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A gyermekek öngyilkosságáról.
Az április 4-én tartott nyilvános gyermektanulmányi 
értekezleten előadta: Deutsch Ernő dr. főorvos.

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim !
Gyakran és külömböző tárgyak kapcsán emlí

tettem fel, hogy az orvostudomány legértékesebb s 
legfontosabb része a prophylaxis, a kórmegelőzés, 
vagyis az orvostan legnagyobb diadala nem a meg
lévő betegség gyógyításában, hanem a kórság meg
előzésében áll. Vonatkozik ez, mint irataimban ismé
telve kiemeltem, a gümmőkorra, ’ az alkoholizmusra, 
a csecsemők nagy halálozása elleni küzdelemre s 
érvénye van a lélek kóros megnyilatkozásainak meg
előzésére is.

E keretbe tartozik az öngyilkosság tárgyalása 
is. Szem előtt tartva célomat, ismertetni szándékozom 
a gyermeki öngyilkosságok gyakoriságának s válto
zatainak statisztikáját, levezetni ezen adatokból létre
jöttének okait s végeredményben megállapítom orvosi 
nyelven szólva, theraphiáját s prophylaxisát. E kér
dés általános érdekű. Az orvos a lélek abberatióját 
látja benne, a theologus a vallástalanság megnyilat
kozását, a bölcsész az erkölcsbölcseleti hátterét keresi, 
a jogász törvényes következményeit tanulmányozza, 
a szociológus pedig mint a társadalmi élet kóros 
megnyilatkozását tárgyalja, a szülő s a tanító pedig 
a folyton szaporodó gyermeköngyilkosságok előtt 
megdöbbenve állva, pedagógiai szempontból latolják 
e kérdést.

Jó magam, midőn a gyermektanulmányi társaság 
megtisztelő megbízásánál fogva, a napirenden lévő 
előadás megtartását vállaltam, nem először mélyedtem 
el e tárgy tanulmányozásába, mert már évek előtt 
azt hiszem, hazánkban mint első, foglalkoztam e 
kérdés tisztázásával.

Jelen előadásomat lehetőleg széles alapon kíván
tam felépíteni, a miért sok oly mellékkérdést is bele
vontam tárgyalásaim keretébe, melyek csak közvetve 
tartoznak témámhoz, de egyrészt érdekességüknél 
fogva tartottam őket felemlitésre méltóknak, másrészt 
pedig ha a felnőttekre is vonatkoznak, átvitt értelem
ben az esetek java részében a gyermekre is gyako
rolnak befolyást.

Fejtegetéseimben szociális, teológiai stb. állás

pontot elfoglalni nem fogok, hanem „sine iraet stúdió" 
taglalva a szempontokat, Spinoza elvét fogom követni: 
„Az ember cselekedeit s törekvéseit úgy tárgyalom, 
mintha vonalakról, vagy felületekről volna szó.“

Valamennyien szeretjük az életet, melynek ter
mészetes vége az életenergiának kimerülésével beálló 
halál, ezen természetes folyamatnak természetellenes, 
erőszakos megszakítása az öngyilkosság.

Az öngyilkosság definíciója a mondottakban rejlik 
s mégis e fogalom meghatározása körül is vannak 
véleménykülömbségek. Durkheim például a biztos 
halál tudatában cselekvő katona s az önfeláldozó 
martirt is öngyilkosnak tartja. Kiilömbséget tettek 
egynéhányan a pozitiv behatás, pld. a lövés által 
történt öngyilkosság s bizonyos, az életre szükséges 
működések, pld. a táplálkozás felhagyása miatt létre
jött öngyilkosság között.

Mayr s Mazarik külön választják a „Selbst- 
mord“-ot az u. n. “Selbsttötung“-tól, vagyis az akút 
erőszakos behatás következtében beálló életmegszün
tetést elkülönítik a krónikus sucidiumtól, mely pld. 
alkoholizmus vagy erkölcsi züllés következményeként 
lép fel. Egyébb finom megkülömböztetést is tehetünk. 
Ha egy lázas beteg pld. deliriumában leugrik az eme
letről, más megítélés alá esik, mintha egy elmebeteg 
melancholikus rohama közben főbe lövi magát.

Bizonyos fokig más szempontból kell a gyermek 
öngyilkosságát is megítélnünk. A gyermek életszükség
letei egyszerűek, csekélyek, saját s a külvilág érdekei 
közti összeütközésre kevesebb az alkalom, életfelfogása, 
ha róla általában szó eshetik, derűsebb s öngyilkos
ságra kevésbbé hajló. Az u. n. régi jó időkben e 
kérdés alig lehetett volna terjedelmes előadás tárgya, 
legföljebb kuriosumként említették volna fel egy-egy 
megtévelyedett gyermek esetét. Ma azonban a gyerme
kek öngyilkossága az ifjúság kriminálitásának rohamos 
emelkedésével kapcsolatosan minden napos; tehát 
ha nem akarunk strucpolitikát űzni, e kérdés taglalása 
alól nem térhetünk ki.

1.

Néhány szóval a statisztikai adatok értékelésével 
kell foglalkoznom.

Az öngyilkosság statisztikájának két főgyengéje
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van, az egyik, hogy gyakran a gyilkosságtól, vagy 
balesettől nehezen vagy általában nem választható 
külön, a másik a környezetnek a szégyen vagy anyagi 
érdekek következtében tévesen bemondott adatai.

Különösen áll ez oly országokra, hol az öngyilkosok 
utódai zaklatásoknak vannak kitéve.

Lássuk mindenek előtt a kor szerinti statisztikai 
csoportosítást Krose nyomán feltüntetve:

Á l l a m
15 év 
alatt

15 -20
évig

2 0 -2 5
évig

2 5 -3 0
évig

3 0 -4 0
évig

4 0 -5 0
évig

5 0 -6 0
évig

6 0 -7 0
évig

7 0 -8 0
évig

tO év 
felett

Porosz (1889-1893.) ........................................ 72 423 589 469 952 1168 1107 797 352 71
100 öngyilkos közül 1-2 69 9 6 7-7 15 8 191 18-1 131 5-8 1-2

Bajor (1888—1892.).._ ............................ 61 113 111 129 130 101 53
10Ö öngyilkos közül 86 15 9 15-6 18.1 18.2 14-2 7-4

Baden (1896-1900.) ......... .................. 2 20 63 52 60 72 48 22 6
100 öngyilkos közül ........ ................. ............... . 0-6 5 8 18-1 14-9 17-2 207 13-8 6-3 1-7

Ausztria (1895 — 1900.)____  ... . . 43 311 1002 600 656 627 424 249
100 öngyilkos közül .......................... 1-0 8-0 25-6 15-4 16.8 16-0 109 6 3

Schweiz (1889 -1893 .)... ...................... 3 23 107 117 129 133 99 36 7
100 öngyilkos közül .............. ............ 0-5 3-5 16-4 17-9 19-7 20-3 151 5 5 1-1

Olaszhon (1889-1893.) ................ 7 101 223 149 249 282 291 222 90 17
100 öngyilkos közül ................................ 0 4 6 2 136 9-1 15-2 17-2 17-7 13-5 5-5 1-0

Francia (1887-1891.) .................................. 73 381 421 552 1172 1454 1653 1533 894 209
100 öngyilkos közül ............................................. 0-9 4 5 5-0 6-5 139 173 19 6 18-2 10-6 2 5

Belgium (1889—1893.)............................................... 10 107 182 158 153 109 49
100 öngyilkos közül ............................................... 1-3 13 9 23-6 20-5 198 14-1 6 3

Anglia s Wales (1889-1898.) ........................... 13 94 151 398 470 514 421 274 66 7
100 öngyilkos közül ...............  ... ...................... 0-5 3.9 6-3 165 195 214 17-5 11-4 2 7 0-3

Skócia (1889-1898.) ......................... . ................ 1 7 14 13 47 48 49 34 13 3
100 öngyilkos közül ................... ........................... 0-4 31 6-1 5 7 20-5 20-9 21-4 14-9 5-7 13

Dánia (1898-1900.) ... ............................  ......... 28 67 60 102 106 92 53 12
100 öngyilkos közül ............................................ 5-4 12-8 11-5 19-6 20'3 17-6 10 1 2-3

Svédország (1889-1894.) ........................................ 2 76 112 102 122 115 73 20
100 öngyilkos közül .........  .................................. 0.3 12-2 180 16-4 19-6 18-5 11-8 32

Norvégia (1887—1890.).........  ........ ............. ... ... 7 15 18 26 49 12
100 öngyilkos közül ____________ ______ ____ 5 5  • 11-7 14-0 20-3 38-3 9 7

Japán (1890—1891.) ____________ __________ 192 542 1573 1231 1172 2672
100 öngyilkos közül ............................................... 2-6 7 3 21-3 166 15 8 36-1

A számbeli külömbségeknél szem előtt tartandó* 
hogy kor szerint, mint már emlitém, változik az élet- 
felfogás s az egyén viszonya embertársához.

Valamint az egyes országok, úgy ezeken belül 
az egyes tartományok és városok is külömböznek az 
öngyilkosságok gyakorisága szerint.

Ha a gyermekek öngyilkossági statisztikáját 
tartjuk szem előtt, bő anyag áll rendelkezésünkre. 
Casper-nek 1825-ből származó munkája szerint Ber
linben :

1788—1797-ig 1 |
1798—1807-ig 3 gyermeköngyilkosság fordult elő.
1812—1821-ig 31 1

Baer porosz összeállítása a következő, 0—15 
éves öngyilkos jutott:

1869 —1873-ban 402.294 férfi 
1874—1878-ban 405.461 ,
1879— 1883-ban 271.980 „
1884-1888-ban 322.739 „
1 8 8 9 -1893-ban 260.193 „
1 8 9 7 -1898-ban 305.112 „

mely adatok a nem szerint 
tekintést nyújtanak.

és 2,283.191 nő lakosra,
.  1,512.191 „
.  1,130.524 „
„ 1,044.730 „
.  1,124541 „
.  1,372.391 „

eloszlásra is világos be-

1897-ben Tarde a „Revue Pédagogique“-ban 
Francziaországról a következő adatokkal szolgál: 16 
éven aluliak suiciduma:

fiú leány
1836-ban ................ 40 19
1841-ben ................ 45 20
1846-ban ... ____ 50 24
1851-ben................ 55 29
1856-ban ................ 60 26
1861-ben ............. 65 28
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fiú leány
1866-ban ......... ... 70 31
1871-ben ____ ... 75 31
1876-ban ......... ... 80 51
1881-ben ......... ... 85 61
1886-ban .......... ... 90 70
1891-ben ......... ... 94 78

Az „Annuaire Statistique de la Francé" szerint 
1895-ben a gyermeköngyilkosok száma 40 volt; az 
emelkedés ijesztő és rohamos.

Angliában 1,000.000 élő között 1861 —1870 ig 29, 
1881—90-ig 31 kiskorú]öngyilkossága van feljegyezve.

1870—79-ig átlag 5, 1889—92-ig 7, 1899—901-ig 
8 az olasz gyermeköngyilkosságok száma. Szászhon
ban 1848—52-ig 3, 1861—65-ig 5, 1876—80-ig 13, 
1890—94-ig 14 átlag a 14 éven aluliak suicidiumá- 
nak száma.

Morselli, Ölting n s Wagner a néptörzsek sze
rinti csoportosítást is megkisérlették, az első szerző 
a múlt század 60-as éveiről a következő összeállitást 
készített:

1 ,000 .000 -ra  jut ön gy ilk osság  
Skandinávoknál 126 Franciáknál... 105 Osztrákszlávok 47
Németeknél ... 112 Olaszoknál... 20 O roszok......... (28)
Angoloknál ... 65 Portugáloknál 7
Germánoknál 100 Románoknál 80 Szlávoknál ... (34)

A nem szerinti külömbség minden korosztályban 
szembeötlő. A nő sokkal inkább áll valláserkölcsi 
befolyás alatt, mint a férfi; ez állítás helyessége 
beigazolódik, ha a templomlátogátók nem szerinti 
eloszlását tartjuk szemünk előtt. A nő kevésbbé van 
kitéve elemi csapásoknak, veszélyeknek, kisértéseknek, 
s ha érik őket, ellentállóképességek nagyobb, mint a 
férfié. A vallásnak befolyása acélozza az akaraterőt 
Gnauck—Kühne nézete, (melynek Rehfisch statiszti
kája is igazat ád) szerint háromszor annyi fértiú lesz 
öngyilkos mint nő, de minél inkább veszi ki részét 
a nő a létért való küzdelemben, annál inkább rosszab
bodik az arányszárn, míg Schweizban az arány 5.8:1- 
hez, addig Berlinben 2.8:1-hez. Fel kell említenünk, 
hogy Angliában 100 férfi öngyilkosra 34.3 nő jut, 
Mayr szerint az emancipációnak, Rest szerint az erős 
alkoholélvezetnek tudandó be. Érdekes továbbá, 
hogy Japánban alig van külömbség e két nem között. 
Baer statistikája nyomán állíthatjuk, hogy a gyermek
öngyilkosoknak Vs-e leány.

Durand—Far dél összeállítása szerint 17 fiúra
7 leány jut. A lipcsei kimutatás szerint (1882—1888) 
9 fiúra 1 leány. 240 fiúra 49 leány jut Guttstadt 
szerint, saját gyűjteményemben pedig 147 fiúra 53 
leány esik. Morselli tabellája:
Svédhon 1847/55. években 100.000 öngyilkosra 3'5 fiú és 0 9 leány jiJ
Dánia
Poroszország
Poroszország
Szászország
Belgium
Franciaország
Franciaország
Ausztria
Olaszhon
Angolország

1865/71. 
1869,72. 
1873/75. 
184758. 
1840 49. 
1835 44. 
1851/60. 
1852 54. 
1872 76. 
186170.

200 „ 30
108 „ 2'0 
108 „ 32
96  „ 24
1-5 „ 00
22 „ 1-2
36  „ 1-6
37 „ 034
32 „ 10
40 „ 30

Az iskola keservei, a létért való küzdelem, a 
szülék beteges ambíciója mindig nagyobb mértékben 
érintik a fiút mint a leányt.

Az év, a hét és a nap különböző szakai tagad- 
hatatlanúl hatnak a különböző testi és lelki folya
matokra. Érdekesek Mayr G. a fogantatások statis- 
tikájából merített, ez irányú adatai, melyek szerint 
az év minden napjára 1000 concepciót számítva, az 
egyes hónapok egy-egy napjára következő számok 
jutnak:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
996 992 987 1025 1057 1040 1002 972 947 956 982 1048

A december ünnepi hangulata és a természet 
ébredését jelző május szolgáltatják a legmagasabb 
értékeket.

Rost H. mutatta ki, hogy a személy elleni bűn
tett ;k az erőszakos nemi közösülések és súlyos testi 
sértések elkövetésének maximuma augusztusra, julius 
illetőleg augusztusra, minimuma január havára esnek, 
a rablások s lopások minimuma áprilisra, maximuma 
decemberre jutnak, vagyis az év minden egyes napjára 
100 büntetendő cselekvényt számítva, úgy az egyes 
hónapok egy-egy napjára a deliktumok fenti sorrendjét 
tartva be, a minimumok

I: 78, 64, 75
IV: 90, 85

a maximumok
VIII: 128 
VII: 149 

VIII: 133 
XII: 117, 121

A nyár melege impulsivvá teszi a cselekedeteket, 
minek következtében könnyebben tesz kárt az ember 
felebarátjában, a tél nélkülözései pedig lopásra és 
rablásra ösztökélik az embereket.

Az elmebajok statisztikája is bizonyítja a fent 
említett befolyások törvényszerűségét, a hideg gátló 
és a meleg serkentő hatását.

Már 1813-ban írja Osiander, hogy a barométer 
a napéjegyenlet idején mutatja a legnagyobb ingado
zásokat, ez időszakban Iegyakoribbak a nagy viharok, 
melyeknek befolyása az élő lényekre egyaránt tagad
hatatlan. Ez észlelet szülte azon babonát, hogy az 
ördög s kísérete szélvésztől követve jelenik meg, ha 
egy ember életének önkényt vet véget. Rost. H. elmés 
összeállításából kitűnik, hogy az évszak az elme
bajokra s az ezek következményeként szereplő ön- 
gyilkosságra s általában az öngyilkosságokra mily 
döntőleg hatnak. 100 öngyilkosság közűi esnek:

Évszak Olaszhon 1864 76. Franciaország 1856/61. Belgium 1841/49.
I. II. III. I. II. III. I. II. III.

Ő s z : . . .  198 16-8 20-6 2F8 216 218 229  23 6 23'0
Tél: . . .1 9 8  18-8 204 2P0 19-5 2P5 19’5 204 19'9
Tavasz: 29-5 305 294 26'8 27-8 27'9 27'5 27-6 273
Nyár:... 30‘9 33'9 29-9 20‘6 314 28-8 304 28 7 298

Az első rovat az összes öngyilkosságokra, a
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második az elmebajok által létrehozottakra, a harmadik 
pedig az egyéb okok következményeként létrejött 
suicidiumokra vonatkozik. Gyermeknél a saját össze
állításom szerint a gyakorisági skála hónapok 
szerint: V, III, IV, I, VI, XI VII, XII, II, X. Hol 
minden valószínűség szerint az évszaki befolyáson 
kivűl a vizsga előtti félelem (V hó !) is játszik szerepet.

„Valamint a hosszú téli álom után a természet 
a nap éltető csókja folytán teremtő erejében meg- 
ujhodik, hasonlóképpen az ember is tavasz idején 
fokozott alkotókedvében vagyon" mondja Rechfisch 
és mégis a tavasz érleli meg az öngyilkosság eszméjét 
az emberek java részében, mert Benőni helyesen 
jegyzi meg: „Számos szomorúságra hajló lélekre a 
tavasz ébredése nem gyakorol éltető hatást, sőt 
keservesen érinti a közte és a külvilág közti ellentét."

Durkheim közismert művéből merítem a hő- 
mérsék és öngyilkosság gyakorisága közti összefüggést 
igazoló számadatokat. Franciaországba az 1866—70-ig 
eső időszakra
I. hóban 2-4° átlag hőmérsék mellett 100 öngyilkosságra 6'8 esik
11. „ 4 0 n n n n ff 8-0 ,,
III. „ 6-4 n n n n r 8-6. f f

IV. „ 101 n » n n f f 10-2 f f

V . „ 14-2 » » V n f f 10-5 f f

VI. „ 17-2 n n )) n f f 10-7 f f

V II. „ 18-9 n n „ tf f f 100 f f

VIII.,, 18-5 t f n n n f f 8-7 ff

IX . „ 15-7 n n n n f f 7-4 f f

X . „ 11-3 n » f f t f ff 7-0 ff

X I. „ 6-5 n n n ff ff 6-6 f f

X II. „ 3-7 n n n f f ff 6-1 f f

Ugyanis a hőmérsék befolyás mellett szól, hogy 
Napóleon hadseregében Egyptomban a nagy hő s 
Oroszországban a kemény hideg befolyása alatt történt 
meg a legtöbb öngyilkosság.

Ugyané szerző szellemesen jegyzi meg, hogy 
nyáron s tavaszkor a napok hosszabbak lévén, 
nagyobb a létért való küzdelem.

Állítását a következő számadatokkal igazolja:
1000

Naphosszának öngyilkosra Öngyilkosságok 
emelkedése esik az egyes szaporodása 

Hónap Napok hossza v. csökkenése hónapokra v. csökkenése
I. 9 óra 19 perc. A) Emelkedés: 68 A) Emelkedés:

II. 10 f f 56 » I—IV. 55% 80 I—IV. 50%
III. 12 f f 47 f f IV VI. 10°/o 86 IV-VI. 50/0
IV. 14 n 29 f f 102
V. 15 f f 48 f f B) Csökkenés: 105 B) Csökkenés:

VI. 16 f f 30 f f VI—VIII. 170/o 107 VI—VIII. 24%
VII. 15 f f 40 f f VIII—IX. 270 /0 100 VIII-IX. 27o/o

VIII. 13 f f 25 „ IX—XII. 170/0 82 IX—XII. 13%
IX. 11 f f 39 f f 74
X. 9 f f 51 ff 70

XI. 8 f f 31 f f 66
XII. 2 f f 11 f f 61

Masaryk jegyzi meg, hogy a kiimának a szer
vezetre gyakorolt előnyös vagy hátrányos befolyásá
nak egyideig kell hatnia, hogy fokozott vagy csökkent 
öngyilkosság számban vagy a halálozás más formájá

ban nyilatkozzék meg. Nemkülönben természetes, 
hogy például az öngyilkosok a vizbeölés módját 
inkább keresik a meleg évszakban.

Masaryk szerint a napvilág izgató (6—12 és 
2—6 óra a két maximum), az éjszaka sötét volta 
nyugtató hatást gyakorol s igy éjszaka ritkábbak az 
öngyilkosságok.

A hét egyes napjait véve tekintetbe, el kell 
ismernünk Öttingen magyarázatának helyes voltát, 
a vasárnap örömeit megelőző, a hetibér kifizetésével 
összeeső szombaton az öngyilkosságok száma a leg
csekélyebb, emelkedik számuk hétfőn s kedden s 
maximumokat a nyomor tetőfokán, csütörtökön érik 
el. A nők a mulató férj által magukra hagyatva leg
gyakrabban vasárnap követnek el öngyilkosságot, 
szombaton a nagymosás napján s hétfőn, midőn a 
munka megkezdődik, ritkábban válnak el önkényt az 
élettől.

II.
Rendkivül fontos fejezet az öngyilkosok aetió- 

logiája. A kóroktan helyes megállapítása a jövendő 
kór megelőzés szempontjából nagyon fontos. A német 
közismert mondás: „Kein Glücklicher tödtet sichselbst" 
tudásunk jelen színvonala mellett már nem ismerhető 
el helyesnek, mert tagadhatatlan, hogy az egyének 
ellentálló képessége felette külömböző s amit az 
egyik könnyű szerrel tűr el, arra a másik öngyilkos
sággal reagál. Utóbbiak ezen tulajdona gyakran át
öröklött alapon fejlődik s ily emberek más egyének 
öngyilkosságának szuggesztiv hatása alatt vagy e 
nélkül is vetnek véget életüknek. Tagadhatatlan, a 
modern filozófia meg nem értett hajtásai következté
ben keletkező u. n .: „pessimistische Blasiertheit“-nak 
igen gyakran suicidium a gyümölcse, mert Gaupp 
nézete e személyekre vonatkozólag helyes, „hogy a 
halál sokat veszített szörnyűségéből azon tudat által, 
hogy véle minden véget ér“. Buckle a társadalmi 
törvényszerűség megnyilatkozását látja az öngyilkos
ságban ; ezen nézet helytelensége véleményem szerint 
szembeszökő.

Alig ismerek emberi cselekedetet, melynek ru
góját oly kevéssé ismerik vagy oly gyakran félre
ismerik, mint az öngyilkosságét; a statisztika mások 
véleményét közli az öngyilkosságról és az adatokat 
összeállító hivatalnok szívesen fogad el az öngyilkos 
környezetétől bármilyen felvilágosítást, önmagát a 
felettes hatóság előtt felületesség gyanújától mente
sítendő. Gyakran hivatkoznak hátrahagyott iratokra, 
de nem gondolnak arra, hányán Írnak valótlanságot 
hiúságból, vagy azon célból, hogy hozzátartozóit 
mentse, vagy ellenkezően befeketítse. Másrészt a 
környezet a tettet előnyös színben akarja feltüntetni, 
s ezért jelzi, hogy az ok csak elmezavarban volt 
kereshető és mivel az öngyilkosok tettük keresztül
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vitele előtt javarészt deprimáltak, igen gyakran a 
melancholiát emlegetik okként.

Követve az anthropometria s kranologia tanait, 
egyesek azt állították, hogy a magas termetű észak
európaiaknál sűrűbb az öngyilkosság, mint a kisebb 
délvidékieknél, mely állítást megdönti a franciáknál 
gyakori s norvégeknél ritka suicidium. Olaszhonban 
a brachykephaloknál, Franciaországban a dolichokep- 
haloknál gyakori az öngy lkosság, úgy hogy e kér
désben, mint sok másban is, a kraniometria és antro- 
pometria csődöt mondanak.

Egyesek a lelki behatásokra reagálnak élénkeb
ben, mások pedig a testi fájdalmakra és betegségekre ; 
ismeretes például, hogy Olaszországban a pellagra, 
Indiában a bélbajok felette gyakoriak s hogy e szoma
tikus megbetegedésekre a csekélyebb ellentállással 
bírók egy nagy része öngyilkossággal reagál.

Az elmebajok s öngyilkosságok közti össze
függés sokat vitatott théma. Krose meghatározta, hogy 
az európai államok az elmebajok és öngyilkosságok 
gyakorisága szerint miként sorakoznak egymás után. 
Norvégia például az elmebajok sűrűségére nézve a 
4-ik, az öngyilkosság számára nézve a 13-ik helyen 
áll. Anglia a sorrendben a 3-ik és a 16-ik. Német 
alföld az 5-ik és 10-ik, hazánk a 16-ik és 11-ik. 
Szembeszökő, hogy a két szám közt párhuzam nincsen.

Említettem szerző az „Annuaire statistique de 
la Francé" adatai alapján kimutatta azonban, hogy az 
öngyilkosságok s elmebajok számának emelkedése 
közt a párhuzam okvetlenül megvan 1,000.000 lakóra 
például 1835—1889-ig 342 elmebajos és 76 öngyilkos 
jut, 1855—1859-ig 725 és 110, 1876 - 1880-ig 1218 
és 168, 1881—1893-ig 1537 és 241. Valóban elszo
morító számadatok, melyekből ijesztő progresszió 
látszik ki.

Legmegbízhatóbb alapot természetesen a bon- 
colatok szolgáltatják. Ollendorf 362 boncolatának 
43'9%-ában, Heller 300 boncolatának 43%-ában ta
láltak az idegrendszerben oly elváltozásokat, melyek 
a beszámít hatatlanság következtében beállott öngyil
kosságot igazolták.

Nem szab id az alkoholizmusról megfeledkez
nünk, melyről Rost helyesen jegyzi meg, hogy 
„saugender Vampyr am Volkskörper", mert nemcsak 
a szesztélvező, hanem utódjainak ellenálló képességét 
-S csökkenti. Ugyanis Rost adatait használom fel 
midőn a szeszélvezet quantumának mennyisége és 
az öngyilkosságok száma közti párhuzamot kívánom 
illusztrálni :

Franciaországban:
18-0. é. fejenkint az alk. fogy. 1-12 lf. 100.000 lakóra az öngyilkosságok sz. 54
1861............. „ 2 27 „ » »> 111
1880. „ „ .. 3 6 4 „ »* » 179
1885.,, „ » „ 3'85 „ „ >» 203

Norvégiában:
1831 40. fejenkint az alk. fogy. 8 0 lt. 1C0.000 lakóra az öngyilkosságok sz. 103
1860.61. 11 2 2 „ „ »> 11 86
1871 75. »» )> .. 2-8 „ >1 >* M 70
1886 90. 1) „ 1-5 „ t* „ >> 60

A Norvégiáról szóló adatok az alkoholizmus 
elleni küzdelem diadalát jelentik.

Az általános adatok után foglalkoznak külön a 
gyermekkel. Stark már 1870 ben kifejezte, hogy a 
gyermeköngyilkosságok okai a felnőtt szempontjából 
teljesen abszurdak, mert mint Guttstadt megjegyzi, 
nem tudjuk magunkat a gyermek lelkivilágába bele
élni, mert már alig emlékezünk gyermekkori gondol
kodásmódunkra.

Baer beosztását tartva szem előtt, foglalkoznunk 
kell az öngyilkosság azon okaival melyek a‘ gyerme
ken belül és kívül esnek. Az első csoportot az elme
bajok uralják. 1886—1988-ig a porosz elmegyógy
intézetekbe fölvett 40.076 egyén közül 1332 volt 
15 éven aluli, az 1884—1898-ig észlelt 979 15 éven 
aluli öngyilkos közül 79 volt elmebajos, az ismeretlen 
ok folytán beállott öngyilkosságokat nem véve számba. 
Baer 25 esete közül 4 biztosan elmebajos, saját 
összeállításomban, melynek hibája, hogy újság köz
lemények alapján készült, a psychosisok hiányzanak. 
Az öngyilkosság keresztülvitelének borzalmas és 
kereset volta javarészt elmebaj mellett szól, hol azon
ban az ok elfogadható és az elhatározás szabad, ott 
legföljebb csökkent ellentállóképesség foroghat fenn. 
Ily gyermekekre vonatkozó észleleteket közöltek 
Silsmilch és Baer.

Az említettem csökkent ellentállóképesség ren
desen labilis lélekállapottal, néha egyoldalú tehetséggel 
jár, amit szakkifejezéssel a német tudósok „psycho- 
pathise Minderwertigkeit" (lelki fogyatékosság) névvel 
illetnek. Ily egyének csekély ok miatt, a nélkül, hogy 
elméjük meg volna támadva, öngyilkosok lesznek, 
mint azt a Koc’n által leirt 15 éves fiú esete, ki nagy 
nyomorában kenyeret lopott, tettét önkényt bevalotta 
azután öngyilkos lett, élénken illusztrálja. Ily esetet 
észleltem két év előtt: 14 éves leányka egy játszó
társa által negligáltatván 1 gm. szublimátot nyelt. 
Ezen lelki csökkent ellentálló képesség rendesen 
öröklött degenerativ alapon fejlődik s a szülők elme
bajának, alkoholizmusának vagy szintén „lelki fogya
tékosságának" következménye. „Sich in Schvvierigen 
Lagen nicht zurecht findende neuropsychopalhische 
Konstitution" Krafft-Ebing szerint szintén gyakran 
szerepel mint okozó mozzanat.

Számos esetben megelőző dmebaj nélkül, 
öröklésnél fogva pillanatnyi elmezavar folyománya
ként lép fel az öngyilkosság, mely esetekben gyakran 
a havibaj fellépése szerepel, mint kiváltó mozzanat. 
(Heller öngyilkosok boncolata 40%-ánál észlelt men- 
ses-eket). Az öngyilkossági hajlam gyakran öröklődik. 
Magam észleltem egy 13 éves fiút kinek apja s
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testvére öngyilkosságot követtek el, a fiú büntetéstől 
félve szintén öngyilkos lett. Hasonló esetet közöl 
Siegert, egy 9 éves fiú 12 éves rokonát követte a 
halálba). Stelzner „Analyse von 200 Selbstmordfállen" 
cimű munkájában érdekes adatokat találunk az ismé
telten eszközölt öngyilkossági kísérletekről, illetőleg 
keresztülvitt suicidiumokról. Az ifjúkori öngyilkosok 
szempontjából kiemelendők a dementia praecox folya
mán halluncinációs alapon fejlődő öngyilkosságok. 
Eskórosoknál mint a psychopathiás constitució meg
nyilatkozása, vagy mint postparoxysmális depreszió, 
vagy homályos állapot folyománya. Gyengeelméjűek- 
nél (imbecilisok) Ziehen szerint: Die Handlungen 
erhalten den Anstrich des triebartigem" ; s az öngyil
kosság kényszerképzet folyományaként lép fel. Ugyané 
tudós szellemesen jegyzi meg a degenerativ hysterikus 
psychopathiás szervezetitekre ; „Tényleges életük nem 
nem felel meg a képzeletük alkotta elméleti létnek", 
s ez ellentét ki nem egyenlíthetősége szüli a tényleges 
élettel való meghasonlást. Stelzner esetei közül 
néhányat reprodukálok: 1. B. M. apja t. b. c., anyja 
gyakran szenved sirógörcsökben; 1372 éves korában 
mostohaapja rossz bánásmódjára vízbeugrással fe
lel; 18 éves korában testvérét szerencsétlenség által 
veszti el, mire kezén ütőerét metszi á t; 30 éves korá
ban családi összekülömbözés miatt fölakasztja magát; 
32 éves korában férjével kerül ellentétbe s ismét 
ön akasztással próbálkozik; 33-ik évében szolgálati 
kellemetlenségek miatt lysolt iszik. 2. S. 15 éves, 
apjának 2 testvére és egyiknek fia elmebajos, egy
szer akasztással, kétszer sósavval akar életének véget 
vetni; életunságának nincsen különös oka, elbocsá
táskor nevetve jelzi, hogy nemsokára ismét öngyilkos 
lesz. 3. Schl. anyja hysterika; anyja rábeszélésére 
keresi a hullámokban halálát (folie en deux); 4. D. 
M. 14. éves nővére degenerált, 2 fivére javítóintézet
ben, apja fegyházban, anyja igen ingerlékeny, 14 éves 
korában graviditás miatt vágja át ütőerét, a javító- 
intézetben'kiugrik az ablakból, a rendőrségnél ismét 
átvágja ereit.

,,Egy érzelmi chók után könnyen lép fel gyer
mekeknél melancholia, mely felette gyorsan vezet 
öngyilkossággal végződő raptus melancholicus-ra“ 
mondja Emeringhaus. A gyermek a külbehatásokra 
élénkebben reagál, beteges aífektusok könnyebben 
jönnek létre s gyászos végződésük nem kivételes.

Tagadhatatlan, hogy a civilizáció emelkedésével 
gyarapodnak mind a felnőttek, mind a gyermekek 
öngyilkosságai, ezen állítás helyes voltának mérlege
léséhez szükséges volna a statisztika vezetékének 
pontosabb volta. Pósenban a gyermekek öngyilkos
ságának száma 1884—1898-ig évi átlagban 1.2-vei 
szaporodott, Szászországban 12‘0-vel, utóbbi ország 
gazdag iparban, Posen szegény, mely adatokból az 
ipari munkának közvetlen és közvetett öngyilkosság

fokozó hatására lehetne következtetni, ha nyugati és 
keleti Poroszország 2 9 s 2‘2%-át és Posenéhoz 
hasonló ipari szegénységet nem vennők számba. 
Hasonló végeredményt szolgáltat Szászország és 
Schleswig Holstein statisztikájának összehasonlítása 
577, illetőleg 5’97 az iparilag foglalkoztatott iskola- 
köteles gyermekek százaléka s az öngyilkosságok 
száma 5 éves átlagban 13‘2, illetőleg 2'2. Más máig 
számításba nem vett ismeretlen mellékkörülmények 
valószínűleg a mérvadók, de bizonyosnak vehető, 
hogy az egyéni szabdaság korlátozása és az agy 
igénybevételének nagysága számba veendő tényezők.

Hasonlóan be nem bizonyított állítás, hogy az 
öngyilkosságok száma a városokban, az emberek 
halmazata s a vele járó súrlódás s fokozott létért 
való küzdelem folytán nagyobb mint vidéken. Tagad
hatatlan, a középeurópai világvárosok rohamos na
gyobbodásával párhuzamban szaporodtak az öngyil
kosságok, de az is tudatik, hogy míg pld. a branden
burgi tartományban 95 nagykorú öngyilkosságára jut 
1 gyermek, addig Berlinben csupán 137-re jut egy. 
De a statisztika adataitól teljesen el is tekintve, logi
kus a nagy városi légkör káros befolyásának föltevése.

Durand—Faráéi állítását, mely szerint „a gyer
mekek öngyilkossága az összes társadalmi osztályok
ban hason okoknál fogva a társadalmi helyzettől 
függetlenül fordul elő“, nem fogadom el. A családban 
előforduló halálesetek gyakran érlelik meg az öngyil
kosság eszméjét a gyermek lelkében. Voisin ismertette 
15 éves fiú anyját, Siegert által leirt 12 éves leány 
nagyapját, Durand Faráéi esetei közt szereplő 13 
éves leány nővérét követte öngyilkosság útján a 
halálba.

A család nyomora is gyakran a halálba kergeti 
a gyermekeket. Siegert két 14 éves leánykáról emlé
kezik meg, kik előbb arzént szedtek, majd vízbe ug
rottak, nem tudván végig nézni családjuk nyomorgá- 
sát Megható esetet közöl Voisin: Egy 12 éves leányka 
vízbe öli magát, hogy szülei kiadásait csökkentve, 
nyomorukat enyhítse.

Egy kedvenc tárgy elvesztése szintén vezethet 
öngyilkosságra; egy 9 éves fiú Durand Fardel le
írása szerint kedvenc madara kimúlása után vetett 
véget életének.

Mostohák embertelen kínzása Siegert eseteinek 
nagy számában okozója az öngyilkosságnak. Akár
hányszor a szülői hatalommal való visszaélés, a 
gyermekek szívtelen sanyargatása kergeti a szeren
csétleneket a halálba. Du: and Fardel szerint 192 
gyermek közül 132 szülők és tanítók kínzása folytán 
lett öngyilkos. Nem kell külön taglalnom, hogy az 
apa alkoholizmusa hányszor átka családjának. ,,A 
szülői által sanyargatott gyermek nem jóakarót s 
védőt, hanem ijesztő ellenséges hatalmat lát bennük. 
Ily gyermek magára hagyatottnak s szerencsétlennek
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érzi magát; a legcsekélyebb esemény végett oly nagyjgjmódja annak, hogy az embert számosok előtt az ő 
a félelem, hogy a vihar a gyenge nádszálat letöri.“S í  gyengéinek a feltárására kényszerítse; a tanító és 
Stark helyes megjegyzése. pgftanítvány párbaja, amely mindenesetre próbára teszi

Agalid, a gyermekmunka alapos ismerője, szépfkaz utóbbinak idegeit, de azért a derékségről és ké- 
szavakkal emlékezik meg az ipari munkára fogott;^pességről alig világosít fel; az a helyes próba, 
kiskorúakról: „Mindenki azon nézetet vallja, hogy aS”amely a tanítás hatásának igazi és becsületes ineg- 
gyermek a házé, a családé, a tiszta légköré, de azff'vizsgálásából áll, amelynek eredménye nem a pilla- 
az emberszeretetnél erősebb a nyomor, az önzés ésj;j  natnyi sugallattól függ.“
a verseny; elszorul a szívünk, ha látjuk, hogy hajnal- A túlterhelésről is köteteket írlak. Nézetem
pirkadásakor, midőn a felnőttek javarésze még édes .. szerint Binswangernek van igaza, midőn e tényezőnek 
álomban ringatódzik, számos gyermek már munkába |  csak egy csekély százalékra való hatását engedi meg 
áll." Csak egy adat szolgáljon a mondottak igazolá- . s kiemeli, hogy a túlterhelést nagyrésze az iskolán 
sára. Az 1898-iki kimutatás szerint Némethonban!l kívül hozzák létre s javarészt degenerált, vagy gyenge 
8,534.919 iskolaköteles gyermek közűi 544.283 volt ^ ellentálló képességű idegrendszernél érvényesül. Erről 
iparilag foglalkoztatva. Közismert tény, hogy számtalan igen megszívlelendő Oppenh im azon nézete, hogy a 
kisded lesz az utca gyermekévé, a szülék lelket, tes- szorgalom istápolandó, de ne szorítsuk a gyenge 
tét egyaránt ölő gyári munkája által. Mig a proletár idegűeket (Nervenschwáchlinge) olyan szellemi mun- 
gyermekei Krafjt Ebing klassikus kijelentése szerint kára, melyre képtelenek, minők eredménye K rafjt- 
piszok, pálinka által züllenek, addig a gazdagokéit Ebing szerint gyakran a megbántott önérzet követ- 
a dúskálkodás és korhelykedés teszi erkölcsileg tönkre, keztében fellépő neurasthenia s cerebrasthenia, melyek 
Valamint a nyomor, úgy a búja életmód is, meg- ismét az öngyilkosság aetiologiájában játszanak elő
fosztják a gyermeket kora jellegétől, korán lesznek kelő szerepet. Eulenberg és Bach „Schulgesundheits- 
éretekké és életuntakká. „Az egészséges vallásos lehre“-jában olvassuk, hogy legelszomorítóbb az isko- 
életnek lágy lehellete átszáll a szülőkről a gyerme- Iának viszonya az öngyilkossághoz, ha a büntetéstől 
kekre s átlengi egész érzelem- és gondolatvilágu- való félelem viszi a gyermeket a halálba. Saját 
kat.“ Sajnos,' ez a vallásos ihlet vajmi ritkán száll gyűjteményemben 125., 126., 127. szám alatt három 
át manapság a szüléről gyermekére. fiú szerepel, kik rossz bizonyítvány miatt előbb le-

A saját összeállításomban szerepelő 200 ön- részegedtek s aztán főbe lőtték magukat. Siegert 
gyilkos gyermek közül 103 középiskolai tanuló van ismerteti egy 12 éves fiú esetét, ki a vakációt végez- 
regisztrálva. A saját szavaimat idézem : „Szomorú bi- tével, félve az iskola megkezdésétől fölakasztotta 
zonyiték, hogy hányán képtelenek feladataiknak eleget magát. Baer egy 12 éves fiúról emlékezik meg, 
tenni, s félelem vagy sértett önérzet miatt vetnek ki anyjától iskolakerülés végett kikapván, a 11. eme- 
fiatal életüknek véget." Poroszországban Guttstadt létről ugrott le. Casper említi fel, hogy egy 14 éves 
összeállítása szerint 1831 —1888-ig 289 tanuló köve- pásztorfiú felakasztotta magát, mert a pap által 
tett el öngyilkosságot, még pedig: feladott mondásokat képtelen volt megtanulni. Egy

1883. 1884. 1885. 1886 1887. 1888. bajor tanfelügyelő  eg y  10 év e s  leányt h ev es
Középiskolában ... ... 19 14 10 8 17 14 ellentállás után lem eztelen ített a ltestén  az eg ész
Népiskolában ... 39 27 30 36 33 42 osztá ly  szem eláttára fenyítette m eg, mire a leány

Összeg ... 58 41 40 44 50 56 vízbe ugrott. (Siegert). E g y  12 é v e s  fiú ön gyilk ossá-
A következtetések nagyon különbözők. Az 1891- got követett el, mert megszűnt az osztály primusa 

bői származó német miniszteri jelentés szerint az lenni (Dnrand-Fardel). Helyes ítéletet mond Oettingen 
iskola csak kivételesen közvetlen oka a tanulók ön- e tárgyról. „Nem a túlságosan sok latintanulás, hanem 
gyilkosságának, sőt vannak elmeorvosok, akik a a majdnem elvtelen nevelés, az általánosan uralkodó 
középiskolák agygimnasztikájában elmebajok elleni nihilisztikus irányzat és a mindenféle megengedett 
biztosítékot látnak. Homlokegyenest ellenkező véle- és meg nem engedett élvezetekbe való igen korai 
ményt hirdet fy m tié ff, ki súlymérések révén mutatta beavatás az okok, amelyek sok egyént már abban 
ki, hogy a tanulók 79%-a a vizsga idején átlag 1516 a korban öngyilkosságba kergetnek, mikor az élet 
gmmal fogy s a vizsgát súlyos megbetegedéssel még csak szépnek látszik s tele van reménységgel." 
egyenértékűnek tartja, mely a test összes szerveit Schuschni 102 alkoholt élvező tanuló közt 58 idegest 
egyaránt, de különösen az agyat károsítja. Ugyané talált; hogy ily gyermekek csekélyebb ellentálló 
nézetet vallja Andreae, ki a „Gespenst des kommen- képességgel bírnak s rosszabb tanulók, mint az absti- 
den Examens" befolyását ecseteli élénk színekkel, nensek, az természetes, a számos rendelkezésemre 
Hasonló értelemben^nyilatkozik Klaar „Wir und die álló adat közül csupán Bayr 591 vizsgálatára utalom 
Humanitát" című könyvében. „A vizsga nem egyéb, az érdeklődőket.
mint támadás, megrohanás, szellemileg szemérmetlen Korán érett ifjúságunkra jellemző, hogy szerelmi
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csalódás is gyakran szerepel, mint az öngyilkosság 
oka. Gyűjteményem 80—81-es számai egy 15 éves 
fiúról s egy 17 éves leányról szólnak, kik szerelmi 
bánatukban vasút elé vetették magukat. Jellemző 
két esetet Baer alapvető munkájából meritek, egy 
12 éves leány fagy ássál vetett véget életének, mert, 
mint hátrahagyott levelében olvasható, „dér Eduard 
geht jetzt immer mit dér Mali". Egy 14 éves leány 
nővérére féltékeny s ez okból főbe lövi magát, hátra
hagyott levelében írja; „Ha M. (testvére) hozzá 
megy W.-hez, úgy szívből boldogságot kívánok neki.‘‘

Gyakori oka az öngyilkosságnak a büntetéstől 
való félelem. Saját eseteim közül egy 15 éves fiúét 
említem fel, ki anyját meglopta s a büntetéstől félvén, 
két öngyilkossági kísérlet után felakasztotta magát. 
Casper egy 12 éves leány esetét ismerteti, ki egy 
eltört kávécsésze miatt az Oderába ugrott. Siegert 
gazdag kasuistikájából egy 13 éves fiú esetét közlőim 
ki egy péket ismételve meglopott, fölfedeztetvén, fel
akasztotta magát.

Játék közben is történik öngyilkosság, a Zeitschr. 
f. Schulgesundheitspflege 1891. évfolyamában van 
egy 11 éves fiú esete leírva, ki akasztósdi játék 
közben vetett életének véget.

Tagadhatatlan, sok esetben jogosult a Clandins 
féle paródia. „Nun mag ich auch nicht lánger leben, 
verhasst ist mir das Tageslicht, denn sie hat Franze 
Kuchen gegeben, mir aber nicht."

Néhány statisztikai táblázatban egyesítettem az 
aetiologiai mozzanatokat.

Porosz Saját
Baer Morselli kimutatás eseteim

Félelem büntetéstől 9 fiú 4 leány
Elmebaj........ ............. 3 n ff 438 70 58
Rossz bánásmód 1 „ i ff — 26 —
Szégyen ... _______  1 ff ff — 13 18
Harag ... ... .........  — „ 1 ft — 8 —

Sértett önérzet.........  1 ff ff — 11 —
Betegség ................— ff ff 45 3 12
Életuntság ...............  — ff ff 28 6 —
Szenvedély ...............  — » ff 200 — —
Bűntett . . . ...... ........ — ff „ 28 — —

Családi bajok .........  — ff ff 350 — —

Pénzzavar ...  ......... — ff ff 28 — —

Ismeretlen ok ......... — ff ff 728 — 35
Iskolával kapcsolatos ok 
Összekülönbözés

ff ft — 31 28

szülőkkel v. tanítóval ff ff — 2 —
Vallásos exaltáció ... — 
Szerencsétlen

ff ff — 2 —

szerelem ................— ff tf — 5 11
Morális züllés ... ... — ff ft — 7 —

Játékból... ... ____  1 ff ff — 7 —

Egyéb okok...............  — ff ff — 91 —-
Olvasmány ......... ..  — ff ff — — 2
Gond.............. ... ... — „ ff — — 5
Elszenvedett büntetés — n ff — — 25
Nostalgia ......... ...  —
Elégedetlenség

■ — ff — - 1

a hivatással .........  — ff ff — — 5

Baer s Deutsch statistikái ötletszerűek, de 
Morselli (1868—1877) s a poroszok kimutatásai 
1882—1883-ig hivatalosak.

Érdekes könyv akadt a közelmúltban kezembe, 
Reitler ,Briefe von Selbstmördem', melyek az ön
gyilkosok lelki világára igen érdekes világot vetnek. 
Egy maturans agyhártyalob következtében hal meg, 
anyja öngyilkosság elkövetését határozza el, de 
keresztülvitele előtt a közoktatásügy miniszterének 
ír egy levelet, melynek vége: „Ha nem lenne érettségi, 
szerencsétlen gyermekem nem halt volna meg. 
Kegyelmes Uram szüntesse be ez átkos intézményt!“ 
Egy tanító kiskorú leánya egy előkelő házban mint 
cseléd szolgál, teherbe esik s meghal; az apa bánatá
ban öngyilkos lett, de leánya munkaadójának egy 
levelet ír, melyben szemére veti, hogy míg leányára 
úgy vigyáz, mint szemefényére, addig cselédjével 
mit sem törődik — Egy asztalosnál egy szabadon- 
gondolkodó, atheista egyetemi polgár lakik, kinek 
tanai megzavarják az egyszerű mesterember agyvele
jét, megőrül s őrületében öngyilkos lesz, de a tett 
elkövetése előtt szemrehányó levelet ír szobaurának, 
amelyben a következő tépjlődése érdemes a meg
örökítésre ; Himmelherrgott!

Wer hat Recht ? Hat dér Síudent Recht ? Hat 
dér Herr Prálat Recht ? Gibt’s einen Herrgott ? Gibi’s 
keinen Herrgott ? Gibt’s einen Hímmel ? Gibt’s keinen 
'Hímmel? Alles dreht sich mir im Kopf um und um!“

Egy sokat vitatott kérdés, hogy a vallás meny
nyiben gyakorol befolyást az öngyilkos.-ágok gyakori
ságára. Mivel ép az öngyilkosság prophylaxisa szem
pontjából nagy fotosságú e kérdés, bővebben kívánok 
véle foglalkozni.

A kamtschadalok és négerek egy boldogabb 
másvilágba bízva gyakran vetnek véget önkezükkel 
életüknek. Hasonlóképen a pantheistikus budhismus 
könnyen viszi híveit az öngyilkosság karjaiba. Loyola 
Ignác azt hirdeti, „hogy az ember azárt lett Isten 
által teremtve, hogy őt dicsérje, tiszteletben hajoljon 
előtte meg s szolgáljon néki, hogy ez úton mentse 
meg lelkét, az ember tehát Isten tulajdona s teremt
ménye azon rendel'etéssel, hogy az Isten utasítása 
szerint folytassa életét s a felső lényben találja vég
célját".

Grupp a római császárság történetében a remény- 
elenségben és vallástalanságban látja az öngyilkos
ságok gyakoriságának okát; szerinte az öngyilkosság 
divatkórsággá fajult, Tacitus például kiemeli, hogy 
egy városi práfektus, ki egyúttal pontitex is volt, 
természetes halállal múlt ki, mit ily hírnév s tekintély 
mellett kivételesnek mond s ugyanez író szemre
hányást tesz egy fogolynak, hogy fogságát nem 
rövidítette meg öngyilkossággal. A legcsekélyebb ok 
miatt öngyilkosok lettek az emberek s tettükért min
denhol elitélés helyett elismerést arattak. Midőn Nero
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bűntársa Otho öngyilkossággal vetett véget életének, 
a környezete sebeit s kezeit csókolgatta s még távol 
vidéken is sokan utánozták. Masaryk a középkori 
kereszténység megváltó befolyását dicsőíti, a katho- 
licizmus a lelkeket fölemelte s biztos gátként szerepelt 
az öngyilkosság ellen, úgy hogy például nőknél 
évszázadokon át csak egy ilyen esetről emlékezik 
meg a krónika, t. i. egy spanyol nőről, ki férje távol
létében vetett véget életének mert félt, hogy a kísér
tésnek nem fog ellentállhatni.

Ugyan-e szerző állítja, „hogy egy harmonikus 
vallásos életfelfogás könnyen teszi az élet keserveit 
tíirhetővé, még ha Job sanyaruságaival is szemben 
állana, a vallástalan ellentállóképessege ellenben igen 
csekély".

Mayr a katholikusok gyónását mint az öngyil
kosságot gátló tényezőt s a protestánsok feletti előnyt 
említi. Nöldeke a keresztény nép csekélyebb iskoláz
tatása s az ennek folyamányaként fokozott babona- 
ságában lát biztosítékot az öngyilkossággal szemben. 
Oettingen szerint csak a rossz protestáns s katholikus 
lesz öngyilkos, de az előbbi gyorsabban lesz ingadozó. 
Morselli nézete szerint „a protestántismus a külső 
formák megvetésével s a hit bírálásának lehetővé 
tételével reflexiókra s lelki küzdelmekre ád alkalmat" 
s ezekből kifolyólag tisztán katholikus országok cseké
lyebb öngyilkossági statistikát adnak, mint a piotes- 
tánsok által lakottak s egy országon belül is az 
utóbbiak által lakott részekben nagyobb az öngyil
kosságok száma. Masaryk szintén a katholicismus 
öngyilkossággátló hatását állítja.

A zsidókra vonatkozólag Ruppin közöl érdekes 
észleleteket, az öngyilkosság az orthodox keleteurópai 
zsidónál felette ritka, mert föltétlenül vallásos s el
nyomatása ellenére optimista. A nyugat európai 
izraelita, sajnos közel áll az atheismushoz, telve van 
világtájdalommal s az öngyilkossággal szemben ellent- 
álló képessége csökkent.

Ottingen kijelentése, hogy ha Franciaországban 
a Paul Beit-féle elvet, — hogy a vallás mindenhol 
útjában van az erkölcsösségnek, — következetesen 
fogják keresztülvinni, úgy néhány év múltán egy a 
vallástól emancipált népiskolában fölnevelt, az öngyil
kosságra hajló ifjúsággal lesz dolgunk" határozott 
túlzás. Mindamellett el kell ismernünk Prinzing nézeté
nek helyes voltát, „hol a lelkekben valódi vallásos 
érzület lakozik, hol az isteni s papi hatalom előtt 
meghajolnak, ott a vallás alapeszméinek hódolni fog
nak" vagyis nézetem szerint bármely monotheistikus 
vallás ethikájától áthatott, nem degenerált s ép elméjű 
egyén, vallásos meggyőződése által az esetek java 
részében az öngyilkosság elkövetése ellen bizto
sítva lesz.

Érdekes, ha az általános erkölcsi színvonal és 
az öngyilkosságok száma közti összefüggést vizsgál

juk. Ha a törvénytelen születések számát állítjuk 
párhuzamba az öngyilkosságok számával, úgy azt 
találjuk, hogy például hazánk a törvénytelenek szem
pontjából a 4-ik, az öngyilkosságokéból a 7-ik helyen 
áll, Svájcra vonatkozólag e viszony 12 és 2, Svéd
honra 2 és 6 az arány, vagyis analógia itt nem 
mutatható ki.

Az emberek erőszakos cselekedete sokak szerint 
egyaránt nyilatkozik meg öngyilkosság vagy krimi
nalitás alakjában, a föltevés plausibilis, de nem ád 
neki a statistika igazat; mert mig Szászország a 
súlyos testi sértések terén a 33-ik, az öngyilkosságok 
sorrendjéden a 2-ik helyen áll.

Dánia és Németország magas, Norvégia s Ola
szon pedig csekély szeszfogyasztásával párhuzamban 
csekély számú öngyilkosságot mutat; vannak azonban 
országok, hol e párhuzam nem mutatható ki.

Ide tartozik a családi helyzet megvitatása is, 
habár csak közvetve gyakorolhat befolyást a gyer
mekek öngyilkosságára.

Nem házasok Házasok Özvegyek Elváltak
Ország férfiak nők férfiak nők férfiak nők férfiak nők
Dánia _ ... — 637 173 515 108 1620 299 3871 200

1896-1900 
Schweiz ____ 457 87 531 92 1281 157 2975 290

1881-1890  
P o r o s z h o n ... 388 129 448 100 1552 194 1952 328

1883 -  1890
Szászország ...

1881—1890 
Würtenberg ...

574 1312 809 170 2663 339 3387 363

251 218 405 796
1873-1892 

Baden ... ......... 458 93 460 85 1172 171 1328 264
1884 -1893

Ez összeállításból szembeötlik a rendezett csa
ládi élet biztosító befolyása, ami mindenesetre a gyer
mekekre is döntő hatással van.

A gyermek bírása pedig önmagában bizonyos 
fokig biztosíték a nagykorúak öngyilkossága ellen. 

Durkheim szerint Franciaországban, millió élőre
jut öngyilkosság:
Nőtlen 45 éves férfiaknál . . . 975 
Házas, gyermekes férfiaknál . . 336 
Házas, gyermektelen férfiaknál. 664 
Nőtlen, 60 éves férfiaknál . . 1504 
Özvegy, gyermekes férfiaknál . 937 
Özvegy, gyermektelen férfiaknál 1258

Nem férjezett 45 éves nőknél . 150 
Gyermekes asszonyoknál . . . 79
Gyermektelen asszonyoknál. . 221 
Nem férjezett 60 éves nőknél . 196 
Gyermekes özvegyeknél . . .  186 
Gyermektelen özvegyeknél . . 322

Egyrészt a pauperismus, másrészt a közerkölcs 
szempontjából szem előtt tartandó az összefüggés a 
lakosság sűrűsége és az öngyilkosságok száma közt; 
Krosénak e tárgyra vonatkozó adatai szerint hazánk 
a lakóság sűrűségénél fogva a 13 ik, az öngyilkossá
gok száma szerint a 9-ik helyen van. Svédhonban e 
számok aránya 19—7, Angliában 2—11 ; ennélfogva 
a két tényező közti összefüggést, bár felelette plausi
bilis volna, tagadnunk kell.

Sokat foglalkoztak azon kérdéssel, vájjon a 
vad népeknél előfordul-e az öngyilkosság, vagy hogy 
e népek ugyanazon megítélés alá esnek, mint az 
állatok. Rost 100 esetet állított össze az „Über den
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A hegy azon oldalának, ahol ezen csata volt, ma is 
„gyilkos völgy" a neve.

Ma gyönyörű park veszi körül a hegyet és a 
gyilkos völgy pedig kitűnő szőlőt terem. Ezen regé
nyes helyen, úgyszólván a park közepén volt a . 
konviktus lakása. Páratlan kilátás, ózondús levegő 
volt mindennapi élvezetünk. Frugális, bő, ízletes élel
mezést pedig a báró konyhája szolgáltatta. Csoda-e, 
hogy a sápadt arcok lassan kipirosodtak és kigömbö- 
lyödtek ? Betegesen jöttünk és nyolc heti tartózkodás 
után viruló egészséggel távoztunk. Ezen nyolc hét 
alatt egyetlen megbetegedés sem fordult elő. De a 
konviktus nem csak az egészség szempontjából volt 
eredményes, hanem a nevelői hatás és az ismeretek 
gyarapítása tekintetében is.

A fiúk neveletlensége eleinte meglepő volt, aminek 
oka, hogy többnyire apátián árvák voltak, de iskoláink 
is inkább a tanításra fektetik a súlyt, mint a nevelésre. 
Nagy munka volt őket a nyersességtől, a bárdolatlan- 
ságtól elszoktatni és azután finomabb erkölcsöket 
beléjük plántálni. A felügyelő tanárnak valóban egy 
percnyire sem volna szabad a fiúkat magára hagynia 
hanem türelemmel folyton és folyvást a szoktatás 
elvén kell működnie, hogy e tekintetnen kézzel fogható 
eredményhez jusson.

Az ismeretek gyarapítására is kitűnő alkalmuk 
szolgált a konviktus. A fővárosi gyermek nem képes 
a szilva-, dió-, körte- vagy barackfát az akácfától 
megkülönböztetni. Itt temérdek szemléltető tárgy állt 
rendelkeésükre, A veteményes kert, zöldség, dinnye 
és sok más konyhanövény termesztési módja. Az 
uradalomban több mint 80 tehén szolgáltatja a tej
gazdaságot. A tehén és a ló ápolása, takarmányozása 
(takarmányfélék: lóhere, lucerna, bükköny stb.,) A 
sajt, túró és vaj készítése és mindezeket közvetlenül 
előttünk láttuk.

A szőlők lakásunk mellett voltak. Szőlőültetés, 
mívelés, szőlőbetegségek leküzdése (phyloxera, pero- 
nospera) amerikai alanyok beoltása, permetezés, 
szemünk előtt folyt.

Az erdőkbe való kivándorlások alkalmával az 
erdélyi falura a jó és a mérges gombák ismertetése 
kínálkozott.

Ismeretek gyarapításának koronája a zelistyei 
üveggyárba való kirándulás volt, amelyet báró Bor
nemissza Elemér bőkezősége rendezett.

Itt alkalmunk volt szemtől-szembe látni az 
üveggyártás egész procedúráját; tömérdek munkás 
volt elfoglalva az üvegfúvással stb. Elgondolkoztam, 
mily könnyen veszik némely iskolánál az iparműtan 
tanítását. Vasércek olvasztását, acél, sör, cukor, papír, 
üveggyártást, viaszos vászon készítését stb. anélkül, 
hogy ezeket maga az előadó tanár közvetlenül látta

#
volna. Ezen a mintatelepen a munkásjóléti intézke
déseket gyakorlatban is megismertük.

Ily áldásos eredménye van egy konviktusnak. 
Egészség, nevelés és ismeretek szempontjából. Egyéni 
nevelésre állandó hatással van, azután új fogalmak
kal gazdagítja a gyermek gondolkozását és a látó
eszközt szélesbiti.

Hála ezért mindazon tényezőknek, akik nyári 
konviktusok felállításában fáradoznak 1

Miklósi Pál.

Külföld.
Tüdőbeteg gyermekek gyógyításával foglal

kozott Ausztriában az „Alland gyógyhely" egyesület, 
mely a múlt nyáron a felnőttek számára alapított 
gyógyintézettel kapcsolatosan beteg gyermekekről is 
gondoskodott. Májustól októberig 48 gyermeket ápol
tak. Ezek a hygienikus életmód, tápláló ellátás, jó 
ápolás és tiszta, pormentes levegő behatása alatt 
tetemesen javultak. A vörös kereszt egyesület által 
adományozott két barakban helyezték el a gyerme
keket, kiknek kora 4—6 év között váltakozott. Az 
első orvosi vizsgálat kimutatta, hogy a felvett gyer
mekek mind tüdőbetegek, ez kimutatható volt. Öt 
hónapi gyógykezelés után az orvosi vizsgálat kiderí
tette, hogy 96% meglehetősen javult és ebből 83% 
előreláthatólag teljesen meggyógyult. A súlybeli emel
kedés 1 és 8 kg. között váltakozott. Az idei nyáron 
újra megnyílik a gyógyhely a szenvedő apró emberek 
számára.

Gyermek bíróságok, mint ismeretes, Észak- 
Amerika Egyesült-Államainak legtöbbjében, Ausztrá
liában és Európa államai közül Angol- és Francia- 
országban vannak. Németország most kiséilétezik 
a szabad államok e legújabb nem érdektelen intéz
ményével.

Az ifjukorú bűntettesek száma a legtöbb állam
ban a legutóbbi években borzasztó módon szapo
rodtak. Nemrég Olaszország közölt egy ijesztő ki
mutatást, most pedig megtudjuk, hogy a művel, 
Franciaországban az ifjúkorú gonosztevők száma 
50%-kal szaporodott.

A modern amerikai gyermekjavító rendszer tért 
hódított Európában is. Habár erre nézve Francia-
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Az őrségi kihágásokról (excessus in Venere et 
Baccho) Rost szellemesen jegyzi meg: „a népek tes
tén a nemi betegségek dögvészes tályogait megnöveli 
az alkohol gonosz szelleme". Ugyané szerző helye
sen fűzi hozzá: „Hihetetlen, mennyire elharapózott 
az a felfogás az ifjak között, hogy nemi vagy alko- 
holikus infekciók esetén vagy más bajokban az ön- 
gyilkosság az egyedüli mentő eszköz".

A mondottak teljes mértékben illenek a gyer
mekre is. „Az ifjúság korán már a kísdedkorban, 
bele nő abba a képzetvilágba és érdeklődéskörbe, a 
társadalmi világba, amelyben a felnőttek élnek és 
pedig nemcsak a gondok és fájdalmak, hanem az 
örömök és élvezetek, a vágyak, bűnök és szenve
délyek világába". (Strümpell). Ezt az öngyilkosság egy 
másik irodalmi ismertetője, Morselli, oly módon egé
szíti ki, hogy „a modern nevelés a gondolkodás, a 
hiúság s a szenvedély fokozását szülik". Prinzing 
pedig hasonértelemben helyesen jegyzi meg „hogy 
a színházak látogatása, regények olvasása stb. nagyon 
rossz befolyással bírnak; de az iskola sem ment
hető . . .“ S hogy a szociálpathologíkus tényezők a 
gyermeket mennyire érintik, azt a kiskorúak krimi
nalitásának emelkedése bizonyítja legjobban (Német
honban 1882:30719, 1890:41003, 1898:47986).

Mi is az öngyilkosság gyógyszere? Legoyt bőven 
foglalkozik e kérdéssel s elég naivan a büntetés fel
újítását ajánlja. Nézetem szerint az öngyilkos édes 
keveset törődik a tetemével történtekkel, az örökösö
ket érő szégyen és büntetés pedig igazságtalanok; 
úgy hogy a büntetésnek csupán mint elijesztő példá
nak van értéke.

A kik az öngyilkosságban a szelekció eszközét 
látják, mint pld. Morselli, Malthus tanait hirdetik, 
mint prophylacticumot.

Sokat várnak a napisajtó az irodalom s a színház
tól. „A közvélemény tegye azzá az öngyilkosságot, 
ami, gyalázatos és gyáva cselekedetté, amely nem 
csodálatot és hírnevet, hanem megvetést érdemel". 
(Krose). Különösen a napisajtó tehet sokat az öngyil
kosságok számának korlátozásában, mint már igen 
gyakran volt oka a suicidium tömeges fellépésének.

A modern, exaltált kinövésektől ment, szociális 
tanok kellő terjesztése, első sorban pedig a pauperis- 
mus s alkoholismus leküzdése igen fontosak.

Macaulay „educate the people" jelszava azon
ban a legreálisabb óv- és gyógyszere az öngyilkosság
nak. A gyermekvédelem könnyítse meg a proletár 
gyermekének a létért való küzdelmet, másrészt a 
jómódú szülő Rousseau tanácsát tartsa szem előtt: 
„A szenvedés, — ezt tanulja meg legelőször a gyermek 1 “ 
Az iskolát reformálni kell, hogy joggal mondhassuk 
el róla, hogy az életnek s nem az iskoláknak tanítunk. 
Ne feledkezzünk meg a bigoteriától s álszenteskedés
től ment, igaz erkölcsi alapon álló vallás oktatásáról.

A terheltek számára pedig mintegy lelki orthopaediát 
kell kigondolni.

Ha mindezeket szem előtt tartjuk, meg fog az 
emberiség javára valósulni Moliéres tanácsa! „La 
mórt est un reméde á trouvér quand on veut, et 
l’on s’en dóit servir le plus tárd que l’on peut".

Az első gyermektanulmányi és gyer
mekvédelmi kongresszus Berlinben.

Közli: Dr. Domokosné, Löllbach Emma, Szeged.
Harmadik közlemény.

Az antropológiai és pszihológiai szakosztály 
előadásai.

A pszihogenezis alapfogalmairól elsőnek Dr. 
Stern Vilmos boroszlói egyet, rendk. tanár tartott elő
adást.

A szellemi fejlődés tudományos kutatása rövi- 
debb korú, mint a biológiai fejlődésé, hiányosságai 
ezért még nagyok és elvi nézőpontjai erős megfon
tolást követelnek, hogy a lelki fejlődési tények és 
feltétek tömegében rendet teremtsenek. E nézőpontok 
jelentősek 1. a gyermeklélektanra nézve, melynek 
tulajdonképeni célja a szellemi leendőség processzusa 
(Werdeprozess); 2. a pedagógiára nézve, mely csak 
így felelhet meg törekvésének, hogy hatásaiban a 
szellemi fejlődésmenethez hű legyen, ha annak ösz- 
szes alapvonalait és tényezőit ismeri; 3. a művelő
déstörténetre nézve pedig azért, mert a szellemi 
fejlődés nemcsak ontogenetikusan az egyénben, ha
nem filogenetikusán a fajban, emberiségben és nép
ben is megvan. És hogy e kettő között van-e pár
huzam : ez egyike a pszihogenezis legfontosabb kér
déseinek.

A gyermek lelki fejlődése lehet életrajzi, egy 
egyén összes jelenségeinek sorából felépítve, vagy 
monografikus, amennyiben egyetlen funkció fejlődés- 
menetére szorítkozik. Itt nem szabad felednünk, hogy 
ez csak mesterséges elszigetelés; így pl. a gyermek 
nyelve nem önállóan fejlődő szervezet, hanem egy a 
szellemi összszervezettel és általa fejlődő szerv, azért 
tünetei és szakaszai, az elszigetelt vizsgálódás dacára, 
csakis a teljes egyéni fejlődésből magyarázhatók ki.

1. A pszihogenezis tényei.
1. Minden fejlődés, így a lelki is, quantitative 

tekintve emelkedés vagy növekvés. Az öntudat tar
talma és térfogata, az élmények sokfélesége, a tevé
kenység foka.

2. A fejlődés qualitative nem részenkénti növe
kedés, hanem egy sorozata az átalakulásoknak, a 
viszonyok folytonos eltolódásával. A 6 éves gyermek 
nem nagyobb dimenziójú csecsemő, hanem minősé
gileg másnemű. E tünemény oka, hogy minden funk
ciónak megvan a maga viszonylagosan önálló főfej
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lődési ideje. Egy-egy funkció kezdetben meglehetősen 
stabil, majd eléri az érés idejét; a lelki élet össze
ségére, melyben eddig alárendelt szerepe volt, rá
nyomja uralmának bélyegét; mígnem elérve a viszony
lagosan legkedvezőbb fokot, más funkciónak adja át 
a vezetőszerepet és a lelkiélet összeségébe illesz
kedve, annak együttes haladásában vesz részt.

Az átalakulások sorának néhány példája : 1. 
Már Sigismund az uralkodó funkciók szerint így 
nevezte el a csecsemőt az első félévben: „Sáugling", 
a másodikban „Greifling", a harmadikban „Sprech- 
ling“. 2 Az ivarérés előtti fejlődési idő inkább recep
tív jelleget mutat, a felfogás és megtanulás ideje; az 
ivarérés utáni inkább spontán: a felvett anyag logi
kus és képzeleti feldolgozása, elmélyítése és tovább
képzése. 3. A gyermek nyelvében is megtaláljuk e 
stádiumok világos sorát: a tisztán alanyi fokozatot, 
melyben csupán alany van a gyermek ajkán, a cse
lekvési fokozatot, midőn az igék kezdenek hozzá
csatlakozni és később a viszonyító és megjelölő fo
kozatot, midőn a határozószavak fellépnek.

Míg a biológiai fejlődésmenet fokozatait ponto
san felismerhetjük, addig a lelki élet hasonló terüle
tén még nagy tájékozatlanság uralkodik. Nemcsak, 
hogy rendkívül finomak a fokozatok határvonalai, 
hanem az egyéni fejlődésimenet az egyes fokozatok 
fellépési idejében épen úgy divergál, mint a tünemé
nyek sorrendjében. Mindennek ellenére tagadhatatla
nul bizonyos, hogy az egyéni sokszerűség eme tarka 
felülete alatt a lélekfejlődéstani alapvonások sematiz
musa rejlik, melyet a sok kutatás és összehasonlítás 
fog felszínre hozni.

3. Az idő szempontjából minden lelki fejlődés 
ritmikus. A kontinuitás elvének egyoldalú méltatása 
folytán nem vették észre, hogy a pszihogenezis nem 
egyenletes tempóban lefolyó haladási processus, ha
nem a gyorsulások és lassabbodások állandó válta
kozása. A fejlődési ingadozásokban is látható a hul
lámmozgás az egyénben ép úgy, mint az egyes 
funkcióban. így a fiatalkori fejlődési menet három 
főhullámot mutat, melyek mindegyike 6—7 évre ter
jed és első felében gyors haladás, második felében 
belső gyűjtés és lassúbb tempó látható: a gyermek
kort, serdűltkort, ifjúkort. Egy részletfejlődést vizs
gálva, például a nyelvet, észre kell vennünk, hogy 
hosszú, meddő idő után, melyben semmi új nem lép 
fel, hirtelen, néhány hét alatt kibővül a szókincs és 
kifejezőképesség, hogy ezt újból viszonylagos tespe- 
dés váltsa fel.

II. A pszihogenezis okai.
Egyetlen főalternatívába foglalható a lelki fejlő

dés tartalmának és sajátosságának sokféle oka. Vagy 
külső, vagy belső okok hatottak rá. Külső tényezők: 
táplálkozás és éghajlat, más emberek öntudatos ha
tása a nevelés és tanítás terén, jutalmazás és bünte

tés és a környezet önkénytelen hatásai: példa, olvas
mány, szuggesztió, érintkezés. Belső tényezők az 
öröklés, mely által az elődök általános vagy különös 
lelki jelei a gyermekéi lesznek születésénél fogva, a 
nemi vonások, melyek által az egyének biológiai 
alaptulajdonsága lelkileg is kifejeződik és az egyéni 
sajátosság, mely nem vezethető le az öröklésből, vagy 
nemből, velünkszületett, prímér karaktere mégis elvi- 
tázhatatlan.

Pszihégenetikus kutatásoknál az eredetkérdés 
körüli vita mindég a belső vagy külső tényező meg
állapításának útvesztőjébe vezet. Pl. a térészrevétel 
velünkszületett észrevétel-e, vagy szerzett? Az erköl
csi felfogást az öröklés határozza e meg, vagy a kör
nyezet? A nemek lelki különbsége a sexualitás pszi- 
hofizikai megalkotásában előre mer adatott-e, vagy 
különböző szociális föltételek évszázados nyomása 
folytán jött létre? A nativisták mindent a belső ténye
zőnek tulajdonítanak, az empirizmus hívei azt tartják, 
hogy a belső tényező a levés- bizonyos céljait előké
szíti és megalapozza, a vele együttműködő külső 
tényező pedig a belső tényező képességeit váltja 
valóra és egyenként meghatározza azok működésének 
idejét, módját és fokát. A két tényező azonban any- 
nyira összeszövődik, hogy sohasem szabad kérdez
nünk egy tünetről, hogy belső vagy külső ok hozta-e 
létre, hanem azt, hogy mi benne a belső, mi a külső? 
Példa. A gyermekek játékának tartalmát legnagyobb
részt a való élet jelenségeinek utánzása határozza 
meg, de hogy ugyanazon környezetben a leányok a 
házi munkákat (főzőcske, mosás, takarítás) utánozzák, 
a fiúk pedig a nyilvános élet cselekvéseit (katonásdi, 
rabiósdi, akasztás, tűzoltósdi,) ez csak az érdeklődés 
velünkszületett különbözőségéből származhatik.

Metodológiai szempontból igen nehéz annak 
megállapítása, hogy valamely fejlődési tüneménynek 
melyik része alapszik a hajlamon és melyik a kör
nyezeti befolyáson, mert környezet és hajlam sokszor 
egyirányú hatást fejt ki. Vétkes szülők vétkes hajlamú 
gyermekeinél ez a vonás örökölte vagy infekciós? 
Fontos lenne a gyermek első életévének tanulmányo
zása, mert abban a környezeti hatások majdnem tel
jesen ellenőrizhetők és a lelki nyílvánúlások tőlük 
való függése, vagy függetlensége. Összehasonlítások 
világosságot vetnének az olyan esetre, midőn egyé
nek ugyanazon környezetben különbözően fejlődnek 
(ikrek), vagy ha többféle környezetben fejlődési ha
sonlóságot találunk a gyermeki lélekben, melyből 
rendszeres belső fejlődési elvre következtethetünk. 
Legeklatánsabb példa Keller Helén, a süketnéma-vak 
leány.

III. Pszihogenetikus párhuzam.
Mióta Hackel az alaktani fejlődésre felállította 

biogenetikus alaptörvényeit, sokat feszegették a kér
dést, hogy a faji és egyéni fejlődés között van-e
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párhuzam ? Egyesek ezt a lelki fejlődésre vonatkozó
lag is a legmesszebb menő határokig terjesztik ki, 
mások a párhuzamot tagadják és a megegyező ese
tekben a véletlen játékát látják.

A párhuzam mellett bizonyító érvek számosak 
és naponta növekednek. Nagy vonásokban a követ
kező analóg fejlődésmenetet mutatjuk itt be: A cse
csemőkor megegyezik a történelem előtti korral, (tiszta 
ösztönélet, beszédhiánya, a vegetatív működések 
uralma). A két tipikusan emberi tényezővel: a be
széddel és függőleges járással fellép az emberrélevés 
kora, melynek a természeti ember „játékkora“, a 
naiv mindent megszemélyesítéssel, felel meg (mese 
— mítosz; baba — fétis), a szociális szervezkedés 
első elemével: a családdal. Az iskolábalépéssel analóg 
a kultúrába lépés kora, mindkettőben fellép a szociális 
szervezet elvont kötelességeinek való alárendelés 
(iskola — állam), a rendszeresen céltudatos munka 
ideje, stb. — így vagyunk az egyes tényezők fejlő
désével : az ösztönszerű gyermekrajz például a külön
böző motívumokban, a tér és idő feltüntetésében 
megegyezik a népek korai művészetével.

A párhuzamot azonban sok ellentétes tény meg- 
dönteni látszik. Stein ezt így magyarázza: amennyi
ben a fejlődés belső hajlamok megvalósítása, elfo
gadhatjuk, hogy azokban bizonyos általános szabályok 
uralkodnak, melyek mindenütt ugyanazok, ahol fejlő
dés létezik, az ontogenezisben és a filogenezisben. 
Amennyiben azonban a fejlődést külső tényezők ha
tározzák meg, a fejlődés menetének különbözőnek kell 
lennie, mint ahogyan a hatások külünbözők. A gyer
mek környezeti viszonyait a magasabb fejlődési fokon 
álló ember teszi összes vívmányaival, az ősemberét 
a vele egy fokon álló többi ember.

Dr. Stern előadását élénk vita követte, melyben 
Waldapfel János dr. budapesti tanár is érdekesen 
érvelt. Dr. Steril a felszólalásokkal szemben sajnálattal 
jelenti ki, hogy a tárgyra vonatkozó kérdések vitatása 
helyett, kizárólag Herbart állásfoglalását vitatták a 
hajlammal szemben. És hogy ez a Herbart szemével 
való csökönyös nézés a gyermeklélektani és nevelés- 
tani kutatások előhaladására nézve határozott vesze
delmeket rejt magában.

Dr. Fürstenheim berlini orvos ekkor szemléltető 
táblák segítségével a gyermekkor reakció idejéről
értekezett.

Tizenegy egészséges gyermeken, kik a 7—10 
év között voltak, végezte megfigyeléseit 30,000 reak
ció időmérés keretén belül. Hipp-féle kronoskópot 
használt két mágnessel, melyet naponta ellenőrzött a 
nagy Wundt-féle ellenőrző kalapáccsal, ezt pedig a 
Wundt-féle kronográffal. Egy egyszerű reakciós bil
lentyű lenyomása okozta zaj volt az inger, melyre a 
gyermek egy másiknak szabadonbocsátásával reagált. 
A fiúk reakciós ideje 140—160 mp., leányoké

160—188 mp. E különbség pontosabb kutatása szem
pontjából a reakció idő analízisét tervezi a jövőben 
egy oly segédkészülékkel, mely a tulajdonképeni 
reakciós időtől különválasztja és megméri az izom
munkát is.

A gyakorlottság érdekes nyomait láthatjuk a 
kísérletben. A szenzorikus gyermekek, figyelmük szen- 
zorikus irányában megmaradva, a gyakorlat folytán, 
továbbá az átvitel, észrevétel és kivitel fokozatos 
megrövidülése folytán, végül is kisebb értékekhez 
jutnak, mint a motorikus-instabil gyermekek, kiknek 
gyakorlati haladását az egyenetlenség csökkenti, sőt 
megfordított irányba vezeti. Hogy mindezen kutatások 
általános érvényűek és a gyermekek átlagos külön
bözőségét is felmutatják, bizonyítja a szerző egy 
további kísérlete: neveléstani-lélektani értelemvizsgá
lattal ellenőrizve magát. Négy esetet vizsgált. 1. Szám
sorok megtartását, 2. színárnyalatok megkülönbözte
tését, 3. több képnek elbeszéléssé való kombinálását,
4. hallott elbeszélések reprodukálását. A szellemileg 
lassúbb felfogású gyermekek kitűntek felfogásuk pon
tosságával, a megtartás biztosságában és tartósságá
ban a képek összefüggésének megtalálásáig tanúsított 
nyugodt meggondolással, a visszaadás hűségével. A 
motorikus-instabil gyermekek ellenben gyorsak, moz
gékonyak voltak, gyorsan elmondott hosszabb szám
sorokat jobban megtartják, mint a lassan elmondottat, 
mert annál, a szenzórikusokkal ellentétben, a végén 
elfelejtették az elejét. A jellem szempontjából a követ
kező különbségek látszottak: egyik részük színjátszós, 
szeszélyesen fantasztikus, becsvágyó, törekvő, tervező; 
másik részük nyugodtan várakozó, természetmeg
figyelő, érzésteljes, megbízhatóan hűséges.

A reakciómérések mellett előadó még az agy 
nagyságát és tömegét mérő vizsgálatokat is végzett. 
Reméli, hogy a jövőben nemcsak felvilágosításokat 
nyújthat majd az eddig meglehetősen sötét lélektani 
vonatkozásokra, a lelki különbözőségek vizsgálatát 
és meghatározását fejlesztve, hanem a forma és reak
ció vonatkozásának problémájára majd érdekes bete
kintést nyújt.

A szolnoki fiókkör első nyilvános értekezlete.
K özli: Ácsai Mihály titkár.

Nagy László, dr. Ranschburg Pál s dr. 
Jablonkay Géza, a központot képviselő vendégek 
közreműködésével valóságos ünnepet ült a szolnoki 
fiókkör f. é. április 5-én rendezett nyilvános gyer- 
mektanúlmányi első értekezlete alkalmából.

A városháza nagy tanácsterme teljesen megtelt 
a város intelligens közönségével. Hölgyek, urak egy
aránt kimutatták meleg érdeklődésüket a magyar 
gyermektanúlmányozás ügye iránt.
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Részletes tudósításunkat ezen gyűlésről a követ
kezőkben közöljük:

Sípos Orbán fiókköri elnök üdvözölvén a meg
jelenteket, köszönetét mond meghívásunkra a köz
pontból megérkezett vendégeknek; kifejti, hogy ezen 
értekezlet van hivatva tájékoztatni a nagy közönséget 
a Gy. T. T. működéséről. Ő a maga részéről igen 
fontosnak tartja a gyermektanulmányozást, mert akár 
az egyéni, akár a szociális nevelés hívei vagyunk, 
munkánkat azon kell kezdenünk, hogy megismerjük 
a gyermeket; miként a gazda is megvizsgálja a talajt, 
mielőtt elhatározza, mit vessen vagy ültessen bele. 
Üdvözli a megjelent közönséget s az értekezletet meg
nyitja.

Bejelenti, hogy a fiókkör e mai nyilvános érte
kezletre meghívta gr. Apponyi Albert közokt. minisz
ter urat is, ki a meghívásra a következő levélben 
válaszolt:

„Nagyságos Elnök úr! A Magyar Gyermektanul
mányi Társaság folyó hó 5-én tartandó nyilvános 
értekezletére szóló, s a folyó hó 2-án kelt szíves meg
hívásukat köszönettel vettem.

Bár teljesen át vagyok hatva a gyermektanul
mányozás ügyének fontosságától, s annak az egész 
pedagógia fejlődésére kiható horderejétől, — vala
mint teljes méltánylással vagyok azon értékes mun
kásság iránt is, melyet úgy a központi gyermektanúi 
mányi társaság, mint annak szolnoki fiókegyesülete 
kifejtettek, legnagyobb sajnálatomra azonban nem 
vagyok abban a helyzetben, hogy akár személyesen 
megjelenhessek, — akár magamat az értekezleten 
hivatalosan képviseltessem.

Örömmel ragadom meg azonban az alkalmat 
hogy az értekezlet tagjait szívből üdvözöljem és mun
kálkodásukhoz a legszebb sikereket kívánjam.

Hazafiui üdvözlettel
Apponyi s. k.“

A levélnek felolvasása után egyhangú lelkese
déssel a következő sürgönnyel üdvözölte az értekezle 
gr. Apponyi közokt. minisztert:

„Nagyméltóságú gróf Apponyi Albert miniszter 
úrnak Budapest.

A Magyar Gyermektanúlmányi Társaság szolnoki 
fiókja mai napon a központ vezérlő férfiainak ré:-z- 
vételével tartott népes értekezlete egyhangú hazafias 
lelkesedéssel üdvözli Nagyméltóságodat, hálásan kö
szöni törekvése iránt kifejezett kegyes érdeklődését 
s kéri, hogy jó indulatában ezután is megtartani 
méltóztassék. Sípos Orbán a szolnoki fiókkör elnöke."

Elnök jelenti végül, hogy Náray Szabó Sándor 
miniszteri tanácsos úr, elnöki titkár, a társaság egyik 
elnöke meleg hangú levélben köszönte meg a meg
hívást s hivatalos elfoglaltságával mentette ki távol- 
maradását.

Ezután Nagy László szólalt fel. Kedves köte

lességének tartja — úgymond — a központi elnök
ség nevében üdvözölni a szolnoki fiókkört. Jelenti, 
hogy gr. Teleki Sándor a Gy. T. T. elnöke sürgős 
elfoglaltsága miatt nem jelenhetett meg. Köszönetét 
fejezi ki Sípos Orbánnak, a fiókkör elnökének, azért 
a lelkes buzgóságért, melylyel az egyesületet létesí
tette és felvirágoztatta; jogot szerzett ezzel a központi 
egyesületnek, a vidéknek, az egész országnak hálá
jára. Köszönetét mond a szolnoki tanítóknak, kik a 
társaság céljait lelkesen szolgálva, már pozitív ered
ményeket értek el. Köszönetét mond végül a szolnoki 
közönségnek megjelenéséért. Fontosnak tartja ezt az 
első nyilvános értekezletet, mert ezzel vált a társaság 
működése országossá. Kívánja, hogy virágozzék a 
Fiókkör s minél behatóbb munkásságot fejtsen ki.

Ezekután Wehle Lucia a fiókkör tanúlmányi 
szakosztályának elnöke olvasta fel kedves értekezését 
a polgári leányiskolában gyűjtött adatok alapján.

Felolvasta továbbá dr. Nógrádi László nagy 
tanúlmányát, melyben kritikát mond közoktatásunk 
mai állapotáról és sok új eszmét vet fel. Mindkét 
zajos tetszéssel fogadott értekezésért a felolvasókat 
jegyzőkönyvi köszönettel jutalmazta az értekezlet.

Bár az idő már nagyon előre haladt, a közön
ség a legnagyobb érdeklődéssel hallgatta dr. Ransch- 
burg Pál hozzászólását, aki meghajtja zászlaját — 
úgymond — a Gy. T. T. szolnoki fiókja, a felolva
sások és a Szolnok város közönsége előtt. Nem lepi 
meg a felolvasók munkája, mert el volt készülve rá.

Szolnok város címereiben a pelikán vérével 
táplálja 3 fiát, s hogy ha még két ilyen fiókkörünk 
alakúi, úgy a Gy. T. T. címere a város címerének 
fordítottja lesz. Az anyát fogják táplálni a fiókok, a 
fiókok fogják a társaságnak az erőt és kitartást 
megadni.

Az előző két előadásról csak azt jegyzi meg, 
hogy feldolgozandónak tartja a növendékek feleletei
ben megnyílvánúló különbséget nemek, korok, osz
tályok stb. szerint. Az elnöki megnyitónak azon ré
szére utal, hogy a központból érkezett vendégek 
megfogják világítani a Gy. T. T. feladatát. A felol
vasások alapossága azonban felmentette ettől. Jelen 
gyűlés legértékesebb eredményének látja, hogy a 
beérkezett száraz adathalmazt az élethez közel hozta 
s megmutatta azoknak a társadalmi problémákkal 
való összefüggését.

Körvonalozza a budapesti Társaság működési 
körét. A kísérleti osztályon megállapították, hogy a 
gyermekek között vannak differentiális típusok; pl. 
látási, hallási típusok; s ezeknek megismerése jgen 
fontos a tanúlás módszerének megállapításához Fog
lalkoznak e szakosztályon a gyermeki lélek törvé
nyeinek kutatásával olyan eszközök segítségével, 
melyek ártalom nélkül használhatók. Pl. megmérik 
bizonyos elmefolyamatok időbeli lefolyását, hogy
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abból ítéljék meg annak fontosságát. Ezen módszer
rel a 10-es számkörben az egyszeregy pszihologiá- 
jának jelentékeny részét megtudták állapítani. Végre 
igyekszenek felfedezni azokat a törvényeket, melyek 
a normális és abnormális gyermek felismerésére ve
zetnek.

Hozzászólását befejezve, még egyszer köszöne
tét mond a meghívásért s bizton reméli, hogy ebből 
az értekezletből haszna lesz a jövő társadalmának.

Végűi az elnök felkéri előadót és a fiókkör 
többi vendégét, tartsák meg a jövőben is a iíókkör 
számára azt a jóindulatot, mellyel most kitüntették 
és a gyűlést bezárja.

A szolnoki gyermektanulmányi értekezlet hatá
sának bizonyságául megjegyezzük, hogy Szolnokon 
ezen értekezlet alatt 30 új tag lépett be a Gy. T. T. 
kötelékébe.

A gyűlés után Sípos Orbán a budapesti vendé
gek részére magyaros vendégszerető házánál fényes 
ebédet adott, mely ebéden Szolnokról is többen vol. 
tak hivatalosak.

Jelentés az adatgyűjtő osztály 
1907. évi működéséről.

A M. Gyermektanulmányi Társaság 2. közgyűlésén 
előterjesztette: Nagy László, szakosztályi elnök.

A Magyar Gyermektanulmányi Társaság választ
mánya az 1907 február 21-én tartott választmányi 
ülésén kimondotta, hogy adatgyűjtő szakosztályt léte
sít, amely, miként a kísérleti osztály, szintén felöleli a 
normális és abnormis gyermek testi és lelki életének 
egész körét; azonban a tudomány művelésében a 
kísérleti módszer helyett a kérdőíves és megfigyelő 
módszereket fogja használni. A választmány a szak
osztály elnökéül Dr. Pékár Károlyt választotta meg, 
de a márc. 14-i ülésén a súlyos beteg elnök helyett 
az osztály vezetésével Nagy Lászlót bízta meg.

Az adatgyűjtő szakosztály május 4-én alakúit 
meg, a mikor titkáráúl Jablonkay Géza dr.-t válasz
totta meg.

A szakosztály november 8-án tartott ülésén 
Nagy László előterjesztése alapján elhatározta, hogy 
a gyermek érdeklődése jelenségeinek és fejlődésének 
kutatása végett adatgyűjtést fog indítani s e célra a 
kérdőíves módszert fogja használni. Oka volt e tétel 
kitűzésének a nagy pedagógiai jelentősége, a peda
gógusoknak a kérdés iránt mutatkozó élénk érdek
lődése ; továbbá, hogy a kérdés vizsgálata célba vett 
módszerének a külföldön már némi irodalma van s 
végűi azért, mert az ezen kérdésre vonatkozó adat
gyűjtés különös nehézségbe nem ütközik. Megálla
píttatott, hogy a gyűjtés az iskolákban történjék oly 
módon, hogy a gyűjtő a tanúlóknak szóbelileg egy
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másután 11 kérdést ad fel s a tanúlók mindenik 
kérdésre külön irásbelileg felelnek. A 11 kérdés a 
következő:

1. Melyik tantárgyat szeretitek legjobban? Miért?
2. Melyik tantárgyat szeretitek legkevésbbé? 

Miért?
3. Mivel foglalkoztok otthon legszívesebben? 

Miért?
4. Mivel foglalkoztok otthon legkevésbbé szí

vesen? Miért?
5. Mivel szeretnétek legszívesebben foglalkozni ?
6. Melyik a legkedvesebb olvasmányotok? Miért?
7. Mit játszotok legszívesebben? Miért?
8. Milyen ajándékot szeretnétek karácsonyra 

kapni ?
9. Mi szeretnél lenni? Miért?
10. Kihez szeretnél leginkább hasonlítani? Miért?
11. Kihez szeretnél legkevésbbé hasonlítani? 

Miért?
Elhatározták, hogy ezen kérdésekre a 8—18 év 

közötti gyermekektől fognak feleleteket gyűjteni; a 
gyűjtést egyaránt kiterjesztik a fiúkra és leányokra, 
a normális és abnormális gyermekekre, u. m. a gyen- 
getehetségüekre, a siketnémákra, vakokra, az erköl
csileg elzüllöltekre. Végűi, részletesen megállapították 
az adatgyűjtések módszerét a különböző fokú és 
jellegű iskolákra nézve. A gyűjtésre tartozó összes 
tudnivalókat kinyomattuk. „A Magyar Gyermektanúl- 
mányi Társaság Adatgyűjtő Szakosztályának I. Kérdő
íve" cím alatt s az előre kijelölt iskoláknak, illetve 
teljesen megbízható gyűjtőknek megküldöttük.

Reményünkben nem csalatkoztunk. A hová 
csak kérdő-ívünk eljutott, nagy lelkesedéssel fogadták; 
a gyűjtők mindenütt buzgalommal s lelkiismeretesen 
végezték nagy gondot és körültekintést kívánó feladatu
kat. Egyes helyeken a gyűjtők szinte csodás buzgalmat 
fejtettek ki a munka végzésében s az elfogúlt nézetek 
leküzdésében.

Eddig a következő iskolák és gyűjtők részéről 
érkeztek be adatok.

Budapestről.
1. A II. kér., áll. tanítónőképző-intézet öt osz

tályából.
2. Ugyanezen intézet elemi gyakorlóiskolájának 

tanulóitól. Mindkét iskolában a gyűjtő Nagy László volt-
3. A külső Váci-úti elemi fiú és leányiskola 

10 osztályából, ahol a gyűjtést Szervey György vezette.
4. A Vili, kér., Jázmin-utcai elemi fiúiskola 

6 osztályából, ahol a gyűjtést Révhegyi Iván igaz
gató végezte.

5. A VI. kér., Szív-utcai elemi fiú és leányis
kola 6 osztályából, ahol a gyűjtést Barton Imre intézte.

6. A VIII. kér., Rökk-Szilárd utcai elemi fiú
iskola 3 osztályából, ahol a gyűjtést Fónay Jolán, 
Jablonkay Géza és Újlaky Gyula végezték.
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7. Az V. kér., Sziget utcai elemi fiúiskola 1 osz
tályából, ahol a gyűjtést Kemény János végezte.

8. A Farkas Gyuláné-féle elemi leányiskola 4 
osztályából, ahol a gyűjtést maga az intézet tulaj
donosnője végezte.

9. Az állami kisegítő-iskola 5 osztályából, ahol 
a gyűjtést Éltes Mátyás igazgató intézte.

10. Öt gyermekről Farkas Irén tanítónő gyűj
tött adatokat.

11. A III. kér. Szent Endre-úti elemi fiú- és 
leányiskola 7 osztályából, ahol a gyűjtést Farkas Irén 
végezte.

12. A VI. kér. álk főreáliskola 12 osztályából, 
ahol a gyűjtést Perényi József dr. vezette.

13. A siketnémák orsz. intézetének 5 osztályá
ból, ahol a gyűjtést Klis Lajos igazgató vezette.

14. Az I. kér. Labanc-úti el. fiú- és leányiskola 
4 vegyes osztályából, ahol a gyűjtést Eperjessy István 
igazgató végezte.

15. A VI. kér. Szász-féle elemi fiú- és leány
iskola osztályaiból, ahol a gyűjtést Szász Irén igazgató 
végezte.

16. Az Orsz. Gyermekvédő Liga rákoskeresztúri 
fiúnevelő intézetének osztályaiból, hol a gyűjtést 
Dallos Lajos végezte.

Szolnok.
Szolnokon a gyűjtést Eötvös K. Lajos tanfelü

gyelő, szolnoki fiókkörünk adatgyűjtő osztályának 
elnöke intézte. Begyültek adatok:

7 állami elemi iskolának 35 osztályából.
1 polgári fiúiskolából.
1 polgári leányiskolából.
s az ottani állami főgimnázium 8 osztályából. 

Komárom.
Komáromban az adatgyűjtést Bognár Pál Cecil 

a bencések gimnáziumánák tanára intézte. Beérkeztek 
adatok:

A közs. elemi fiú és leányiskola 10 osztályából.
Az irgalmas nénék elemi leányiskolájának 5 

osztályából.
Az állami polgári leányiskola 4 osztályából.
A bencések főgimnáziumának 8 osztályából.

Debrecen.
Debrecenben a gyűjtést Barcsa János dr. tanítö- 

képző-intézeti tanár vállalta magára. Beérkeztek adatok:
A ref. tanítóképző-intézet 4 osztályából;
ugyanezen intézet gyak. elemi iskolájának 5 

osztályából.
9 ref. elemi isktli 45 osztályából 

Kolozsvár.
Beérkeztek adatok az ottani állami tanítóképző

intézet 4 osztályából, ahol a gyűjtést Répay Dániel 
tanár vegezte.

Eddig begyűltek adatok összesen 17 elemi isko
lának 74 osztályából.

1 polgári iskolának 4 osztályából;
2 polgári leányiskolának 4 osztályából;
2 gimnáziumnak 16 osztályából;
1 tanítónőképző-intézet 5 osztályából;
1 tanítóképző-intézet 4 osztályából;
1 kisegítő-iskola 5 osztályából.
Az eddig beérkezett adatok összege legalább 

30.000-et tesz ki.
Fogadják az egyes gyűjtők kiváló buzgalmukért 

és fáradságukért e helyen is a szakosztály hálás 
köszönetét s elismerését.

Az adatok feldolgozásának módját később fogja 
megállapítani a szakosztály.

Budapest, 1908. március 7.

Jelentés
A Magyar Gyermektanulmányi Társaság Kisér- 
leti-Paidológiai Szakosztályának 1907. évi mű

ködéséről.
A 2. közgyűlésen előterjesztette Vértes József dr., 

szakosztályi titkár.
A kisérleti-paidológiai szakosztály az elmúlt 

naptári évben újabb vizsgálatokba, kísérletekbe nem 
fogott bele, mivel a szakosztály központjául szolgáló 
gyógyp.-psych. m. kir. laboratórium az előző évben 
egybegyiilt nagy anyagnak feldolgozására fordította 
minden idejét. Munkásságunk inkább intenziv volt, 
mint extenziv. S ez a munka a múlt évben az egész 
laboratórium erejét lekötötte. A beérkezett emlékezeti 
vizsgálatok feldolgozását Ranschburg Pál dr. a labo
ratórium vezetője, szakosztályunk elnöke s Vértes 
József dr., szakosztályi titkár vállalták magukra. A 
hatalmas anyag, melynek egy részét Ranschburg dr., 
„A gyermeki elme“ most megjelent 2. kiadásában 
közli egész terjedelmében, legközelebb itthon is, a 
külföldön is napvilágot fog látni. Különben e vizs
gálatok egy részét Ranschburg dr. be is mutatta 
társulatunk egy nyilvános értekezletén s ,,A Gyermek" 
is közölte e felolvasást.

Annyit előre is jelezhetünk, hogy szakosztályunk 
lelkes tagjai nem hiába fáradtak. A kísérleti peda
gógiát s a gyermektanulmányozást szép adatokkal 
bővítették.

Az emlékezésvizsgálatokról különben jövő évi 
jelentésünkben — a dolgozatoknak a sajtó alól való 
kikerülése után — lesz szerencsénk bővebben szólani.

Az emlékezésvizsgálatokon kívül feldolgozás 
alá kerültek a gyengetehetségű iskolás gyermekeken 
végzett számolási vizsgálatok. Az anyagot a labora
tórium volt asszisztense, most vendégtagja: Révész 
Margit dolgozta fel, ki kutatásainak eredményeit tár
sulatunk lapjában a „Gyengetehetségüek számoló
képessége és annak pontosabb értékelése" cím alatt
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közölte is. Ez a munka — mely legközelebb német 
nyelven is megjelenik — pontos módszerek segélyé
vel akarja megfejteni azt a kérdést, vájjon az elemi 
számolási míveletekben a tudás mily fokára képes 
emelni a kisegítő iskolai oktatás a számolásban leg
többször különösen elmaradott fejlődésű gyengetehet
ségű tanulókat, megkülönböztetve azok között a jó, 
közepes és gyenge gyermekeket. A kisegítő iskola 
5—6 oszt. legjobb számolók a műveletek gyorsaságá
ban nem érik el a normális elemi iskolabeli 3. oszt. 
leggyengébb számolók középidőtartamait. E vizsgá
latok azt is igazolják, hogy a tanuló osztályozása 
legalább is átlagban párhuzamos a műveletek helyes 
megfejtésére szükségelt időtartammal.

A magyar irodalom terén való működés ered
ménye a normális gyermeken végzett számolási vizs
gálatok feldolgozása is. A szakosztály e nagyarányú 
vizsgálatainak feldolgozása első ízben „a gyermeki 
elme“ 2. kiadásában látott napvilágot. E lélektani és 
pedagógiai szempontból fontos vizsgálatról még mind
eddig nem esett szó társulatunkban.

A külföldi irodalom idevágó művei között labo- 
toriumunk, mint szakosztályunk központja a követ
kező dolgozatokkal szerepelt.

Ranschburg dr. tollából került ki az „Ueber Art 
und Wert klinischer Gedáchnissmessungen" c. dol
gozat első része, mely Sommer tanár „Klinik f. psych. 
u. nerv. Krankheiten c. folyóiratában (II. köt. 1. fűz.) 
jelent meg s jórészt eddig teljesen ismeretlen ada
tokit dolgoz fel. Bennünket kiváltkép azért érdekel 
e mű, mert a szerző a külfölddel is megismerteti az 
emlékezésvizsgálatoknak általa javasolt módszerét, 
mely szerint a M. Gy. T. kísérleti paidológiai szak
osztálya ép a múlt évben végezte emlékezés vizsgá
latait. E dolgozat jelentőségére nem akarunk most 
kitérni, csak azt említjük meg, hogy a külföldi (főleg 
német, olasz s újabban osztrák) klinikák egyre ki- 
terjedtebb mértékben kezdik alkalmazni Ranschburg 
dr. módszerét.

A sajtó alatt levő Dammemann psychiater- 
tanár és Schultze gyógypedagógus által szerkesztett 
„Eusykl. Handbuch dér Heilpádagogik" Auffassung, 
Aufmerksamkeit, Assoziation, Gedachtniss, Gefühls- 
lebeji, Rechnen, Wort und Vorstellungsschatz, Wille 
stb. cikkek mind Ranschburg dr. tollából kerültek 
ki, ki e közleményeiben felhasználta a szakosztályunk 
által feldolgozott vizsgálati anyagot — s így a külföld 
előtt is öregbité társulatunk jó hírnevét.

Az ez évben megjelent referátumok, ismertetések 
közül felemlítjük Meumann dr. münsteri egyetemi 
tanár ismertetését Ranschburg dr.-nak a „Verglei- 
chende Untersuchungen an normalen und schwach- 
befahigten Schulkindern" c. dolgozatáról, melyet a 
„Zeitschrift f. d. exp. Pádag.“-ban méllánylólag tárgyal 
mintegy másfél lapon át, mely cikkről egyébként

Decroly belga búvár az 1906-iki „Annél psycholo- 
gique“-ban kimerítő s rendkívül méltányló ismertetést 
közölt francia nyelven.

Ennyiben ismertetve szakosztályunk intenzív 
működését, fel kell még említenünk, hogy a kísér
letek azért nem szüneteltek teljesen. Ez évből valók 
Nagy László tanítóképző igazgató, Székely Károly 
tanító ur emlékezeti vizsgálatai norm. elemi iskolás 
gyermekeken, Jablonkay Géza dr., székesfővárosi 
tanító úr hasonló vizsgálatai ovodásgyermekeken. 
Az emlékezeti vizsgálatok kiegészítése céljából múlt 
év áprilisában Vértes József dr. a Csalogány-utcai 
tanitónőképzőben végzett vizsgálatokat.

Ugyancsak múlt évben junius havában végez
tünk felfogásvizsgálatokat a fentemlített iskolában 
a Ranschburg-féle mnemométerrel

Lehetőleg egyszerű, de precíz, megbízható kísér
letekkel s megfigyelésekkel operál szakosztályunk. 
Nem az anyag mennyiségére, de a feldolgozottak 
minőségére fektetünk kiváló súlyt s e tekintetben a 
külföld mértékadó körei is csak az elismerés hangján 
szólanak intézetünkről. Ha meggondoljuk azt, hogy 
négy heti kísérleti anyagnak feldolgozása: ezernyi s 
ezernyi számításnak elvégzése s feldolgozása, irodalmi 
formába való öntése szinte egy egész esztendőre le
köti egy-egy laboratórium munkaerejét, csak akkor 
tudjuk megérteni szakosztályunk központjának, a 
gyógyp.-psych. m. kir. lab.-nak gazdaságos időbe
osztását. Hisz tudvalevőleg a laboratórium nemcsak 
e kísérletekkel s feldolgozásukkal van elfoglalva, 
hanem egyúttal ideges gyengetehetségű beteges gyer
mekek ambulatóriuma is. A gyógyp. psych. m. kir. 
laboratórium a bécsi „Das Kind“ kiállításon részt 
vett; a kiállított 14 tabella közül 8 a M. Gy. T. 
kísérleti szakosztályának közreműködésével készült. 
A tabellák Ranschburg dr., Vértes dr. és Révész M. 
müvei. A bécsi kiállítás juryje ép mostanában érte
sítette intézetünket, hogy a laboratóriumot a nagy 
ezüst éremmel tüntették ki. Tudományos intézet lévén, 
tabelláinkat hors coneness küldtük be s így termé
szetesen a kitüntetést nem fogadjuk el.

Legyen szabad még egész röviden a személyi 
változásokról szóianom.

A kísérleti szakosztályi titkári állást Jablonkay 
dr. helyett Vértes dr. a laboratórium asszistense 
tölti be.

Jelentésünket nem fejezhetjük be anélkül, hogy 
igaz köszönetét ne mondjunk az anyatársulatnak, 
nevezetesen érdemes ügyvivő alelnökének, ki min
denkor a legnagyobb készséggel járt kezünk ügyére 
s munkatársaink között is állandóan helyet kért maga 
számára. Őszinte hálával emlékezünk meg a székes- 
fővárosi hatóságról, nevezetesen tanügyi tanácsosáról, 
ki lehetővé tette szakosztályunk tagjainak az iskolák
ban való vizsgálatokat; ép úgy a vallás- és köz
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oktatásügyi kormánynak is mély köszönetünket tolmá
csoljuk, mely az állami kisegítő isk. gyengetehetségű 
növendékeinek megvizsgálását tette lehetővé s összes 
munkálkodásunk központját, a psychologiai labora
tóriumot a lehetőség szerint morális és anyagi támo
gatásban részesítette.

Az anyatársulat s az összes mértékadó tényezők 
jóindulatát s támogatását kérjük továbbra is. Ameny- 
nyire csekély erőnktől telik, ezt mindenkor meg is 
fogjuk szolgálni.

Budapest, 1908. március 7.

IRODALOM.
A gyermek érdeklődésének lélektana.

Irta Nagy László tanitóképzőintézeti igazgató.
Budapest, Franklin-Társulat. 1908. Ára 3 kor.

Ismerteti: Dániel Jenőné polg. isk. tan. Budapestről.
„Célom volt e művel a gyermektanulmánynak 

— mint tudománynak — szolgálni. Munkám közben 
igyekeztem a jelenségeket a kuiató tárgyilagos szem
üvegén át nézni, de azért nem bírtam magamat 
megfosztani a gyermeki lélek élvezetétől sem. E 
vizsgálat nekem nem volt fáradtság, mert amennyi 
munkám, annyi gyönyörűségem volt vele.“

Megszólaltatom magát a szerzőt előszavának e 
soraival. S hogy e soroknak teljes értékét megadjam, 
el kell árulnom azt az eljárásomat, hogy komoly 
munkáknál a könyv végigolvasása utál szoktam 
elolvasni az előszót. A dolog mindjárt nem lesz 
annyira nőiesen a feje tetejére állított, ha megokolom 
azzal, hogy tapasztalásom szerint minden komoly 
munka írója annyira becsületes, hogy előre őszintén 
megmondja, mit akart, miért és hogyan. Ezzel 
azután engem mindjárt bizonyos mértékben be
folyásol. Én azonban úgy fogok ki rajta, hogy elő
szó nélkül végigolvasom a könyvet, amelyből saját 
lelkemmel győződöm meg arról, hogy mit, miért és 
hogyan írt. Az előszó a próba. Néha rájövök hogy 
én tévedtem és kikorrigálom magam, néha pedig — 
úgy magamban — összeszidom az írót. A jelen 
esetben már a mü olvasása közben annyira kialakult 
bennem az előszó megsejtése, hogy nagy önuralommal 
tudtam csak megvárni, míg az előszót fellapozhatom. 
És az első szakasz elolvasása után elfogott az ujjongó 
öröm és nem tehettem egyebet, minthogy megismé
teltem szavait, mint a mű lényegét, saját meggyőző
désemből. A becsületes igazság kedvéért még csak 
annyit kell hozzáfűznöm az utolsó mondathoz, hogy 
nekem — mint olvasónak — fáradságom egyáltalán 
nem volt, megmaradt tehát számomra a tiszta 
gyönyörűség afölött, hogy ismét egy lépés történt 
előre a tudományban a hazai gyermektanulmányozás 
dicsőségére és hogy ez a siker éppen Nagy Lászlóé, 
aki hazánkban a gyermektanulmánynak, mint általános 
mozgalomnak, megindítója volt.

A mű valóban értékes terméke a gyermek- 
tanulmány gazdag talajának. Önálló vizsgálatok 
alapján, a megfigyelő, életleíró és összehasonlító 
módszer útján foglalkozik a gyermek érdeklődésével.

Célja, hogy az érdeklődésre vonatkozó hiányos 
lélektani tételek hiányos megokolását kiegészítse s 
hogy különösen a Herbart-féle érdeklődéstan és az 
erre alapított oktatási rendszer szükséges módosítását 
és kiépítését megkezdje.

Áz I. fejezetben összeveti az érdeklődés eddigi 
elméleteit: a Kant és Herbart-féle intellektuális elme
letet, a Rein és a Kern-féle érzelmi és értelmi kettős 
alapot kereső elméletet, Ostermann érzelmi elméletét 
és Laynak akarati elméletét. Megemlítve Felméri és 
Peres Sándor nézeteit is, összevetve és módosítva az 
ismertetett elméleteket, Nagy László következőkép 
határozza meg az érdeklődés lényegét: „Mikor
érdeklődünk, akkor a külső hatást oki viszonyba 
állítjuk testi és szellemi jólétünk gyarapodásával; 
ennek az oki viszonynak a megérzése az érdeklődés." 
(17. old.) Az érdeklődést érzelem-nek nevezi és az alaki 
érzelmek közé sorozza, „ahova az öröm, félelem, re
mény, unalom érzelmei tartoznak". Más helyütt (az 
érdeklődés fogalma 15. old ) azt mondja, hogy „az 
érdeklődés folyamataiban egyaránt vesznek részt a 
lelki élet különböző elemei, az érzelmi, értelmi 
elemek és az akarati törekvések; az érdeklődésnek 
legkidomborodóbb vonása és a folyamat irányító, 
mozgató ereje az érzelem". Az érzelmekről — mint 
motívumokról szóló fejezet első mondata pedig 
így szól: „Az érzelem az érdeklődés általános ténye
zője." Éppen ezekből kifolyólag legyen szabad annak 
a szerény véleményemnek kifejezést adnom, hogy az 
érdeklődést nem is nevezném érzelemnek, hanem 
olyan lelki folyamatnak, amely valamely élénk érzékied 
vagy képzeti ingert oki viszonyba állít testi vagy 
szellemi jólétünk gyarapodásával és az eközben le
folyó belső tevékenységünket az inger felé irányítja 
(„kifelé irányuló jelleg" 16. old.).

A II. fejezet az érdeklődés fejlődésére vonat
kozó eddigi vizsgálatokkal foglalkozik, amelyeket 
Preyer, Shinn, Burk, Crosswell, Barnes, Lobsien, 
Stern, Farkas és Ujlaky végeztek. Ezekből meg
állapítja a gyermeki érdeklődés két főkorszakát, a 
testi és a szellemi tevékenység korszakát. Ezeken 
belül Nagy László a saját vizsgálatai alapján az 
érdeklődés alaki természetének következő fokozatait 
állapítja meg: 1. az érzéki érdeklődés (2 éves korig), 
2. a szubjektív érdeklődés (2—7 évig), 3. objektív 
(7—10), 4. az állandó objektív (10 —15) és 5. a logikai 
érdeklődés fokát. Mindenik fokozat tényezőit, jellegét, 
megnyilvánulását alaposan és vizsgálati feljegyzéseivel 
támogatva tárgyalja, míg el nem jut az állandósult 
logikai érdeklődéshez, amely már a felnőtt ember 
lelki jelensége. A fokozatok felállításának helyességét 
az előbb említett kutatók vizsgálatai is igazolják. És 
e megerősítéssel támogatva a szerző, mint paedagogus 
a természetes fejlődésnek megfelelő neveléstani tanul
ságokat von le. Nevelésünkben „származtatnunk kell 
az egyes korszakok fejlődését előmozdító ingereket 
s távoltartanunk a gátló ingereket a természetes 
hatásokat utánzó mesterséges hatásokkal". Az első 
fokon: „Vigyük a gyermeket minden tárgyhoz közel, 
ami iránt érdeklődik, amire mutat, amit megfogni 
akar (a gyermek épségének kockázata nélkül)." A 
második fokon: „A gyermek érdeklődését olyként 
tápláljuk, hogy ösztönei kifejthessék erejöket. Nem 
szabad a gyermeket játékaiban korlátozni, sőt leg
fontosabb teendőnk, hogy a játékok a gyermeket 
mindenoldalúlag foglalkoztassák." A harmadik fokon
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a nevelés feladata „a gyermeknek a természethez 
való közeledését s a természetbe való beleélését elő
mozdítani. A biológiai nevelés igazi kora ez.“ A 
negyedik fokon az egyéni és társadalmi élet konkrét 
tevékenységeiből származtassuk az oktatást és egész 
nevelésünkben legnagyobb súlyt helyezzük a gyermek
nek ez időben kibontakozó egyéniségére. Az ötödik 
fokon a serdülő gyermeket minden eszközzel „az 
öntudatos társadalmi életre kell képesítenünk".

A műnek III. fejezete a szó legteljesebb értelmé
ben bájos része a könyvnek. Az érdeklődés motívumait 
tárgyalva, a kutató a gyermeki lélek rejtett zugait 
nyitja meg előttünk A Gyermekliga gödöllői kon- 
viktusának 10 fiú- és 10 leánynövendékével tett 
kirándulásai alkalmával megfigyelt érdeklődésbeli 
megnyilatkozásokat tárja elénk. Mennyi élet lüktet az 
egyes esetekből levont lélektani igazságokban 1

A részletek örömmel töltenek el, érezzük a 
természetesen adódó gyermeklel kék közelségét; az 
összefoglalások pedig meggyőznek a tapasztalt 
igazságokról. A jelen ismertetés keretében lehetetlen 
teljes képét adnom e fejezet értékes tartalmasságának. 
Röviden kiemelem, hogy az érdeklődés motívumait 
két nagy csoportra osztja a vizsgáló. I. Természetes 
érdeklődésmotivumok: A) szubjektív motívumok (1. 
Tevékenységek. 2. Érzelmek); B) objektív motívu
mok (1. Érzékietek. 2. Képzetfolyamatok). II. Mes
terséges vagy szuggesztiv érdeklődéskeltő hatások.

A hatások természete szerint pedig 1. mint 
közvetlen motívumok szerepelnek: érzékietek, testi 
érzelmek, esztétikai érzelem, rokonszenvi érzelem, 
szociális érzelem; 2. mint közvetett motívumok: 
képzettartalom, tevékenység és a birtokszerzés vágya. 
Egyik fontos levont igazság az is, hogy „a gyermek 
érdeklődése mindig egyoldalú s csak annyi és olyan 
részletet ölel fel a tárgyról, amennyit és amelyet az 
illető indító motívum magában foglal".

Külön-külön fejtegeti Nagy László az érdeklődés 
összes motívumait. Megállapítja, hogy például a 
tevékenységi érdeklődésből 1) az ösztönszerű fokon 
korlátolt (szubjektív), de igen intenzív ismeretek, 2) 
az öntudatos fokon sokoldalú, objektív ismeretek 
keletkeznek s hogy 3) egy-egy érdeklődési körben 
az impulziv akaratot öntudatos akarattá alakítja át.

Az érzékleti motívumok a gyermekben élénkebb 
érdeklődést hoznak létre, mint a felnőttben. Az idő
beli viszonyban levő érzékietek nagyobb hatással 
vannak az érdeklődésre, mint a térbeli viszonyban 
levők. Az érzékied érdeklődés különösen alkalmas 
objektív szemléletek származtatására.

Az érzelmi motívumoknál tárgyalja az esztétikai 
érzelmi motívumot s megállapítja, hogy a gyermek 
mindig a részletek iránt érdeklődik és növelik érdek
lődését a kedélymozgalmat élénkítő ritmikus válto
zások. A testi érzelmi érdeklődés szűkkörű, de a 
cselekvő életre nézve hasznos tapasztalatokra vezet. 
Ugyancsak a testi érzelmi érdeklődés vezet az ön
uralomban való első gyakorlásra. A birtokszerzés 
vágyának rendkívüli hatása a tevékenységre, vagyis 
akaratra különös érdekességgel köti le az olvasót. 
Kifejti, hogy itt három tényező különböztethető meg: 
a szerzéssel járó küzdelem érzése, a birtok okozta 
kedvérzés és a birtok gyarapodásának érzése. Azt a 
meghatározást azonban, hogy „a birtoklás vágya ki
elégítést nyer a megszerzéssel járó küzdelemben, a 
tulajdon és a birtokgyarapodás kedvérzetében" nem

írnám ebben a formájában alá, amennyiben úgy 
vélem, hogy maga a küzdelem (a siker reménye nél
kül, tehát mint puszta küzdelem) kielégítést soha sem 
nyújt, sőt a sikertelenség gondolatának már csak 
megsejtésénél is, különösen a gyermeknél a legna
gyobb elégedetlenségnek, türelmetlenségnek és a 
küzdelem feladásának forrása.

A képzettartalmat, mint érdeklődési motívumot 
tárgyaló szakaszban különösen az oktatásra nézve 
szűrődnek le megszívlelendő igazságok.

A mű IV. fejezete: „A gyermek érdeklődése és 
az oktatás." Ennek a résznek minden sora, minden 
szava becses, hasznos a tanítással foglalkozóknak. 
És megkapó szépen sorakoznak a megfigyelési rész
letek egy követendő összhangzatos tanítási eljárás 
irányító egészévé. Néhány fontos tételt idejegyzek.

Egyik szabály: „Ne alkalmazzunk hatékonyabb 
módszert,, mint amennyi az érdeklődés megindításá
hoz szükséges. Ezt kívánja az erőmegtakarítás és az 
okszerűség elve. A másik szabály, hogy a meg
indító motívumot úgy alkalmazzuk, hogy abból az 
érdeklődés iránya természetes módon származzék". 
„Az előkészítő oktatással oly képzetfolyamatokat 
keletkeztessünk, amelyek az érdeklődést a kívánt 
irányba terelik. A tulajdonképeni tanításnál minden 
újabb motívum bekapcsolásával alkalmazkodnunk kell 
a gyermekek részéről önként jelentkező mellékmoti- 
vumokhoz; ezeknek felhasználása következtében létre
jön a tanítás hajlékonysága s alkalmazkodása a 
gyermek egyéniségéhez; de a melléktényezőknek a 
főmotivum alá rendelése létrehozza a tanítás egységét. 
Ne intézzük az érdekkeltést a felnőtt érdeklődésének 
természete szerint!“

A könyv utolsó, V. fejezete: A gyermek egyé
nisége és az érdeklődés. A kutatás itt két irányú: 
1) az egyéni érdeklődés okának keresése, 2) az 
érdeklődés típusainak megállapítása. Az egyéni 
érdeklődés minősége és ereje a genetikai elmélet 
igazsága szerint az eredeti öröklött hajlamok és a 
kívülről jövő benyomások kölcsönös egymásrahatása 
szerint alakul, vagyis függ az öröklött hajlamoktól 
és a szerzett képzettartalomtól. Az érdeklődéstípusokat 
a mű Írója a következőképen állapítja meg meg
figyelései nyomán: van szubjektív típus, objektív 
típus és aktiv tipus; vegyes típusok: objektiv-aktiv 
és szubjektiv-aktiv típusok. A leánygyermekek általá
ban inkább szubjektív típusok és aktivitásuk is 
kisebb, mint a fiúké. „Az oktatás legyen egyénies. 
Alapítsuk azt a természeti és társadalmi élettel való 
közvetlen érdeklődésre és a gyermekek foglalkozta
tására. A gyermeknek valamely egyénileg intenzív 
érdeklődés-motívumát tegyük az oktatás általános 
érdeklődés-motívumainak kiinduló pontjává. „En
gedjük a gyermeket hibázni s az ő egyénileg többé- 
kevésbbé hibás alkotásaiból bontsuk ki a jót. “ Hassunk 
oda, hogy sokoldalúan, de egységesen kiépített 
érdeklődéskörök fejlődjenek ki a gyermekben

És még sok egyebet szeretnék Nagy László 
munkájából idejegyezni, hogy tudják minél többen 
és minél jobban. De ez mind csak kiszakított részlet 
lenne ebből a nem csupán éles logikával, de melegen 
érző szívvel is megírt összhangzatos munkából. 
Olvassák el a maga egységes egészében mindazok, 
akiknek gyönyörűség a komoly tudás, akik szeretik 
és érteni akarják a gyermeket.
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Utánzás. — A kis Sanyi (5 éves) többször 
haliotta, hogy nagybátyja barátai körében magát 
„kunfiú“-nak nevezte. Egyszer midőn édesapja a 
nagybácsihoz készült, Sanyi így szólt hozzá: tudom 
hova megy apám; apja hosszas faggatására kirukkolt 
a felelettel: „A kun fiúhoz".

*
Furcsa. — Sanyinak az édesapja egy alka

lommal dohányt vágott, egyik rokona, aki pénzügyi 
tisztviselő, akit magunk közt „fináncnak" titulálunk, 
segédkezett neki. Mikor ezt Sanyi meglátta, édes
anyjához szaladt és a fülébe súgta: „Mama, a finánc 
vágja a dohányt."

*
Megnyugszik benne de megkritizálja. —

Egy kis unokaöcsém, mikor iskolába adták, meglátta 
a szegényebb gyermekeken a bőrből készített bekecset. 
Mikor hazament, első dolga volt édesapját arra kérni, 
hogy vegyen neki bekecset. Édesapja, mikor bentjárt 
a városban, hozott neki egy bekecs forma rövid 
kabátot posztóbéléssel. Mikor ezt Sandri meglátta, 
elszomorodva mondá édesapjának: „Bánom is én, 
hogy nem szőrős".

*
A külső jegy mint a belső tartalom szim

bóluma. — Sándor (3 éves) egy alkalommal zsarolta 
az édesapját: „Apám, vegyél nekem egy lú t!“ (lovat) 
Édesapja, mikor látta, hogy nem hagyja nyugton, 
megígérte neki, hogy majd hoz a városból, ebbe 
Sandri belenyugodott. Később ismét apjához szalad 
ezen szavakkal: „De bürlút vegyél ám apám." Bűrlú = 
bőrló. Eleven lovat akart mondani.

*
A túlzó önérzet és az illúzió. — Jani egy 

másik unokaöcsém, ki ma már joghallgató, 272  éves 
korában nagyörömmel totyog nagymamájához: „Nagy
mama én már nagy vagyok, felérem magamat, ha 
székre állok".

*
A gyermek korlátlan képzelete. — Jani 

(már 4 éves) egy alkalommal, mindenáron egy gyűrűt 
akart elkunyorálni nagymamájától. Midőn látta, hogy 
meg nem kapja, így szólt: „Na jó, majd elmegyek 
a kovácshó, osztán csináltatok egy egészen gyémánt 
gyűrűt".

*
A gyermeki tévedésnek egy közönséges

neme. — Jani egy alkalommal hosszú hajlós pálcá
val játszadozott. Mikor nagymamája meglátta, így 
szólt hozzá, „Megcsapod magadat azzal a pálcával 
kis fiam, vidd Ernőhöz (nagybátyja), hogy vágja le

a végét." Ernő csakugyan levágott a pálca végéből. 
Jani nyugodtan csapkodott tovább ; mikor a nagymama 
meglátta, ismét figyelmeztette, hogy vigyázzon, mert 
megcsapja magát. Jani nyugodtan felel: „Dehogy 
csapom nagymama, hisz nincs már vége, levágta 
Ernő".

A tévedés onnan származott, hogy a gyermek 
nem tudott a „vég“-nek abstrakt fefogásáig emel
kedni. A „vég“-et, mint konkrét részt fogta fel.

*
j=r. Jani már 4 éves volt és még az „r„-et 

mindég nem tudta kiejteni, amiért mindég boszan- 
tották nővéreim. Jani örömmel rohan elébük és már 
messziről kiáltja: „Róreggelt Margitkám."

Ez is vers. — Mikor Jani első elemi osztályba 
járt, nekem verset kellett Írnom dolgozat gyanánt. 
Ezt meghallotta Jani és másnap örömmel mutatja 
nekem egy darab papíron. „Nézzed, Béla, én is írtam 
verset." íme a vers:

„ídes apám bröszmébe 
nagyot lát a cikerin 
a kis fija ágyba véle"

Értelme az ő magyarázata nyomán ez:
Ides apám Böszörményben, nagyot lát a cvikkerjén 
és együtt alszik a kis fiával.

E gyermekkölteményben a versből csupán a 
leírás külső formája és az ütem van meg. Ugyanis 
e vers ütemezve így hangzik:

ídes apám bröszmébe 
nagyot Iát a cikerin 
a kis fija ágyba véle.

*
A gyermek érdeklődése a konkrét foglal

kozás iránt. — Midőn egy unokatestvéremtől 3 éves 
korában mamája azt kérdezte, hogy „mi leszel te, 
kis fiam, ha megnősz," azt felelte hogy „lisztes 
talyigás." (Ma ügyvédjelölt.)

A gyermek tartalma.
Deutsch Ernő dr. A gyermekek öngyilkosságáról. — 

Dr. Domokosné, Löllbach Emma. Az első gyermektanul
mányi és gyermekvédelmi kongresszus Berlinben. — Ácsai 
Mihály. A szolnoki fiókkör első nyilvános értekezlete. — 
Nagy László. Jelentés az adatgyűjtő osztály 1907. évi műkö
déséről. — Vértes József dr., Jelentés a Magyar Gyermektanul
mányi Társaság Kisérleti-Paidologiai Szakosztályának 1907. 
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