumok önkényt is fellépnek. A tanítónak csak 
arra kell ügyelnie, hogy eljárásával ezen érzelmi motívumok 
keletkezését ne akadályozza meg. Sőt vegye észre jelentkezé
süket s fejlessze ki őket, mert minden ilyen érzelmi motívum 
alkalmas arra, hogy az érdeklődés folyamatát egy-egy darabig, 
egy-egy mozzanaton át táplálja. De használja is fel, zsákmá
nyolja ki az érzelmi motívumot objektiv szemléletek származ
tatására.

Megjegyzendő, hogy érzelmi motívumok csak a külső tér-
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mészettel s a társadalommal való közvetlen és szabad érintke
zés közben keletkeznek igazában és hatékonyan. Azért tanítá
sunk lehetőleg alapuljon a szabad természettel s az emberekkel, 
az emberi társaságoknak erre alkalmas életjelenségeivel való 
közvetlen érintkezésen. A dolgokkal és személyekkel való képze
leti érintkezés kevesebbet ér a közvetlennél. De ha a külső 
körülményeknél fogva egyébre nem szorítkozhatunk, mint a 
képzelt érintkezésre, akkor a közvetlen érintkezés pótlására 
származtatott képzeleti folyamatok alkalmas helyettesítői legye
nek a közvetlen érintkezésnek; főleg arra törekedjünk, hogy a 
gyermek képzeletének folyamatában olyan mozzanatokat szár
maztassunk, amelyek különösen alkalmasak bizonyos érzelmek 
keletkeztetésére. Ezekben a mesterséges érzelmi hangulatokban 
tér el és térjen el a mesterséges folyamat a természetestől. 
E tekintetben tehát a tanítás és a természet között a viszony 
ugyanaz, mint a művészet és a természet között. Csakis a 
hangulatok származtatása jogosítja fel a tanítást mesterséges fo
lyamatok létrehozására.

144



Y. FEJEZET.

A  G Y E R M E K  E G Y É N IS É G E  É S  A Z  
É R D E K L Ő D É S .

Az egyén i érdeklődés.

Az egyéniség keresése az érdeklődésben kétféle kutatásra 
vezet; az egyik az egyéni érdeklődés okának keresése, a másik 
az érdeklődés típusainak megállapítása.

I. Valamint a természettudományokban, úgy a lélektanban 
sem helyes a tünemények okát egyoldalú elmélet alapján tárgyalni. 
Nem volna helyes tehát az érdeklődés tüneményeinek okát akár 
a nativismus, akár az empirismus elve szerint fejteni meg; 
tehát akár azt állítani, hogy a gyermek az érdeklődés összes 
egyéni sajátságainak okát magával hozza a világra, akár azon 
az alapon építeni fel az egyéni érdeklődés keletkezésének meg
fejtését, hogy azokat mind külső behatások hozzák létre. Arra 
a kérdésre, hogy az érdeklődés egyéni tüneményei a gyermekkel 
született hajlamokból vagy külső ingerek hatásából származ
nak-e, vagy e két tényező egymásra hatásából, a feleletet az 
induktiv kutatások liivatvák megadni.

A) A vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a yyermekkel szü
letett hajlamoknak lényeges szerepük van az egyéni érdeklődés 
kifejlődésében. Erre a nézetre az egyéni érdeklődés motívumai
nak elemzése vezet bennünket.

Általában mondhatjuk, hogy az érdeklődés összes motívu
mai a gyermek eredeti hajlamaiból származnak, amit bizonyít 
az, hogy a motívumok az ő minőségük szerint minden gyer
mekben feltalálhatok. Az egyéniségek szerinti különbség a 
motívumok mennyiségi viszonyaiban, az erők különböző egyen
súlyában áll. Ugyanazon tárgy két különböző egyénben külön
böző fokú vagy irányú érdeklődést támaszt. A tény az, hogy 
az a tárgy mind a két egyénben megmozdítja ugyanazon moti-
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vumokat, de különböző mértékben. Tapasztaltam ezt a fiú- és 
a leánygyermekek érdeklődése közti különbségnek tanumányo- 
zásakor.

A fiú- és leánygyermekek érdeklődése különböző mérték
ben nyilvánult a lepkékkel szemben. A fiúk igen élénk érdek
lődést tanúsítottak a lepkék iránt, ami a lepkék szenvedélyes 
űzésében és gyűjtésében nyilvánult. Ezzel szemben a leányok 
érdeklődése a lepkék iránt lanyha volt, azokat sohasem ker
gették. Pedig a lepkék a leányokban mindazon érdeklődési 
motívumokat életre keltették, amelyek a fiúkban is működtek. 
A szállongó lepkék mozgása a leányokra is hatott, ami kitűnik 
abból, hogy a repülő pillangókat a leányok is észrevették és 
figyelemmel kisérték (érzékleti motívum). Az esztétikai érzést 
is épp olyan mértékben felgerjesztették a lepkék a leányokban, 
mint a fiúkban, ami látszott abból, hogy a leányok egyike- 
másika egy-egy pillangó meglátásakor el-elkiáltotta magát: «De 
szép pillangói» A megszerzés vágya a leányokban is élénk volt, 
miként a fiúkban. Két leánytól is hallottam ezt a felkiáltást: 
«De jó volna megfogni!» «Ha lepkehálóm volna, megfognám!» 
Ha tehát a felsorolt motívumok a fiúk és leányok érdeklődé
sében egyenlő mértékben voltak jelen, a kétféle érdeklődés kö
zötti fokozati és minőségi különbségnek másban nem lehet az 
oka, mint az aktivitásban, ami a fiúkban sokkal inkább ki 
volt fejlődve, mint a leányokban. Az aktivitás pedig olyan 
hajlam, amely közvetlenül a születés után jelentkezik. Ez a 
példa kétségtelenül bizonyítja, hogy a gyermekkel született haj
lamok befolg ássál vannak az ő egyéni érdeklődésének erejére 
és minőségére.

B ) A nativisticus elméletnél sokkal inkább el van terjedve 
az a felfogás, hogy a gyermek szerzett képzettartalma hozza 
létre az egyéni különbségeket. Ennek oka bizonyára, hogy akár 
a környezet természetes hatása, akár a nevelés és oktatás kö
vetkeztében származott képzettartalom hatása az egyéniségre 
sokkal inkább szembeötlő, mint az elrejtettebb természetű egyéni 
hajlamoké. Kétségtelen is, hogy a képzettartalom hoz létre 
egyéni különbségeket és pedig kétféle viszonyánál fogva: a tar
talom anyagi minőségénél és alaki fejlettségénél, vagyis az 
ú. n. intelligenciánál fogva. Számos esetben észleltem mindkettő
nek hatását az érdeklődés egyéni jellegére.
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Egy 10 éves, korához mérten fejlett intelligenciájú fiú 
kezébe vesz a kovácsműhelyben egy szerszámot. Nézegetés köz
ben elolvassa a gyári cég jegyét, mire azt a megjegyzést teszi: 
«Nem magyar gyártmány!» A fiú erős magyar érzésű szülők 
gyermeke. Egy másik, 12 éves fiú, mikor egy szerszámról szóba 
került, hogy az magyar gyártmány-e vagy nem, ezen szavakkal 
nyilvánította felfogását: «Én azt veszem, ami olcsóbb.» A fiú 
kereskedőnek a gyermeke. Mindakét érdeklődésben a környe
zetnek, különösen a szülőknek hatása nyilatkozott meg. Ez a 
példa illusztrálja a szerzett képzetek minőségének hatását az 
érdeklődés egyéni irányára.

A másik eset a szerzett intelligenciának hatását tünteti 
fel az érdeklődésre. Ezt az esetet már tárgyaltuk az esztétikai 
érzelem című fejezetben. A fiúgyermekeket felvezetvén egy 
hegyre, megmutattam nekik az ott elénk táruló szép kilátást. 
Amint azt az idézett fejezetben leírtam, a gyermekek csak 
egyes részletek iránt érdeklődtek, de az egész vidék szépsége 
reájuk hatással nem volt. Ugyanezt tapasztaltam a leányoknál. 
Mind a fiúk, mind a leányok neveltetésöknól fogva a közepe
sen alul álló intelligenciával voltak felruházva. Ezzel ellentét
ben mikor egy 11 éves, de neveltetésénél fogva fejlett intelli
genciájú gyermeket elvezettem egy hasonló helyre, papirost és 
ceruzát kért tőlem, hogy a «szép vidéket» lerajzolja. A gyer
meknek ezen esztétikai érdeklődése az ő elméjének fejlettebb 
szintétikai tevékenységéből származott. (L. a 71—72. lapokat.)

Egyébiránt azt a tényt, hogy az intelligenciának minősége 
és logikai fejlettsége módosítólag hat az érdeklődésre, az érdek
lődés fejlődésének menete is bizonyítja. A tárgyak iránt való 
szubjektív érdeklődés kifejlődik a puszta érzékietek iránt való 
érdeklődésből, a tárgyak alanyi felfogásából a reális érdeklődés 
alakul ki, ez utóbbiból pedig az állandó érdeklődés bontako
zik ki 8 végül a logikai szempontoktól vezérelt érdeklődés 
fejlődik k i: egyszóval az érdeklődés fokozatos előrehaladása 
szorosan viszonylik az intelligencia fejlődésével. Ezt bizonyítja 
az is, hogy a műveletlen emberek érdeklődése nem futja be 
egészen a fejlődésnek ezt az útját, hanem megállapodik a 
negyedik fokon, vagyis állandóan a konkrétságok keretében 
mozog.

C) Ekként megállapítottuk külön külön az egyéni velünk
10*
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született hajlamoknak s a külső behatásoknak az egyéni ér
deklődésre való befolyását. A bizonyításnak ezen logikai mene
téből következik az ú. n. (jenetikai elmélet igazsága, amely 
szerint az egyéni érdeklődés kialakulása az eredeti egyéni 
hajlamok és a kívülről jövő benyomások kölcsönös egymásra 
hatásának eredménye. A külső benyomások természetökre két
félék, amelyeket meg kell különböztetnünk, mert hatásuk nem 
azonos. Ez a két köre a benyomásoknak a természeti és a 
társadalmi környezet. Ezt szem előtt tartva, az előbbi tételt 
úgy is fejezhetjük ki, hogy az egyéni érdeklődések az egyéni 
hajlamok s a természeti és társadalmi tényezők egymásra hatá
sából származnak. Ezt a kölcsönös viszonyt részletesebben is 
magyarázhatj uk.

A gyermeket fejlődése kezdetétől fogva az ingerek szám
talan faja éri. Az ingerek tevékenységeket váltanak ki. Azonban 
az ingerek hatása nem egyetemes. A különböző ingerek külön
böző belső erőket, élettani hajlamokat indítanak tevékenységre. 
Az eredeti hajlamoknak tehát kezdettől fogva megvan az a 
képességék, hogy a nekik megfelelő ingereket kiválogatják. 
A környezet két neme közül a természeti környezet egyes tár
gyai, mint legyőzendő akadályok okoznak tevékenységet, a tár
sadalmi környezet pedig szuggesztive utánzásra indít. Azonban 
mindakét tényezőben válogat a gyermek egyéni hajlama 
szerint. Nem minden akadállyal szemben érzékeny s környeze
tének nem minden cselekvését utánozza. Ennek oka, hogy a 
gyermek eredeti hajlamai egyéniek, amire fiziológiai alkotásá
nak sajátosságaiból is lehet következtetni. A hajlamoknak ezen 
eredeti egyéni egyensúlyánál fogva az egyenlő erejű ingerek 
különböző fokú tevékenységet váltanak ki és pedig valamely 
inger annál erősebb tevékenységet vált ki, minél inkább diszpo
nált hajlamot ér.

A fokozott tevékenység azonban visszahat a hajlam fejlő
désére: erősíti azt; s viszont az erősödött hajlam az ingerek 
iránt fokozottan érzékenyebbé válik. Egyúttal a külső inge
rek, a természeti és társadalmi környezet hatása következtében 
az eredeti hajlamok mindinkább megtelnek tartalommal, és pedig 
annál gyorsabban s gazdagabban, minél tevékenyebb az eredeti 
hajlam. Ennek következménye, hogy az ilyen — eredetileg 
latens — hajlamok mindinkább az öntudat színterére nyomulnak.
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Ezek az öntudatra vergődő hajlamok eleinte a gyermek 
játékaiban, még határozottabban reális tevékenységében nyilat
koznak meg.

Természetes, hogy azok az ingerek, amelyek erősebb 
hatással vannak a gyermek tevékenységére, tárgyaivá válnak a 
gyermek érdeklődésének. így válik az eredeti egyéni hajlamoknak 
és a külső ingereknek szoros viszonya a gyermek fokozatosan fej
lődő egyéni érdeklődésének forrásává. Ezt a fejlődést, természe
tesen, csak akkor követhetjük a maga útján, ha módunkban van, 
hogy a gyermek fejlődését állandóan figyelemmel kisérhetjük.

Szolgáljon a mondottak megvilágítására egy fiúgyermek 
érdeklődésfejlődésének példája, akiben 10 éves korában egye
beken kívül a vadászat iránti állandó érdeklődés mutatkozott. 
A következő rajzban jelezni fogom az érdeklődés kifejlődését 
okozó tényezőket, annyira, amennyire az itt lehetséges.

Az alaphajlam, amely a fiúban életének első hónapjaitól 
kezdve feltűnő mértékben mutatkozott, az aktivitás volt. Az izmok 
erélyes tevékenysége kapcsolatos volt a megfelelő élettani körül
ményekkel, a testi szervezet épségével, erő telj ességével, az izomszö
vetek kifejlettségével s az érzékszerveknek ép alkotásával s műkö
désével. Az izmok és az egész szervezet ezen erőteljes szöveti 
alkotása miatt korán jelentkezett a fiúban a mozgáskedv; álta
lában a.nagy arányit mozgásokat szerette; a szaladás, ugrás, 
mászás voltak a leggyakoribb mozgásai; azon tárgyak iránt 
érdeklődött, amelyek a nagy erő kifejtésére ingerelték, ú. m. 
a kerítés, a fák, a lépcsők s azon bútorok iránt, amelyekre 
felmászni, róluk leugrani lehetett. A csendes, nyugodt maga
tartással járó kézi foglalkozások, játékok kevéssé érdekelték őt. 
A kézi foglalkozások, kovácsolások, házépítések csak futólagosán 
léptek fel az ő életében, mint az általános fejlődés szükségszerű 
tényei. Az erélyes mozgások iránti alaphajlam korán kifejlesztette a 
fiúban a sportok kedvelését. Nyolc éves korában igen szeretett 
úszni, kocsit hajtani és lovagolni; 11 é v e s  korában kerékpározni. 
Természetes alapja volt ez a hajlam a vadászat kedvelésének 
is. A nagyobb s erősebb mozgások iránti hajlam együtt járt és 
fejlődött az akadályok leküzdésére való törekvéssel. Addig nem 
nyugodott, míg a kerítés tetejére fel nem mászott, a tornác
rácson végig nem lovagolt, a fára fel nem jutott, a mezei virá
got meg nem szerezte.
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Ezen kívül a fiúban korán, már három éves korában 
jelentkezett egy másik alaphajlam, amely a vadászat iránti 
érdeklődés kifejlődésének szintén tényezője volt: a birtokszerzés 
vágya, ami azonban nem ugyanaz a birtokmegtartás vágyával. 
Ez utóbbi hajlam kevéssé mutatkozott a gyermekben. A birtok
szerzés vágya a gyűjtő szenvedélyben nyilvánult. Minden tár
gyat gyűjtött, ami alkalmas volt arra: 3—4 éves korában kavi
csot, 5—7 éves korában madártollat, villamos-jegyet, vasúti 
jegyet, virágot, 9—10 éves korában postabélyeget. Ugyancsak 
8—9 éves korában szenvedelemmel űzte a lepkevadászatot, 
amiben már együttesen nyilvánult az élénk mozgások szeretete, 
a küzdelem s a tárgyak gyűjtése iránt való hajlam.

Ezen természeti hajlamokhoz a természeti és társadalmi 
környezet bizonyos hatásai járultak. A gyermek kezdettől fogva 
minden évben csak félévet töltött a fővárosban, felet pedig egy 
kis mezővárosban. A falusi környezet nagy bőséggel nyújtotta 
számára azon külső tényezőket, amelyek őt az akadályok leküz
désére s erejének gyakorlására ingerelték; keze ügyébe estek a 
fák, kerítések, korlátok, lépcsők, létrák, padlás, óltető stb. 
Ezekhez járultak a lakóház, kert és környéke, a szabad termé
szet nyújtotta benyomások, amelyeket ép érzékszerveivel s ép 
elméjével bőségesen fogott fel s dolgozott fel cselekvései szá
mára. Kerti és mezei növények, kerti és erdei fák, szelíd és 
vadon élő állatok vették őt körül; kert, mező és erdő voltak 
az ő életének és cselekvéseinek eleme. Különösen vonzódott az 
erdőhöz, amely közvetlen a lakóház mellett kezdődött; ebben 
több változatosságot, szembetűnőt s több titokzatosságot is talált, 
mint a kertben és a mezőn. Ennek megfelelően inkább érde
kelték őt a vadállatok, mint a háziak, a mezei s erdei vad 
virágok, mint a kerti s mezei kultivált növények. A vadállatok, 
szarvas, őz, mókus, nyúl, a vadmadarak: rigó, vadgerle, vad
galamb, ölyv, bibié, inkább foglalkoztatták képzeletét, mint a 
házi állatok; a mezei és erdei virágok megszerzése több alkal
mat nyújtott az erőkifejtésre és akadályleküzdésre, mint a ker
tiek. Azok ritkaságuknál s újdonságuknál fogva is érdekesebbek 
voltak neki. A búza- és rozstábla kevéssé érdekelte őt, de a 
pipacsért és búzavirágért behatolt a gabonavetésbe s nem cse
kély fáradsággal szerezte meg a kedvelt virágokat.

A vázolt belső hajlamok s a külső természeti hatások
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természetes módon előkészítették a talajt ahhoz, hogy a gyer
mekben a szabad természetben űzhető valamely nagyobb arányú 
cselekvésmód fejlődjék ki. Hogy ez a hajlam a vadászatban 
nyert konkrét formát, az a társadalmi hatásnak köszönhető.

A társadalmi környezet a maga példájával és mesterséges 
ösztönző hatásával már korán irányította a gyermek cselek
vését. Első sorban az apja példája hatott, aki szabad óráiban 
kedvvel űzi a vadászatot. Az apán kívül hatása volt még 
a gyermekre két serdülő ifjú példája, akik szenvedélyes 
vadászok voltak s a gyermek öt-hat-hét éves korában gyakran 
megfordultak a háznál s a gyermek szeme láttára a kertben is 
vadásztak. A példa hatása korán mutatkozott a gyermek játé
kaiban. Már öt éves korában botból és madzagból maga csinált 
magának puskát s órahosszáig elült a bokorban, lesve a rigót. 
A képzeletnek ez a játékszerü öntevékenysége visszahatott a vada
d a t iránt való érdeklődés élénkítésére. Fokozta ezen hatást a 
jó ismerősök részéről különböző vadászati játékszereknek, pus
káknak ajándékul kapása, amelyek fokozatosan hasonlítottak a 
valódi puskához, vadászszerekhez. Ebből keletkezett, hogy a 
gyermek játékszerü tevékenysége is fokozatosan közeledett a 
valóságos vadászáshoz. Nyolc-kilenc éves korában a csúzli 
(gummipuska) volt a gyermeknek legkedvesebb (de tiltott) játék
szere. E játékszerek használatából származó öntevékenység mind 
határozottabban fejlesztette ki a gyermek öntudatában a meg
felelő képzetet s érdeklődést. De a játékszerek közül a leg
nagyobb hatással volt reá egy szélpuska, amelyet 9 éves korá
ban kapott. Ezt a puskát már egy-egy szem sötéttel lehetett 
tölteni, amely 20—25 lépésre elhordott. Ettől kezdve már 
valóságos vadászati tevékenységet fejtett ki a fiú s a vadaszat 
tárgyának kiválasztásában nem volt válogatás. Bajba kerültek 
a verebek, rigók, de nem volt nyugtuk a csirkéknek és galam
boknak sem, a malacokat sem kímélte, sőt észrevettem azt is, 
hogy társaival a szélpuskával játszik vadászatot, amikor bizony 
valóságos sörét pattant a társa ruhájára. Ezt a játékot, termé
szetesen, betiltották. Neki ekkor még nem a vadászat tárgya, ha
nem a tevékenység volt a fő, amely félig játék, félig komoly volt. 
Ez év őszén történt, hogy a fiút az apja elvitte magával egy ki
sebb vadászati kirándulására. A fiú egy Flóbert-puskát kapott a 
kezébe, amelyet szigorú szabályokkal és óvatossággal volt sza-
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bad kezelnie. E puskával a fiú az első lövésre fején talált egy 
szárcsát, amelyet az apja elhibázott. Az apja majd egy rendes 
vadászfegyverrel tett próbát s a fiú az első alkalommal bátran 
elsütötte a puskát s eltalált lesből egy, a kukoricából előbandu
koló nyúlat. Azóta a fiú az apja oldala mellett szigorú szabá
lyok szerint sokat vadászik s vadászat közben csodálatos hideg 
vért tanúsít. Nevezetes még az is, hogy a fiú vadászati játékai 
az első vadászat óta megszűntek; sok egyebet nagy kedvvel 
játszik, de vadászatot nem, hacsak az ő kedvelt Markóver-játé- 
kát nem tekintjük annak. Jellemző a gyermekkorra az is, hogy 
télen át, amikor a fiúnak nincs alkalma vadászni, az érdeklő
dése is tetemesen csökken s egyéb irányban, pl. az iskola-torná- 
zás kedvtelésében vagy a bélyeggyűjtésben nyilvánul meg a 
gyermek eredeti hajlama. Az eredeti hajlamok a környezet 
hatása alatt nyernek konkrét tartalmat s irányt. Éppen azért 
ezen gyermek konkrét kedvtelései az ifjú korban a nagy tár
sadalom közvetlen hatása alatt tetemesen átalakulhatnak.

Ellenben jellemző a gyermeki érdeklődés fejlődésére, hogy a 
környezeti mesterséges hatások ellenére is ritkán s nehezen fejlődik 
ki a gyermekben az eredeti hajlammal meg nem egyező kedv
telés. A szóban levő fiú 8 éves korában az asztalos munkához 
teljes felszerelést kapott, 9 éves korában pedig lombfűrészeléshez 
szükséges tárgyakat. De egyik sem ingerelte az ő tevékenységét. 
A kellő utasítás is hiányzott. Nemsokára az asztalospad és a 
lombfűrész a padlásra kerültek.

U. Különböző érdeklődéstípusok megállapításáról legföljebb 
a kifejlett gyermekkorban lehet szó. Ennek oka, hogy az egyéni 
érdeklődés csak a fejlődés folyamán fokozatosan létrejövő 
differenciálódás eredménye. Megjegyzendő, hogy ezen differen
ciálódáson nem azt a jelenséget értjük, hogy a gyermekben 
egyes külső tárgyak iránt hosszabb vagy rövidebb ideig tartó, 
a többinél erősebb érdeklődés nyilvánul. Az egyes külső tárgyak 
és foglalkozások iránti érdeklődések konkrét tartalma a környe
zet természetes vagy mesterséges hatását tükrözteti vissza. Ezek 
az érdeklődések a környezet szerint változnak, néha egészen 
elmúlnak. Az érdeklődés típusának keresése egyéb fejlődéstani 
okokon kívül tehát már azért is nehézségekbe ütközik, mert a 
környezet számtalanféle esetleges változatot tüntet fel s a típu
sok meghatározása a tárgyak szerint csak a külső tárgyak és
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foglalkozások mesterséges csoportosítására vezetne, aminek egy
magában még lélektani értéke nincs. A típusok megállapítása 
csak az érdeklődés motívumainak alapján vezet lélektanilag 
elfogadható és értékes eredményhez. Tehát amikor az egyéni 
érdeklődéstípusokat a fejlődés folyamán fellépő differenciálódás 
eredményének állítottuk, akkor elsősorban a motívumok elkülö
nülését értettük. A motívumok elkülönülése pedig a csecsemő- 
és a kisdedkorban alig észlelhető.

A csecsemőkorban (0—1 év) az érdeklődés semmi más, 
mint az élénk külső benyomások nyomán keletkező élénk 
érzelmi visszahatás. A megindult folyamatban a képzetkapcso
latoknak csak rövid és homályos lefolyásai fedezhetők fel. Ez 
érdeklődések tagolást nem mutatnak. Ezért általános sémák 
szerint folynak le. Lefolyásukban csak annyiban merülnek fel 
különbségek, amennyiben különböző érzékszervek útján kelet
keztek. Egyébként az érdeklődésfolyamatok az általános impul- 
ziv, kifejező, refleksz- és ösztönmozgások keretében mozognak. 
Minthogy tehát e mozgások még nem mutatnak egyéni jelleg
zetességet e korban, azért nem is lehet szó az érdeklődés 
típusairól.

A kisdedkorban (1— 7 év) azon érzékietek kapcsán, ame
lyeket érdekkeltőknek szoktunk tartani, már bizonyos általános 
és egyéni jellegzetességgel biró külső és belső tevékenységek indul
nak meg. E tevékenység általános jellemvonása, hogy az izmok 
működését a képzelet élénk munkája kíséri. Ez az élénk külső 
és belső tevékenység addig tart, ameddig a külső inger. A kis
ded érdeklődésében az alapmotívumok a külső inger, a külső 
és belső tevékenység még egy általános tényezővé összeforrva, 
helyesebben mondva: egymástól el nem különülve jelennek 
meg. Tehát éppen az alapmotívumokban nem mutatkozik diffe
renciálódás. Innen van az, hogy a differenciált érdeklődés fő 
tevékenységi irányai: az objektiv megismerésre való törekvés, a 
célképzet által vezérelt öntudatos akarati tevékenység s a bel
világgal való intuitiv foglalkozás önálló tevékenységképpen nem 
fordulnak elő a kisdedkorban, csak tökéletlen formában s homá
lyos tartalommal. A négy éves gyermek homokot vesz a kezébe 
és szétmorzsolja. Ekkor külső ingerek következtében külső moz
gásokat végez, miközben érzi a homok puhaságát s lazaságát; 
azonban ő e hatásokban a homoknak nem objektiv tulajdon
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ságait, hanem képzeletével a víz csurgását látja, tehát az ob
jektiv és szubjektív tevékenység egy folyamattá olvadt benne. 
Jellemző továbbá, hogy e korban is, mint a csecsemőkorban, 
a külső ingerek új és új ösztönöket mozdítanak meg, amelyek 
azonban most is meglehetős általános formákat hoznak létre a 
mozgásokban.

Mindazáltal van már a kisded érdeklődésének is bizonyos 
egyéni jellege. Szembetűnik ez a kisded külső cselekvéseiben. 
Azonban az érdeklődésnek ezen külső megjelenése kevésbé a 
belső motívumok kialakultságából, mint inkább a külső ténye
zőknek, a természeti és társadalmi környezetnek hatásából 
származik. Az öt éves gyermek egyéni érdeklődésében nem 
az ő kialakult elmevilága, hanem mindenekfelett az ő környe
zetének sajátos érdeklődése tükröződik vissza. Mindazáltal már 
az ekkorú gyermek érdeklődésének motívumaiban is nyilvánul 
egy alaptörekvés, az, hogy a gyermek az ő kellemes szubjektív 
testi és lelki állapotait fentartsa s kifejezésre juttassa. Ha tehát 
a kisded érdeklődésében az alapmotívumok nincsenek is egy
mástól elkülönülve, mégis van a kisded érdeklődésének alap
színezete, kidomborodó oldala, s ez a szubjektivitás. A kisded 
érdeklődésében tehát annyiban mutatkozik lelki egyéniség, hogy 
az egyik gyermek nagyobb erővel s más külső tartalommal 
juttatja kifejezésre a szubjektivitását, mint a másik. Tapasztal
juk például, bogy a 4—5 éves fiú- és leánygyermekek érdeklő
désének motívumai között különbség alig van : a fiúk és leányok 
együtt játszanak s egymás játékait játszák. A különbség legföl
jebb abban van, hogy a fiú nagyobb akaraterővel törekszik a 
maga szubjektív állapotainak érvényesítésére, mint a leány.

A gyermekkorban (8—15) már észlelhetjük az érdeklődés 
alapmotívumainak bizonyos elkülönülését s ezen differenciált 
motívumok egymáshoz való viszonyának különbözőségét egyé
nenként.

A gyermekkort az objektiv érdeklődés korának neveztük 
az érdeklődés fejlődéstanában. Ez a meghatározás azonban 
korántsem jelenti azt, hogy e korban a gyermek érdeklődésének 
folyamatai pusztán objektiv alapon, az érzékleti és képzetfolya
matok alapján jönnek létre. De jelenti, hogy az érdeklődés 
alapmotívumai, a tevékenységi, érzelmi és objektiv motívumok 
egymástól elkülönülnek; a gyermeknek származnak oly érdek-
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lődésfolyamatai, amelyeket főleg a külső tevékenységek s olya
nok, amelyeket az érzemi állapotok, vagy amelyeket az objektiv 
elemek jellemeznek.

Ez a differenciálódás együtt jár a gyermekegyénben az 
önállóságra való törekvésnek s az önállóság érzésének kifejlő
désével, amely különböző időkben, de rendesen a 6—7 éves 
korban kezd mutatkozni s ezután fokozatosan nyilvánul a gyer
mek különböző tevékenységeiben, az érdeklődésfolyamatokban 
is. Az önállóságra törekvés a gyermek egyénisége kibontakozá
sának jele. A gyermek szembehelyezi a maga énjét a külvilággal 
s a maga erőit az ő egyéni hajlamai szerint értékesíti. A gyer
mek abszolút függő helyzete csökken s önmagától akar ered
ményeket elérni, pl. kiséret nélkül akar valahova elmenni.

Az érdeklődés terén a gyermek egyénisége azon erőben 
nyilvánul, amellyel az alapmotívumok egyikét-másikát az alka
lom szerint érvényesíteni tudja és akarja. Az alaphajlamok s 
az elért sikerek szerint bizonyos állandó alkalmazása és szerepe 
származik az alapmotívumoknak. Az érdeklődés terén tehát az 
egyik gyermek egyénisége abban különbözik a másiktól, hogy 
az egyik gyermek az alapmotívumok egyikét, a másik a motí
vumok másikát működteti nagyobb energiával. Minthogy pedig 
a gyermekkorban az érdeklődés alapmotívumainak három nemét, 
ú. m. az objektiv, a szubjektív és a tevékenységi motívumokat 
különböztetjük meg, ennélfogva az egyéni érdeklődéseknek is 
három típusát találjuk, ú. m .:

a szubjektív típust, 
az objektiv típust és 
az aktív típust.

Tapasztalataim szerint a gyermek érdeklődésében lélektani 
alapon egyéb típusokat megállapítani nem lehet. Nem lehet 
még e korban az érdeklődés mellékmotivumai szerint esztétikai, 
rokonszenvi, szociális, logikai s egyéb típusokat megkülönböz
tetni. Igaz ugyan, hogy a gyermek érdeklődésfolyamataiban 
ezek a rószlettényezők több-kevesebb elkülönültséggel s világos 
tagoltsággal szerepelnek. Azonban ezeknek állandóbb jelentke
zése, egyes kivételeket nem számítva, inkább a társadalmi kör
nyezet hatásának, az utánzásnak eredménye, mint a kialakult, 
megszilárdult egyéni hajlamok következménye. Bizonyítja e fel
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fogás helyességét, hogy az érdeklődések ezen melléktipusai a 
környezet szerint változnak, erősödnek vagy teljesen meg
szűnnek.

Az objektiv tipust leginkább a tiszta objektiv szemléletek 
és a passzív figyelem gyakorisága jellemzi. A gyermek figyel
mes a külvilág jelenségeire. Megfigyelései néha igen részletesek 
és finomak. Például: egy öt éves leányka észrevette, hogy a 
ládára festett tulipán kisebbnek látszik, ha messzebbről nézi; 
egy kilenc éves leányka pedig megfigyelte a tűz felett a levegő 
rezgését. Jellemző továbbá az objektiv típusra a konkrét ítéletek 
biztossága s az emlékezeti adatok pontossága.

A szubjektív tipust jellemzi a saját testi és lelki állapo
tokkal való gyakori foglalkozás, az ítéletmondások szubjektivi
tása, az önkényes általánosítás, egyszóval az érdeklődés folya
mataiban az érzelmi motívumok uralma.

Az aktiv tipust jellemzi a cselekvés élénksége, gyakorisága, 
az én érvényesülésének energiája a természeti és társadalmi 
környezettel szemben, némelyeknél alkotó, másoknál romboló 
irányban; az érzelmek heve a feltámadó akadályokkal szemben.

E tiszta típusokon kívül előfordulnak vegyes típusok is. 
Különösen az aktiv típus az, amely a másik kettővel társul. 
A vegyes típusok tehát:

objektiv-aktiv, 
szubjektiv-aktiv típusok.

Valószínű, hogy a gyermekek nagyobb része a vegyes 
típusokhoz tartozik.

III. Minthogy a gyermekkorban (7—15 év) az érdeklődések 
egyéni irányban fejlődnek, természetes, hogy a fiú- és leány- 
gyermekek érdeklődése között fokozatosan eltérések mutatkoz
nak. Mivel megfigyeléseimet hasonló körülmények között mind 
fiú-, mind leánygyermekeken végeztem, azért figyelmem kiterjedt 
a különbözőségekre is. A következő tipikusabb eltéréseket 
találtam.

1. Általában tapasztaltam a leányok nagyobb fokú 
szubjektivitását, ami főleg abban nyilvánult, hogy a kül
világ jelenségei mellett a belvilág jelenségei nagyobb mér
tékben foglalkodtatták a leányokat, mint a fiúkat. A leá
nyok sokat csevegtek egymás között, különösen az időseb
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bek; sokat danoltak a 9— 10 évesek is; gyakran foglal
koztak emlékeikkel; elbeszélték élményeiket. S mindezt tették 
séta közben, a szabad természetben is, amikor az új és válto
zatos benyomások tömegesen érték leiköket. A fiúk ellenben 
hasonló körülmények között nem foglalkoztak belvilágukkal, 
hacsak ilyen irányban nem kérdeztem őket. A fiúk egészen 
átengedték magukat a külső ingerek hatásának.

Jellemző volt a leányok feltűnő érdeklődése a növények 
iránt. A leányok általában jobban érdeklődtek a növények iránt, 
mint a fiúk. Érdeklődésük, természetesen a színes virágok felé 
fordult. Úgyszólván minden színes virág lekötötte figyelmöket, 
akár nagy, akár kicsiny volt a virág; de legjobban tetszett 
nekik a pipacs, az élénk kék színű katángkóró s a feltűnő 
sárga ökörfarkkóró. Ez az érdeklődés arra indította őket, hogy 
szedjék a virágokat. A virágtépést egynémelyikök valósággal 
szenvedéllyel űzte. Még a zuhogó zápor sem akadályozta őket 
ebben a kedvtelésökben. Némelyik egész halom virágot gyűjtött, 
annyit, amennyit csak elbírt. A letépett virágokat csokorba 
kötötték. A kecskerágó gyümölcséből, a vadkörtéből füzért készí
tettek, amellyel magokat díszítették vagy hazavitték emlékül. 
Már az első kiránduláson megajándékoztak virágokkal, a többi 
kiránduláson pedig valósággal elhalmoztak csokrokkal. Többen 
eleve kijelentették, hogy nekem szedik a virágot. Kitűnik ez 
adatokból, hogy a leányok eme növénykedvelésének érzelmi 
okai voltak; főleg az esztétikai érzelem, a birtokszerzés vágya 
s a rokonszenvi érzelem szerepeltek tényezők gyanánt.

A leányoknak az állatokkal szemben való érdeklődését is 
az érzelmek mozgatták. Ez érzelmek között a félelem szerepelt 
különös erővel. Az egyik tanya tehénistállójában, ahol 100 tehén 
állott két sorjában, majdnem megdermedtek a leánykák félel- 
mökben. Egy-egy felugró nyúl vagy felröppenő fácán óriási 
hatással volt reájuk. A szarvasbogár nekik titokzatos és félel
mes lény volt. Még a lepkéktől is féltek. Mindezen állatokat 
szerették látni, sőt foglalkozni is vágytak velők, de féltek is 
tőlök. Másik ösztönzője volt érdeklődésöknek a rokonszenv. 
A fiatal állatokhoz csodálatos vonzódással közeledtek. A bor
jaktól, csikóktól, csirkéktől, cicától alig lehetett őket elcsalni. 
Becézgették, simogatták őket, ennivalót hordtak nekik. A fiúkban 
ilyen nagyfokú entuázizmus nem mutatkozott a fiatal állatok iránt.
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2. A másik fő különbség a fiúk és leányok érdeklődése 
között a fiúk nagyobb fokú aktivitásából származott- Ez a 
fokozott aktivitás mutatkozott a fiúk mozgásainak energiájában, 
elevenségében, kitartó voltában. Míg a leányok a kirándulásokon 
a pihenők alatt heverésztek, csevegtek vagy danoltak, addig a 
fiúk a buzgó falatozás után azonnal játékaikhoz fogtak, szalad
gáltak, ugráltak s mindenféle erőmutatványokat végeztek, cigány
kereket hánytak, tótágast álltak, kézen jártak, birkóztak. Mind
ezek az erőmutatványok dicsekvéssel és versengéssel voltak 
összekötve. A gyaloglásban is kitartók voltak, de csak a tíz éven 
felüliek. A fáradság miatt sohasem panaszkodtak.

A fokozott tevékenységből a megfelelően nagyobb fokú 
önérzet is mutatkozott a fiúkban. Ennek szociális nyilvánulása 
volt a dicsekvés, erkölcsi erő a fáradalmak bírásában, a gyen
gének és ügyetlennek lenézése, az erősnek és üg3resnek nagyra
becsülése. A leányokban az önérzet ilyen irányban kisebb volt. 
A kirándulásokon csakhamar panaszkodtak a fáradságról s 
nem akartak tovább gyalogolni. Azonban a szuggesztiv behatások 
iránt fogékonyak voltak: összeszedték magokat és vidáman
tovább sétáltak.

Az előbb jelzett tevékenységek a belső testi ingerekből 
származtak. De mutatkozott a fiúk nagyobb fokú tevékenysége 
a külső ingerekkel szemben is. Egyes esetekben tapasztalható 
volt, hogy hasonló ingerek fiúkban cs leányokban különböző 
fokú tevékenységet hoztak létre. Egyik puszta udvarán a fiúk 
béresostort fedeztek fel. Azonnal hozzá fogtak a kezeléséhez, 
ami pedig nem csekély erőkifejtést kívánt. Végé-hossza nem 
volt a pattogtatásnak. Verseny fejlődött ki, hogy ki tud nagyob
bat csattintani. Csak az ostor elkobzásával lehetett a mulat
ságnak végét vetni. Ugyanazon a helyen a leányok kirándulá
sakor is feküdt egy ostor. Az egyik leány észrevette, felvette, 
erélytelenül suhintott is vele egyet, de aztán visszatette és sem 
ő, sem a többi leányok nem foglalkoztak vele többet.

Hasonlóképen hatottak a fiúkra és leányokra a szállongó 
lepkék. Ha valamelyik fiú szeme elé lepke került, azonnal 
lekerült a fejről a sapka s megkezdődött a szenvedélyes, kitartó 
vadászat árkon, bokron keresztül, mi közben a nagy energiájú, 
gyors és kiszámított mozgások különféle változatait hajtották 
végre. A leányok körül szintén röpködtek a lepkék a mezőn,
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az erdőben, de ez nem igen izgatta őket. Egyetlen egyszer sem 
láttam, hogy utánok szaladtak volna. De hallottam ilyen meg
jegyzéseket: «De jó volna megfogni!» A vágy feltámadt bennök. 
de kiható erő nélkül.

Csupán egy külső tényező volt képes a leányokat a fiúk
nál nagyobb tevékenységre ösztönözni: a növény. A leányok a 
virágok szedésében meglepően intenzív, lankadatlan, sőt foko
zódó tevékenységet fejtettek ki. Ez a tevékenység intenzivitására 
és kitartására nézve összemérhető a fiúknak a lepke- és szita
kötőfogásban kifejtett tevékenységével. Mégis volt a leányok 
ezen cselekvésének és a fiúk cselekvésének minősége között 
lényeges különbség: hiányzott ebből a küzdelem eleme, amely 
a fiúk ezen és egyéb cselekvésének is sajátos jelleget adott. 
Másik jellemző vonása volt a fiúk tevékenységének a verseny 
eleme, amely rokon ugyan a küzdelemmel, de benne szociális 
motivumok vannak. A versenynek, mint tevékenységi motívum
nak szerepét a 109. lapon közölt leírások illusztrálják. Harmadik 
észlelhető egyéni jellemvonása volt a fiúk tevékenységének 
a közös cselekvésre való hajlandóság. A fiúk könnyebben és 
erősebb kapoccsal társultak valamely közös cselekvés végrehaj
tására, mint a leányok. Az alkalmas tárgyak rendesen létre
hozták a közös cselekvést. Például a babati pusztán a járgány
gép a maga négy rúdjával hívta ki a fiúk közös cselekvését. 
A fiúk együttes cselekvéseiben egység és közös tudat nyilvánult 
meg. Ezen a köztudaton kívül a közös cselekvéseknek forrása 
volt még a közös erővel végzett munka sikere.

A leányok tevékenységében a közös cselekvésre való haj
landóság egy-egy pillanatra megpendült ugyan, de csakhamar 
erő és siker nélkül foszlott szét. Köztük intenzivebb közös 
cselekvés csak a felnőtt vezető hatása alatt jött létre. A fiúk is 
belementek a felnőtt hatása alatt a közös cselekvésbe, de kevésbbé 
voltak kezelhetők, mint a leányok. Szívesebben végeztek oly 
közös cselekvést, amely saját kezdésökből jött létre.

A fejtegetések eredményeképen így állíthatjuk fel a té telt: 
a fiúk és leányok tevékenységében feltalálhatok ugyanazon ele
mek, tehát a motivumok minőségében nincs különbség; de 
egyes motivumok intenzivebben hatnak és nyilvánulnak meg a 
fiúk tevékenységeiben. A leányoknak a növényekkel szemben 
tanúsított nagyobb fokú tevékenysége bizonyítja, hogy kellő
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érdeklődés esetén, a szubjektív tényezők hatása alatt a leányok
ban is létrejön állandó és kiható intéziv cselekvés.

3. A fiúk és leányok objektivitására nézve csak azon 
különbség állapítható meg, hogy egészben véve a fiúk érdeklő
dése inkább követ objektiv irányt, mint a leányoké. Ez mutat
kozik különösen abban, hogy a fiúk cselekvéseikben, ítéleteik
ben, általánosításaikban több tárgyilagosság nyilvánul meg, 
mint a fiúkéban. Azonban korántsem jelenti ez a megkülön
böztetés azt, hogy az összes objektiv folyamatok jobban ki van
nak fejlődve a fiúk érdeklődéseiben, mint a leányokéiban. 
A megfigyelések szerint az objektiv érdeklődést jellemző egyik 
elmeműveletben, a tiszta objektiv szemléletek szerzésében, 
korántsem múlták felül a fiúk a leányokat. A tíz fiú- és tíz 
leánygyermek között éppen egy 12 éves leány mutatta a leg
nagyobb fokú érdeklődést a külső természeti jelenségekkel 
szemben. A növények iránt pedig általában a leányok nemcsak 
nagyobb fokú, de több oldalú érdeklődést is mutattak, mint 
a fiúk. A leányok azokon a fákon, a melyek mellett a fiúk a 
magok kirándulásán közömbösen haladtak el, megfigyelték a 
gyökérzetet, a törzs vastagságát, odvasságát. Figyelmök a vete- 
mények felé könnyebben volt terelhető, mint a fiúké. Megállot
ták a vetemények mellett s kitartóbban találgatták nevét, mint 
a fiúk. Igaz, hogy megdöbbentően tudatlanok voltak. A burgundi 
(takarmány) répát először krumplinak s azután valami másnak 
mondták. A napraforgót is először krumplinak s azután salátá
nak mondták. De találgatás közben vizsgálták a vetemény 
levelét, gyökerét. A búzakalászt is érdeklődéssel nézték. Gyak
ran morzsolgatták a kalászokat s a szemeket megmutatták 
nekem. Hasonlóan tettek a zabbal, a kölessel. Ezen adatok 
alapján annyit lehet mondani, hogy a konkrét szemléletek 
terén a leányok több tevékenységet fejtettek ki, mint a fiúk.

A tiszta objektiv érdelődés jellemző nyilvánulása és ténye
zője a passzív figyelem. A passziv figyelem intenzív elme
működés jele. Kitartó erejéből következtetni lehet az objektiv 
szemlélő erő fejlettségére. Ezért az érdeklődés objektiv erejének 
megítélése végett fontos annak kutatása, miként nyilvánul a 
passziv figyelem az egyénekben. A megfigyelések azt látszanak 
bizonyítani, hogy a fiúk inkább képesek kitartó passziv figye
lem kifejtésére, mint a leányok. Legalább a hasonló ingerek
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hatása alatt inkább nyilvánult az a fiúknál, mint a leá
nyoknál.

A fiúk a kézi cséplés egész menetét, a munkának összes 
mozzanatait osztatlan figyelemmel kisérték azon félóra alatt, 
amelyet a cséplés megtekintésére fordítottunk. A leányok szá
mára épp oly váratlanul jött az alkalom a cséplés megtekinté
sére, mint a fiúk számára s ugyancsak félórát töltöttek a szérűn 
e célból, mint a fiúk. Azonban a leányok figyelme csak az idő 
első felében volt teljesen lekötött, amíg maga a cséplés tartott. 
A kévekötés alatt már figyelmök meglazult s az udvaron lévő 
egyéb tárgyakkal kezdtek foglalkozni.

A mezőn a herekaszáló gép működése szintén felébresz
tette a fiúk passzív figyelmét mindaddig, amíg a vadászjelenet 
nem módosította az érdeklődést. A mezőn a leányok szeme elé 
került egy gyűjtőgép, amelynek működése a kaszálógépéhez 
hasonló ingereket nyújt. A leányok magatartása ekkor is szóra- 
kozottabb volt a fiúkénál. A szemlélés alatt egyéb irányban is 
kezdtek foglalkozni, pl. egyesek négylevelű lóherét kerestek.

A fóti kiránduláson a kovácsműhelyi munkáknak szemlé
lete egy óráig s a patkolás szemlélete szintén egy óráig tartott. 
Ezen idő alatt szintén feszült figyelmet tanúsítottak a fiúk s 
az egyesekben fellépő tevékenység egészen objektiv természetű, 
a tárgyhoz tartozó volt. Hasonlóan hosszabb ideig kötötte le a 
fiúk feszült figyelmet egy másik kiránduláson a hangyák élet
működése. Általában tapasztaltam, hogy nagyobb arányú és 
jelentőségű dolgok szemlélésekor a fiúk csendes, nyugodt maga
tartást tanúsítottak. A leányok hasonló esetekben izgékonyabbak, 
nehezebben összetarthatok voltak.

A szemléletek logikai kapcsolatai iránt szintén több 
érdeklődést tanúsítottak a fiúk, mint a leányok. Ennek bizo
nyításául szolgáljon azon megfigyelés, hogy nagyobb kirándu
lásokon a fiúk a távolságjelző kőcövekek hatása alatt rendesen 
érdeklődtek a megtett út és a hátralevő távolság számbeli 
kifejezése iránt. Hasonlóan érdekelte őket az utazásra fordított 
idő. Sőt figyelmüket az út és idő viszonyára is lehetett téríteni 
s érdeklődéssel foglalkoztak a menetelés sebességének meg
határozásával. Ilyen irányú érdeklődést nem tapasztaltam a 
leányokban.

Ezen objektiv erők eredménye volt a fiúk cselekvéseinek
A gyermek érdeklődésének lélektana. 11
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/okozott objektivitása. A fink jobban beleilleszkedtek egymásnak s 
a felnőtteknek munkáiba a maguk cselekvéseivel, mint a leá
nyok. A fiúk a kovácsműhelyben a fújtatót, a szérűn pedig a 
rostát hajtották. A leányok a kézi rosta körül saját szubjektív 
ötletük szerint végeztek cselekvéseket.

A fiúk ítéleteinek objektivitására felhozhatom bizonyítékul 
azon megfigyelést, hogy oly dolgokat is tárgyilagosan ítéltek 
meg, amelyeket a közfelfogás kényes természetiteknek tart. Az 
egyik tanya udvarán arra lettem figyelmessé, hogy a béres- 
gyerekek a fiúkkal a házi állatok lierélését s a heréit álla
tok alkalmazását tárgyalják. A témát tovább folytattam velők 
anélkül, hogy a felvilágosítások a gyermekek tárgyilagos 
érdeklődését a legkevésbbé is megzavarták s szubjektív irányba 
terelték volna.

Az eg y én ies  oktatás a lapelvei.

Az oktatás végső célja a szociális életből van merítve. 
A közbeeső célokat a szociális cél és a gyermekfejlődés fokoza
tainak ös8zhangzatos összeegyeztetéséből kapjuk meg. Az egyéni 
nevelés csak ezen közbeeső célokat módosíthatja. Ez a módosító 
hatás vonatkozik a tartalom mennyiségére, amennyiben a gyer
mek a maga egyéni szellemi erőinek mértéke szerint közelebb 
vagy távolabb juthat az általános célhoz. És vonatkozik a tar
talom minőségére, mert a gyermek lelkében az erők különböző 
minősége szerint a tartalom részletei különböző értékekké vál
nak. A módszer szabályai, miként a célok, szintén általánosak. 
Azonban a módszer végrehajtása csak akkor vezet sikerre, ha 
minden egyes esetben az egyéni erőkhöz alkalmazkodik. Mint
hogy pedig a gyermek a tiszta objektiv szemléletekhez az ő 
érdeklődésfolyamatai útján jut, azért a módszer végrehajtásá
nak a gyermek egyéni érdeklődés motívumai szerint kell iga
zodnia. Az oktatástan ezen szabálya a természetszerűség elvéből 
önként következik.

Mikor a gyermek egyéni érdeklődése felébred, akkor az ő 
önállóságra törő egyénisége minden egyes esetben a külső 
hatásokkal szemben azon erőket fejti ki, amelyek az ő egyéni
sége és a külső természet közti viszonynak leginkább megfelel
nek. Más szóval a gyermek az ő egyéni érdeklődési motívumai
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szerint fogja fel s változtatja át belső erőkké a külső benyo
másokat. Nagy kérdés, hogy oktatás alkalmával van-e jogunk 
ezt a természetes viszonyt a gyermek egyénisége és a külvilág 
között önkényesen megváltoztatni. Vagy ha talán ezt a jogot a 
szociális feladatok előtérbe tolásával vitatjuk is a magunk szá
mára, kérdés, hogy éppen a siker érdekében helyes-e a termé
szetes viszonyt megbontani ,s egy mesterséges viszonyt, amely 
lehet az előbbivel homlokegyenest ellenkező, állítani helyébe. 
A gyermek bizonyára azon a módon éri el legkönnyebben a 
legtöbb sikert, amelyet számára a saját természete megjelöl. 
A gyermek önkéntelenül is követi a lélektannak azon nagy 
fontosságú törvényét, amelyet a legkisebb erők kifejtése törvé
nyének nevezünk.

Az a küzdelem, amelyet a mehanika folytat az erők 
megtakarításáért, a gyermeknek is lélektani ösztönszerű vonása. 
Oktatásunkban tartsuk mi is szem előtt ezt a törvényt; mert a
leg egyenesebb, a célhoz leginkább vezető út mindig az, amelyet 
a természet követ s a legjobb módszer, amely a természet 
útján halad.

A mai oktatás nem veszi eléggé számba az egyéni érdek
lődés jogait, hanem általános sémákat követ. Ha azonban a 
mai általánosító oktatás még sem képes a legtöbb esetben a 
gyermek egyéniségét elfojtani, az nem a módszer érdeme, hanem 
annak következménye, hogy a gyermek individuális erői ösztön- 
szerű erővel áttörik a sémák korlátáit s azok ellenére érvénye
sülnek. Ennek a harcnak következménye, hogy sok erőt paza
rol el az oktató és a gyermek egyaránt s a siker nem áll 
arányban a ráfordított munkával. A gyermek elfelejti az isko
lában tanultakat, mert az iskolán kívül nem foglalkozik azokkal. 
Az iskola és a gjmrmek egyéni érdeklődésének útjai eltérnek 
egymástól. Ez utóbbiak az iskolán kívül nyernek kielégülést.

Mikor azonban az oktatásban a gyermek egyéni érdeklődése 
motívumainak érvényesülését sürgetjük, korántsem akarjuk az 
általános kiképzés elvét, vagy, amiként a Herbart-féle pedagógia 
kifejezi, a sokoldalú érdeklődés következményét lerombolni. Mi 
is elitéljük a gyermeki elme működésének egyoldalú fejlesztését 
és szükségesnek tartjuk az akarat többféle irányának biztosí
tását. Az egyoldalúság megbénítja az egyén szakadatlan alkal
mazkodását s csak a sokoldalúság biztosítja a fejlődés folytonos
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ságát. Az egyéni képzés eszméje nem is ellentétes az általános 
képzéssel, az érdeklődés sokoldalú képzésének eszméjével, csak 
módosítja azt. A sokoldalúság és egyéniség nem ellentétes 
fogalmak. A sokoldalúság csak a sokféle irányát jelenti az 
egyGni érdeklődéstolyamatoknak s a belőlük származó cselek
véseknek. A lelki gazdagság, az intelligencia, nem elnyomója 
az egyéniségnek. Sőt a lelki gazdagság és az egyéni erők fej
lettsége egymásnak feltételei. Az egyéni erők intenzitásából 
könnyen kifejlődik a gazdagabb lelki tartalom s viszont az 
általános műveltség az egyéni erők kifejlődését mozdítja elő.

Nincs igaza Herbartnak, mikor a személyben a sokoldalú
ságot és az egyéniséget két különböző tényezőnek hirdeti, amelyek 
állandó harcban állanak egymással s a küzdelemben az álta
lános embernek kell legyőznie az egyént az öntudatos jellem 
érdekében.*

Nincs külön általános műveltség és külön egyéniség. 
Minden egyes külső vagy belső cselekvés konkrét folyamat, 
amelyben a tudatelemek : a külső ingerek és a képzettartalom 
az egyéni hajlamok erői szerint vesznek részt. A tudattartalomban 
csakis az a tevékeny elem, amelyet az egyéni erők átalakítottak.

Hogy a fejlődés folyamán az általános ember jut ura
lomra az egyéni felett, ez a felfogás ellenkezik az emberfejlő
dés tényével. Az emberi cselekvések fejlődése az eredeti ösztö
nök általános sémáival kezdődik s szakaszosan, de fokozatosan 
halad az egyéniség felé. A kialakult egyéniség folytonos diffe
renciálódás eredménye, tehát a fejlődés végső állomása.

Az teljesen igaz, hogy a sokoldalúság a jellem öntudatos
ságának feltétele ; mert a sokoldalúságból (általános miveltség- 
ből) származik a magasabb szempontoktól vezérelt belátás. 
Azonban az az általános műveltség, amelynek elemei a jellem- 
cselekedetekben részt vesznek, nem különálló tartalma a lélek
nek az egyénileg szerzett tartalom mellett; nem valami külön 
elraktározott anyag; hanem a tudat konkrét folyamatainak 
egyik többé-kevésbbé irányító motívuma. A jellemcselekedetek
ben a spontán és az öntudatosan szerzett tudatelemek mindig 
egymásra kölcsönösen hatva jelennek meg.

* H e rb a r t: Allgemeine Pädagogik. Ricliter-féle kiadás. Lipcse, 187b. 
Individualität und Vielseitigkeit. 32 34. lapokon.



E fejtegetésekből következik, hogy az okulás ál ti dános 
feladata az öntudatos egyéni jellem kialakulásának előmozdí
tása. Minthogy pedig a jellembeli cselekvések az állandósult 
érdeklődésfolyamatokból származnak, azért az okiul ás közelebbi 
célja az egyéni érdeklődés folyamatok létrehozása, amelyek
ből a képzettartalom érzelmi és logikai irányító szerepe biz
tosítandó.

Ebből a meghatározásból a következő szabályok szár
maznak :

1. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy oktatás alkalmával 
az egyes gyermekek érdeklődésének tért engedünk, hanem az 
ő érdeklődéseik egyéni motívumait erősítenünk kell. Hogy eljá
rásunknak biztos alapja legyen, kutassuk fel az egyes gyerme
kek érdeklődésének egyéni alapmotívumait, s ha ezeket meg
ismertük, egyénenként oly külső hatásokat létesítsünk, amelyek 
alkalmasak ezen alapmotívumok erősítésére. Iskolában töme
ges oktatásnál pedig a szabad és kísérleti-megfigyelő s a 
statisztikai módszerekkel törekedjünk megállapítani a gyerme
kek többsége érdeklődésének alaptípusát s eljárásunkban a 
kapott eredmény szerint az alapmotívum fejlesztését társuk 
szemünk előtt.

2. Nem elégszünk meg az érdeklődésnek egy bizonyos 
irányba terelésével, hanem a gyermeki érdeklődés alapmotívuma 
mellett a többi motívumokat is fejlesztjük; pl. az aktivitás 
mellett a gyermekek szubjektivitását és objektivitását is. Sőt 
ápoljuk az alapmotívumokban szereplő egyes mellékmotivumokat 
is, pl az esztétikai, birtokszerzési, rokonszenvi és társas motí
vumokat is.

Ezen alap- és mellékmotivumok képzése azonban ne pár
huzamosan egymás mellett haladó, hanem központból sugár- 
szerűleg kiágazó legyen. Ezt oly módon érjük el, hogy alkalom 
szerint a gyermek valamely egyénileg intenzív érdeklődés- 
motívumát tesszük a többi motívumok fejlesztésének kiinduló 
pontjává. Például : ha a gyermekben a gyűjtő szenvedély valamely 
konkrét irányban mutatkozik, pl. bélyeget gyűjt, ezt fölhasznál
juk földrajzi, néprajzi, pénzértéki ismeretek gyarapítására; 
kiterjesztjük a gyermek szenvedélyét lepkék, rovarok, növények, 
történelmi képek, földrajzi képes levelezőlapok, régi pénzek 
gyűjtésére, sőt magasabb fokon történelmi, irodalmi s egyéb
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adatok összeállítására; ösztönözzük a gyermeket a gyűjtemé
nyeknek logikai, tudományosan rendszeres, továbbá részarányos 
berendezésére, csinos kiállítására, Eközben természetes módon 
fejlesztjük a gyermek különböző irányú objektivitását, esztétikai 
érzékét, rokonszenvi és szociális (hazafias) érzületét, rendszeres 
gondolkodását. Ha ilyen módon nem hagyjuk parlagon a gyer
mek egyéb állandósult érdeklődéseit sem, akkor sokoldalúan, de 
egységesen és összhangzatosan kiképzett érdeklődéskor öle fejlőd
nek ki a gyermekben. Ez érdeklődéskörök éppen azért, mert az 
egyén legsajátosabb tulajdonai, a tevékenységre és továbbkép- 
ződésre hajlandók, minélfogva alapjává válnak az egyéni jellem 
kifejlődésének.

3. Arra törekszünk végül, hogy a gyermeknek önkénytelenül 
szerzett ismeretei öntudatos ismeretekké alakuljanak át, amire 
az ismeretek belső kapcsolatainak, törvényszerű vonatkozásai
nak, rendszereinek elsajátítása vezet. Az öntudatosság ezen 
kifejlesztése a rendszeres oktatás feladata. A rendszeres okta
táson azonban nem értünk körülárkolt talajon való járást, az 
egyéni érdeklődésköröktől külön álló, független érdeklődéskörök 
képzését, hanem az egyéniségnek tovább építését. Az ismeret- 
rendszerek kiképzésének alapjául az egyéni érdeklődéskörök 
szolgáljanak. A rendszeres oktatás alkalmával tehát rávezetjük 
a gyermeket az ő konkrét tapasztalatainak és tevékenységeinek 
okára, egyéni, társadalmi és esztétikai értékére, céljára; a külső 
tünemények belső összefüggésére, törvényszerűségére; rászorít
juk az ő tapasztalatainak mennyiségtanilag szabatos kifejezé
sére és kézi foglalkozásainak exakt meghatározására és keresztül
vitelére s megismertetjük az ő tapasztalatkörébe eső egyszerűbb 
szociális műveletek és természeti törvények számbeli viszonyai
val; az összefoglalásokkal kifejlesztjük az ismereteknek logikai
lag összefüggő rendjét: a tantárgyak rendszerét, az alapfogal
makat; vagyis összefüggést, áttekintést és egységet hozunk létre 
a különböző konkrét érdelődéskörök között.

A családban, az egyes gyermekek tanításában az egyénies 
oktatás ezen alapelvei közvetlenül és teljes mértékben keresztül- 
vihetők. Azonban az iskolai tömegtanításban is sokat tehetünk 
az egyéni érdeklődés érvényesülése irányában. Oktatásunkban 
ezt az egyénies irányzatot csak akkor tudjuk érvényesíteni, ha 
tanítványainkat oly viszonyok között tartjuk, amelyek az ő
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fejlődésüket természetes módon eszközlő külső hatásoknak leg
inkább megfelelnek, vagyis ha oktatásunkat, a természeti és 
társadalmi élettél való közvetlen érintkezésié és a gyermekek 
foglalkoztatására alapítjuk.

Ez elvnek végrehajtása végett iskolai életrendünket úgy 
osszuk be, hogy tanításunk jelentékeny része a külső világban, 
a természettel és a szociális élettel való közvetlen és lehetőleg 
szabad érintkezésben folyjon le. Az évnek különböző szakaiban 
minél gyakrabban vigyük el a gyermekeket kirándulásokra, 
sétékra, az udvarra, az utcára, a kertekbe, az ipari műhelyekbe, 
alkalmas gyárakba, a mezőre, erdőbe, szántóföldre, a tanyákra 
a gazdasági munkákhoz. Engedjük, hogy a gyermekek érdeklő
dése szabadon, a saját egyéniségük szerint nyilvánuljon a tár
gyak iránt. A mesterséges irányításokat egyszerű, természetes 
módon alkalmazzuk; ezeknek célja csak az legyen, hogy a 
gyermekek objektiv szemléleteinek létrejöttét elősegítsük. Egye
bekben használják érzékszerveiket folyton és önállóan és foglal
kozzanak is a tárgyakkal tetszésük szerint; érzelmeik is hadd 
keletkezzenek és nyilvánuljanak szabadon, amennyire csak azt 
a rendtartás követelményei megengedik. A távoli földrajzi tája
kat vetítsük szkioptikonnal, amikor a gyermekek felmerülő 
érdeklődéseit és kérdezősködéseit alkalmas módon kielégítjük. 
Különösen fontos a földrajzi oktatásban, hogy a gyermekeknek 
a külvilági események keltette érdeklődését megragadjuk s fel
használjuk behatóbb földrajzi ismeretek közlésére. A történelmi 
ismeretek jelentékeny részét is közölhetjük bizonyos alkalmak 
kapcsán, évfordulókhoz, emlékünnepekhez, szoborleleplezésekhez, 
történelmi emlékművek szemléléséhez kapcsolva. Az alkotmány
iam ismeretek is kapcsolhatók a politikai közélet bizonyos 
megnyilvánulásaihoz, az országgyűlés megnyitásához, bezárásá
hoz, történelmi emlékünnepekhez, vagy egyéb kimagasló moz
zanatokhoz, választásokhoz. Az alkalomszerűséget különösen a 
természettudományok tanításában zsákmányoljuk ki, amennyire 
csak lehet. De az ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági életnek, 
különösen a helyi eseményei se maradjanak felhasználatlanul. 
A 10—14 éves gyermekeknek a közélet eseményei iránti érdek
lődése legközvetlenebbül s legőszintébben az ő társas játékaikban 
nyilvánul meg. Ezért ügyeljük meg a gyermekek társas játékai
ban az alkalomszerűséget s használjuk fel azt társadalmi,
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erkölcsi, közgazdasági s természettudományi ismeretek közlésére. 
Oktatásunknak ilyen módon való berendezésével elérhetjük, 
hogy tanításunk a gyermekek érdeklödésfolyamataival állandó 
érintkezésben marad. A négy fal közötti oktatásunkat csak a: 
ismeretek megrögzítésére, öntudatossá léteiére és az összefogla
lásokra használjuk tel. A négy fal közötti oktatás különösen 
alkalmas az intuitiv szemléletek, hangulatok keletkeztetésére, 
az irodalmi és zenei oktatásra, az ismeretek társítására, általá
nosítására, rendszerezésére, egyszóval a műveltségi elemek általá
nosítására.

Hasonlóan jelentékeny részét tegye ki az oktatásnak a 
gyermekek kézi foglalkoztatása. A foglalkoztatásnak is a leg
hasznosabb része az, amely a szabad természettel s a való 
társas cselekményekkel való közvetlen érintkezésben támad és 
folyik le. Ez a foglalkozás vezet a reális tevékenységhez, a ter
mészeti, társadalmi életbe való beleilleszkedéshez, a természeti 
erőknek közvetlen s önálló felhasználásához, az akadályok 
leküzdéséhez, egyszóval az egyéni erők győzedelmes alkalma
zásához. Gyűjtsenek a gyermekek a szabadban lepkéket, rova
rokat, növényeket; vegyenek részt bizonyos korlátok között az 
ipari műhelyek, a kertészeti, mezőgazdasági élet munkáiban, a 
házi állatokkal való bánásban. Engedjük meg továbbá, hogy 
benyomásaikról necsak élőszóval, hanem Írásban és rajzban, 
esetleg kézimunkáikkal, agyagmintázással is számoljanak be. 
Ilyen módon kapcsolódhatik az iskolai rajz- és kézimunka
oktatás a gyermek reális életéhez. így kerül be a külső termé
szeti élet az iskolai kézi foglalkozásokba s így válik az iskolai 
kézimunka-oktatás egyénivé.

A gyermekek általában az iskolában az idő nagyobb részét, 
amely a külső élettel való közvetlen érintkezésből s a benyo
mások feldolgozásából fenmarad, a különféle foglalkozásokkal, 
a kedélynek külső gyakorlataival, kézimunkával, rajzzal, kísér
letekkel, dallal, szavalással, olvasással, írással, számolással és 
játékkal töltsék. A fő, hogy minden munkájukban legyen némi 
tere a választásnak; még több szabadságot engedjünk a munka 
kivitelében. Vigyázzunk arra a kézimunkában, rajzban, fogal
mazásban, szóbeli előadásban, hogy a gyermek külső tevékeny
sége és szabad képzelete ne legyenek egymástól idegen ténye
zők. A gyermek csináljon a munkán valamit a saját egyéni
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erőiből kifolyólag, hordja az ő iskolai munkája is magán az ö 
egyéniségének bélyegét. A sémákkal, sablonokkal, kész fői mák
kal ne nyűgözzük le teremtő lelkét. Engedjük a gyermeket 
hibázni és az ő egyénileg többé-kevésbbé hibás alkotásaiból 
bontsuk ki a jót. Ne kivánjunk a gyermektől kész tökéletes
séget s ne rettegjünk a hibáktól. Gondoljuk meg, hogy a töké
letesség a felnőtt korban sem érhető el, még kevésbbé a 
gyermekkorban. A tökéletesség erőszakolása az oktatásban nem 
vezet másra, mint a sablon uralmának megalapítására a gyer
mekkorban. A sablon pedig a gyerrúeki lélek lenyügözése s a 
fejlődés mesterséges megakasztása.
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Ezen érdeklődések keletkezésének sajátsága. 77 — Intenzitásuk. 78. — 

Szubjektivitásuk és korlátoltságuk. 79. Objektiv szemléle
tek. 80. — A haszon eszméje kifejlődésének fokozatai. 80. —
A gyermekek érdeklődése a tárgyak haszna iránt. 82. A testi 
érzelmek hatása az akaratra. 84.

A birtokszerzés, vágya — — — — — — — — — — — 85
Általános jellemzése. 85. — E motívum viszonya a többi motívu

mokhoz. 86. — A birtoklás vágyának alaki fejlődése. 89. — Tárgyi 
kifejlődése. 90. — H atása az akaratra. 91. — A belőle származó 
objektiv szemléletek. 92.

A rokonszenv — — — — — — — — — — — — — — 92
A rokonszenvi érzelem kifejlődésének hármas alapja. 92. — Érzékleti 

és szubjektív rokonszenv. 94. A rokonszenv fejlődésének két 
fő tényezője. 95. — Az ösztönszerű félelem. 95. — Szubjektív és 
objektiv szógyellőség. 96. — A küzdelem, mint a rokonszenv és
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ellenszenv tényezője. 98. — A jóindulat érzelmének hatása. 99.
A szociális tapasztalat, m int a rokonszenv kifejlődésének másik 
fő tényezője. Általános jellemzés. 100. — Részletezés 103.
A rokonszenvi érdeklődés hatása az akarati eletre. 105 Hatása 
az objektiv ismeretszerzésre. 106.

107A szociális érzés — — — — — — — — -
Az önző kor. A szociális passzivitás. 107. — A küzdőiéin, a verseny, a 

a szervezkedés. 108. — A társulások külső tényezői. 112. — A szo
ciális érzelemből származó érdeklődés jelenségei. 113. A szociális 
érdeklődés hatása a többi motívumokra. 116.

4. K é p z e tta r ta lo m  — — — — — — — — — — -- — — 117
Az objektiv lelki elemek viszonya a szubjektív elemekhez. 117. —

Az érzékleti és képzeli elemek egyensúlyi viszonya. 119. Á lta
lános tétel. 119. — Az új ingerületek. 121. — Az érzelmi elemek 
hatása. 122. — Logikai kapcsolatok. 123. — Az akarati célképzo- 
fck. 128. — Az ismeretlen megismerésének vágya 128.

IY. Fejezet. A g y e rm e k  é rd e k lő d é s e  é s  az  o k ta tá s .
•5  -  }

Az é rd e k lő d é s  m e s te rsé g e s  i r á n y í tá s a  — — — — — — 131
Az irányítás módokról általában. 131. — Az utánzás. 132. A m uta

tás. 132. — Foglalkozás. Í33. — A megnevezés. 134. — Kérdezés. 134.

A z o k ta tá s  . — — — — — — — — — — —
Az érdeklődés és az oktatás viszonya általában. 137. — Az előkészí

tés szabályai. 137. Az érdeklődésmotivumok szerepe és felhasz
nálása a tulajdonkópeni tanításban.^139. A szubjektív es objek
tiv érdeklődésfolyamatok egyensúlya a tanításban. 141. A ta 
nítás főbb eljárásai. 142.

V. Fejezet. A g y e rm e k  e g y é n isé g e  é s  az  é rd e k lő d é s .

A z eg y é n i é rd e k lő d é s  — — — — — — - — — — — —
Az egyéni érdeklődések keletkezésének okai. 145. A gyermekekkel 

született hajlamok szerepe az érdeklődés kifejlődésében (nativiz- 
mus). 145. — Az intelligentia hatása az érdeklődésre (empiriz
mus). 146. — A genetikai magyarázat. 147. — Egy példa. 149. —
Az egyéni érdeklődések differenciálódása a csecsemő és a kisded 
korban. 153. — A gyermekkor érdeklődéstípusai. 154. — A fiu- 
és leánygyermekek érdeklődése közötti eltérések. 156.

A z eg y é n ie s  o k ta tá s  a l a p e lv e i -  _  — — — — — — — —
Az egyénies oktatás viszonya az oktatás céljához és módszeré

hez. 162. Az egyénies oktatás szüksége. 163. — Az egyéniség 
és az általános műveltség viszonya. 163. Az oktatás feladata. 
165. — Az egyénies oktatás irányelvei. 166.
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