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GYERMEKTANULMÁNY.

A nyelvtani formák fejlődése a gyermeknyelvben*
Irta Bakonyi Hugó az Orsz. Pedagógiai Könyvtár könyvtárosa.

Második és befejező közlemény.

A főbb nyelvtani alapformák együttes fejlődésmenete.

Míg az előzőkben csak az egyes beszédrészek szóalakjainak 
sorrendjét küiön-külön próbáltam megállapítani, most a különböző 
beszédrészek egyes meghatározott szóalakjainak együttes fellépését 
szándékozom kipuhatolni. Más szóval, feleletet keresek arra, hogy 
melyek azok a szóalakok, amelyek brzonyosjsorrend szerint együttesen 
és körülbelül egyidejűleg lépnek fel a gyermeknyelvben ? Sajnos, 
hogy ilyesmire az eddigi megfigyelések egyáltalában nem terjedtek 
ki. A gyermeknaplók e hiányára legújabban Bühler K. is utalt. Azt 
mondja, hogy a főformák megszerzési sorrendjéről nem sokat s 
legfeljebb csak annyit lehet mondani : „A gyakori és szabályszerű 
jelenik meg először és aztárt következnek a kivételek“.1) Azzal, hogy 
a szóalakok három említett főformája együttesen jelentkezik, nem 
sokra mehetünk, ha egyúttal nem tudjuk azt is, hogy e főformák
nak oly sokféle szóalakjai közül melyek épp az együttesen vagy 
körülbelül egyidőben fellépők. Hogy e párhuzamos megjelenés felett 
nem a puszta véletlen, hanem minden valószínűség szerint szintén 
valami fokozatossági vagy oksági kapcsolat dönt, egy pillanatig sem 
kételkedem.

Ha az egyes nyelvtani formák megjelenési idejéről jóval több

') I. m. 123. 1. 
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és egyúttal pontosabb statisztika állana rendelkezésünkre, akkor azt 
hiszem, hogy a főbb nyelvtani formák együttes megjelenésére vonat
kozólag is épp oly szabályszerű fokozatosságot állapíthatnánk meg, 
aminőt már a beszédrészeknél is sikerült kimutatnunk. Nagyon hi
szem, hogy ez a szabályszerűség vagyis bizonyos nyelvtani formák
nak bizonyos korban, illetőleg sorrendben való együttes fellépése 
még a beszédrészekénél is nagyobbfokú és valamennyi ugyanazon 
nyelvű gyermeknél megegyezőbb volna. A főbb nyelvtani fonnák 
ugyanis oly fontos élet- és természetbeli viszonylatok jelölésére 
szolgálnak, hogy ezeknek kifejezése nélkül a mindinkább értelmesedő 
gyermek sokáig meg nem lehet. Lelki fejlődésével egyenes arány
ban fokozódik az a törekvése, hogy környezetével magát mielőbb és 
minél világosabban megértesse. Ezért nemcsak logikus, hanem bizo
nyos létfenntartási szükségességgel kell kifejezésre jutniok. Valamint 
az ősember önfenntartására kezdetben, hogy például magát a vízen 
fenntartsa, elegendő volt egy szál deszka is, később pedig a kultur- 
ember fokozódó igényeinek nyomába a tutaj, a csónak, az evező, 
a vitorla, majd pedig a gőz- és villanymotor is lép, éppúgy szo
rul mindinkább tökéletesebb kifejezésmódra és ennek egyik főesz
közére, a nyelvtani formák differenciáltabb használatára a folyton 
fejlődő kis gyermek is.

Mint összes cselekvéseiben, úgy a beszéd elsajátításában is a 
gyermeket elsősorban önfenntartási ösztöne kényszeríti arra, hogy 
eleinte a legszükségesebb és igen kevés számú, később pedig foko
zatosan mind több és finomabb árnyalatú szóalakokat tanuljon meg.

A gyermek már igen korán (már a második év végén) jön 
annak a tudatára, hogy egy tárgynak puszta megnevezése vagy 
valamely kívánságának ragnélküli szóval való egyszerű megjelölése 
még mindig -nagyon sokféleképen értelmezhető. Igen rövid tapasz
talat után jut már arra, hogy hangbelileg kifejezett kérését vagy 
kívánságát sokkal gyorsabban teljesítik, ha akkor, midőn pl. több 
tárgyról akar beszélni, a többes szóalakot használja. Hasonlóképen 
győződik meg arról is, hogy a középfok alkalmazásával egy kelle
mes vagy kellemetlen érzés csökkenését vagy fokozását könnyebben 
érheti el stb.

A nyelvtani formák jelentkezési sorrendje a különböző nyel
vekben időrendileg távolról sem teljesen egyforma. De ez a sorrendi el
térés még sem'akkora, mint pl. a különböző nyelvek nyelvtani for
máinak alakbeli különbözősége, bár némileg ezzel is összefügg. 
Olyan alapformák, mint pl. a főnév többese vagy tárgyesete, avagy
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az ige jelenideje, eddigi tudtunkkal minden nyelv fejlődési sorrend
jében előbb nyernek kifejezést, mint pl. a birtokos eset, vagy az ige 
jövő ideje. A nyelvek különböző alaki fejlődéséből a gyermeknyelv
ben a kisebb vagy nagyobb sorrendi eltérések is könnyen meg
magyarázhatók. Az eddig már rendelkezésünkre álló gyermeknyelvi 
adatok alapján általános szabályul állítható fel azonban, hogy a 
gyermeknyelvben a szóalakok a gyermek szükségleteinek, kíván
ságának, értelmiségének s a felnőttek részéről használt gyakori
ságának sorrendje szerint következnek egymásután. Végül tekim 
tetbe jő még a nyelvtani formák kémesének, kiejtésének és emléke
zetbeli tartásának könnyűsége vagy nehézsége is.

A nyelvtani formák elsajátításában a környezetnél jóval na
gyobb és döntőhatású a gyermek lelkiéletének, értelmiségének fe jlő
dése. Nemcsak a szavak, hanem a nyelvtani formák sorrendjében 
is, tehát nem a véletlen vagy csupán a kiejtésbeli nehézség, a kör
nyezet, avagy a gyakoriság, hanem elsősorban az értelmi fejlettség- 
foka szerint történik a válogatás. A nyelvtani formák nagyrésze 
egyforma könnyűséggel vagy nehézséggel ejthető ki és jegyezhető 
meg. Pl. ob valószínűleg éppoly könnyű kiejtésű és annyi emlé
kezeti erőt igénylő szócska, mint und, éppoly egyenértékű ilyen 
szempontból a német birtokos vagy tárgyeset is ; de azért a gyer
meknyelvben az und avagy a tárgyeset mégis előbb lép fel. Az 
ob és birtokos eset is nemcsak azért jelentkeznek későbben, mert 
amazoknál kevésbbé gyakoriak, hanem mert a gyermek e jóval 
nehezebb fogalmak és viszonylatok felismerésének fejlődésében még 
addig nem jutott. Ebből magyarázható meg, hogy egyes szóalakok 
teljesen értelmes használatát csak 10—12 éves korában sajátítja 
el. Szellemi képességük ugyanis csak akkor válik azok megértésére 
alkalmassá. A gyakoriságnál és kiejtésnél jóval fontosabb tényező 
egyúttal a konkrétség és elvontság foka, mely a szellemi fejlődéssel 
az első szótól és szóalaktól kezdve a nyelv teljes elsajátításáig a leg
szorosabban összefügg. Jellemző erre, hogy a legtöbb viszonyszó 
eredetileg konkrét térbeli viszonylatot jelentett és csak jóval későb
ben alkalmazták azokat átvitt értelemben az idő, ok stb. elvontabb 
viszonylatainak megjelölésére is. Ez okból jelentkeznek előbb a tér
beli viszonyszók a gyermeknyelvben is. A szóstatisztikákra vetett 
futólagos pillantás is meggyőz arról, hogy a változatlan alakú és 
mégis viszonylatokat kifejező beszédrészek (pl. kötő- és viszony
szó stb.) ugyanezen okból csak a főnév- és igestádium után (ezeket is 
csak alanyesetben és főnévi igenév formában használja) jelennek meg.

1*
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Stern Hilde formakészlet fejlődé-

4-JO
«

I g e Főnév Melléknév

1 ;4 essen (infin.) bitte (jel. id. 1. 0 ;  1 H/ä Hilde,Puppe
személy) (alany e.)

1 ; 6 das is (segédige 3. sz.),sieh da (pa- auge, fu, fuss, isse alle (fertig)
rancsoló mód), danke, anzie(n) (Füsse) (többes alany e.

1 ; s sia (sieh da), tinke (n) schuä (Schuhe) kalt
1 ; 9 s.tehj (ich stehe jel. id. 1. sz.), impe (Strümpfe, csak miede (müde),

lass aztán Strumpf) lieb
1; 10 han (haben), bennt (brennt) ssäne(Zähne, csak az

tán Zahn) bildebuch
gut, fein, schön,

(s)läft (jel. id. 3. sz.) heiss
1 ; 11 (k) homm, will nich (módb. s. ige)
2 ; o kann nich (mag, daf nich) schäm zeig doch de (die) gosse schißehe

mich, zeig, tunken (getrunken) bilder(Több. tárgy e.) (grosses Schiff)
(visszaható ige, csonka mult) schönes (erős rag)

2 ; 1 bin müde (bin s. ige) suchen ich balt. (Egyes 
tárgy e.)

2 ;2 gut eslafen, habe de (S)trümpfe
2 ; 3 elorn, geseht, hinnetan
2 ;4 gegangen (tisztei partie, perf.) mama’s suppe (szász 

genitiv)
2 ; 5 ist sie aufgemacht, hat ein Loch schöne Mütze
2 ; 6 bist, was, wast (war), wasen (wa- bûcher, bäume (tiszta guter papa, viel

ren), machst (jel. id. 2. sz.), kom- többes), den gossen schöner, lieber
men enten (jel. id. több. 3. sz.), bag (Berg névelős (középfok)
morgen essen (körülir. jövő), ist 
gemacht (passiv), freut Hilde,

egyes tárgy e.)

módbeli s. igék jelen 1. 3. sz.
2 ; 8 wir gehen (jel. id. több. 1. sz.) schönen teppieh 

' (tárgy e.)
2 ; 10 hab schon gesungen (tiszta mult schöne Soldaten

idő)
3 ; 0 wird ' < ’
3.; 2 werde, wirst (jövő idő), eworden, der mutter sagen des gute papa,

teljes jelen idő ; ich sollte, wollte, (egyes dat.) mit den (gyenge és erős
hatte (imperf.), Schauder mich, Füssen (többes dat.) ragoz), grösser,.
freut sich, kommen se (Sie) doch, reiner, guter
rendes mult, plusquamperfectum, 
wenn ich die Bilder gesehen habe 
(hiányos fut. ex.) passiv gyéren ; 

sok elvont ige
..

(középíok)

3 ; 5
rendes genitiv hasz-

lag (rendes imperfect.) nálat
3 ; 8 könnte, konjunktív 3 ; 7 am gutesten 

(felsőfok)
4 ; 4 plusqu. perfect, és fut. ex. helye

sen, angezogen hätt, gedeckt wäre
5 ; 0 hätten wir gelernt (irreal, óhajtó

mód)
5 ;1 würde essen '
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sének synchronístíkus áttekintése.

Személy
névmás

Birtokos
névmás Viszonyszó Határozó

szó Névelő Kötőszó Számnév

1 ; 5 hier und 1 ; 7

' -
da, so (így)

WO

ja, nein
m e h r ,  v ie l  

1. 2 . 3 .
du weg, auf

meine hinten ’n (ein) auch

ich dott (dort) m a l  ( n o c h  
e in m a l )

er gleich

morgen
1

se (sie) heut, jetzt
er, mir dein, (fei- mit, bei, unten, der, de 

(die), den
aber, doch eins, zwei,

cser. mein) nach auf, dann drei
ihr in, ohne ne, n, e,

(ein, eine)

wir
dein 2 ; 9 von

einen

(rendesen) (Univ. pr.)
; uns wenn

es, mich sein (ihr für, zu (el- warum, ob, 3; 3 zweite
helyett is) vontán is) weil, bis,

unser dass

3;9  dreite
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A szellemi és nyelvi fejlődés parallelismusa vitán felül áll és azt 
minden gyermeknyelvi kutató és pszichológus ellenvetés nélkül el 
is ismeri. A nyelv tökéletesedésével párhuzamosan jár a gondol
kodás fínomulása és viszont a képzetek tisztulásával világosabb 
lesz a kifejezésmód is.1)

Bizonyos, hogy egy-egy beszédrész egyes szóalakjainak jelent
kezési ideje és más beszédrészekével való együttes fellépése minden 
egyes gyermeknél külön-külön elég sokféle kombináció-lehetőséget 
nyújt. Azért már azzal is meg kell elégednünk, ha ezek közül csak 
a leggyakoribb közös főformák egyidejűségét sikerül megállapíta
nunk. Hogy a nyelvtani formák gyermeknyelvi fejlődését, azok pon
tos sorrendjét és főképp egyidejűségét világosabban és áttekinthe
tőbben láthassuk, egy synchronistikus kimutatást közlök, amelyet 
minden szóalak előszöri feltüntetésével külön e célra Stern Hilda 
nyelvanyagából állítottam össze. (Lásd a 4. és 5. lapon).

Ha Stern Hilda nyelvfejlődési menetét vagy szabatosabban 
szólva szóalakjainak fokozatos fejlődési folyamatát más gyerme
kekével és főkép Preyer fiának hasonlóképen elég gazdag adatú 
formafejlődésével összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy a szóala
kok megjelenésének szempontjából az egyes gyermekek közt mu
tatkoznak ugyan időbeli ettérések, de sorrendileg a főbb formák 
teljesen megegyeznek. Ennek alapján az előző kimutatásból és 
egyéb gyermeknyelvi formakészletek összehasonlításából sikerül ta
lán megállapítanunk (és ez nemcsak gyermeknyelvi, hanem idegen 
nyelvtanítási szempontból is mérhetetlen fontosságú kérdés), hogy 
melyek a legkonkrétebb, más szóval az értelmileg legegyszerűbb vi- 
szonylatú, és ugyanazért az önfenntartásilag legszükségesebb és egy
úttal leggyakoribb használatú szóalakok és hogy aztán ezek közül 
melyek szoktak kezdetben együttesen is fellépni. Mindezt szem előtt 
tartva az indogermán gyermeknyelvekre vonatkozólag a beszédré
szek egyes szóalakjainak már közölt sorrendjét egymással és Stern 
Hilda szinchronistikus formakészletével összevetve, a legfontosabb 
nyelvtani formákat könnyebb áttekintés céljából a következő hat, 
fokozatosan nehezebbé váló csoportba soroltam :

1. Az egyesszámú alanyeset, a többesszám, az egyesszámű

0 Schmidt E. I. m. 79 I. In jeder Vervollkomnung der Sprache liegt eine 
Verfeinerung des Denkens, und jede Klärung der Vorstellungen legt den Grund 
zu klarerem Ausdruck.



változatlan alakú tárgyeset, az infinítivus, a jelenidő 3. személye 
és melléknév alapfoka.

2. Parancsoló mód (inkább kérő értelemben), rendes igéknek 
jelenidejű 1. személye s egynéhány segéd- és módbeli ige jelenidejű
3. és 1. személye, többes tárgyeset.

3. Névelő, jelenidő 2. személye és többes 3. személye, csonka 
(partie, perf.), majd rendes múlt, jóval több segéd- és módbeli se
gédige jelenidejű egyesszámú 1., 2., 3. és többes 3. személye, vi
szonyszó.

4. mir, dir, ich, mein, dein, dativus, körülírásos majd rendes 
jövő, melléknév középfoka, kötőszó.

5. Előbb segéd-, aztán gyenge- és erősragozású igék elbe
szélő múltja, genitivus, felsőfok.

6. Összetett idők : befejezett múlt és jövő, szenvedő alak, 
konjunktivus és feltételes mód.

Ez a csoportosítás csak a legfőbb nyelvtani alapformákat 
tünteti fel, még pedig oly módon, hogy minél alacsonyabb fokozatú 
a nyelvtani forma, annál egyszerűbb és minél magasabb fokozatú, 
annái bonyolultabb és nehezebb. Az egyfokozatban felsoroltak sor
rendileg körülbelül egyenértékűek és sokszor időrendileg is együtte
sen fellépő szóalakoknak tekinthetők. Az előző fokozatú szóalakok 
bennfoglaltatnak természetesen a későbbi fokozatokban is. A be
szédtanulás kezdetén pl. az első fokozatú szóalakok használatában 
igen gyakori gyermeknyelvi kifejezésforma : alanyeset és főnévi igenév 
pl. Papa sagen. Példa a 2. fokozatra: Sieh Enten (parancsoló mód 
és többes tárgyeset), vagy Hund'belit (alanyeset névelő nélkül és 
jelenidő 3. személye). 3. fokozat : Puppe hat Fuss stb. Az egyes 
fokozatokra való átmenet csak igen lassan és észrevétlenül továbbá 
a legkisebb erő kifejtésével megy végbe. A kis gyermek szókifeje
zésében csak annyi erőt fejt ki, amennyi okvetlenül szükséges, 
mondja megfigyeléseinek alapján Lombroso P.1) A gyermek csak 
azokat a szókat és nyelvtani formákat jegyzi meg és használja, 
melyeknek képzettartalmára és megértésére pszichéje már alkalmas. 
A szók és szóalakok kiválogatása tehát egyedül a gyermeken mú
lik. Epazért elsajátításukat mesterséges beavatkozással siettetni 
époly oktalan és céltalan törekvés volna, mint a szókészlet hasonló 
irányú gyarapítása. A gyermek önmagától jön reá, hogy környeze
tének hallott szókészletéből és nyelvtani formáiból melyekre van

A nyelvtani formák fejlődése a gyermeknyelvben. 7.

’) Das Leben der Kinder. Lpz. 1909, 38. 1.
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neki leginkább szüksége. Mielőtt valamely szóalaknak szükségessé
gét nem érzi, hiába nógatjuk annak használatára. Kezdetben csak 
gépiesen utánzott szóalakokat, később azután a megfigyelt analógia 
segélyével önállóan képzetteket is használ. Szinte ösztönszerüleg veszi 
észre, hogy egy bizonyos nyelvtani forma ismételten más és más szó
nál, de ugyanazon beszédrésznél ugyanazt a jelentést vagy viszonylatot 
fejezi ki. „A ragok és képzők jelentését — írja Balassa József1) — épúgy 
kell megtanulnia a gyermeknek, mint az egyes szavakat . . .  Itt 
egyáltalán nem lehet szó tudatos tanításról s nem magyarázhatjuk 
meg egy-egy rag vagy képző használatát.“ Némi különbség azon
ban mégis csak van a nyelvtani forma és szó megtanulása közt. 
Minden egyes új szót a gyermek többszöri hallás után tisztán em- 
lékezetileg sajátít el. Ellenben egy-egy szóalakot első-, másod-, har
madízben vagy mondjuk kezdetben ugyan szintén hallásilag és em- 
lékezetileg jegyez meg, de később az analogiaérzet már arra képe
síti, hogy a szóalakvégzetet oly szavakhoz is függeszti, melyekhez 
függesztetten környezetétől sohasem hallhatta.

Érdekes volna azt is kinyomozni, hogy egy-egy nyelvtani 
formának önálló alkalmazásáig vájjon hányszor kell a kis gyermek
nek azt ismételten hallania és hogy vájjon e megfigyelésből nem 
vonhatnánk-e le valami hasznos tanulságot az idegen nyelvi okta
tásra is? A gyermeknyelvi kutatóknál azonban a szóalakok ily 
gyakorisági fokának semmiféle nyomára akadni nem tudtam.

A synchronistikus kimutatásból még egy másik tanulságot is 
meríthetünk. Stern Hilde formakészletét behatóbban vizsgálva, a 
nyelvtani formáknak két ízben ismétlődő összetorlódásából azt a be
nyomást kapjuk, mintha bizonyos nyelvbeli befejezettség már a 
2 ; 6 és egy még kerekdedebb nyelvtudás a 3 ; 2 korban válnék fel
ismerhetővé. Úgy rémlik, mintha e két időpontban a nyelvtudás 
folyamatában a megelőző nagyfokú formagyarapodás után hirtelen 
bizonyos kristályosodási nyugvófont állana be. Ez a megállapo- 
dottság különösen feltűnő a harmadik év (tulajdonkép 3 ; 2) befe
jezése után. A 3; 2 kornak bő forma készlete, mely már a társal
gási köznyelvnek csaknem minden nyelvtani form áját felöleli, oly 
gazdag és oly gyorsuló ütemben siet a befejezettség felé, hogy az 
utána következő csekélyszámú nyelvtani formák, bármennyire diffe
renciáltak is máskülönben, az utolsó ecsetvonásokhoz hasonlóan 
már csupán kiegészítésül és a teljes beszédképesség betetőzéséül

*) A gyermek nyelvének fejlődése. Bp. 1893. 29. 1.
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látszanak szolgálni. Joggal mondhatjuk, hogy ekkor a gyermek fajá
nak legbecsesebb örökségét, anyanyelvét a legkezdetlegesebb for
mában már kétségbevonhatatlanul birtokába vette. Akik egy nor
mális hároméves gyermekkel valaha hosszabb beszélgetésbe eresz
kedtek és ugyanakkor annak nyelvbeli kifejező képességét gondosan 
megfigyelték, szó- és formakészletének változatosságát és terjedel
mét ily célzattal kipuhatolni próbálták, ennek megállapítását kétségbe 
nem vonhatják. A nemrég még zavarosan gagyogó kicsiny gyer
mek egy éven belül természetes és mégis csodálatraméltó metamor
fózissal értelmesen beszélő emberré vált.

Hogy azonban a teljes beszédképesség és mindenoldalú kife
jezőképességtől még nagyon távol áll és hogy annak aráuylagös 
befejezettségéhez csak a 14— 15 éves korban jut (szigorúan véve 
sohasem teljesen befejezett), külön bizonyításra nem szorul. Tények 
bizonyítják különben, hogy a 3—4 éves korú beszédképesség amily 
kerekded és sokoldalú, époly ingatag alapú is még. A nyelvkép
ződés kristályosodási folyamata szilárd alakot nem ölthetett még 
és alapformái az emlékezetbe elég mélyen és tartósan be nem vé
sődhettek. Ennek egyik fényes, de egyúttal szomorú bizonyítéka, 
hogy a negyedik év előtti megsiketülés nyomába elegendő gyakorlat 
híján1) kivétel nélkül siket-némaság jár.

Tanulságok.
I.

A gyermeknyelvi szóalakok fejlődése és jelentkezési sorrendje 
jóval több tanulságot és hasznot nyújt az idegennyelvi oktatás 
számára, mint maga a szókészlet vagy akár a beszédrészek meg
jelenési sorrendje. A gyermeknyelv sok szava az idegennyelvi ok
tatásban már azért sem igen értékesithető, mert a %—3 és 10— 12 
éves gyermek környezete, érzés-, gondolat- és akaratvilága közt, 
ahonnan a szavakat ép meríteni kell", igen lényeges különbség ész
lelhető. A két különböző bel- és külvilág kifejezésére a közhasz
nálatú szavakon kivül természetesen egymástól eltérő szavak alkal
mazása is válik szükségessé. A beszéd szavainak főforrása a kör
nyezet ; ez pedig a kisgyermeknél a családi kör, a nyelvtanuló 
részére pedig az iskola. Hogy lelki világuk még lényegesebben is 
különböző, ehelyütt bizonyításra nem szorul.

‘) Grotjahn A. dr. ás Kaup I. dr. Handwörterb. der social. Hygiene. Lpz 
1912. II. K. 594. 1.
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Egészen másként áll a dolog azonban a nyelvtani formák 
alkalmazásánál. A beszédtanulás kezdetén mindkét különböző kom 
gyermek ugyanazokra a nyelvtani formákra csaknem egyforma 
kényszerűséggel szorul. A beszéd minél egyszerűbben és fokoza
tosabban bővülő folyamatának kezdetén a nyelvtani formáknak 
ugyanazon nyelven belül csaknem egyforma szükségeséggel kell 
kifejezésre jutniok, úgy a  kis gyermeknél, mint felnőttnél.

A mindinkább értelmesedő beszéd, mihelyt csak az agramma- 
tikus fokon felül emelkedik pl. a főnév többese vagy tárgyesete 
nélkül, csak nagyon korlátolt és homályos jelentésű képzetkörben 
mozoghatna. A lelki világ megnyilatkozásának közös emberi szent--. 1 
léletformái és az illető nemzet nyelvi formái úgy a kisdednél, 
mint az idegennyelvi tamulóríál kezdetben csaknem teljesen egybe
esnek és később is jó sokáig párhuzamosan haladnak még. A tér
és időbeli viszonylatok mindkettőre nézve ugyanazok és igy azok 
elemi kifejezésére is ugyanazon nyelven belül más nyelvtani for
mák elsőbbsége vagy ettől nagyon eltérő sorrendje szinte el sem 
képzelhető. Amily fokban és korán van szüksége a kisdednek pl. a 
többesszámú alanyeset alkalmazására, ugyanily fokban szorul reá az 
idegennyelv tanulására fogott 10 éves gyermek vagy a 20 éves 
felnőtt is. Ezért a gyermek által használt nyelvtani formák közül 
egy sem jelenhetik meg akkora késedelemmel az idegen nyelv taní
tásában, például 2—3 év múlva, mint amekkora időkülönbözetre 
az egyes gyermeknyelvi szavaknál számos példánk van. A formai 
sorrendnek itt is ott is csaknem ugyanannak kell lennie. A 10 éves 
gyermek idegennyelvi szókincstartalma egy esztendei tanulás után 
akár teljesen más is lehet, mint az illető nemzetbeli kisdedé ; ha 
pl. a nyelvtanuló szókészlete ekkor 800 szóból áll, akkor lehet 
abban 50°/o oly szó is, melyet az idegennyelvű kisded teljesen 
hasonló mennyiségű anyanyelvi szókészletében egyáltalán elő nem 
fordul. De oly idegennyelvi nyelvtudás, amelyben a szóalakok is 
ekkora eltérést mutatnának, kizártnak tekinthető. Az idegen nyelvek 
tanításában ez a természetes gyermeknyelvi szóalaksorrend mester
ségesen ugyan könnyen megváltoztatható, sőt felforgatható, de hogy 
mily eredménynyel, arról illetékesen csak az idegennyelvek tanításá
val meggyötört tanulók beszélhetnének. A szóalakok sorrendi taní
tásában nekünk csak a természet és a nyelv ezredéves fejlődése által 
kijelölt utat kell és lehet követnünk. Ennek főirányától és alap
vonalaitól büntetlenül el nem térhetünk.

Bármily hasonló és párhuzamos is azonban a gyermeknyelv



és az idegennyelvi oktatás szóalaksorrendje egymáshoz, azért a 
mutatis mutandis alapelve itt is — bár jóval korlátoltabban, 
mint a szókészletnél — hasznosnak és szükségesnek bizonyul. 
A kis gyermek és 10 — 12 éves -vagy akár idősebb nyelvtanuló közt 
a nyelvtanulás tekintetében olyan különbségek is találhatók, melyek 
figyelembevétele nélkül jó nyelvtanítási módszer el nem képzélhető. 
Ilyenek a környezeten kívül a köztük fennálló óriási értelmiség- 
különbség; egy másik, hogy legalább már egy nyelvei beszélnek és végül, 
hogy a nyelvtanulás folyamata alatt az idegennyelv hatása korántsem 
oly intenzív, állandó és huzamos időn át tartó, mint a kisdedkorban 
az anyanyelvé.

A nyelvtanuló lelkivilága és annak képzettartalma felülmulha- 
tatlanul gazdagabb, mint a kisgyermeké. A kis gyermek ugyanakkor, 
amidőn anyanyelvét tanulja, fogalmi világát is építi fel. Ezen a 
munkán a nyelvtanuló régen túlesett már és így figyelme a nyelv- 
tényekre jóval könnyebben irányítható. A nyelvanyagot tehát nem 
a kisgyermek sajátos kis köréből, hanem a megfelelő korú nyelv
tanuló értelmi, érzelmi és érdeklődési világából kell merítenünk.

Valamint a gyermeknyelvben a nyelvtani formák főbb jelen
ségei: a deklináció és konjugáció, csaknem egyszerre jelentkeznek, 
éppúgy egyszerre alkalmazandók ezek az idegennyelv tanításában 
is. Az idegennyelvi oktatásban már az első órától kezdve, tehát min
den merően konvencionális grammatikai rendszeresítéstől eltekintve, 
a legszükségesebb és éppazért leggyakoribb, de amellett egyúttal 
a legegyszerűbb és legkönnyebb nyelvtani formákból kell kiindulni. 
Nehogy azonban semmitmondó vagy sokféleképpen magyarázható 
általánosságokba essünk, meg kell jelölnünk, hogy melyek a leg
szükségesebb, leggyakoribb, legegyszerűbb és legkönnyebb szóala
kok. Valamint a szókészlet, úgy a szóalakok elsajátítási sorrendje is 
elsősorban a legszükségesebben igényelt szóalakok, illetőleg viszony
latok után igazodik. A legszükségesebb fogalom itt egybeesik a leg
gyakoribb fogalmával, mert azt használjuk leggyakrabban, amire a 
leginkább, legtöbbször van szükségünk is. Minden jelrendszerben 
az a leggyakoribb, aminek használatára lépten-nyomon is utalva 
vagyunk.

Legszükségesebbek azok a szóalakok, melyek nélkül a leg
elemibb gondolatkifejezés sem nyilvánulhat és épp azért leggyak
rabban használatosak is. A gyermek beszédjében ilyen például az 
alanyeset után közvetlenül a többes szám és az egyes tárgy eset, 
az igénél az infinitivus, az 1. és 3. személy, továbbá egyes hely

A nyelvtani formák fejlődése a gyernieknyelvben. 11
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határozók és konkrét melléknevek stb. Ezek közül is legelőször 
aztán azok a szóalakok használatosabbak, melyek a legegyszerűb
bek és legkönnyebbek vagyis a rokonalakúak, vagy amelyek a leg
kevesebb alakváltozáson mennek át. így pl. a legszükségesebb esetek 
közül való a nőnemű és a semleges tárgyeset, mely egyúttal a legegy- 
szerűbbés legkönnyebb, mivel alakilag alanyesetévelteljesen'egyforma- 
Ilyen az igénél a jelenidő első személyével rokonalaku parancsoló 
mód vagy a többes első személyével szintén rokonalakú többes 
3. személy stb.

Bár mindez a gyermeknyelvi szóalakok sorrendjében is ér
vényre jut, azért utóbbit a tanítandó szóalakok sorrendje 
szolgailag még sem követheti. Nem követheti mindenben azon egy
szerű oknál fogva, mivel a kis gyermek hiányos mondatokkal 
kezdi el beszédjét és az marad még akkor is, miután egyes nyelv
tani formákat már helyesen is elsajátított. Stern Hilde pl. még a 
3. év végén is kiváló előszeretettel használja az infinitivust, bár a 
jelen, múlt, körülirásos jövőt és a segédigék elbeszélő múltját is 
ismeri. A gyermeknyelvi infinitivusnak oly korai fellépése és hu
zamos időn át tartós használata a kisgyermek homályos és eléggé 
nem differenciált képzetvilágából magyarázható. Mint a cselekvés
nek legáltalánosabb és leghatározatlanabb kifejezője, époly sokféle 
cselekvés jelentésű a gyermeknyelvben, mint az első főnevek tárgy
jelentései (pl. az említett Stuhl, quak stb.)

A szegényképzetű kis gyermekkel szemben a 10—12 éves 
gyermekek összehasonlíthatatlanul differenciáltabb, gazdagabb értel
misége tehát a már szabatosabb viszonylatu igeszóalakok befoga
dására is alkalmasabb és így az infinitivus sorrendi alkalmazása 
ép határozatlan volta miatt jóval későbbre marad. Minden
esetre feltűnő jelenség, hogy gyakori használatára az idegen nyelvi 
tanulók is hajolnak, valahányszor a differenciáltabb szóalak azon
nal eszükbe nem jut. Epúgy marad a genitivusi viszony alkalmazása 
is későbbre, mely szász formájában Stern gyermekeinél szintén 
igen korán jelentkezik. Ezzel szemben viszont jóval előbb (s már 
az első leckében) alkalmazandó a határozott névelő, továbbá a wir- 
és ihrrel egybekapcsolt többesszámu 1. és 2. személyü jelenidő 
(ein határozatlan névelő stb.) A nyelvtanulónál, ki többedmagával 
tanul idegen nyelvet, megszűnt a környezeti' ok, melynél fogva a 
még egyedi cselekvésre utalt kis gyermek azt korábban el nem 
sajátíthatja. A gyermeknyelvi sorrendtől eltérőleg egyszerre alkal
mazható pl. a személynévmások egyesszámú három személye is.
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Mindezen eltéréseknek lélektani oka a 10— 12 éves gyermek maga
sabb fokú értelmisége és befogadó képessége, melynél fogva egy 
nagyon fontos nyelvtanitási követelmény a gyermeknyelvben divó 
hiányos mondatszerkezetnek kikerülése válik lehetővé.

A 10—12 éves gyermeknek már csak kerekded és gramma- 
tikailag helyes mondategészet és lehetőleg érdekkeltő és összefüggő 
szöveget szabad nyújtanunk ; ez pedig hiányos mondat szerkezet
tel el nem férhető. Epazért az sem szükséges, hogy a többesszám 
már az első leckében is szerepeljen ; szövegbeli és alaki szempont
ból ennél sokkal használhatóbb és egyszerűbb szóalak a változat
lan alakú nőnemű és semleges tárgyeset.

Az előzőket mind figyelembe véve pl. a német nyelv tanításában 
a fontosabb szóalakoknak következő sorrendjét vélem legcélsze
rűbbnek.

A főnévnél a névelővel ellátott alanyeset, változatlan egyes
számú tárgyeset, többes aianyeset, többes tárgyeset, a változott 
alakú himnemű egyesszámú tárgyeset, egyes és többes tulajdonitó, 
egyes és többes birtokos eset.'Az egyes és többes alanyeset után 
a leggyakrabban használt és szükségelt eset az accusativus, mely 
leginkább a valamire vagy valakire közvetlenül irányzott cselekvés
sel szokott kapcsolatban állni. Aztán következik a genitivusnál 
gyakoribb használatú, egyszerűbb alakú és viszonylatu dativus. 
Utoljára marad a genitivus, mely leginkább a birtoklást vagy a 
résznek valamely egésszel való viszonylatát fejezi ki s a minden
napi társalgási nyelvben soha vagy nagy ritkán használatos.

Az ige szóalakjainak sorrendje: Jelentő mód, jelen idő 1.
és 3., aztán második személy és parancsolómód, többes 3. 1. 2. 
személy, mindenkor a megfelelő személynévmásokkal.

Aztán a segéd és módbeli segédigék jelen ideje. Utóbbiak nagy 
fontosságára a beszédben külön is felhívom a figyelmet. Ezek ugyanis 
valamennyi gyermek szókészletében (1. Preyer, Stern, Kirkpatrick 
stb.) feltűnően korán és csaknem minden igeidőben a rendes igék 
megfelelő idői előtt vagy pedig legalább is azokkal együtt szoktak 
fellépni. A legtöbb nyelvkönyv viszont csak a 2. vagy 3. évben 
merte őket használni, azon téves hiszemből kiindulva, hogy a szó
alakokat csak a megszokott vagy németországi nyelvtani rendben 
lehet közölni. A beszédtanulás azonban nem grammatikai sorrend
ben és rendszerességgel halad előre, hanem a kifejezésbeli beszéd
szükséglet és gyakoriság után indulva pszichológiai válogatást 
követel. Akarat- és érzésvilágbeli fontosságukat felismerve „Német
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nyelv és Olvasókönyvemben“ ép ez okból és a gyermeknyelvi szó
készletre támaszkodva igen korán alkalmaztam őket. A további 
szóalakok folytatólag : múlt, jövő idő, elbeszélő, befejezett múlt és 
jövő, szenvedő alak és feltételes mód.

Melléknévnél : melléknév középfoka, gyenge, vegyes, erős ra
gozás, felsőfok.

Kisebb és könnyen megokolható eltérésektől eltekintve az itt 
közölt szóalaki sorrend úgy menetében, mint fontosabb alapformái
ban a 4. és 5. lap mellékletén feltüntetett gyermeknyelvi sorrend
del csaknem teljesen azonosnak mondható. Természetes, hogy ily 
sorrend minden más idegennyelv tanítására hasonlóképen csak az 
illető idegennyelv gyermeknyelvi adataiból és formáinak szerke
zeti nehézségei szerint lesz megbízhatóan összeállítható. Hogy azon
ban az összes szóalakoknak ily gyakorlatilag is célszerűen hasz
nálható sorrendje teljesen kifogástalan legyen, már akkorra munka, 
mely a kellő előmunkálatok híján ma még meg nem valósítható. 
Nagyon figyelemreméltóak Richter E. szavai, aki a nyelvtani for
mákat ép a német anyanyelvi tanítás szempontjából oly behatóan 
éles elmével tanulmányozta és végül erre a következtetésre jut. 
„Egy pszichológiailag tökéletesen és teljesen megalapozott ideális 
nyelvoktatás a végesvégig vezetett begyakorlás céljából szigorúan 
véve azt követelné, hogy a tulajdonkép konkrét viszonylatokon 
alapuló abstrakt nyelvtani formákat és az általuk képviselt külön
böző jelentési lehetőségeket külön-külön s egyenként minél beha
tóbban elemezzük. Csakhogy egy ilyen alapos pszichológiai elem
zésnek, mely a szóalakok legkülönbözőbb jelentésének melyébe és 
minden árnyalatába bepillantást szerezne, anyunyelvünk híján van 
még.“1) Ha tehát már a német anyanyelvi oktatásban is érzik a szó
alakok helyes tanításának és eredményes alkalmazásának nagy 
nehézségeit, amit Richter E. könyvének minden lapján nem győz 
elégszer ismételni, akkor egy ily fokozatosan haladó és idegennyelvi 
oktatásra alkalmazott sorrendnek hibamentes összeállítása ennél 
még százszorta nehezebb feladat.

A nyelvtani formák elsajátítási sorrendjének tehát csaknem 
ugyanolyannak kell lennie az idegen nyelvtanításban, mint amilyen
nek azt a gyermeknyelv fejlődésében találtuk. Mint jóval természe
tesebb folyamat utóbbi az idegennyelvi oktatásnak joggal szolgálhat 
mintául. Az idősebb és értelmesebb nyelvtanulóval szemben, mint

>) I. m. 81. 1.
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aki a valóságban létező viszonylatokat anyanyelvéből már jól ismeri, 
könnyen volna elképzelhető és gyakorlatilag is kivihető egy ettől a 
sorrendtől teljesen eltérő nyelvtanítási menet alkalmazása is. így pl. 
mi sem állna annak útjában, hogy a birtokos esetet előbb tanítsuk 
mint a tárgyesetet vagy többes számot és hasonlóképpen az igé
nél a jövőt a jelen vagy múlt idő előtt. De ez az eljárás nemcsak 
bonyolultabb, hanem viszás és logikaellenes is volna, mivel akkor 
az egyszerűbb alakú és gyakoribb használatú szóalakokat éppen a 
nehezebbek és ritkábbak előznék meg. A többesszám, a tárgyeset, 
a jelenidő 1. és 3. személye stb. ugyanis oly kezdetleges viszonyla
tok jelölésére szolgálnak, melyeknél egyszerűbbeket és gyakoriabbakat 
ki nem gondolhatnánk. Ezek nyelvbeli kifejezése adott érzékeink
ből és az általunk meg nem változtatható tér- és időbeli képzet
világunkból kifolyólag oly szükségességgel és minden egyéb szó
alaknál előbb jelentkezik, hogy a beszédben mielőbbi hangbeli kifeje
zésüket csak ideig-óráig, avagy mesterkélt korlátozással és a világos
ság rovására tudnók sorrendileg későbbi időre kitolni. Minden félre
értés kikerülése céljából azonban megjegyzem, hogy valamint a kis
gyermeknél egy-egy szóalaknak 1—2 heti, sőt hónapi időkülön- 
bözete anyanyelvének megszerzésére lényeges befolyással nem 
szokott lenni, épúgy nem szükséges, hogy az idegennyelvi oktatás
ban a szóalakoknak valami teljesen merev és semmiféle változ
tatást nem tűrő sorrendjéhez ragaszkodjunk. Vannak ugyanis 
úgy egyszerűség, mint gyakoriság szempontjából sorrendileg olyan 
egyforma értékű szóalakok is, hogy azok sorrendileg minden aggály 
nélkül tetszésszerint felcserélhetők. Ezekre az említett hat fokozat
ban már előzőleg utaltam. De annál szükségesebb különösen az első 
évben egy félévi és méginkább egy-egy egész évi nyelvanyag meny- 
nyiségének és minőségének szabatosabb megjelölése és úgy a szó- 
mint formakészletnek minél pontosabb megállapítása. Arról pedig 
természesen még szó sem lehet, hogy a szavak és formák közül 
a nyelvtanuló a kisgyermekhez hasonlóan maga válogasson. Arra 
tanulmányi időnk nem elég. Tudjuk, hogy a kisgyermek anyanyelve 
elsajátításában a legkisebb erőkifejtés törvényét követi és azt is 
tudjuk, hogy a nyelvtanulók legtöbbje az idegennyelv tanulásában 
ugyanezt teszi ; a tapasztalat azonban azt bizonyítja, hogy a szű
kén kimért tanulmányi idő alatt a nyelvtanuló éppen ellenkezőleg 
csak a legnagyobb erőkifejtés árán juthat egy idegennyelv birto
kába. Az energiamegtakarítás okából ez a cél a szavak és formák 
mennyiségének, minőségének és sorrendjének szabatos megállapí-
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tása nélkül még megközelítőleg sem érhető el. Mindezek után vilá
gos, hogy a mutatis mutandis alapelvét a nyelvtani forrnák taní
tásában sokkal korlátoltabban lehet és kell érvényesíteni, mint a 
gyermeknyelvi szókészletnél.

II.

Hasznos tanulság ígérkezik még annak összehasonlításából is, 
hogy miként tanulja meg a szóalakokat a kisgyermek és miként a 
nyelvtanuló.

A kisgyermek nemcsupán a környezettől hallott szókat és szó
alakokat ismétli, hanem a hallottak mintájára analógia alapján ön
maga is oly szavakat ragoz, melyeket előzőleg ragozottan nem hal
lott. Ezen öntevékenységének és közreműködésének fényes bizonyí
tékai az analógia alapján ugyan szabályszerűen, de nyelvhasználatilag 
mégis hibás formaalkalmazások (pl. besser helyett guter). Ugyanezen 
közreműködésnek kell elkövetkeznie az idegen nyelvtanulónál is. És 
valóban szakasztott ugyanazokkal a hibás analógia képzésekkel talál
kozunk nyelvtanulóinknál is. Felcserélik a dem és den névelőket, 
a sein és ihr birtokos névmásokat, az erős igét gyengén ragozzák 
(getrinkt), a melléknevet hamisan fokozzák (guter) stb., éppúgy, 
mint akár Pr'eyer vagy Stern gyermeke. Ezen fennakadni, vagy 
pláne felháborodnunk nem szabad; sőt, szinte azt mondanám, hogy 
kezdetben ezen még örülnünk is kell. Mert mielőtt a nyelvtanuló 
ezeket az önállóan, bár hibásan képzett analógiás ragozásokat nem 
használja, eredményes nyelvtanulásról nem lehet szó. Ezek a kezdet
leges idegen nyelvérzéknek és haladásnak legelső biztos jelei. Mind
addig, amíg ezek a nyelvtanuló beszédében elő nem bukkannak, a 
papagályszerű, gépies utánzás fokán vesztegel és igazi nyelvértés
ről, tudatos nyelvhasználatról nem lehet szó.

Itt aztán az a kérdés vetődik fel, hogy mily módon vezetendő 
a nyelvtanuló egy-egy szóalak tiszta megértésére és ezután annak 
önálló alkalmazására is. A gyermekek, kisebbek és nagyobbak egy
aránt, a nyelvtani formákat tudatosan figyelmük központjába állí
tani nem szokták. Régente a paradigmák beemlézésével vélték ezt 
a célt elérni. Hogy azonban figyelmüket magukra a nyelvtani for
mákra irányítsuk, arra sokkal természetesebb, egyszerűbb és ered
ményesebb eszköz áll rendelkezésünkre. A legelső feltétel olyan 
mondatszöveg válogatása, melyben az illető nyelvtani formát és 
annak lehetőleg konkrét]éllegií viszonylatát szemléltetve vagy csele-
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kedve nemcsak meglátja, hanem átéli is. Mint a legtöbb határozó- 
és viszonyszó, bármily elvontnak tessék is, úgy a szóalakok is 
eredetileg konkrét viszonylatok jelölésére szolgáltak. Legtöbbje még 
ma is konkrét viszonylatban alkalmazható és elsőízben csakis ebben 
a formában lesz bemutatható. Valamint a kisgyermeket kezdetben 
mozdulatokkal és jelbeszéddel segítjük egy-egy viszonylat és a vele 
egybekapcsolt szóalak megértéséhez, úgy nem szabad ily segéd
eszközöktől visszariadnunk a nyelvtanításban sem. Mielőtt a viszony
latokat nyelvileg kifejezné, szükséges, hogy ezeket a viszonylatokat 
a valóságban is felismerje. Ily szemléltetéssel és átéléssel a viszony
lat és szóalak szervesen és tartósan összeforr. Erre ugyanazon 
nyelvtani formának más és más mondatban való többszöri ismét
lődése, példahalmozása következik.

Miután a nyelvtanuló ily módon más és más szó, de hasonló 
beszédrész kíséretében s minél konkretebb formában egy-egy szó
alakot már felismert és bár tanult példákban megismételt, végül 
hasonló viszonylat közepette, vagy elgondolása mellett is a keresett 
szóalak mintegy a resonator működéséhez hasonlóan önmagától is 
kiváltódik. A kisgyermek kezdetben csak sokszori hallás és gépie
sen ismételt utánmondással jut a nyelvtani formák birtokába. A gyer
meknél jóval értelmesebb nyelvtanuló azonban a nyelvi jelenségek 
és viszonylatok összefüggését már figyelmes logikai észrevétel útján 
is fogja felismerni. A nyelvtanítás művészete ezért a szóalakokhoz 
szabott s elegendő számú konkrét viszonylatok előteremtéséből áll. 
Önálló analogiaképzés a nyelvtanulónál csakis ezen előfeltétel, vagyis 
a szóalak és viszonylatnak együttes és élményszerű bemutatása után 
fog bekövetkezni. Önállóan használt analogiaképzésre a nyelvtanulót 
ezek után még bizonyos kérdésekkel szükségszerűen kiváltott fele
letek segélyével is lehet rávezetni. A régen dívott szabálymagolás 
ecélból nemcsak energiapazarlás, hanem felesleges és haszontalan is

Nehezebb szóalakok megértésére úgy is taníthatjuk a tanulót 
ha szándékosan valamely alkalmas félreértésből indulunk ki.1) Olyan
kor, ha mást cselekszünk vagy mást tudunk cselekedtetni, mint 
amit az akkor használt szóalak kifejez és céloz, a nyelvtanuló a 
tényleges viszonylatok közepette a nyelvtani formák küiönbözősé- 
gét jóval világosabban fogja látni és átérteni. A tárgyi viszonyla
tok különbözőségéből rájön a nyelvtani formák különbözőségének a

*) Schmidt F. dr. I. m. Die Beziehungsformen der Begriffe, Flexion und 
Partikel c. fej, 67. 1.

A Gyermek.
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tudatára is. A nyelvtani forma viszonybeli jelentésének magyará
zatánál sokkal többet ért egynéhány jól átértett példa megfelelő 
szemlélet alapján.

Ámbár a nyelvtani formák száma jóval kisebb mint a szavaké 
és számuk a modern nyelvekben átlag 700— 1000-re tehető, nem 
elég csak sorrendjüket megtartani, hanem a nyelvtanuló befogadó- 
képességéhez arányítottan kell őket évenként és óránként elosztani is. 
Alkosson minden egyes szóalak egy éppoly új emlékezeti egysé
get, mint az ismeretlen szó. Ebből azonban még nem következik, 
hogy egy-egy leckeórán belül ugyanannyi új nyelvtani formát is 
taníthassunk, mint ahány ismeretlen szót. A nyelvtani formának 
ugyanis sokkal fontosabb szerepe van és használtabb a beszédben, 
mint bármelyik új szó. Az egyszer már megtanult nyelvtani forma 
nap-nap után újból és ismételten jelentkezik, úgy a kisgyermek mint 
nyelvtanuló beszédjében. Ezzel szemben a már egyszer megtanult 
új sző használata néha csak hetek vagy hónapok múlva válik 
szükségessé. A nyelvtani forma ezért sókkal gondosabb megtanu
lási módot, mélyebb és tartósabb bevésést követel.

A rendelkezésünkre álló gyermeknyelvi statisztikában és meg
figyelésekben arra vonatkozólag, hogy a kisgyermek bizonyos idő 
alatt hány nyelvtani form át szokott elsajátítani, semmiféle biztos 
vagy csak útbaigazító adatot nem találtam ; de ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy a kisgyermek a harmadik év egész folyamán át, számí
tásom szerint, körülbelól csak 60—80 szóalakra szokott szert tenni, 
akkor egy hétre legfeljebb 1—2 új szóalak esik. Pedig új szót né
melyik nap 4—5-öt is megtanult. Amennyiben a nyelvtani forma 
használatára gyakrabban, mint bármelyik szóra szorul, kevés számú, 
de az emlékezetbe annál mélyebben bevésett nyelvtani for
mára van szüksége. Ezek a szempontok irányadók aZ idegennyelv
tanításra is. Hogy a nyelvtani forma hússá, vérré váljon, emlékeze
tünkbe tartósan és később pillanatnyi használatra is készen bevé
sődjön, egy-egy leckeórára igen kevés, legfeljebb 2—3 új szóala
kot szabad csak felvennünk. A nyelvtanulónak eszerint kezdetben 
egy leckeórán körülbelül ugyanannyi szóalakot kell elsajátítania, 
mintamennyit a beszélni kezdő gyermek egy héten át elsajátít. Ilyen
formán az első iskolai évben elsajátítandó szóa’akkészlete átlagosan 
körülbelül 80— 100-ra becsülhető. Ezzel, mint látni fogjuk, meg
lepően összevág a gyermeknyelv fejlődésében először megállapít
ható és nyelvileg már kerek egésznek mondható nyelvtudási e g y - a  
ségnek formakészlete is.
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III.

A körülbelül hároméves gyemnek nyelvtudása igen hiányos, 
ugyan és korántsem befejezett még, de azért már elég alkalmas ki
fejezési eszköz arra, hogy érzés-, gondolkozás- és akarásvilágát szavak
ban is érthetően kifejezésre juttassa. A már harmadféléves (1. „A 
Gyermek“ 1920. 117. 1.) és méginkább 3; 2 korú Stern Hilde (1. a 4-5 
1. tabellát) szó- és formakészletének figyelmes tanulmányozása kétség
telenné teszi, hogy a harmadik év végén és a negyedik év elején a 
gyermekek nyelve már oly fokú relativ megállapodottságot és befejezett
séget nyert, hogy ez a tudás nyelvileg már kisebb kerekded egésznek 
mondható. Ezzel az elemi nyelvtudással környezetének és sajátos 
lelkiéletének érzés- és akaratvilágának csaknem minden mozzana
tát elegendő világossággal tudja szóbelileg is kifejezni már. E kor- 
beli (3; 2) nyelvtudásáról maga Stern W. mondja ezeket: „Wort
schatz, Formenbildung und Satzbau haben nunmehr annähernd das 
Niveau der elementaren Umgangssprache erreicht.“1) Amily kicsiny 
körű és tökéletlen ez a nyelvtudás, mégis in nuce mintegy csirá
jában felöleli mindazt, ami az elemi köznyelvben a mindennapi meg
értéshez és kifejezéshez múlhatatlanul és létfeltételszerűen szüksé
ges és a nyelv továbbfejlesztéséhez alaprétegül szolgálhat. Felöleli 
nevezetesen az összes beszédrészeket, a főnév- és igeragozásnak, 
valamint a melléknév fokozásának legfontosabb nyelvtani formáit.

Ismeri környezetének legismertebb tárgy-, személy- és állat
neveit, azok feltűnőbb cselekvéseit és tulajdonságait. Szó- és szó
alakkészlete oly terjedelmes már, hogy a kül- és belvilágának legfon
tosabb mozzanatait, fogalmait, jelenségeit és azok főbb viszonylatait 
teljes értelmességgel tudja megérteni és kifejezni. Stern W. véle
ményét megerősíti egy másik tekintély, Schmidt Erich is. Szerinte 
is a gyermekek rendszerint a 3. év végén avagy a 4. év befejezté
vel a mindennapi társalgási nyelvnek összes szóalakjait s mondat
formáit már elég jól ismerik ; „und nun hat das Kind im grossen und 
ganzen seine Muttersprache erworben.“1 2) Epezért jegyzi meg, hogy 
ilyenkor nagyja abban további munkáját csaknem valamennyi 
gyermeknyelvi kútató is.

A nyelvtudásnak ezt a legalacsonyabb és legkezdetlegesebb 
fokát a többi oly sokféle fokozatú nyelvtudások összehasonlíthatása

1) Die Kindersprache. 63. 1.
2) I. m. 34. 1. Balassa J. azt állítja fiáról, hogy már kétéves korában folyé

konyon beszél mondatokban. I. m. 12 I.
'2*



céljából nyelvtudási alapegységnek is vehetjük. Innen indul ki és 
ezen alapúi a nyelvtudás minden magasabb foka, elkezdve a gyenge 
elméjű kretintől a lángelméjű stilművészig és varázsszóerejű szónokig. 
Ezen a körvonalas nyelvtudási alapon emelkednek, mint az épülő 
ház fundamentumán, a számtalan sok nagyobb fokozatú nyelvtudá
soknak további és a lelkiélet legelvontabb régióiba nyúló magaslatai.

Ily kezdetleges nyelvtudási foknak megállapítása különösen az 
idegennyelvtanítás szempontjából látszik célszerűnek. Itt különösen 
van szükségünk oly alap- és mértékegységre, melyhez a nyelvtudás 
különböző fokait és a nyelvtanítás céljait végre már konkrét módon 
is hozzámérhetjük. Eddig a nyelvtudás exaktabb meghatározásához 
ily alapmértékünk hiányzott. A nyelvtudásról beszélve, ezt a fogal
mat ki-ki tetszésszerinti más és más tartalommal és terjedelemmel 
ruházta fel és alatta a legkülönbözőbb fokú nyelvtudást értette, — 
Ugyanez áll az idegen nyelvtanítás oly sokat vitatott céljaira is. 
Ezután ezt a kezdetleges nyelvtudási egységet alapul véve, minden 
más nyetvtudási fokot jóval szabatosabban és félreérthetetlenül is 
tudjuk meghatározni. Ez az elemi nyelvtudás, mely abban a kor
ban körülbelül 800—1000 szóból és hozzávetőleg 80— 100 nyelv
tani formából áll, nagyfontosságú az idegennyelvi oktatásban nem
csak mint alapegység, hanem a célkitűzés szempontjából is. Ebben 
látom azt a mennyiségileg és minőségileg konkrét nyelvanyagot, 
melynek elsajátítását az iskolai nyelvtanítás első évében célul ki kell 
tűznünk s amelyre mint alapvázra tovább építeni fogunk.

A nyelvtanulás első évének befejeztével szerintem a szókész
let mennyiségének nagyjában ugyanakkorának és minőségilsg is ép 
annyira túlnyomóan konkrét jellegűnek kell lennie, mint a harmadik 
év végén a gyermeknyelvben. Minőségileg a szókincs főleg abban 
fog különbözni, hogy nem annyira a családi, hanem leginkább az 
iskolai környezetből kölcsönzött. A nyelvtani formák közül is a 
nyelvtanulónak legalább ugyanannyit és mindazokat, melyeket a 
hároméves gyermek még ritkán vagy helytelenül használ, tiszta 
kiejtéssel és szabatosabb formában kell ismernie és használni tudnia. IV.

IV.

Minden gyermektanulmány ugyan önmagában véve is elég érdekes, 
de hogy egyúttal hasznavehető és értékes is legyen, arra kell töreked
nünk, hogy eredményeit a lélektanban, nyelvtudományban, pedagógiá
ban vagy akár más tudományágban lehetőleg gyakorlatilag is haszno-
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sühassuk. Ez a cél vezetett a gyermeknyelvi szókészlet és szóala
kok tanulmányozásában, midőn azokat különösen áz idegen nyelvek 
tanításának szempontjából tettem kutatásom tárgyává. Mert pusztán 
annak a tudása vagy megállapítása, hogy a 2-3-4-Ö stb. éves gyer
mek hány szót, beszédrészt vagy nyelvtani formát ismer és használ,

. önmagában véve, mint száraz statisztikai adat, bizony nem sok 
érdekes vagy hasznos mozzanatot rejt magában. Mihelyt azonban eze
ket az adatokat a nyelvtanítás látószögéből is vizsgálgattam, bizo
nyos összehasonlítások és kombinációk segélyével azt hiszem, sikerült 
új és a nyelvtanításban hasznosítható szempontohat is felfedezhem.

Talán szabad a túlértékelés veszélye nélkül azt hinnem, hogy 
a kisebb tanulságoktól eltekintve, gyermeknyelvi tanulmányommal 
sikerült, még pedig konkrét adatok alapján, két újabb és pozitív 
értékű eredményt megállapítanom. Mindkettő az idegennyelvi okta
tásra való alkalmazásában nyer fontosságot és egyúttal gyakorlati 
értéket is.

Egyike az, hogy a gyermeknyelvi szóalakok jelentkezési sorrendje 
■ irányadó és csaknem változatlanul alkalmazandó az anyanyelvi és az 

idegennyelvi oktatásban is. A szóalakok sorrendjében ugyanis úgy 
az egyik, mint a másik nyelvtanulás a legszükségesebb, leggyakoribb 
és legegyszerűbb alapelvének törvényét követi.

A másik nem kevésbé hasznosítható eredmény abban áll, hogy 
a körülbelül hároméves gyermek szó- és formakészlete általános 
nyelvtudási egységnek és az első iskolai év idegennyelvi nyelv- 
anyagának vagy nyelvtanítási céljának is tekintendő.

Előadások a gyermektanulmány köréből.
— A Magyar Gyermektanulmányi Társaság által az 1921. évi március és április 

hónapokban tartott sorozatos előadások kivonatai. —

A gyermekek lelki tökéletlenségei és az azokból származó
abnormitások.

Előadta dr. Lecfoner Károly, a kolozsvári egyetem tanára.

i.

Az emberi lélek fejlődése a test fejlődéséhez hasonlóan lassú, 
fokozatos, sokszor szakaszos menetű, sőt olykor nagyobb zökkené
sekkel jár. Ezé« folyamat során a lélek kialakulásában tökéletlen
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ségek merülnek fel, amelyek az értelem tökéletlen működéseivel 
párosulnak.

A tökéletlenségek oka a fejlődésnek sajátságos menetében rej
lik. Ugyanis a csírasejtek egybeolvadása után, a folytonos sejtosz
lás által kialakuló és a sejtek szaporodásával arányban fokozatosan 
tökéletesedő élőlénynek úgy testi, mint lelki életeseményei ezen sej
tek munkájából erednek. Ahány sejt társul együvé a test felépíté
sében, ugyanannyi sejt vészén részt a lélek felépítésében is. Ahány 
sejt munkája létesít életeredményeket, ugyanannyinak munkájából 
fakad a lélek, az értelem megnyilvánulása is.

Az élősejtek az élet hordozói. Bennük kötött erők székelnek, 
amelyek inger behatására eleven erőkké változnak át. Az eleven 
erők felszabadulását izgalomnak nevezzük. Az izgalom állapotában 
az élő sejtben számos erő (hő, villamosság, vegyi bomlás, vegyi 
alakulás, mozgás, stb.) szabadul föl Közöttük újabb erő gyanánt 
jelentkezik az érzés. Minthogy minden élősejt életmunkáját az érzés 
eleven, ereje kíséri, az egyes soksejtű szervezetekben annyi érzés
féleség létesülhet, ahány sejt az egyén sejttársadalmában közös 
életcélra működésben egyesül. Az ingerléskor izgalomba jutott sej
tek tehát érzéseket termelnek. Eme érzéseknek összetársulása, egy
másba olvadása, keverődése és egybehasonodása szüli a lelki mun
kát, az értelmi tevékenységet. Minél tökéletesebb ennélfogva az 
élőlény sejttársadalmának szervezete, annál tökéletesebb annak lelki 
működése. Elősegíti ezt a működést a sejteket egymással összekötő 
idegpályák tömege, amely tömeg az agyvelőben a leghatalmasabb.

A gyermek még fejletlen, hiáhyos testi szervezettel bír, azért 
a lelke is még tökéletlen. Párvonalban a testi fejlődéssel érnek meg 
a lelki képességek. Ha a gyermekiélekhez hasonló lelki tökéletlen
ségekkel a felnőtteknél találkozunk, azokat már ideg- vagy elme
bajoknak minősítjük.

Születése után az 1—2 éves csecsemő agy veleje és idegrend
szere, sőt egész teste még fejletlen. Különösen éretlenek akkor még 
az agyvelőnek ama idegpályái, amelyek az érzékelő szerveket az 
agyvelővel kötik össze. Leghamarább a test belső szerveit, annak 
zsigereit és izmait az agyvelővel és az idegrendszerrel egybekötő 
idegpályák érnek meg a működésképességre. Az érzékelő szervek 
idegpályái később érlelődnek meg. E körülményből kifolyólag a 
csecsemőnek születésekor még nincsenek érzékelései, csupán a 
saját testéből fakadó közérzetek felett rendelkezik. A külvilággal 
szemben azért a csecsemő még ingerfogékonytalan. Annál inkább



van azonban tudomása a saját testi én-jéről. A testi én-je emiatt, 
kapcsolatban a test gyors fejlődésével, óriásává nő. Ezen óriási 
én-bői telhetetlen önzés fakad, amelyet a csecsemő buta világisme
rete korrigálni képtelen. Valóságos nagyzolási téves eszmék kelet
keznek ebből, amelyek azt eredményezik, hogy a gyermek túlérté
keli egyfelől a testi változásait, másfelől a lassan kiépülő önön lelki 
képességeit. A világ körülötte, amennyire tudomást vesz róla, csak 
vele foglalkozik, csak érette van, csak neki szolgál.

A csecsemőkort követő gyermekkor a 2— 14 életévek közé 
esik. Ekkor a test és a lélek éretlensége még mindig nagyon tete
mes. Megindul ugyan már az érzékelő szervekhez kapcsolódó ideg
pályák munkaképessége és vele az érzékelések adta érzéstömegek 
tudatba szállása. Ámde eme munka még nagyon tökéletlen. A 
jelentkező tökéletlen érzékelések kapcsán képzetek és emlékek gyü- 
lemlenek fel, de, az ezeket egybekötő társító idegpályák rostjai még 
éretlenek lévén, a tudatba emelkedő érzéstömegeknek egymással 
való összetársulása igen hiányos marad. Ennek következménye az, 
hogy az érzékelések nem annyira az objektiv ingertárgyak képeit, 
mint inkább az érzékelő szerveket munkába beállító figyelemnek 
szubjektív közérzeteit tolják fel a tudatba. A figyelemnek említett 
szubjektív közérzetei pedig ismét csak nagyobbra növesztik a testi- 
l'elki én-t. Ebből, az önző én-nek fokozódó érvényesülési törekvései 
származnak, amelyek nagy mozgásvágyban, utánzásban, kíváncsi
ságban és a testi sikerek kiépítésében jelentkeznek. Ámde minél 
inkább begyakorlódik ekkor a figyelem, annál éles«ebb, világosabb 
és színesebb képzetek tapasztatnak emlékekként a tudatba, anélkül 
hogy azoknak kellő összetársulása sikerülhetne. Hiszen a logikus 
gondolkodást közvetítő társító pályák az agyvelőben még éretle
nek. Az érzékelés-szerezte képzetek és emlékek özöne eláraztja a 
gyermek lelkét és pedig az érzéstársító munkának kellő fékezése 
nélkül. Minden ingerfelvételhez, minden emlékezéshez gátlást nélkü
löző képzettömegek csatlakoznak. Ezekből, kapcsolatosan a figye
lem közérzeteivel, valóságos illúziók, sőt hallucinációk, azaz érzéki 
csalódások keletkeznek. A gyermek téved és önmaga teremtette illú
ziók világában él. Minthogy pedig ezenfelül a gyermeknél az érzelmek, 
vagyis az igaz-, szép-, jó-, erkölcs-, vallás-, stb. ellenőrző érzé
sek sem alakultak még ki kellőképen, azaz szubjektív lelki tapasz
talások még alig állanak rendelkezésre ; a gyermekkori erős figyelő
képesség és emlékezetbe véső készség okából a tévedések és érzéki 
csalódások termékeny talajra találnak. így készül a gyermeklélek
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sugalékonysága, hiszékenysége és befolyásolhatósága, amelyeknek 
ideig-óráig szinte áldozatává leszen. Meghamisul a fejlődő érte
lem a csalódások, tévedések, érthetetlenségek egymásutánjában, 
amikből valóségos tudatbeli bizonytalanságok, félelmek, üldöztetést 
érzések és ezeknek téves eszméi alakulnak ki. Párvonalban evvel, a 
csalódások szaporodásával, az óriásivá nőtt én fokozatosan eltör
pül. Gyöngeségének és tehetetlenségének tudatára ébred a gyer
mek. Az önfentartás és önkifejtés ösztöne azonban nem alszik. 
Érdeklődéssel, bizalommal és tapasztalások gyűjtésével igyekszik 
csalódásos téves-eszméit kiigazítani. Evvel megkezdődik a képze
teknek, az emlékbe szökelő érzéseknek kényszerszerű megjelenése. 
Megindul a tanulni vágyással a kérdő-, a gyűjtő-, a kutató-, a ke
reső-, a vágyakozó-, a kerülő- stb. kényszer sokféle változásaiban.

A 14—16-ik életévében jut a kifejlődő egyén a kamaszkorba. 
A felgyújtott képzetek és emlékek tömegei ekkor a mindinkább éle
sedő, észrevevésig tökéletesedő érzékelésnek és vele a szemlélésnek, 
az értékelésnek tájékoztató eredményei lesznek. Ezek, valamint az 
önkifejtés szerezte gyakorlottságok, ügyességek, újból fokozni alkal
masak a kamaszkorba jutott egyén öntudatát és pedig a testi én 
mellett a lelki ént is. Ismét előtérbe jutnak a testi-lelki képességek bir
toklásának érzései. Velük együtt felmerülnek az elbizakodottság túlzá
sai, a vakmerőségek, a fegyelmezetlenségek, a hirtelen impulzusok, 
az ellentmondások és ellenszegülések, a makacsságok és kétkedések, 
a mozgásvágyak és az óhajok változatosságai. Mindezekhez hozzá
csatlakoznak a heves hangulatok, az erős indulatok, az érzelgések 
érzelmi esékenységei, szóval belesodródik ekkor az ifjú egyén a 
kamaszkodás, illetve a bakfiskodás szertelenségeibe. Tetézik ezeket 
a szertelenségeket az ébredezni kezdő, de még lényegében meg 
nem értett ivarösztön előérzés'ei, amelyek ezen időszakban a nemek
nek egymástól való elkülönödéséhez, sőt egymásiránt való mulékony 
ellenszenvéhez is vezetnek. A lelki félszegségek és fonákságok tarka 
játéka jellemzi ezen kort.

A kamaszkorból csakhamar a serdülő-korba lép a fejlődő 
egyén. Ezen kor a 16—20 életévek közé esik. E korban megindul 
az ivarérés folyamata. A működésképességre érlelődő ivarszervek 
részéről ekkor újabb közérzetek tömegei, nemi ézések lepik be az 
öntudatot. — Az egészségtől duzzadó testi-én és a még meg nem 
értett nemi érzések adta ivar-én satátságos lelki állapotba sodorják 
a serdülő egyént. Az érthetetlen vágyak, az epekedő sejtelmek, a 
túláradó érzelmek, az ismeretlen vonzalmak időszaka ez, amely



ben minden tárgyilagos tapasztalás személyes viszonyításra lel. A 
tudat tartalma és az értelem mindinkább tökéletesedő munkája kö
zött aránytalanságok támadnak. Ezen aránytalanságok számos téve
désnek, korai eszmének, éretlen elvnek szülőágyai. Az önkifejtés ösz
töne ekkor a cselekvő automatasájokat már tömegesen begyakorolta. 
Minthogy pedig az agyvelőben az érmozgató központok ezen élet
években érik el müködésképességök tetőfokát: ezeknek begyakorlá
sából most már érzelmi-automataságok jutnak fölényhez. Az egyén 
a saját maga teremtette érzelmi világban füröszti élettapasztalásait. 
E fürdőben létesülnek éppen az érzelgések hullámzásai, az eszmék 
lelkesedései, az elvek fanatizmusai.

A lelki érzelmeknek eme előtérbe tódulásával beléevezik az 
egyén, a 20—24 életévek között, az ifjúság  révébe. Az érmozgások 
túlzásai, a vérteltségek változásai az agy velőben most már erős lelki 
hullámzásokat közvetítenek. Felkangoltságok és lehangoltságok, má
niás izgalmak és depressziós gcítlások sűrűn váltják fel egymást. 
A szentimentálizmus a cinizmussal, a közöny a fanatizmussal, 
az optimizmus a pesszimizmussal váltakozik. Vérmes remények és 
ijesztő kétségbeesések, reménytelen • lemondások és határtalan mula- 
tásvágy, boldogság mámora és boldogtalan világfájdalom, költői 
idealizmus és kicsapongó reálizmus, eszményi szerelem és testi f a j 
talanság egymás mellé sorakoznak. Az elbájító, üdvözítő, remény
teli, elszédítő, világhódító és elkeseredő hangulatok változatos idő
szaka ez, amely addig tart, amíg az élet durva keze komoly valóra, 
létérti küzdelemre, családi gondokra nem ébreszti fel a most már 
az érettkorba lépő fiatalt.

II.

Veleszületett alkat, gyöngítő hatánvok, betegségek, rossz miliő 
és fonák nevelés az emberi léleknek fejlődéssorában fölmerülő, 
imént ecsetelt tökéletlenségekből lelki abnormitásokat, sőt valóságos 
elmebetegségeket fejleszthetnek.

Az elmondottakból tudjuk, hogy a csecsemő buta, a gyermek 
illúziókkal, kényszerekkel, téves eszmékkel teli, a kamaszkor zilált
ságokat és szertelenségeket, lelki félszegségeket és fonákságokat 
mutat, a serdülő egyénnél lelki aránytalanságok, éretlen eszmék,, 
oktalan elvek, érzelgő következetlenségek merülnek fel, az ifjú kort 
pedig lelki hullámzások jellemzik, amelyek hol fölemelik, hol le- 
sülyesztik az egyént az élet kavargó tengerén. Éppen ezen lelki
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tökéletlenségek alkalmasak arra, hogy különös okok behatásakor 
belőlük valóságos ideges vagy elmebeli abnormitások, esetleg be
tegségek fejlődjenek.

Ilyen alkalmatosító okok a betegségek előidézésére adódnak 
az állatélet, a tengőélet, a fejlődésmenet, az öröklés és az agyvelő- 
bántalmak kórságaiból.

Az állatéleti okok a fejlődő agyvelő és idegrendszer munka
aránytalanságaiból, túlingerléséből, ingerléshiányából, túlfáradásából 
és túlpihenéséből keletkeznek. A testi-lelki atléticizmus éppen olyan 
ártalmas, mint az absztinencia s az aszkézis.

A tengő-életi okok között a táplálkozás, a vérképezés, a vér
keringés zavarai és nehézségei, valamint a mérgezések szerepelnek.

A fejlődés zavarai közé a növekedés, az evolúció és az élet
működés kialakulásának aránytalanságai sorakoznak.

Az öröklés terheltségei közé az alkat és a hajlam világrahozott 
egyoldalúságai számítandók.

Akadnak ezeken kívül az agyvelőnek, az agyvelő burkainak, 
a gerinczvelőnek és az idegrendszernek szerves elváltozásai is, ame
lyek, bárminő betegségek is különben, az értelem működéseit bán
talmazhatják.

Egyáltaljában mondható, hogy mindezen okok érvényesülése 
alkalmával a szervezet ingerfogékonysága, izgalomkészsége, vissza
ható munkaképessége összes vagy részleges életműködéseiben majd 
fokozódhatik, majd csökkenhet, avagy hol az egyik, hol a másik tevé
kenységében változik. Ezekből a változásokból a kórságoknak négy 
típusa vezethető le.

Fogyatékos értelemnek nevezzük a típust akkor, amikor úgy 
az ingerfogékonyság, mint a munkaképesség, az az ingerre való 
visszahatás képessége csökken, hiányossá válik. Mellette az izga
lomadta tudat készségei is tökéletlenek.

Túlos, vagyis hibbanásos értelmi munkának minősítjük azt, 
amikor ellenkezőleg úgy az ingerfogékonyság, mint a munkaképes
ség fokozottnak mutatkozik. Evvel együtt jár a tudat fokozott ké
pessége is.

A harmadik típusba a félszeg értelem tartozik. Ennél az inger
fogékonyság fokozódott, a munkaképesség azonban csökkent. Vele 
jár a tudat túlzása is, ritkábban annak hiányossága.

Végre a negyedik típus keretébe azok a változások sorakoznak, 
amidőn az ingerfogékonyság csökkenéséhez a visszaható munkaképes-



ség fokozódása'társul. Ez a fonák értelem, amelyhez a tudat hiányos
sága, részleges vagy teljes öntudatvesztéssel szokott párosulni.

A fogyatékos értelem (dementia) legtöbbnyire alkati tökéletlen
ség, amely a gyermekiélek tökéletlenségei között 57%-kal van kép
viselve. Közöttük némelyeknél az érzékszervek hiányosságával vagy 
teljes működésképtelenségével találkozunk. Ilyenek a süketek, a va
kok, a siketnémák. Másoknál inkább csak a tudat fényeiben jelent
kezik a tökéletlenség. Idetartoznak a hülyék, ,az elmegyöngék, a bügék 
és az elmekorlátoltak. Vannak olyanok is, akiknél főleg a visszaható 
munka tökéletlensége szerepel. Ezek közé a bénák, az ügyefogyot- 
tak, a hibásbeszednek, a mozgásban korlátoltak sorakoznak.

Amely csecsemő élete elsőnapján nem tud szopni, 2—3 nap 
alatt nem tanulja megtalálni az anyja emlőjét, amelynek nincsen 
éhség vagy jólakottság érzése, amely nem mutat mozgáskedvet és 
nem fárad a mozgásban, az máris fogyatékos értelműnek mondható. 
Gyermekeknél a közérzetek korábban, az érzékelések későbben, az 
észrevevések és az érzelmek még későbben, fokozatosan fejlődnek 
ki. Az ötödik életévtől kezdve az épeszű gyermekek az összes érző
képességek ingerfogékonyságának birtokában vannak. Csupán azok
nak begyakorlottsága tökéletlen még. Valahányszor ezen érzőképes
ségekben feltűnőbb hiányosságok merülnek fel, mindannyiszor ér
telmi fogyatékosságokkal van dolgunk. Ott, ahol a gyermekjátékban 
az utánzás számtalan eredményére hiába várunk; ott, ahol a képze
lődés illúziói ezernyi változatosságban a játékban nem tükröződ
nek vissza ; ott, ahol a gyermek játszani éppenséggel nem tud ; 
ott, ahol a járás és a beszélés képessége elkésve vagy tökéletle
nül jelentkezik ; ott, ahol az iskolai tanulás nehézségekbe ütközik ; 
ott, ahol a gyermeknevelésnek szükséges fegyelmi hatásai elmaradnak : 
ott az értelem az ítéleteiben, következtetéseiben, megkülönböztető, 
összehasonlító és értékelő-képességeiben határozottan elégtelennek 
minősül. Az ilyen fogyatékosság nem zárja ki mindenkor a ravasz
ságot, a raffinált körmönfontságot, a jó emlékezést, az alattomos
ságot, a makacs akaratosságot, az intrikára való hajlamot, sőt, bár 
ritkán, némi találékonyságot vagy valamelyes ügyességet is. Az 
irigység, a kajánság, a fegyelmezetlenség, az indulatosság, a féle
lem-, a mulatás-, bosszú- vagy testi-vágy, az önzés állandó kísérő 
tünetei szoktak lenni ezen tökéletlenségeknek. Vannak közöttük olya
nok is, akiknél egyéb elég jó értelmi képességek mellett, csupán a 
szociális érzelmek hiányoznak. Ez utóbbiak a rendszeres foglal
kozásra, a társadalmi helytállásra alig szoktathatok. A fogyatékos
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gyermekek soraiból kerülnek ki a csavargó, tolvajló, hazudozó, 
a szédelgő, csaló, szemérmetlen, erőszakos, bujtogató, Önző, durva 
lelkitek, akik az iskolák fegyelembontói, a családok szégyenei, a 
katonaság szökevényei, a börtönök rémei, a csapszékek hősei, az 
utczák romboló tényezői szoktak lenni.

Egészen másként alakulnak a kóros alkatúak között 18%-kal 
képviselt hibbanásos, túlos értelműek (maniá-melancholia) alkatbeli 
kórságai. :— Ezeknél aç érzések fokozott ingerfogékonysága és a 
cselekvések túlzásai az értelemnek megkönnyült, kibővült tudatos 
munkájával együtt járnakí Minden testi-lelki működés fokozottnak 
látszik, bár sokszor csupán időszakosan az. Túlnagyra nő vagy 
túlkicsinnyé törpül ekkor az én. A képzetek szinte tolonganak egy
más után. A gondolkodás olykor fékevesztett. A cselekvés pedig 
gátolatlannak majd megnehezültnek mutatkozik. A túlzásokban a 
hangulatok ellentétessége érvényesül. A túláradó öröm a bús kedv- 
telenségbe csaphat át. Egyszer érzékeny, mozgékony és értékes 
szellemi munkát végez az egyén ; másszor eltompul, tehetetlen és 
gondolatszegény. Hol könnyelmű, hirtelenkedő, nemtörődő és a mun
kában nehézkes. Némelykor sugalékony, máskor hozzáférhetetlen. 
Egyik fázisban túlcsapong a fantáziája, a másikban sívár marad. 
Az optimista nagyzolást, a kitartó bátorságot, a duhajkodó jóked
vet, az indulatos virtuskodást, a sértegető házsárdoskodást, az ön
magasztaló dicsekvést felváltja a pesszimista kishitűség, a gyáva 
félelem, az oknélküli levertség, a szorongó aggodalom, az alázatos 
szerénység vagy az igaztalan önvádlás. Érzelmeikben az ilyen hib- 
banásosak mindig az altruizmus, soha az egoizmus által vezérel
tetnek.

Ezen típus túlzásaiból'számos tehetség, művészi, írói, költői, 
tudományos, találékony hajlam, olykor csillapíthatatlan kalandvágy 
bontakozik ki, bár a túlosok munkaereje, tanulási képessége nem 
kitartó, igen változékony, gyakran fölületes, sőt néha zavart. Ki
hágásokra, excesszusokra, garázdálkodásokra, visszaélésekre, ki
hívó viselkedésre éppen úgy, mint lelkesedő fanatizmusra és meleg 
áldozatkészségre alkalmasak az ilyen gyermekek. Érzelmeik több
nyire nemesek. Máskor azonban gyanakvó félelemmel telnek meg, 
világfájdalmasak, mindentől visszavonulnak, parányi csekélységek 
miatt kétségbeesnek, dolgaikat elmulasztják és érzelgősségükben 
önmagukat okolják minden bajért. Izgalmukban időnként múló, 
eszeveszett őrjöngésbe vagy tévengésbe eshetnek. Nyomott kedély
állapotukban pedig öngyilkosságra is gondolnak. — Egyébként ezek
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a túlosok a magasztos eszmék zászlóhordozói, az egoizmus meg
vetni, az erények buzgó apostolai, az igazságokért bátran küzdő 
idealizmus katonái lesznek. Összes altruizmusuk azonban sokszor 
könynyen és hamar tűnő szalmalángnak bizonyul.

A felszeg értelem (neuraszthenia-paranonia) az alkatukban 
tökéletleneknek 10%-ában ismerhető fel. Náluk az érző ingerfogé
kony képesség fokozódásai a visszaható munkaképesség csökkené
sével karöltve járnak, ami a tudatnak rendszerint erős világossága 
mellett megteremti a félszeg jellemet. — A fokozott ingerfogékony
ságnál fogva az érzékelések sokféle „synaesth&siás“ szineztetésben 
részesülnek. Az észrevevések illúziókká és hallucinációkká nőhet
nek. A közérzetekben számos „sensatio“ és „paraesthesia“ jelent
kezik. Az érzelmek terén pedig félelem, aggodalom, érzelgősség, 
kéjelgés vagy szenvedés egyaránt van napirenden. A képzetek és az. 
emlékek túlcsapongásai tévedéseket, kényszer-képzeteket, téves eszmé
ket teremtenek, amelyek töprengésekre, tépelődésekre, „fixa ideák“ 
létesítésére adnak alkalmat. A visszahatások gyöngeségei megnehe
zítik az érzések említett túlzásai ellen, valamint az önszemély ellen 

. való védekezést. Az érmozgató reflex-ingerlékenység csökkenéséből 
az erős ingerek fájdalmassága  fakad. Az ösztönös visszahatá
sok elégtelensége „perver sus“ reakciókat támaszt. A kordinációk 
bizonytalansága félszeg együttmozgásokat szül. Az akarat erélytelen- 
sége az elhatározás, a szándék, az óhaj, a vágy, a remény hiányos
ságát eredményezi.

Az ilyen félszegalkotású gyermekek a tudatban élénk, fantáziá
iéit életet élnek, a tettekben azonban fogyatékosak. Sorsüldözöttek 

. ők a képzeletben, alkalmatlanok az életküzdelemre a valóságban. 
Ezen típus betegeiből kerülnek ki a bogaras, kiilöncz, sajátságosán 
érthetetlen, a splénes, szmókos, snóbos, babonás, előítéletes, a kény- 

«. szerek uralma alatt álló, a dogmás eszmékhez vagy elvekhez ragasz
kodó, a furcsa, olykor nevetséges gyerekalakok. Kellemetlen gondo-

I latok és rémes álmok kínozzák őket, sokféle „phobia“ és „philia“ 
és „misiau jelentkezik náluk. Lelkileg, testileg fáradékonyak, min
denféle „perversus11 hajlamoknak esnek áldozatul. — Testileg szív
dobogást, remegést, fejfájást, szédülést, fulladásos érzést kapnak, 
mihelyst megerőltetik magukat. Panaszaik a legképtelenebb formákba 
öltözködnek, súlyos esetekben valóságos deliriumokba esnek, avagy 
érzéki csalódások meg kényszerképzetek okozta tcbolyodottságig foko
zódik a bajuk. Végül a baj neuraszténiás, hipokondriás, angcneuro- 
tikus jellegével árulja el a félszeg eredési.
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Felsorolandó még a fonák értelem (hysteria-epilepsia) adta 
tökéletlenség. Ezen tipus azabnormis gyermekek 18%-át szolgáltatja. 
A fonákság az érzőképesség Ingerfogékonyságának csökkenését és 
a visszaható munkaképesség fokozódását mutatja. Mellette az ön
tudat homályossá válik, féleszmélésig, sőt teljes eszméletlenségig 
csökkenhet. — Ide tartoznak az indulatos, excentrikus, hisztériás 
vagy epilepsziás alkatú gyermekek. Erzőképességük fogyatékossága 
többnyire alig tűnik szembe, mivel az ingerek keltette túlheves 
visszahatások könnyen eltakarják azokat, még akkor is, amikor, e 
fogyatékosság teljes érzéstelenségig nő. Az érzéstelenség sokszor 
részleges, egyes szervekre, testrészekre, bizonyos érzésféleségekre 
szorítkozik. Máskor lelki vakságot, lelki süketséget, fájdalomhiányt, 
fáradáshiányt, emlék-kiesést okozhat. Némelyek a térben, az időben, 
a számokban rosszul tájékozódnak. Másoknál ködös, homályos, bo
rongás, féltudatos, hipnotikus, eksztatikus, faszcinációs, ájulásos, 
öntudatzavaros állapotok jelentkeznek. Ismét másoknál az emléke
zés hiányából származó bénulásokat, beszédképtelenséget, feledékeny- 
séget, hazudozást, valamint akarathiányt láthatunk. Feltűnők ná
luk az olyan impressziók,.jrevelációk, enunciációk és delériumok, 
amelyek túlos visszahatásoknak szüleményei. Az önzés és az indu
latra való hajlamosság szintén jellembeli sajátosságnak mutat
kozik.

A visszahatóképesség túlzásai különféle akaratlan mozgást léte
sítenek. Ilyenek a rángatódzások testszerte, a tikkes fintorgatások, a 
vitustáncz, a sokféle görcs. Vannak ásító, csukló, böfögő, korgó, 
émelygő, hánytató, nyelő, ugató stb. görcsök. Jelentkeznek merev
ségek, rángógörcsök, síró-nevető-görcsök, lélegzési- vagy vizelési 
görcsök, sőt epilepsziás és hisztériás görcsrohamok egyaránt. Talál
kozik gépies alvajárás, szoborszerű merevség, hipnotikus cselekvés 
és váratlan impulzus.

Az érzés fogyatékossága kapcsolatban a visszahatőképesség 
fokozódottságával jellembeli ellentéteket szül. Szimpátia és antipátia, 
befolyásolhatóság és makacs ellenkezés, kéj és undor, szeretet és 
bosszú, közöny és szenvedély, szánalom és brutalitás túlzásokban 
egymás mellett találnak helyet. Ez okból, az ideges fonák gyerme
kek kiszámíthatatlanok, szeszélyesek, pontatlanok és az altruizmus 
és egoizmus végletei között ingadoznak. Egyesek kiváló insfirácziók, 
ihletszerű enunciációk, bámulatos divinációk révén különös lelki 
tehetségekkel tündökölnek. A legtöbben azonban a heves és hirtelen 
indulatokszenvedélyek, szeszélyek és önző erőszakoskodások által
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sodortatnak mindenféle eltévelyedésekbe. Súlyosabb alakokban fel
tűnik e típus betegsége a hisztéria, traumás neurózis, az epilep
szia képében, amely kórságok mindegyike valóságos elmebetegségbe 
is csaphat át.

III.

íme felismertük a fejlődő egyén lelkivilágában, a csecsemőkor
tól az érettkorig felmerülő, értelmi tökéletlenségeket. Láttuk azokat 
az alkati beteges lelki sajátságokat, abnormitásokat és az ezekből 
keletkező elmebetegségeket is, amelyek különös okok közbejöttével 
létesülnek és pedig szintén a csecsemőkortól kezdődőleg a felnőtt 
életkorig, sőt azon túl a vénségig. Kérdés már most, minő tanul
ságokat meríthetünk mindebből ?

Az éptestú és egészséges lelkű gyermeknél mutatkozó, tisztán 
a fejlődés menetébe ékelődő, tökéletlenségek élettani sajátosságok
nak minősülnek és mint ilyenek múló, átmenetes jelenségek lévén, 
maradandó értelmi károkat nem okoznak. Ezeket számbavenni nem 
szoktuk, mert az illető életkorok természetes tulajdonságainak tart
juk őket. Mindazonáltal szükséges velük törődnünk. Hiszen valósá
gos tükörképei azok a felnőttek ideg- és elmebajainak. Ha bármi 
okból állandósulnak, valóban ilyen kórságokká fajulhatnak is. Szá
mos kórokozó tényező hat a fejlődő egyénre. Ilyen kórokozó ténye
zők közbejöttével még az egészséges testű és lelkű gyermekeknél is 
alkati vagy jellembeli elfajulás létesülhet. Ezért jó a lélek fejlődé
sét minden gyermeknél folytonosan szemmel tartani, hogy szükség 
esetében, a kellő nevelési vagy orvosi beavatkozás megakadályoz
hassa, hogy a múló természetű tökéletlenség maradandó abnormi- 
tássá,/avagy éppen betegséggé merevüljün.

Kétségbevonhatatlan, hogy az ideg- és elmebajos alkatú ak
nák úgy a fejlődés időszakában, mint a felnőtt korban nagy 
befolyásuk van az emberi kultúra haladására. Jelentőségük már 
csak azért is nagy, mivel az elfajultság mindenféle fokozatá
ban lehetségesek és tekintélyes számban élnek közöttünk. A föl
dünkön élő 1600 millió ember között legkevesebb 400 millió, tehát 
az emberiség negyedrésze, máris ilyen' elfajult alkatú. És mivel 
ezeknek csupán jelentéktelen része olyan közveszélyes, hogy ideg- 
elmegyógyintézeti ápolásra szorul : a nagyobb része hatalmas be
folyást gyakorol a társadalom alakulására. Csakugyan ezen elfajul
tak nyomában ezerféle társadalmi fogyatékosság, hibbanásos túlzás, 
félszegség és fonákság mutatkozik.
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Ha nem volna Mbbanasos túlzás és nem volna szenvedelmes, 
inspirációs fonákság, megszűnne a kulturális haladás. A hibbant 
eszűek és a fonákok azok, akik a meglevőben meg nem nyugovó 
haladásnak eszközei. Fokozott munkát, új eredményt, világra szóló 
tényt csak ők teremtenek. A köznapi, egészséges átlagosság hala
dást nem közvetít. Ámde éppen úgy, amiként bármiféle szép, jó, 
igaz, értékes, ideális nem a köznapi átlagember érdeme, akként a 
rossz, rút, hazug, csalfa, erkölcstelen, nemtelen sem az átlagember 
bűne. A köznapiságon fölül fölfelé és azon alul lefelé az idegrend
szer és az agyvelő kórságainak hullámgyürűi emelik vagy sülyesz- 
tik az embert.

Ha nem volna fogyatékos eszű és félszeg lelkű ember a vilá
gon, a haladásnak szertelen túlzásai fékezésre sohasem találnának. 
Elmerülne ekkor a társadalom az erjesztő anyagoknak túlos mér
tékű forrást okozó hatásában. — A természet segít magán. Ami
ként a sokszírmú, illatos és bájos színű rózsa az ősi, kevés szirmú, 
vadrózsának elfajulásából keletkezett ; amiként a magtalan, szapo
rodásra képtelen ribiszke szintén elfajulásnak terméke : akként fajul 
el az ember is alkatában majd jó, majd rossz irányban.

Kívánatos, hogy ezen elfajulások egyensúlya meg ne zavar
tassák, hogy se a túlzott haladás ijesztő forradalmakba ne hajtsa 
a társadalmat, se a túlzott fékezés meg ne akassza a kultúrális 
haladást. A társadalomnak önmagának feladata ezen folyamatot 
irányítani. Helyes irányítása kiaknázhatja a hibbanásosaknak és a 
fonákoknak hasznos működését és enyhítheti a fogyatékosoknak 
és a félszegeknek káros befolyását. Csupán a gyermekkorban kez
dődő, a szülői házban, az iskolában, a gyógypedagógiumban, vagy 
a szanatóriumban folytatódó okos, helyes, kitapasztalt nevelő-okta
tás szolgálhatja emez irányítást. — Ha elismerjük, hogy a buta
ság és a félős és erélytelen tehetetlenség a kultúrának megakasztó 
fékje; ha hisszük, hogy a szenvedelem és a hóbort annak toló 
ereje : akkor beláthatjuk azt is, hogy mit, mennyit és mikor művel
het társadalmi magasztos kötelesség tekintetében az emberi lelki 
tökéletlenségeket, abnormitásokat és betegségeket gyermekeknél 
idejében felismerő, azokat irányító és kiaknázó testi-lelki nevelési
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A gyermekek erkölcsi és szociális fejlődése.
Előadta : Nagy László, az Apponyi-kollégium tanára.

Az iskolában és a családban a nevelés legelhanyagoltabb ága 
az erkölcsi nevelés. Az iskola főleg az értelmi képzést szolgálja, 
az érzelmi és erkölcsi nevelés összes érdekeit az értelem képzése 
érdekeinek rendeli alá. S a család az iskola szuggesztiója alatt áll s 
keveset törődik az erkölcsi neveléssel. A gyermek az erkölcsi neve
lésben magára van maradva. Alakít magának titkos és nem titkos 
pajtásköröket, szerez barátokat s ezek között folyik az erkölcsi neve
lés. Nem állítom, hogy az, hogy a gyermekek erkölcsileg önmagu- 

. kát képezik, általában helytelen. Azonban még sem szabad őket tel
jesen magukra hagyni, mert abban, amit a gyermekek maguk közt

[cselekszenek, van sok rossz is. Át kell alakítani, meg kell erősíteni 
és öntudatossá tenni a gyermekek erkölcsi érzéseit. Ezt a pedagó
giai célt pedig csakis a gyermekek erkölcsi és szociális fejlő
désének kikutatásával és megállapításával alapozhatjuk meg. Eddig 

- maga a gyermektanulmány is a kutatásaiban a gyermekek értelmi 
fejlődésére fektette a fősúlyt ; az intellektuális fejlődés gazdag 
irodalmával szemben az erkölcsi fejlődés irodalma igen szegényes 
maradt. Konkrét vizsgálódásaink néhány adatgyűjtésre szorítkoz
nak, amelyek értéke azonban igen kérdéses.

;
Ez az oka annak, hogy ezen két előadásom tárgyául az erkölcsi 

és szociális fejlődés kérdését tettem. Tárgyalásom alapjául pedig azon 
konkrét kutatás fog szolgálni, amelyet a gyermekek titkos társasá
gairól végeztem. A titkos társaságokban szabadon és közvetlenül 
nyilvánulnak meg a gyermekek erkölcsi és szociális tulajdonságai, 
ezért a titkos társaságok működésének megfigyelését a gyermekek 
erkölcsi és szociális életének tanulmányozására igen alkalmas mód
nak tartom. Előadásom lényege tehát a gyermekek titkos társasá-

I gairól szóló referáda lesz. Természetesen, ezen kivonatban nem ter- 
: jeszkedhetem ki úgy, mint azt előadásomban tettem, az egyes tit
kos társaságok ismertetésére. Most csak a végső eredményekről 
számolhatok be.

Az adatgyűjtés.
Az adatgyűjtés 7 év óta folyik ; 20 fiú és 15 leány

társaságról, összesen 35 titkos társaságról sikerült adatokat szerez
nem. A megvizsgált titkos társaságok közül 27 való Budapestről, 2

3A Gyermek.
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Aradról, 1 Nagyváradról, 1 Fehértemplomról, 1 Munkácsról, 2 Bala- 
tonfüredről s 2 egyéb vidékről.

A részletes kimutatás a következő :

F i ú  k L e á n y o k

É le tk o r
Közönséges 
titkos társ.

Bűnszövet
kezetek

Közönséges 
titkos társ.

Bűnszövet
kezetek

9 évesek 2 1
10 , 1 — —

H » 4 — —

12 „ 2 ' 2 —
13 , 3 1 5 —
14 , — 1 . 3 —
15 — 3 2 —

16 » 2 1 —

1 7 -1 8  „ 1 1 —

Összeg ; 15 5 15 —

Jegyzet. Az életkor megállapításában mindig a vezető, a megalapító életkorát 
vettem irányadónak. Mindig ezektől (s nem a tagoktól) függ a társaság jellege 
és működése.

Már ezen általános számadatokból megállapíthatók a követ
kező tételek :

1. A fiúgyermekek között a titkostársaság alakulására való haj
landóság a 9 éves korban kezdődik. Ezen időre tehető az önálló 
társulásokra törekvő szociális érzék felébredése.

2. A fiúk között a legtöbb íitkostársaságot a 11, 12 és 13 
éves korban találtam. Ezt az időszakot nevezhetjük a titkostársa
ságok virágzó korának, amivel teljesen egybeesik a gyermekek el
zárkózása a felnőttek társadalmától.

3. A fiúk között a bűnszövetkezetek a 13 éves korral kez
dődnek s érdekes, hogy a 14 és 15 éves fiúk között csakis bűn- 
szövetkezeteket találtam. A bűnszövetkezetekre való hajlandóság a 
gyermekek között a 15 éves korban éri el csúcspontját. Ezen időn 
túl gyermeki bűnszövetkezetekről szóló adataim nincsenek.

4. A leányok között, úgy látszik, a titkos társulások felé vezető 
hajlam későbben ébred fel, mint a fiúk között, az adatok legnagyobb 
része a 13, a 14 és 15 éves korra esik.

5. Bűnszövetkezeti adatokat a leányokról nem kaptam.
Szükségem volna ezen adatok kiegészítésére. Arra kérem tehát

a gyermekekkel foglalkozókat, ha birtokába jutnak titkostársaságok
ról szóló adatoknak, szíveskedjenek azokat velem közölni. Fontos,
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hogy lehetőleg legyenek meg az eredeti alapszabályok, a társaság 
keletkezésének, működésének részletes leírásai.

Ezután részicsen ismertettem a 35 titkostársaság keletkezésé
nek és működésének motívumait, az erkölcsi és szociális mozza
natokat, előbb a fiúkét, azután a leányokét s előadásom végén a 
következő általános íejlődéstani tételeket foglaltam össze.

Fiúk.

Miként az értelem fejlődésében, úgy az erkölcsi fejlődésben 
is, érvényesül a kölcsönös egymásra hatás (konvergencia) törvénye 
amely szerint az erkölcsi és a szociális fejlődés tényezői :

a) a gyermekkel született erkölcsi és szociális hajlamok ;
b) a külső természet biológiai hatása;
c) a szociális hatások, ahová tartozik a családnak, az egyenlő 

korú gyermekeknek s a nagy társadalomnak véletlen vagy szándé
kos hatása.

Valamely gyermek erkölcsi egyénisége tehát a következőktől
függ:

a) a hajlamok eredeti intenzitásától, ezek egymáshoz való 
viszonyától, az uralomra jutó, a vezető hajlamtól;

b) a gyermeket körülvevő családi élet, az iskola- és más tár
sak, a természeti élet, a társadalom s a kultúra hatásaitól ;

c) a hajlamok fellépésétől, fejlődő képességétől s ellenálló ere
jétől a külső hatásokkal szemben.

A gyermek erkölcsi élete kezdetben, körülbelül 8 éves korig, 
főleg a családi élet, a 9—-12 éves korban a természet és a hasonló 
korúak hatása alatt fejlődik.

A 13— 15 éves korban kezdődik a felnőttek társadalmának 
hatása s a 16 éves koron túl már főleg a nagy társadalom és a 
kultúra hatása alatt fejlődik tovább az ifjú.

A fiúgyermek erkölcsi és szociális fejlődésében a következő 
főbb fokozatok állapíthatók meg :

I. A 8 éves korig tart a szubjektív erkölcsiség kora, amelynek 
két fő jellemvonása van :

a) A gyermek azt tartja jónak, ami neki kellemes s rossznak, 
ami neki kellemetlen.1)

*) Lásd Lukácsné Szász Irén : Életem legjobb és legrosszabb cselekedete. 
Nagy Lászfó-Emlékkönyv. 1913.

3
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b) A gyermek jónak tartja, akit szeret s rosznak, akit nem 
szeret.

Jó ember tehát, aki vele játszik, neki cukrot, gyümölcsöt ad 
s rossz ember, aki elveszi labdáját, nem engedi vízben pocskolni, 
a homokban turkálni, aki őt bántja. A 3 éves gyermek azért irigy 
egyéves testvérjére, mert azt a jót, amelyet eddig csupán ő élve
zett, meg kell vele osztani.

Ebben a korban csak egy objektív erkölcsi eszme fejlődik ki 
a gyermekben, az engedelmesség, amely azonban szintén szubjektív 
eredetű. Eszerint az ötéves gyermek jó gyermeknek tartja, aki en
gedelmes és rossznak,' aki engedetlen. Ez a felfogás független attól,, 
hogy az, amit tőle kívánnak, abszolút jó-e vagy rossz.

II. A 8—9 éves koron túl következik az egyéni erkölcsiség 
kora és tart körülbelül a 12. évig.

Ebben a korban a gyermekegyén már bizonyos fokú önálló
ságra tesz szert erkölcsi cselekvéseiben a családdal szemben. Vele 
született hajlamaiból kifejlődnek az összes későbbi erényeknek pri
mőr, ösztönös alakjai, az ú. n. alsóbbrendű erkölcsi tulajdonságok. 
Azért nevezzük így ezeket, mert még nem emelkedtek szociá- 
is magaslatra, ezeknek csupán egyéni vonatkozásuk és jelentő
ségük van.

A gyermekek ezen korában uralkodó szerepet játszanak a 
biológiai eredetű erkölcsi érzések, u. m. a megélhetési eszközök 
megszerzésére való törekvés az élettani és lélektani ellentétek a 
fiúk és leányok között.

A gyermekek társaséletében mind a hasonlókoruakkal, mind 
a felnőttekkel szemben az egyéni önzés érzelme érvényesül ; ez 
győzi le rendesen a fel-felbukkanó társasérzéseket. A társasérzések 
közül csak a következőknek ismerik el a hatalmát: 

a tekintély elvét,
a kötelesség érzését a saját közületeikkel szemben, 
a jog és igazság érzését, 
s az egymáson való segítés szükségét.
A nagy társadalmat mozgató önzetlen erények ugyan nem 

ismeretlenek már a gyermekekre nézve, de távoli harangszó gyanánt 
hatnak reájuk, az ő társadalmi életüket még nem mozgatják.

A nagy társadalommal szemben ebben a korban a gyermekek 
főtörekvése önálló cselekvésük fenntartása és biztosítása, amit bio- 
lógialag indokolttá tesznek a társadalom érdekeivel ellentétes érde
keik és céljaik. Ezzel magyarázható a gyermekek elzárkozottsága a
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nagy társadalomtól, az ellenzéki szellem, amikből táplálkoznak a tit
kostársaságok alakítására irányuló törekvéseik is.

III. Az erkölcsi fejlődés harmadik időszakát a legjellemzőbb 
élettani tulajdonságánál fogva a pubertász korának nevezhetjük, 
amely a 13— 15 életévekre esik.

A gyermekek erkölcsi életét ebben a korban a sexuális érzé
sek s az ezen érzések által életrekeltett patologikus jelenségek, 
■a hősieskedés, a kalandvágy, a regényesség utáni vágy irányítják, 
amely tévelygések mind a felnőttek társadalmának mithikus felfogá
sából táplálkoznak.

Habár a gyermek a nagytársadalomtól még mindig idegenke
dik, mégis annak hatása mindinkább érezhetővé válik. Azonban az, 
amit a gyermek ebben a korban a nagy társadalomból magának 
kiragad, nem az altruisztikus érzések, hanem a nyereségvágy s az 
érzéki vágyak utáni vágy, amelyeket a gyermek társadalomellenes 
cselekvésekkel is törekszik megvalósítani.

Ez az átmeneti kor tehát a maga önző természeténél fogva 
folytatása a megelőzőnek s a nagy társadalom hatása következté
ben előkészítője a következő korszaknak.

Ebben a korban rendül meg a gyermek erkölcsi érzése, amely 
a 12 éves korig nyílegyenesen haladt s a titkos cselekvésekre való 
törekvés még elzárkózottabbá teszi a gyermeket, mint előbb volt 
A 13—15 éves korban születnek meg a gyermekek bűnszövetkezetei.

IV. A szociális erények kora, amely körülbelül a 15 éves kor
ral kezdődik s az ifjú korban uralkodik.

Ebben a korban fejlődnek ki az ú. n. magasabbrendií erények. 
Az ő gyermekkori erkölcsi tulajdonságaik átszociálódnak, társadalmi 
értékelést nyernek, az ifjak a kötelességet többé nemcsak a saját ki
csiny társadalmukkal szemben, hanem a nagy társadalommal szem
ben is érzik, egyszóval erényeik társadalmi erényekké alakulnak át. 
Kifejlődik bennük és cselekvéseiben a tiszta altruizmus, az önzet
lenség s a 18—20 éves korban a szolidaritás érzése is.

Különös jellemvonása e kornak a becsiiletérzés, amelyben szin
tén feltalálható a felelősség érzése a nagy társadalommal, a társa
dalmi osztályokkal szemben.

A sexuális érzés a két nemet mindinkább közelebb hozza 
egymáshoz. Azonban az ifjaktól a materiális sexuális érzés kezdet
ben többnyire még távol esik s bennük ideális érzések, felfogások 
fejlődnek ki általában a női nem iránt. Az ifjú a női nemet idea-
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lizálja és társadalmi kötelességei között a női nem szolgálnia is 
szerepel. Ez à lovagi érzések kora.

Jellemzi a serdült ifjúságot a társadalmi eszmények alkotá
sára való törekvés, amire őket ebben a korban kifejlődött elvont 
gondolkodásuk és lángra lobbant társadalmi érzésük készteti. Ezek 
az eszmények többnyire kiválasztott egyénekhez fűződnek, minek 
következtében az ifjak eszmekultusza a társadalmi, tudományos ki
magasló egyének ideálizálása formájában jelenik meg.

A leányok.

Ï. A szubjektív erkölcsi élet korában a fiúk és leányok között 
még állandósult különbségek többnyire nem állapíthatók meg.

II. Az egyénies erkölcsi élet korában már mutatkoznak lénye
ges különbségek a fiúk és leányok erkölcsi érzései között.

A leányok erkölcsi fejlődése nem mutat oly határozott irányt 
és formát, mint a fiúké, nem mozog szélsőségek között s különö
sen nem önálló jellegű, hanem alkalmazkodik az adott társadalmi 
viszonyokhoz. A fiúk fejlődésében több az erő, a leányokéban az 
alkalmazkodás. A leányok erkölcse kevésbbé van kitéve a termé
szeti viszonyok s a hasonló korúak hatásának, hanem a 9 éves 
koron túl is a család és a közvetlen környezet, különösen az iskola 
hatása alatt maradnak. Erényeik többnyire utánzásai ezen környe
zet erényeinek s fő törekvésük a családnak és az iskolának tetsző 
jó magaviselet megtartása és fejlesztése. Ellenzéki szellem nem há
borgatja őket. Azonban kifejlődik közöttük s társadalmi csoportjaik 
között a j'éltékenység és irigység a felnőttek tetszésével szemben.

Biológiai sajátságaik közül azonban itt a titkosságra való 
hajlandóság különös erővel nyilvánul meg társulásaikban, minden 
különösebb ok nélkül. Ezen titkosságban azonban inkább az egyéni 
titkok megőrzésére, mint a közösség érdekei által kívánt titkok 
megtartására törekesznek. Ezen tulajdonságukat inkább szubjektív 
titkolódzásnak, mint titoktartásnak lehet nevezni.

A fiziológiai és lélektani ellentét a fiukkal szemben társulásra 
indítja őket is ; azonban fegyverül inkább a titkolódzás passzív esz
közét, mint a támadó bosszantást használják.

A tekintély elvét maguk között nem hajlandók oly társulási 
tényezőnek ismerni el, mint a fiuk. Inkább a felnőttek tekintélyé
nek, mint a maguk közül választott tekintélyeknek hódolnak. Ezért
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társadalmi szervezetük kevésbbé autokratikus, mint a fiúké, sőt 
némelykor a legszélsőbb demokratikus formákat követik.

III. A pubertász idején, a 13— 15 éves korban a leányokban 
kevésbbé mutatkoznak azok az erkölcsi tévelygések és rendellenes 
hajlamok, mint a fiúkban.

A családi és iskolai erkölcsökhöz való alkalmazkodás inkább 
megóvja őket az erkölcsi elzülléstől, mint a fiúkat. A nemi érzés 
azonban már leplezetlenebbül és korlátozatlanabbul lép fel, mint a 
hasonló korú fiúknál. A még csirájában levő szeméremérzet, mint 
gátló körülmény, nem képes azokat elnyomni, megóvásokra 
van itt szükség. Ez az erkölcsi labilis érzés körülbelül a 16 
éves korig tart.

IV. A szociális erkölcsök kora. A 15 éves koron túl a leányok 
erkölcsi fejlődése gyorsabb a fiúkénál. Társadalmi érzésük s a tár
sadalmi problémák iránt való érdeklődésük gyorsabban lobban fel, 
mint a fiúknál, de nem válik oly széleskörűvé és intenzívvé, mint 
a fiúknál. A 16— 18 éves leányokat a fiukkal szemben szinte a 
társadalmi koraérettség jellemzi. De ezen érdeklődésök inkább el
méleti marad, annak gyakorlati következményeit nem vonják le. 
Zavarja azonban gondolkodásukat a társadalmi kérdéseknek szub
jektív, erotikus felfogása. Ugyanezen erotikus elemek jellemzik az 
ő eszményítéseiket, rajongásaikat is. Azonban a leányok a 16— 17 
éves- koron túl erotikus érzéseikkel szemben egy hatalmas benső 
erőt helyeznek szembe, a szeméremérzetet.

Javaslatok.

Végül előadó a gyermekek erkölcsiségéről a következő javas
latokat terjeszti elő :

1. A gyermekek titkostársaságait megengedhetőknek nem 
tartom.

Ellenben szervezze meg a gyermektársadalmat maga az iskola, 
az önrendelkezés fokozatos fejlődése alapján. Legyen minden isko
lában egy gyermekállam, illetőleg gyermekköztársaság, amelyben 
legyen megszervezve az erkölcsi nevelés is.

2. Az erkölcsi nevelés sem az iskolában, sem a családban és 
a társadalomban nem maradhat úgy, amint most van.

Mindazon tényezők, amelyekre a gyermekek erkölcsi gondo
zása bízva van : iskola, család, gyermekbiróságok, gyermekmenhe-
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lyek, rendőrség fogjanak össze és szervezzék meg egységesen a 
gyermekek erkölcsi vezetését.

Hívjon össze a Magyar Gyermektanulmányi Társaság az ősz 
szes tényezők bevonásával egy nagyobb szabású erkölcsnevelési 
szaktanácskozmányt.

A kiváló tehetségű gyermekek és a kiváló tehetségek 
a gyermekkorban.

Előadta dr. Ranschburg Pál egyetemi rk. tanár Budapesten.

1. előadás.

Az átlagból messze kiváló elméket 3 csoportba sorolhatjuk. 
Ezek :

1. a kiváló intelligenciájúak,
2. a kiválóan tehetségesek,
3. a sajátképeni talentumok, melyek legkiválóbbjai az u. n. 

lángelmék.
I. A kiváló intelligenciájúak szolgáltatják a tudomány, az 

ipar, a kereskedelem, a politikai élet vezető elméinek tekintélye
sebb részét,. Intelligencián a gondolkodó képességre , való készség 
és hajlani értendő, minek folytán az ily elmék tudnak és szeretnek 
gondolkodni.

A j gyermekkorban a kiváló intelligenciájúak sokszor már korán 
jelét adják magasabb gondolkodási szervük fejlettségének egyrészt 
értelmi jelenségeik korai, másrészt az átlagnál jóval intenzivebb meg
nyilvánulásai által. Mutatkozhatik ez a mimikában, figyelésben, a játé
kokban, legfőképpen azonban a gyermek érdeklődésének mikéntjében, 
amint azt főleg Nagy László, Clafar'ede, Stern W. és Clara stb., leg
újabban Nemesné Müller Márta tanulmányaikban leírták. Az érdek
lődés egyik legjellemzőbb megnyilvánulása a gyermek kérdezgetése, 
amelyben a magasabb gondolkozásra való készség már a negyedik 
évben is néha minden kétséget kizáró módon elárulja magát. Van
nak azonban kiváló elmék, amelyeknél ezen kérdezgetés a gyermek
korban is elmarad, mert a gyermek magábavonultabb s a talányo
kat, melyekkel szembeniül s melyeket egyre észrevesz, saját maga 
igyekszik megoldani, ha pedig erre nem képes, azokat éveken át 
magában hordva érlelgeti. Egyik megnyilvánulási formája a maga
sabb gondolkodási képességnek a gyermekek verselgetése is, mely
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néha puszta játék ugyan a ritmussal, s a rimmel, máskor az ele
ven, alkotási kedvét megvalósítani próbálgató fantáziának, néha 
ellenben a gyermek elméjében hullámzó, őt megmozgató esemé
nyekből eredő érzelmeknek, néha a kort messze meghaladó mély
séges gondolatoknak ünnepi ruhába öltöztetett terméke. Mindezeket 
az előadó példákkal igyekszik megvilágosítani.

A magasabb gondolkodás lehetősége meg van tehát a gyer
mekben is, valamint előadót kísérletes vizsgálatai meggyőzték arról 
is, hogy kisebb vagy nagyobb mérvben jelen lehet az egyszerű 
paraszt és iparos elméjében is, bárha azt életmódja, foglalkozása, 
intelligenciájának fenti értelemben vett nagyobbfokú fejlesztésétől 
más irányokba téríti.

Az intelligenciabeli kiválóságot egyszerűbb kísérleti módsze
rekkel vizsgálja a francia eredetű Binet—Simon-féle eljárás, mely 
azonban a 12—14 éven túl nem igen használható. Az utolsó 6—7 
évben legfőképpen Németországban ért el magasabb fejlettséget a 
kiváló képességűek vizsgálata, melynek céljaira Berlinben főképpen 
Moede és Piorkovszky, Hamburgban Stern William és iskolája fej
lesztettek sajátlagos vizsgálati eljárásokat. Ezek kiegészítéseként 
előadó és tanítványai is alkottak ilyen módszereket, melyek célja 
a vizsgálatoknak, a fent felsoroltaktól eltérően, nemcsak a gyerme
kekre és fiatalkorúnkra, hanem a felnőttekre való kifejlesztése is.

Régebbi, inkább a kórosan gyengéket kiválogató módszereit 
előadó minimális, az újabb, a kiválóak kiszemelését célzó eljárá
sait maximális módszereknek nevezi. Legtöbbjüknél csak a pozitív 
eredmény a döntő, vagyis a vizsgálat teljes sikere feltétlenül a vizs
gált képesség, terén való kiválóságot jelentené, míg kevésbé sikeres 
eredmény még nem zárja ki a jelességet, de további beható vizsgá
latra kötelez. Ilyen módszereket előadó a magasabb figyelő-, foga
lomalkotó-, ítélő- és következtető képességre és az akaratra nézve 
alkotott meg, végleges kiépítésük a különböző korfokokra javarészt 
még folyamatban van. Mintaképen bemutatja előadó azon vizsgá
latokat, miket egyik asszisztense, dr. Kaufman Irén k. a. végzett 
1920-ban és 1921-ben 9—11 éves; gyermekeken a magasabb logi
kai emlékezőképesség és a magasabb számtani gondolkodó képesség 
terén való kiválóság szempontjából. Igazán kiválóknak úgy az egyik, 
mint a másik képesség terén a gyermekeknek csak 0'5, idősebbek
nél másfél százaléka mutatkozott. Megegyezést mutat ez Hartnacke 
régebbi vizsgálataival brémai gyermekeken, ki 1 — Va százalék, míg 
Binet francia, Goddard amerikai, Bobértag német s Éltes Mátyás
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magyar gyermekeken végzett vizsgálataikkal szintén 1—5 százalék 
között ingadozónak találták a kiválóak számát.

Ezek szerint a kiválóságok már a tisztán intellektuális téren 
is eléggé ritkák. Ami értéküket illeti, előadó kiemeli a közre, a nem
zetre való nagy jelentőségüket, megjegyezvén, hogy maga az intel
lektuális kiválóság önmagában nem lehet az egyén értékelésének 
próbaköve, minthogy az értékelésnél az összindividualitás bírálandó 
el, melynek az értelem csak egyik megnyilvánulása. Eddigi tapasz
talásai azonban amellett szólanak, hogy az igazi, nagy általános 
intelligencia, s ez az, amiről fentebbiekben szó volt, igen szoros 
korrelációban van az érzelmi élet, a tudatbeli tartalmak ezen érték
jelző berendezésének legalább is jó fejlettségével. Ahol ellentétes 
tapasztalásokba ütközünk, ottan nem sajátképeni intelligenciáról, de 
valamely téren való kizárólagos talentumosságról van szó, csekély 
általános intelligenciával, avagy pedig beteges jelenségekről.

Előadó megemlékezik az évek óta kielégítő eredménnyel mű
ködő németországi külön középiskolákról kiváló képességűek szá
mára, melyeket azonban egyelőre nálunk nem tart követendőknék. 
A megoldást elsősorban a tanító- és tanárképzés magasabb nívóra 
emelésében keresi. A kiválóbb képességűek inkább a normális 
középiskola keretein belül, külön csoportokban oktatandók, eset
leg legfeltűnőbb talentumosságuk szerint csoportosítva.

2. előadás.

II. A tehetséges elmék (talentnmosok, zseniálisok) ismérve az 
egy bizonyos téren való megkülönböztetett fokú készség, hajlamos
ság. A tehetségesség együtt járhat a gondolkodó képesség alacso
nyabb fokaival is, midőn is puszta ügyesség, legfeljebb reproduktiv 
virtuozitás marad. Mennél inkább jár együtt az intelligencia maga
sabb fokaival, annál inkább válik értékessé a közösségre és annál 
inkább jelentkezik a hajlam az alkotásra, az önálló termelésre, a 
magasrendű teremtésre. E teremtésnél azonban a rugó, mely mű
ködésre hajt, részben maga a készség, részben az intelligencia, 
mely az alkotásban örömét leli, részben az ambíció, mely az intel
ligenciát az „én“ rnagasabbrendű érvényesülési vágyának kielégíté
sére készteti. A tudomány nagy embereinek, de az irodalom jele
seinek tekintélyes része is bizonyos téren talentumos nagy intelli
gencia. Alkotásaik értéke lehet csekély, de ha nagy intelligencia 
nagy talentumossággal párosul, igen jelentékeny is. Ám a költé-
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szét, a zene s ábrázoló művészetek terén is gyakran találkozunk 
alkotásokkal, melyek a mestermű magaslatát érhetik el, de észre
vehetőig inkább a tudatos intelligenciával társult magasrendű talen
tumosság, semmint a mi értelmünkben vett sajátképeni talentum 
termékei.

A talentumosság kisebb s közepes fokai gyakoriak, rendsze
rint a gyermekévekben már mutatkoznak és sokszor tévesztettek 
össze a talentummal. Komoly méltánylásra csak akkor tarthatnak 
igényt, ha velük kapcsolatosan intelligéncia is kimutatható. Egyéb
ként csak annyiban érdemelnek pedagógiailag, társadalmilag s álla
milag figyelmet, amennyiben mint reproduktiv virtuozitások is pálya- 
választás szempontjából az egyénre értéket jelentenek.

A gyermekkori talentumosságok egy kisebb része mögött azon
ban, s ezek mindig azok,, amelyek nagyobb intelligenciával járnak 
együtt, maga a sajátképeni talentum rejtőzik, mely a serdülő kor 
befejeztéig a talentumosságtól az esetek nagy részében mai isme
reteinkkel meg nem különböztethető.

III. A talentum, ill. legmagasabb fokain lángelme, miként azt 
már Révész G. is kifejtette, mindig intelligenciával is párosul. Maga 
az intelligencia fennállhat igen jeles fokain is speciális talentum, sőt 
talentumosság nélkül is. Gyakran jár talentumossággal, de csak kivé
telesen igazi talentummal, mely egyáltalán ritkaság. Ami a talentu
mot jellemzi, az intelligencián kívül az ösztönös hajtóerő, mely őt 
többé-kevésbbé működésre kényszeríti, melynek semmi köze nincs 
az ambícióhoz s mely sarkantyúként készteti az elmét a kínálkozó 
motívumokkal való foglalkozásra. E feldolgozás azonban jórészt 
nem az értelem útján történik, mely ugyan foglalkozik vele, de 
feldolgozás végett a témát átadja az elme nem-tudatos rétegeinek. 
Itt erjed, forr és érik néha heteken, hónapokon át, időnként fel
felbukkanva a tudatos gondolkodás rétegeiben. Ilyenkor az értelem, 
a tudatos „én“ kritikája foglalkozik vele, vizsgálgatja, bírálja, de 
legtöbbször, mint nem készet visszasülyeszti a „nem-tudatos“ mű
helyébe. Ismételt ilyetén előkészítés után fogadja csak el néha az 
intelligencia a nem-tudatos által rendelkezésre bocsátott anyagot s 
félig kész állapotában azután értelme, Ízlése, s rutinja, illetőleg tu
dása szerint együttes munkájába veszi.

Etekintetben a művészi s a tudományos igazi talentum között 
nincsenek lényegbeli különbségek. A legszárazabbnak látszó tudo
mányok talentumainak életrajza, miként az igazi művész-talentu
moké egyaránt mutatja, egyrészt az ellenállhatatlanul munkára sár-
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káló teremtő-ösztön, másrészt a nem-tudatos elmerétegek, jelentékeny 
szerepét az alkotásban.

A talentumok gyermekkori megnyilatkozásai minden téren az 
■esetek többségében nagyon koraiak. (Arreat, Révész G.) E meg
nyilatkozások azonban csak a zenei s a matematikai talentumok
nál szoktak aránytalanul korán nagyobb érettséget is felmutatni. 
A többi talentum terén az. érettséghez közelálló alkotás a gyermek 
s ifjúkorban kivétel, ami nem jelenti, hogy az oroszlánkörmök soha 
nem volnának felismerhetők már a fiatalévekben is, igaz, hogy 
rendszerint csak utólag. A talentumosságok s a talentumok között 
való megkülönböztető vonások kiderítésére előadó egyrészt a gyer
mek- s fiatalkorú kiválóak, másrészt a talentumokként elismertek 
gyermek s fiatalkori elmemegnyilvánulásait s főleg e korbeli alko
tásaikat vizsgálja a talentum legkülönbözőbb területein. E célra sa
ját vizsgálatain kívül, melyeket kiváló képességű s talentumoknak 
ígérkező gyermekeken végzett, felhasználja egyrészt a nagy embe
rek biográfiáit,. főleg önéletrajzait, másrészt a Heymans—Wiersma- 
féle és a Pannenborg-féle kérdőíves vizsgálatok eredményeit, me
lyek normális egyénekre, tanulókra, s biográfiák feldolgozása révén 
a művészetek különböző ágaira vonatkoznak, úgyszintén Kerschen- 
steiner és Kick vizsgálatait hipernormális rajzolókon, valamint mind
azon tapasztalásait, miket saját maga magyar művészek fiatalkori 
.alkotásainak tanulmányozásával gyűjtött.

Mindezen tapasztalatokból kiderült, hogy úgy a 12— 16 éves 
fiatalkorú rajzolók, mint a zenei téren talentumos tanulók az átla
gos iskolai növendékeket az értelmiségi mindetekben minden téren 
túlszárnyalják. Viszont tentemlített szerzők 173 életrajzi munka 
elemzéséből azt találták, hogy a kifejlett talentumok művészetük 
körzetén kívül az átlaggal szemben szűkebb érdeklődési körrel bír
nak, nevezetesen a szellemi élet jó berendezettsége ellenére a haj
lam a magasabb, elvont gondolkodásra, az intellektuális elmélye
désre, a nem művészeti téren való produkcióra az igazi művész- 
talentumoknak csak kivételesen járuléka. E tényt előadó egyrészt 
abból óhajtja magyarázni, hogy a fiatalkorit hipernormális raj
zolók s muzsikusok jelentékenyebb löszéből nem lesz igazi talen
tum, kiről később biográfia készül, s hogy tán éppen a húzamo- 
sabb ideig minden irányban érdeklődő, kiváló rajzolók inkább csak 
talentumos intelligenciák maradnak ; másrészt abból, hogy az igazi 
művészi alkotásra predesztinált gyermektalentumok kezdetben sok 
irányú értelmi képességei & talentum tényleges kifejlődésével elseké-
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lyesednek, amit a pszichofizikai organizmus oekonomiai védekező 
berendezésének kell tartanunk, a szervezetre értékesebb funkció le
hető legtökéletesebb kibontakozása érdekében. A talentumok mégis 
ritkán igazán egyoldalúak. Míg azonban fejlődésük kezdetén ide- 
oda ingadoznak (Petőfi, mint színművész, Munkácsy, mint poéta, 
Madách, mint festő), ezen alkotásbeli tapogatózásuk sem szokott 
az elvontabb gondolkozás terén mozogni, hanem egyéb művészeti 
területekre téved, másrészt talentumuk megérésével ez is csak ritka 
alkalmi kirándulássá válik (Jókai, mint festő és szobrász). A festők 
jelentékeny részének zenei talentumossága ismert jelenség, viszont 
a zenei talentumoknál a festészeti alkotás, mint talentumosság is- 
kétségtelen ritkaság. E jelenség úgy a gyermekkorban, mint a ki
fejlett talentumoknál megállapítható. A matematikai képesség, mely 
mindkét művészet hipernormális gyermekkori képviselőinél a nor
málisokénál nagyobb volt, a fejlett zenei, valamint festői talentu
moknál jóval alul van. Viszont megállapítható, hogy a spekulatív- 
gondolkodás képessége, a szakmáján kívül eső dolgokra való jú- 
emlékezet, a könyvekből való okulás, az autodidakszis hajlama, az: 
értelmi játékokban való kedvtelés a festőknél jóval ritkábbak, mint 
a zenei talentumoknál. E tényeket Pannenborg-ék és Arreat egy
mástól teljesen függetlenül állapították meg, jó részüket előadó is 
megerősítheti s ezen megállapításokat, melyek alól a kivétel nem 
túlságosan ritka, úgy magyarázza, hogy a zenei érzéklés, gondol
kodás és az ezekkel járó esztétikai érzelmek a magasabb értelmi 
funkcióktól jóval függetlenebbek, semmint a festői élvezés, gondol
kodás és alkotás.

Előadó megkísérli úgy a zenei, rajzoló, festő, költői és tudo
mányos talentumosságok és talentumok gyermek és fiatalkorú kri
tériumait megadni, azonban a kettő szétválasztását a fejlődés első 
stádiumában ma még legtöbb esetben lehetetlennek tartja. Közli 
minden téren való nagy talentumok életrajzának gyermekkori részét 
és megállapítja, hogy túlnyomó részben gyermekkorukban testileg 
gyengék, betegesek voltak, sokan tuberkulózissal küzdöttek, nem egy 
annak korán áldozatául is esett.

Rátér a Freud-féle sexualitásos elméletre, mely szerint a talen
tum alkotóereje csak az erotikának sublimálódása volna, amit téve
désnek tart. A talentumok erotikája nem sublimálódik művészetté, 
hanem rendszerint eleven. Ugyanazon nyugtalanságot keltő inger, 
mely elméjüket működésre sarkalja,, hajtja erotikájukat is.

Megemlíti előadó Hansemann német orvosbúvár boncolatait.



46 Ballal Károly

Helmholtz, Menzel, Momsen és Bunsen agyán, akiknél agy vízkor 
nyomait találta. Figyelemre méltónak találja az eszmét, hogy az 
ilyen kora gyermekévekben lefolyt s gyógyult betegség maradványa 
lehetne azon inger, mely a rendkvüli elméket működésre sarkalja, 
kényszeríti. Ha az ilyen inger inkább gondolkodásra berendezett 
szervet hajt munkára, tudományos-, ha inkább az érzékek s érzék
ied emlékképek hipernormális gazdagságú központjait sarkalja, mű
vészeti, zenei, festői, szobrászi talentum fejlődik.

Helyesen mutatott rá Tuszkai, hogy a hipernormális műkö
désre sarkalhatja a kiválóan fejlett elmét a gyermek- s fiatalkorú 
tuberkulózis is, melynek lezajlásával néha megszűnik a talentum
szerűség s csak a kiváló intelligencia marad meg.

A tízéves Gyermektanulmányi Múzeum.
Irta Ballai Károly, a múzeum igazgatója.

A Gyermektanulmányi Múzeum ez idén töltötte be fönnállásá
nak tizedik évét. 1910. január 7-én határozta el létesítését a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság választmánya és 1911. április 28-án 
nyílt meg a világ első Gyermektanulmányi Múzeuma a Társadalmi 
Múzeum által átengedett helyiségekben.

Előttünk van első szerény köntösében ábrázolt múzeum képes 
albuma (1911) és az egy évi fejlődését mutató leírása (19121) s ha 
végig tekintünk mai kiállításán s mérlegeljük ezen tíz év munkásságá
nak eredményeit, amelyek a tudományban is értéket jelentenek: még 
sem tudunk örülni mindannak, amit fel tudunk mutatni, mert ha 
a társadalom és az állam ezt az ízig-vérig magyar intézményt úgy 
támogatta volna, mint az jelentőségénél és hivatásánál fogva kívá
natos, külső megjelenésben nagyobban s belső értékekben gazda
gabban zárhattuk volna le az első tízesztendőt. Ezen intézményt 
igen kevés állami dotációval (legutóbb évi 4600 K) tartottuk fent 
és fejlesztettük a mai színvonalra s munkatársaink lelkes szeretete 
és önzetlen közreműködése segítségével mégis elértük, hogy ma is, 
bár már nem az egyetlen, de az első a- magyar Gyermektanulmányi 
Múzeum.

l) Ballai Károly: A Gyermektanulmányi Múzeum gyűjteményeinek leírása. 
Magyarul és franciául 1912.
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Nincs arra helyünk, hogy e tíz év összefoglalt eredményeit 
közzé tehessük, nincs arra sem papirosunk, hogy történetét ismer
tessük, még azt sem tudjuk megtenni, hogy az alapozásban, fent- 
tartásban és fejlesztésben egyaránt buzgó társainkat a munkában 
felsoroljuk és hálánkat kifejezzük irántuk : azonban az első decen- 
nium zártával felidézzük azon objektiv véleményeket és értékelése
ket, amelyek múzeumunk hivatásáról, jelentőségéről szólnak.

A magyar gyermektanulmányi mozgalom kezdettől fogva áldo
zatok árán törekedett arra, hogy belekapcsolódjék a világ gyermek- 
tanulmányi mozgalmába. A czél az volt, hogy a magyar vizsgálato
tok eredményeit a külföldi társaságokkal és tudósokkal megismertes
sük. Ezt a törekvést szolgálta az „A Gyermek“ német és franczia, 
újabban a franczia helyett az angol melléklete. Ezen idegennyelvű 
közlemények igen eredményeseknek bizonyultak : nemcsak megis
merték a magyar mozgalmat, hanem azt elsősorban értékelték. Ezen 
az úton és a Gyermektanulmányi Múzeum szervezetét és anyag
gyűjtésének módját ismertető füzet német kiadásából értesült a kül
föld a gyermektanulmány ezen új intézményének, a Gyermektanul
mányi Múzeum alapításáról. A hatás nagy volt.

Először a németek jelentkeztek érdeklődő és bátorító soraikkal. 
Hans Cordsen dr., szemináriumi igazgató, a német Bund fü r  Schul
reform elnöke írta, hogy múzeumunkat előadásaiban ismerteti s azt 
is megjegyezte, „mi, németek, Önöktől tanulunk e téren“. A német 
egyetemi tanárok közül mások is beszőtték múzeumunk ismertetését 
előadásaikba, így W. Peters dr., a vvürzburgi egyetem m. tanára. 
Személyes tanulmányozás után ismertette G. Boda (Paris) Dokti- 
mentî des Fortschritts című négynyelvű nemzetközi tudományos 
folyóiratban, (1912.) Gertrud Pappenheim (Berlin) a Deutscher Fröbel 
Verband szerkesztője a Kindergarten-ben. Schuyten dr., az antverpeni 
g5mrmektanulmányi intézet igazgatója a „Paedologisch Jahrbock“- 
ban, Schreuder az arnheimi (Hollandia) gyógyítópedagógiai intézet 
igazgatója, a hatásunkra alapított „Das Niederländische Museum 
für Eltern und Erzieher“ gyermektanulmányi osztályának a 
„Zeitschrift fü r  Kinderforschung“ 1917. évfolyamában közölt 
ismertetését a magyar múzeum értékelő megemlítésével kezdi 
a moszkvai „Néptanítók Lapjában“ 1912-ben. Ezen és a többi 
ismertetések révén sokan fordultak hozzánk ismertetésért, ta
nácsért, anyag és nyomtatványcsere végett. így Breslauból, 
Tokióból, Moszkvából és Buenos- Airesből a pedagógiai múzeumok ; 
a berlini porosz tudományegyetem, a brüsszeli Solvay Institut ;
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/
Palmberg tanár és Thyra Gahmberg Helsingforsból ; Rabinoviteh 
orosz iskolaorvos Münchenből; dr. Prinzhorn egyetemi tanár, pszi
chiáter, Heidelbergbol ; Orchänskij Leo dr. tanár, Szentpétervárról 
(ki értékes könyvet küldött és az ottani Néprajzi Múzeumból becses 
tárgyakat igért, amelyet azonban a közben kitört háború miatt 
nem lehetett elküldeni). Első külföldi látogatónk Gheorgom a szó
fiai egyetem rektora volt, kinek ládákból kellett mutatnunk az első 
gyűjtés eredményeit ; őt követte Broda dr., Gertrud Pappenheim, 
szerkesztők, Richter Klára, a berlini Pestalozzi-Fröbel Otthon igaz
gatója, Freeman, londoni metodista lelkész, William Stern dr., egye
temi tanár Hamburgból, Oswald B. Povell Petersfield (Angolország), 
Kerschensteiner György dr. (München), Manoloff dr. bolgár közokt. 
miniszt. tanácsos, a prágai iskolaügyi tanácsos két tanárral, a nők 
világkongresszusán itt időző pedagógusok, stb., stb.

De a Gyermektanulmányi Múzeumot nemcsak helyszínén ke
resték fel érdeklődő tudósok, hanem külföldi kongresszusokra és 
kiállításokra is meghívták. így igen gazdag anyaggal vett részt a 
brüsseli első nemzetközi gyermektanulmányi kongresszus kiállítá
sán (1911-ben), majd 1912-ben a VI. kísérleti lélektani nemzetközi 
kongresszus berlini kiállításán, utoljára, közvetlenül a háborút meg
előző hónapokban, 1914 májusában a londoni nemzetközi gyermek- 
jóléti kiállításon, mindenütt feltűnést keltve tudományosan rendezett 
anyagával, amelyek nagyrésze a gyermek alkotásai voltak, spontán 
rajzai és játékszerei.

Intézmények is hirdetik a magyar Gyermektanulmányi Múzeum 
hatását : magyar kezdeményezésre alakult meg Brüsszelben a Nem
zetközi Gyermektanulmányi Múzeum s Barczelónában is a mi mun
kálataink alapján kezdte meg Max Bembo tanár a szervezés mun. 
káját még 1912-ben.

Bár nem teljes ez a szemle, nem is folytatjuk tovább. Azon
ban egy kérdésre, amely önkéntelenül is felvetődik, megemlítem, 
hogy daczára annak, hogy a Gyermektanulmányi Múzeum alapítá
sát közöltük az összes hazai tudományos intézetekkel és múzeu
mokkal, kérvén nagy munkánkhoz támogatásukat, csupán a Tár
sadalmi Múzeum, az Iparművészeti Társulat és az „Ethnografia“ 
mutatott érdeklődést.

Magyarország integritását nem mi, hanem gyermekeink fogják 
helyreállítani. A józan magyar politika tengelyében nem lehet más? 
mint a gyermek és pedig nemcsak testi jólétének helyreállítása és 
fokozása, hanem azzal egyidejűleg szellemi habitusának kiművelése,
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faji öntudatának kifejlesztése, akaratának aczélosítása. Az erre szol
gáló módszereket kereste eddig a Magyar Gyermektanulmányi Tár
saság és ezen ismereteket ismerteti és terjeszti a Gyermektanulmá
nyi Múzeum.

Jubileumunk szerény napján hangosan arra kérjük az államot, 
a fővárost és a társadalmat, hogy adja meg anyagi és erkölcsi tá
mogatásával azokat az eszközöket, amelyekkel munkánkat hatha- 
tósabbá tehetjük. A magyar Gyermektanulmányi Múzeum ügye a 
magyar kúltura ügye, s tíz évi munka után úgy vagyunk, hogy a 
4600 K államsegélyt az 1920/21 évre még máig sem kaptuk meg, 
helyiségünk szűk és bizonytalan, gyűjteni, a kész dolgokat publi
kálni s múzeumi berendezéseinket fejleszteni, anyagiak hiányában 
nem tudjuk. Pedig mindezekre égetően szükségünk volna nemcsak 
azért, hogy elsőségünket továbbra is megtarthassuk, hanem fő
képpen azért, hogy nagy céljainkat, amelyek ma a megtépett ma
gyarság céljai is, minél hathatósabban szolgálhassuk.

IFJÚSÁGI IRODALOM.

Lörínczy György.
Még diák voltam, mikor először olvastam Lőrinczytől. Egy 

verses könyve került a kezembe. Borús, szomorú versek voltak, a 
feleségét siratta el benne. Régen volt, nagyon régen, hogy ezen 
verseket olvastam, azóta már sokat írt az író és sokat olvastam 
tőle s most, hogy visszatekintek az idő messzeségébe, hol a Ne
felejts czímű verses kötet ködük, végig látom Lőrinczy György 
írói pályáját. íme rajta a mértföld kövek : A magam földjén , Fa
lusi potentátok, Kis falum , A becsület útján, Hűséges szívek, Buj
dosók, Magyar dicsőség, A rétek lelke, Amit a kender mesél sat.

Nem soroltam el valamennyit, csak egyet-kettőt úgy találomra, 
írónk pályájának útja mosolygó magyar mezőkön, kenyérhátú he
gyeken át, akáczlombos fák sátra alatt rejtőzködő falvakon keresz
tül visz. Az útat, merre az író jár, jegenyetopolyák szegik s nem 
városi beteg porral : drága magyar mezők lehelletével tele és rajta 
kemény nyakú, kérges kezű, de nem kérges szivű emberek járnak. 
És ha ezen az úton jársz, bele nem fáradsz : szemed eljátszogat

A Gyermek. 4
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hímes rétek szépségével, kalászos mező-tenger hullámainak aranyos 
csillogásával : lelked megtelik a mesék bűvös hangulatával s érzed, 
hogy itt tiszta, üde a levegő. Boldog vagy, felfrissülsz, álomlátások 
szállanak eléd, édes-bús érzések rezegtetik meg a szivedet s azt 
mondod : jó itt járni, jó itt elringó lélekkel, játszó gondolatokkal 
elandalogni, jó itt megpihenni. Jó hallgatni a falvak harangszavát - 
a falvak embereinek olykor halk, olykor messzeható beszédét, jó 
hallgatni a mesét, mely fassen buggyan elő, jól esik a nyelv ma
gyar zenéje, mely úgy hallik, mint a tiszta harmat.

Igen, ilyen a Lőrinczy író művészete ! S ez teszi értékessé, 
ez teszi őt ifjúsági íróvá, mert hiszen a Lőrinczy művei közül nem
csak azokat veheti kezébe az ifjúság, amelyeket egyenesen neki 
írt, hanem kivételt alig hozhatok fel, majdnem minden munkáját, 
mert mindig tiszta és nemes. Lőrinczy írói művészetét ezzel a leg
nagyobbra akartam értékelni. Lőrinczy valóban a legjobb ifjúsági 
írók egyike. Az igazi fajtából való, kinél az írás mély lelki kény
szerből fakad s az írószerszám bibliai szent pálcza, mellyel a 
művészet, a szép léleküdítő forrását fakasztja fel. Jólesik látnunk, 
hogy mikor az ifjúságnak ír, nem válik a pálczás oktatóvá, kataló
gusba szedett morál prédikátorává, nem szónokolja a hazafiságot és 
mégis tiszta morált, nemes és mély hazafiságot sugároz ki minden 
sora, minden munkája. Szeretjük s nagyra értékeljük Lőrinczy mű
veiben ezt a természetességet, mert ez az igazi művészet. Es első
sorban ez az, amiért mi is szót emelünk negyvenéves írói jubileuma 
alkalmából s ünnepeljük a jeles írót, mint ifjúsági írót, mint a leg
jobbak egyikét, aki igaz s nemes művészetet ad azoknak, az ifjú
ságnak, akiknek legnagyobb szükségük van igazi író művészekre.

Reméljük s őszintén kívánjuk is, hogy még sok jeles munká
val gazdagítsa ifjúsági irodalmunkat! Nógrády László.

GYERMEKTANULMÁNYI
MOZGALMAK.

A felemelt tagsági díj. Miiként ismeretes, folyóiratunk, A  G yer
m e k , az alapszabályok szerint miniden tagnak a tagsági díj fejében jár. 
Az igazgató-tanács a február ihavi ülésén a pénztáros előterjesztésére 
belátta, hogy a folyóirat kiadása a régi tagsági díj mellett (10 é:s 15 
korona) súlyos veszteséget jelent a Társaságra nézve. Ezért elhatározta,
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hegy a tagsági díjat a választmány és a közgyűlés jóváhagyása remé
nyében felemeli kétszeresére. E szerint a tagsági díj az 1921. évre 30 K, 
pedagógusoknak 20 K, -amiért természetesen a tagok kapják a folyóira
tot. Az előfizetés díja 50 K.

Erről a határozatról már értesítettük két Ízben tisztelt tagtár
sa inkát- E helyen újra azon kéréssel fordulunk hozzájuk, hogy akik még 
ta g s á g i ta r to z á s a ik a t  és a fo ly ó  é v i  ta g s á g i, d í j a t  n e m  k ü ld t é k  v o ln a  m e g .  
sü r g ő se n  le g y e n e k  s z ív e s e k  a  m ú l tk o r  k ü ld ö t t  c s e k k la p o n  m e g k ü ld e n i,. 
Ugyanezt kérjük A Gyermek előfizetőitől is.

Folyóiratunk megjelenése. Félévi szünet után tisztelt tagtársaink 
és olvasóink ismét kézhez kapják folyóiratunkat. Szüneteltünk, mert az 
utolsó félévben kialakult óriási nyomdai árak miellett szerény anyagi 
körülményeinknél fogva lehetetlen volt azt kiadni. Azonban most már 
talán lassanként majd halyneállanak a rendes viszonyok. A választmány 
az utóbbi ülésén azt a kívánságát fejezte ki, hogy az „A Gyermek“, ha 
azt az anyagi viszonyok egyáltalán lehetővé teszik, inkább kisebb teírje- 
delemben, de többször jelenjen meg. így pár hónap múlva talán újra 
bekopogtatunk.

Mivel minden példány kiadása nagy terhet jelent a Társaságra 
nézve, kénytelenek voltunk a példányszámot jelentékenyen csökkenteni. 
Tisztelettel figyelmeztetjük azokat, akik nem kapták meg a folyókat 
utolsó számát s a tagdíjjal tartoznak, s z ív e s k e d je n e k  a  ta g s á g i  d í j  m e g 
k ü ld é s é v e l le h e tő v é  te n n i ,  h o g y  a fo ly ó ir a to t  m e g k ü ld h e s s ü k .

Lumniczer József dr. halála. L u m n ic z e r  J ó z s e f  d r . udvari taná
csos, a kiváló sebész, honvéd törzsorvos, a Vöröskereszt-kórház, a postá
sok betegsegélyző egyesületénefc főorvosa, az államvasutak tanácsadó- 
orvosa, az Orsz. Közegészségügyi Tanács tagja, a M-agyar Gyermek
tanulmányi Társaságnak megalakulása óta választmányi tagja, ez év 
május 26-án, kötelességének teljesítése közben, agyszélhüdés következ
tében, 56 éves korában hirtelen elhunyt, Lumniczer Józsefet jellemezte 
a kimagasló szaktudáson kívül a kitartó szorgalom, a vasakarat, köteles
ségének önfeláldozásig lelkiismeretes teljesítése. Ez utóbbi tekintetben 
nem ismert határt és fáradságot. A háború alatt, amikor egy időben négy 
nagy kórházat is vezetett, aggasztotta őt minden katonájának hogyléte, 
súlyos betegeit kritikus esetekben éjjel is meglátogatta és kezelte. Bete
gei imádták őt jó szívéért, finom, gyengéd bánásmódjáért, azon nemes- 
lelkűség-éért, amellyel minden szenvedőnek mindenféle ügyét fölkarolta. 
Gödöllőn az ingyen-rendelőin valósággal sort állottak az emberek, pedig 
a fáradt orvos nyaralójába idegeinek pihentetésére ment ki. Ő a szó szo
ros értelmében 'agyondolgozta magát s orvos volt, mert imádta pályáját.

A Gyermektanulmányi Társaságnak lelkes, buzgó tagja volt. Ülé
seinken ugyan ritkán jelenhetett meg, azonban csendesen sokat tett a 
Társaságért, anyagilag és erkölcsileg. Erire számtalan alkalom kínálko
zott, Akik megfordultak a Társaság irodájában, jól tudják a, közeli 
(uszonyt, amely a Társaságot hozzá fűzte: egy fedél 'alatt lakott vele. 
Hiszen csupán azzal, hogy telefonját rendelkezésünkre bocsátotta, igen 
hasznos szolgálatot tett, A Társaságnak és tagjainak ügyes-bajos dolgai

ét
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ban igén gyakran járt közbe vagy intézkedett közvetlenül. Nemes, önzet
len barátiunk: volt. A választmány a június 16-iki ülésén fájdalommal 
emlékezett meg elhunytéról, mély részvétét jegyzőkönyvbe iktatta s elha
tározta, hogy azt tudomására hozza a lesújtott családnak.

Személyi hírek. B a lla l  Károlyt, a Gyermektanulmányi Múzeum 
igazgatóját és B a r tu .c z  Lajos dr. egyetemi m. tanárt, választmányunk 
tagját a M a g y a r  ’N é p r a jz i  T á rsa sá g  f. é. márciusában tartott közgyűlésén. 
% á la s z im á n y á b a  b e v á la s z to t ta .

Somogymegyei gyermektanulmányi fiókkör. Nagy jelentőségű 
eseményről számolhatunk be; Június 12.-én Kaposvárott megalakult a 
Magyar Gyermektanulmányi Társaságnak „S o m o g y m e g y e i  f ió k k ö re “, a 
békeévek első fiókja. E gyermektanulmányi kör megalakulása világos 
bizonysága annak, hogy ellenségeink a földre sújtott s szétdanabolt Ma
gyarországból nem tudták az életkedvet is feitiporni. íme, még a kultu
rális téren is újult erővel fogunk a munkához. Az. új fiókkör a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaságra nézve különösen bíztató eredmény. Bizo
nyítja, hogy a gyermektanulmánjd eszme hódító erejéből nem veszített. 
De mutatja a somogymegyei közönség fejlett kulturális érzékét s azt, 
hogy a mai nemzedék tejesen megértette, hogy a jövőt csak akkor biz
tosíthatjuk, ha a mai széttépett társadalom helyébe erős jellemű s 
emberszerető nemzedéket nevelünk. A megalakulás mozzanatairól a kö
vetkező közleményt vettük:

A z  e lő k é s z ítő  b iz o ttsá g  m e g a la k u lá s a . A fiókkör megalakítására 
a mozgalom az 1920. év őszén indult meg J á v o r  G y u la  siketnéma- 
intézeti tanár kezdésére.

Az eszme megértő és lelkes támogatókra talált. Kaposváron f. évi 
április-hó 20.-án összeült a fiókkör megszervezésére az E lő k é s z í tő  B i z o t t 
ság . Szép számú érdeklődő jelent meg, melyben képviselve voltak az. 
összes kaposvári iskolák, intézetek és ovodák, a kir, tanfelügyelőség, 
a fiatalkorúak bírósága, a kir. ügyészség, orvosok, a Máv. internátug s 
a társadalmi nőegyesületek vezetői.

G ö n c zy  F e r e n c  kir. tanfelügyelő nyitotta meg az értekezletet s 
nagy vonásokban ismertette a Magyar Gyermektanulmányi Társaság 
célját s feladatát és hangsúlyozta, hogy a somogymegyei fiókkör meg
alakítására égető szükség van. A fiókkör közelebbi teendőit és. feladatát 
vázolta s rámutatott arra, hogy a szülőknek, pedagógusoknak, orvosok
nak és bíráknak a gyermektanulmány eredményeire kell támiaszkodndoik,, 
hogy a gyermekkel szemben való eljárásuk helyes irányú legyen. A fiók
kör feladata a gyermekek és ifjak szórakoztatásáról való gondoskodás, 
mint. mesedélutánok, ismeretterjesztő zene, mozi és szinielöadások ren- 
aezése stb.

Utána J á v o r  G y u la  siketnéma-intézeti tanár széles mederben 
ismerteti a Magyar Gyermektanulmányi Társaság szervezetét. A társaság 
keletkezését és azt a nagy munkásságot, mit a lelkes gyermektanulmá
nyozók a Társaság keletkezése óta feldolgoztak. Kifejti a Magyar Gyer
mektanulmányi Társaság tevékenységét a mai napig. Felsorolja azokat 
az 'intézményeket, melyeket a Magyar Gyermektanulmányi Társaság,
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létesített, a létesítését előmozdította vagy a támogatásával biztosította 
megszervezésüket.. Előadásában kiterjed azokra a szervekre és intézmé
nyekre, melyeket a Társaság célja elérése’érdekében fentart. Nagy voná 
sokban' ismerteti az Uj Iskolát, a Gyermektanulmányi Iskolát, a Gyer
mektanulmányi Múzeumot, a Kriminálpedagógiai Intézetet, a Társaság 
folyóiratiát „A. Gyermekkel, a könyvkiadóvállalatot. Végül méltatja 
Nagy Lászlónak a Magyar Gyermektanulmányi Társaság ügyvivő elnö
kének a gyermektanulmányozás megteremtése s a M. Gyt. Társaság meg
alakítása érdekében kifejtett, soha el nem hervadó érdemeit. Felsorolja 
azokat, az akadályokat, melyekkel meg kellett küzdenie, míg a Társaság 
megalakult. Nagy László érdeme, hogy; a külföld is ismeri a magyar 
gyermektanulmányozást. Érdemét külföldön is elismerik s a brüsszeli 
nemzetközi gyermektanulmányi kongresszus, melynek egyik elnöke volt, 
m  ö érdemeire való hivatkozással kilátásba 'helyezte, hogy a következő 
nemzetközi kongresszus Magyarországon lesz. Előadását Nagy László 
éltetésével végzi.

O re l G ém . min. tanácsos indítványára elhatározza az értekezlet, 
hogy megalakítja a somogy.megyei fiókkört s az alakuló közgyűlés elő
készítésére, taggyűjtésre, propagandára 9 az ügyek vezetésére ideiglenes 
tisztikart választ.

B e v y  L á sz ló  d r . kir. ügyész a patronázs egylettel való együttműkö
dést figyelmébe ajánlja a fiókkörnek.

Elnök zárószavaival végződött a lelkes hangulatban lefolyt gyűlés.
A  fió k k ö r  m e g a la k u ló  k ö z g y ű lé s e . Kaposvárott f. hó 12.-én d. e. 10 

órakor a városháza dísztermében szép számban megjelent pedagógus, bíró, 
ügyész, a társadalmi és nőegyesületek vezetői s nagyszámú érdeklődő 
közönség jelenlétében alakult meg a Magyar Gyermektanulmányi Tár
saság 13. fiókköre. A központ kiküldöttjei is megjelentek a nagyfontos
ságú gyűlésen. N a g y  L á sz ló , a Gyermektanulmányi Társaság elnöke és 
N ó g rá d i/  L á sz ló  d r . tanár, iaz adatgyűjtő és Lfj. irodalmi szakosztály 
elnöke. A megalakuló közgyűlést G ó n c zy  F e r e n c  kir, tanfelügyelő nyi
totta meg, ki üdvözölte a budapesti vendégeiket s az összegyűlt közönsé
get. Beszédében a fiókkör megalakulásának szükségességét hangoztatta 
s azt, hogy mily fontos kulturmissziót fog a fiókkör betölteni s felkérte 
Nagy Lászlót, hogy a gyermektanulmány feladatairól tartsa meg elő
adását.

Nagy László szép szavakkal emlékezett még azon nagy munkáról, 
mellyel lehetővé tették, hogy Somogymegyében fiókkör létesüljön. Üdvö
zölte a békeidők első fiókkörét s kifejezte a Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság igazgatótanácsának háláját mindazoknak, akik ezen fiókkör lét
rehozásán önfeláldozó buzgalommal fáradoztak, különösen G ö n c zy  F e 
re n c  tamfelügye'lő'és J á v o r  G y u la  siketnémaintézeti tanár és O re l Géza, 
miniszteri tanácsos uraknak. A fiókkör megalakulását országos fontos
ságú kulturális eseménynek tartja. Trombitaszó ez, amely felébreszti al- 
éltságából a magyar kultúra munkásait s munkára hívja ökrét. M.i sem 
alkalmasabb arra, hogy kulturális munkára hívja a magyar társadal
mat, mint a gyermektanulmányozás, mert ebben megvan a te s tv é r is é g
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és a h a la d á s  - e szm é je . 1903 óta, amikor a társaság megalakult, minden-, 
hol, akár Budapesten, akár a vidéken, testvéries, közös munkára tudta 
egyesíteni a pedagógusokat, bírákat, orvosokat, szülőket, egyszóval az 
egész magyar társadalmat felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül. 
Egyesíteni tudta a legkülönbözőbb elemeket a g y e r m e k  s z e r e te te , mind
nyájunk legszentebb érzése. A gyermektanulmány a haladást is magában 
rejti. Alkalmas és képes arra, hogy fokozatosan átalakítsa az iskolai pe
dagógiát, családi nevelést, az orvos, a gyermekbiró működését s hogy 
harmóndát teremtsen az egész magyar társadalomban. „Ne várjanak 
gyors eredményt, csak kitartással érthetnek el valamit. A gyermektanul
mányozás palotáját csak tégláróhtéglára építhetik fel. Ennek az egy
szerű, nemes stilű palotának homlokzatára .,a gyermekismeret“ legyen 
felírva, de az építő munkáihoz ráz, erőt és kedvet a gyermekszeretet é« az 
emberszeretet tartsa ébren.“

A nagy tetszéssel fogadott előadás mély nyomokat hagyott a lel
kekben s éljenzéssel fogadták a gyermektanulmányozás nestora szeretet
től áthatott beszédét. f

Utána N ó g r á d y  L á sz ló  d r . tanár tartotta meg előadását . .A z  e g y é v e s  
g y e r m e k  lé l e k ta n a '-ról. Saját megfigyeléseinek alapján fejtegette a gyer
meki lélek kibontakozását, tmelj- fokról-fokra haladva az egyén jellemé
nek kialakulására vezet. Számtalan érdekes megfigyelést közölt a gyer
mek pszichéjéről. Direktívákat adott előadó arról, hogyan kell a kis gyer
meket megfigyelni és mit kell feljegyezni. Egyben jelezte, hogy fentieket 
kis gyermekén tanulmányozta, figyelte és minden megfigyelését ponto
san jegyezte. Az érdeklődés tetőfokra hágott a mindvégig szemléltető 
előadás alatt. Nagy tapssal honorálták magas színvonalú előadását.. 
Előadásának befejező részében hangsúlyozta, hogy a gyermeki lélek 
kutatása kifejleszti az emberben az emberi magasabb öntudatot s meg
tanítja az egyént és társadalmat az emberszeretet fenkölt voltára. 
G ö n c zy  F e r e n c ’ el-nök szép szavakkal köszönte meg- mindkét előadó tar
talmas előadását.

A tisztikar választásánál a kandidáló bizottság felkérésére O rel 
G éza  min. tanácsos tette meg előterjesztését. Ennek alapján elnök lett,: 
G ö n c zy  F e re n c  kir. tanfelügyelő. Társelnökök: T a l l iá n  A n d o r  alispán, 
O rel G éza  min. tanácsos, H u s z á r  A la d á r  d r . törvsz. elnök, B o g y a i  J e n ő  
árvaszéki elnök. Ügyvezető elnök: O dor G y u la  kir. s. tanfelügyelő. Fő
titkár: J á v o r  G y u la  siketnéma-intézeti tanár. Jegyzőik: T a k á c s  G y u la  
polg. isik. tanár és C sic sk á r  J ó z s e f  tanító.

Adatgyűjtő szakosztály:■ elnöke K e c s k é s  E r n ő  áll.,el. rak. igazgató, 
titkára P a z s ic z k y  S á n d o rn é .

Jog- és gyermekvédelmi szakosztály: elnöke R é v y  L á sz ló  d r . kir. 
ügyész, titkára S v a r c z  L a jo s , a fiatalkor, bírája.

Ifjúságszórakoztató szakosztály : elnöke L a n g e r  A u r é l  máv. inter o. 
igazgató, titkára F e lc z á n  J ó z s e f  tanító.

Pénztáros: S z e i d l  A n n a  polg. isk. tanár. Ellenőr: O ra vecz  K á r o ly  
é&Gálos F e re n c  polg. isk. igazgatók.

Választmány : P o n g rá c z  K á r o ly  d r . fögimn. igazgató, B á r s o n y  Jói-
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nos íelsőkeresk. isk. igazgató-, B ír ó  L a jo s  d r . leány közép isk. igazgató, 
R lin d a  K á lm á n  aitoetn. int. igazgató, R ie g e r  G y ö r g y  jolsvai siketn. iát. 
igazgató, G m s e r  R e z s ő  d r . s. tanfelügyelő, C sá g o ly i J ó z s e f ,  T a r já n  A n ta l ,  
L e n g y e l lá tv á n ,  P lu n d e r  K á lm á n ,  K le i n  S im o n  el. isk. igazgatók, d r .  
N é v e r y  J á n o s ,  A l je r a m  D ezső , P a p p  G y u la  gimn. tanárok, F ö ld i  I s t v á n  
kér. isk. tanár, L e n d v a i  J e n ő  tanár, S c h n e llb a c h  F e r e n c  siketn. int. 
tanár, T ó th  D ezső , R e z s e k  G y u lá n k , A c z é ln é -S e b e  Z s u z s a  polg. isk. taná
rok, L e n g y á k  G y ö rg y , G y u la i  I s t v á n ,  C z e r m a n  F e r e n c  tanítók, J ü n g l i n g  
M a r g it , C so n d o r  N ó r a , B o t t l e r  Z s u z s a  tanítónők, B r a n d e g g e r  A n n a  
óvónő, T a l l iá n  A n d o r n é ,  P o lá n y i  L a jo s n é , H e g y i  Á r  páciné , d r . S z i g e th y  
G y u la  J á n o s n é , Z a n a th y  Z s ig m o n d n é ,  C sá g o ly i J e n ő  d r ., I t t z é s  Z s ig -  
m o n d  d r .. M e s z lé n y i  Z o l tá n  d r . orvosok, S v a s t ic s  E le k  árvasz. h. elnök, 
K le k n e r  A la jo s  postaigazgató, M u z ik á r  F e r e n c  postafönök, N e u b a u e r  
F e re n c  d r . ügyvéd, H o r v á th  J ó z s e f  rám. bath. s. leik., C s e r tő n  M á r to n  
ref. lelkész, T a ká cs ' B é la  ev. lelkész, T lvw ry  Z s ig m o n d  d r . szerkesztő, 
H o r v á th  K á z m é r  szerkesztő.

A tisztikar választása rután Gönczy Ferenc kir. tanfelügyelő meg
köszönte a tisztikar nevében a kitüntető bizalmat s a gyűlést a közönség 
éljenzése között bezárta.

Választmányi ülés. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság 
rálasztmánya június 16.-án ülést, tartott, amelyen a folyó ügyeket tár
gyalták. Az ifjúságszórakoztató ügyről, a sorozatos előadásokról, a finn 
kongresszuson való részvételről, a somogynuegyei fiókkörről s egyéb 
általános ügyekről a. „Mozgalmakénak külön közleményeiben emléke
zünk meg. E helyen a választmánynak fontosabb adminisztratív intéz
kedéseit ismertetjük.,

A  t i s z t ik a r ,  a z  ig a z g a tó - ta n á c s  és, a v á la s z tm á n y  k ie g é s z íté s e . Mivel 
ezen adminisztratív fórumok személyzetében 1918. óta több ideiglenes 
vagy állandó változás keletkezett, szükségessé vált ezeknek új közre
működő tagokkal való ideiglenes, a legközelebbi közgyűlésig érvényes 
pótlása.

Tudomásul vették mindazon tisztviselőknek ideiglenes felmenté
sét. akiknek igazolási ügyét még nem intézték el. Egyébként a tit
kári karban az a változás történt, hogy fölkérték d r. J á m b o r  G y ö r g y  
fővárosi középiskolai tanárt, a pozsonyi fiókkör megalapító titkárát, 
hogy a középponti titkárság munkájában szíveskedjék résztvenni. A jegy
zői teendők végzésére fölkérték F e t te r n é  F a r k a s  I r é n  fővárosi tanítónőt. 
A könyvtáros B o r s  J o lá n  mellé kisegítőül megválasztották S z e k e r e s  
E te l k a  és B u b ié in  L í v i a  fővárosi tanítónőket. Mivel a Társaság a s z á m 
v iz sg á ló  b iz o ttsá g  működését nem nélkülözheti, azt újonnan alakította 
meg; elnöke lett d r . K ő r ö s s y  G y ö r g y  főigazgató, tagjai Á c s  L ip ó t  közép
iskolai tanár és d r .  S á n d o r  J ó z s e f  bíró. A könyvkiadó bizottságot a 
következőleg állította össze a választmány: elnöke N a g y  L á s z ló  (régi), 
tagok B a lla i  K á r o ly  (régi), d r . N ó g r á d y  L á s z ló  (régi), d r . K á r m á n  
E le m é r  bíró (új), i f j .  ö zv . P e l t z m a n n  F e r e n c n é  (új). Az ifjúságszóra
koztató osztály dramaturgiai bizottságának tagjaivá lettek: N a g y  L á s z ló  
elnök, N ó g r á d y  L á sz ló  alelnök, R e p a y  D á n ie l ,  G rö b e r  V i lm a ,  D o m o k o s
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L á sz ló n é , B la t tn e r  G éza , a Művészi Bábszínház igazgatója, S c h ö n w a ld  
K a b o s  gyáros (gazdasági tanácsadó). Az igazgató-tanács új tagjaiul 
kiküldettek : B a k o n y i  H u g ó , az Orsz. Pedagógiai Könyvtár könyvtárosa, 
d r . I n c z e  J ó z s e f  .középiskolai ig a zg a tó , É l te s  M á ty á s , az áll. kisegítő 
iskola igazgatója, d r . M á d a y  I s tv á n  idegorvos.

A választmányban, megüresedett helyek ideiglenes betöltésére a 
következő társulati tagok kérettek fel: V a jk a y  J ú l i a  úrnő, B e rn o lá k  
K á lm á n  főgimn. igazgató, L ő r in c z y  G y ö r g y  író, B é r c z y  S a r o l ta , a kri- 
minálpedagógiai intézet segédje, Z a lá n  K a ta l in ,  a pedagógiai klinika 
segédje, d r . N o v á g h  A n ta l  főgimnázium! tanár, G e re n c sé r  I s tv á n n á  
képzőintézeti tanár, H e r r m a n n  I m r e  idegorvos, S c h m id t  F e r e n c  tanár, 
S z o n d i  L ip ó t  d r . idegorvos, K a u fm a n n  I r é n  d r . idegorvos, B la t tn e r  
G éza  festőművész.

E ln ö k v á la s z tá s . A választmány tudomásai vette az elnökségnek 
nagyemlékű elnökünknek, g r ó f  T e le k i  S á n d o r n a k  helyét betöltő tárgya
lásait politikai és tudományos kitűnőségeinkkel, amelyek eddig, sajnos, 
nem vezettek sikerre. Â választmány elhatározta, hogy az ősszel dönt 
véglegesen a közgyűlés összehívásáról.

S zá m a d á s . B a lla l  K á r o ly  pénztáros az 1920—21. költségvetési év 
július 1-töl május 31-ig tartó részéről részletes számadást terjesztett elő, 
amelynek főbb tételei:

A  M a g y a r  G y e r m e k ta n u lm á n y i  T á rsa sá g  b e v é te le :  1. Maradvány 
2458-01 K, 2. minisztérium gyógypedagógiai osztálya segélye 8000 K, 
o. bábszínháztól 5% jutalék 700-50 K. 4. tagsági díjakból 11.014 K, 
5. előfizetési díjakból 12,243-20 K, 6. könyvekből 2009-80 K. 1—6. ösz- 
s z e se n  36.425-51 K. K ia d á s :  1. Adminisztrációra (melyben, a folyóirat 
fűzése és expedíciója, az irodai helyiség bére is bentfogladtatik) 10,446-86 
K, 2. nyomdai tartozás törlesztésére 12,000 K, 3. írói díj 1602 K, 4. se
géderők havidíjai 2960 K, 5. tiszteletdíjak 1900 K. 1—5. ö ssze sen  
2.8,908-86 K.

A  G y e r m e k ta n u lm á n y i  M ú z e u m  b e v é te le :  1. Maradvány 51-06 X. 
2. a gyermektanulmányi előadások belépődíjaiból és falulfizetésekből 
5375 K. 1—S. ö ss ze se n  5426-06 K. K ia d á s :  1. Adminisztrációra (és az 
altiszt bére) 2134 K, 2. nyomtatványokért 1800 K, 3. előadók tisztelet- 
díja 3000 K, 4. raktárhelyiség bére 600 K, 5. tiszteletdíj 400 K. 1—5.
ö sszesen  7934 K.

A kettő együtt:
Bevétel Kiadás

M. Gyermektan. Társaság . . . 36.425-51 28.908.86
Gyermektan. Múzeum....................... 5.426.06 7’934-—

41.851- 57 36.842-86
1921. junius hó 1-én maradvány . 5-008-71

41.851- 57 41.851-57
Pénztáros a g y e r m e k -  és i f jú s á g s z ó r a k o z ta tó  o s z tá ly r ó l külön szám

adást terjesztett elő, amelynek egyes tételeinek, valamint általában a 
számadásnak felülvizsgálásával s az ősszel tartandó választmányi ülésen 
való jelentéstétellel a választmány a számvizsgáló bizottságot bízta meg.
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Gyermektanulmányi sorozatos előadások. A Magyar Gyermek
tanulmányi Társaság igazgató-tanácsa ez év januári ülésén elhatározta, 
hogy a közönség számára a tavasszal tudományos sorozatos előadásokat 
rendez. Az előadásokat dr. K r e m m e r  Dezső igazgató urnák szives jóindu
latából a F ő v á ro s i K ö n y v tá r  előadó termében tarthattuk meg. Az előadások 
sorrendje a következő volt :

N a g y  L á sz ló n a k , az Apponyi-Kollégium tanárának két előadása : A  
gyerm ek  erkö lcs i és szo c iá lis  fe j lő d é s é r ő l.

L e c h n e r  K á ro ly  dr.-nak, a kolozsvári egyetemen az elmekórtan és 
ideggyógyászat tanárának két előadása : A  g y e rm e k e k  a tín o rm itá sa ir ó l á lta 
lában, kü lö n ö s  te k in te tte l a  g y e rm e k e k  á tm e n e ti á lla p o tá ra .

R a n sc h b u rg  P á l dr.-nak, a budapesti egyetem tanárának két előadása : 
A  k ivá ló b b  képességű  g y e rm e k e k rő l és a  sa já tk é p p e n i teh e tség rő l a  g y e r 
m ekkorban .

B a k o n y i H u g ó n a k , az Országos Pedagógiai Könytár könyvtárosának 
két előadása : A  g y e rm e k  n ye lv én ek  fe j lő d é s e  és a z  id eg en  n ye lv ek  ta n ilá s -  
m ó d ja .

D o m o k o sn é  L ö llb a ch  E m m á n a k , az Uj Iskola igazgatójának két elő
adása: A  g ye rm e k e k  m tm k a lip u sa iró l:

R é p a y  D á n ie l tanitóképző-intézeti tanárnak két előadása-: A  g y e r 
m ekek eg yén iség érő l és s ze re p é rő l a nevelésben  és o k ta tá sb a n .

Összesen 12 előadás, amelyek március közepétől április végéig tartottak.
A tanfolyamon való részvételt, tekintettel a társaság súlyos anyagi 

helyzetére és a rendezés költségeire, belépő díjhoz kötöttük. Egy-egy előadás 
belépti díja 10 K., a társaság tagjainak, tanítóknak, tanároknak, egyetemi 
hallgatóknak, munkásoknak 5 korona volt.

A sorozatos előadásokat B a lo g h  Jenő dr., társaságunk társelnöke 
vezette be, ki megnyitójában kifejtette, hogy a tudományos társaságok kere
tében a kulturális munkának megindulása nagy jelentőségű s üdvös ki
hatása van az egész nemzetre nézve. A Magyar Gyermektanulmányi Tár
saságnak ez irányú első lépését megtette ezen sorozatos előadások megtar
tásával és meg van győződve arról, hogy ez a munkája is méltó lesz a 
Társasághoz és nemzeti kultúránkhoz. Kéri a jelenlevőket, hogy ezen 
előadássorozat érdeklődésüket tartsák meg és társaságunk törekvései iránt 
is. Kísérje Isten áldása munkánkat.

Örömmel jelenthetjük, hogy a társaság törekvését fényes siker koro
názta. Előadó termünk állandóan zsúfolva volt s a megjelentek nagy és 
kitartó érdeklődéssel hallgatták az előadásokat. Számosán léptek be tagokul. 
A hírlapírók állandóan foglalkoztak az előadásokkal s róluk részletes tudó
sításokat, sőt vezércikket is hoztak. A közönség érdelődése a gyermektanul
mányi társaság működése felé fordult. Az anyagi siker már nem volt ily 
teljes, mert a vigalmi adót s a rendőrség díját rá kellett fizetnünk. Azon-
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ban a mai viszonyok között ezzel az anyagi eredménnyel is megeléged
hetünk.

Kedvés kötelességünk, hogy e helyen is megköszönjük a kiváló elő
adói kar fáradozását, akik nagy előkészültségen kívül ifjúi lelkesedéssel, 
buzgalommal és szorgalommal oldották meg feladatukat. Hálával tartozunk 
d r. K r e m m e r  Dezső úrnak, a Fővárosi Könyvtár igazgatójának azért a je
lentékeny támogatásért, amit az előadó terem teljesen díjtalan átengedésé
vel nyújtott.

Sajnos, az értékes előadásoknak teljes szövegét anyagi okokból nem 
közölhetjük, azonban kivonatos közlésüket már e számban megkezdtük.

A finn pedagógiai kongresszus. Finnország, vagy amiként ők neve
zik magukat, Szuómiország és Észtország pedagógusai elhatározták, hogy 
június 20-, 21- és 22-én Helsingforsban, Szuómiország fővárosában közös 
pedagógiai kongresszust és kiállítást tartanak. Ebbe a közös szaktanácskoz- 
mányba később bevonták Magyarországot s a többi ugornépeket is, ami a 
kongresszus politikai jelentőségét jelentékenyen fokozta, a turáni népek első « 
gyülekezésének és társadalmi szövetkezésének színhelyévé tette.

Magyarországon B á n  Aladár dr., középiskolai igazgató és a Turáni 
Szövetség pedagógiai osztálya, ennek elnöke F ekete  József tanár végezték a 
rendezés munkáját, akik felszólították a Magyar Gyermektanulmányi Tár
saságot is, hogy vegyen részt a kongresszuson s a vele kapcsolatos kiállí
táson. Sajnos, e felhívást úgyszólván az utolsó pillanatban, a kongresszus 
megnyílta előtt néhány héttel kaptuk, a Társaság mégis vállalta a feladatot, 
mert érezte nemzeti kötelességét a turáni népekkel szemben. A felkért elő
adók lelkesedéssel fogtak munkájukhoz. Sikerült értékes dolgozatokkal je
lennünk meg a kongresszuson, ami annál inkább nagy feladat volt,-mert az 
előadóknak többnyire németül, franciául, angolul kellett megfogalmazniok 
felolvasásaikat, hogy a szuómi nyelvre való lefordítást megkönnyítsék. A. 
Magyar Gyermektanulmányi Társaság a következő előadásokkal szerepelt a 
szaktanácskozásokon :

N a g y  L á sz ló  : A gyermek értelmi és erkölcsi fejlődésének menete és 
tényezői. Három szemléltő grafikonnal, amelyeket F e tte rn e  F a rka s  Ir é n  fő
városi tanítónő szerkesztett.

N em esn é  M ü lle r  M á r ta :  Az érdeklődés fejlődése.
B a k o n y i H u g ó : Az idegen nyelvek tanítása gyermekfejlődéstani alapon.
N e m e s  L ip ó t : Az iskola intézményes küzdelme a gyermekek erkölcsi 

elzüllése ellen.
B a lla l K á ro ly  : A gyermek és alkotásai. A Gyermektanulmányi Mú

zeum ismertetése.
R a n sc h b u rg  P á l dr. : A m. kir. gyógypedagógiai lélektani laboratórium 

története, szervezete és működésének eredményei.
N a g y  L á sz ló  : Pedagógiai-pszichológiai laboratórium Budapesten.



Gyermektanulmányi mozgalmak. 5 S'

R ep a y  D á n ie l : A Magyar Gyermektanulmányi Társaság története, 
szervezete, működése.

D o m o k o sn é  L ö llb a c h  E m m a  : A magyar Új Iskola.
A Gyermektanulmányi Múzeum a kongresszus kiállításán is részt vesz 

egy gyermekrajzgyűjteménnyel. A gyermekrajzokat N a g y  L á s z ló  gyűjtötte 
1912-ben A lsó n y é k e n  és Ö csénybén  Tolnamegyében, ahol ősidők óta foglal
kozik a nép művészeti kézimunkával. A rajzok N a g y  L á s z ló  által összeál
lítva, tudományosan rendezve kerültek a kiállításra.

A Gyermektanulmányi Társaság kiállította összes k ia d v á n y a in a k  egy- 
egy példányát is.

Ezenkívül a rendezők gondoskodtak arról is, hogy előadók ismertes
tessék az iskolák szervezetét is.

A z  O rszá g o s P e d a g ó g ia i K ö n y v tá r  és T a n sze rm ú ze u m  tankönyvekkel 
és szemléltető képekkel vesz részt a kiállításon.

Országos erbölesnevelési kongresszus. A Magyar Gyermektanul
mányi Társaság igazgatótanácsa a május 25-iki ülésén foglalkozott N a g y  
Lászlónak a sorozatos előadások egyikén elhangzott azon indítványával, 
hogy a Magyar Gyermektanulmányi Társaság országos erkölcsnevelési kong
resszust hívjon egybe. Az igazgató-tanács az iskolában, a családban, a tár
sadalomban szerzett szomorú tapasztaloknál fogva elérkezettnek látja az 
idejét, hogy az ifjúságnak az erkölcsi elzüllés lejtőjén való estét megaka
dályozzuk. Erre egyik alkalmas eszköznek tartja egy erkölcsnevelési kong
resszus összehívását, amely az iskolai, családi, társadalmi nevelés összes 
tényezőinek részvételével tartatnék meg. Megbízta az elnökséget, hogy a 
legközelebb tartandó választmányi ülésen.tegyen ez ügyben előterjesztést. 
A junius 16-án tartott választmányi ülés helyeselte s elfogadta az elnökség 
indítványát s szükségesnek mondotta olyan országos jellegű kongresszus 
tartását, amely az oktatást és-nevelést erkölcsi irányba terelje, fejlessze és 
szervezze meg. Megbízta az igazgató tanácsot, hogy a legközelebbi választ
mányi ülés elé részletes javaslatot terjesszen.

A Családi Iskola kiállítása. A N e m esn é  M ü lle r  Márta vezetése alatt 
álló C sa lá d i Isko la  a gyermekek munkáját ez iskolai évben is, miként az el
múlt években, egy összeíoglaló eszme szolgálatába állította. Az iskolai munka 
vezető gondolata volt az idén : a z e m b er  és a te rm észe t. A  fejlődés gondo
latát és törvényét követve az 1. és 2. elemi osztály munkájának szükebb- 
körű gondolata a csa lá d i élet volt, a családi élet elhelyezkedése a természet
ben, a szülei ház és iskola s ezeknek természeti szükségletei. A 3. és 4. 
osztály pedig már az eg y é n i és tá r sa d a lm i é letnek a természeti élethez való 
viszonyát mutatta be két szempontból : a te rm észe t, m in t  a z  e m b e r  b a rá tja  
és m in t e llensége, tehát a világosság, a meleg, az eső, a szél, mint barátunk, a 
szárazság, hideg, a földrengés, a vulkán, mint ellenségünk ; a hasznos nö
vények, állatok és ásványok élete, felhasználása és a mérges növények, a 
vad állatok,. a káros íovarok hatása az emberre és életére. Ezt az összefog
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laló eszmét illusztrálta az iskola kiállításának igen gazdag anyaga, többnyire ; 
agyagmunkák, amelyeket a tanulók a tanítóikkal való előzetes megbeszélé
sek alapján maguk készítettek s amelyeket a gyermekek azután kötött fogai- . 
mazási anyagul használtak föl. A munkák többnyire kollektiv munkái vol
tak a gyermekeknek. A Családi Iskola ezen főeszmébe foglalt munkák mel
lett felhasználta a gyermekek egyéni szabad alkotásait is, habár nem olyan 
mértékben, mint az Új Iskola : a gyermekek szabad előadását, meseköltését, 
élményeit s egyebeket is. ■

Ma mir, némileg áttekinthetjük a Családi Iskolának érdekes kísér- ; 
létéit, amelyek szerint az éveknek bizonyos ciklusában minden iskolai ev 
számára valamely összefoglaló eszmét jelöl ki megvalósítandó célul. A cik
lusban eddig a következő koncentráló eszmék szerepeltek: I. a z  e m b er  és a 
m u n k a , I I .  a z  em b er  és a z  egészség , I I I .  a z  e m b er  és a  te rm észe t. A kísér
letek tehát, habár igen értékesek, mégis meglehetősen egyéni jellegűek, 
értékűek. Kétségtelen, hogy igen nagy a nevelő hatásuk ezen tanulmányi be
rendezéseknek, nagymértékben előmozdítják a valamely eszmekörbe való bele
élést. Azonban nem látjuk elég világosan, miként igazodnak ezek a munkák 
szorosan a gyermekek lelki fejlődéséhez. Szívesen vennénk mi s bizonyára 
olvasóink is, ha ebben az irányban magától az érdemes vezetőtől kapnánk 
szakszerű felvilágosítást.

A somogymegyei tanítóegyesület ülése. A Somogymegyai Általá
nos Tanítóegyesület L e n g y e l  I s t v á n  igazgató elnöklete -alatt f. hó 17-én 
Kaposváron a Vármegyeház nagytermében 1914. óta első közgyűlését j 
tartotta, melyen J á v o r  G y u la  tanár „ A  g y e r m e k ta n u lm á n y "-ról előadást 
tartott. Hozzászólott G ö n c zy  F e r e n c  kár. tanfelügyelő s beszéde végén 
felhívta a tanítóságot, hogy a Somogymegyei gyermektanulmányi fiók
körbe minél számosabban lépjenek he.

Bábszínházi előadások az ifjúság számára Debrecenben. A Ma
gyar Gyermektanulmányi Társaság felkérte B la b tn e r  G éza  festőművészt, 
a Művészi Bábjátékok igazgatóját, (hogy rendezzen a , ,M a g y a r  G y e rm e k -  
ta n u lm á n y i  T á rs a sá g  d r a m a tu r g ia i  fe lü g y e le te  a la t t“ Debrecenben mű
vészi bábjátékokat az ifjúság számára. Miután megtörtént a megegyezés, 
JBlattner Géza az ő szülővárosában., Debrecenben, nagy buzgalommal ás 
szakértelemmel fogott feladatának megoldásához.

A Gyermektanulmányi Társaság dramaturgiai bizottsága által el
fogadva, a következő darabokat tűzték ki előadásra: N ó g r á d y  L á sz ló  p ro 
ló g u s á t, W a X lesh a u sen  F ó liá n a k  „ E g y s z e r  v o l t“ c. látványos mesejátékát, 
M o h á c sy  J e n ő n e k  . .B ű v ö s  h o rd ó “ című kínai szilhuett játékát. B a lá zs  
B é lá n a k  a „ H a lá s z  és a. h o ld “ című bábjátákát.

A bemutató előadást a megyei, városi, iskolai hatóságok és a sajtó 
képviselőinek április 11-én tartották meg. Az előadás köztetiszésben része
sült « a sajtó is elismeréssel nyilatkozott róluk s .megígérték jóindulatú 
támogatásukat.

Áz előadásokat április hóban tartották meg' a tanulóifjúság szá
mára, amely nagy élvezettel gyönyörködött a mesék látványos, művészi 
gzinrebomtalában. Ae előadást debreceni színművészek s a zenakíséréfet



Übersicht der letzten Nummer.

egy zeneművész szolgálhatták.-A 14 előadást 2709 gyermek látogatta taní
tóik vezetése alatt.

A következő bábszínházi előadásokat Debrecenben szeptemberben 
tartják meg, amikor N ó g r á d y  L á s z ló n a k  L u d a s  M a ty i , L u s tá k  orvosa,,. 
E lv a rá zso lt k ir á ly f i  című darabjai kerülnek színre.

ÜBERSICHT DER LETZTEN NUMMER.,
Jahrg. XV. No. 6— 10.

Die didaktischen Hauptprobleme und der Lehrplan 
einer achtklassigen einheitlichen Volksschule.

Vortrag in der Neuen Schule, von Ladislaus Nagy, Budapest.

Bei der Ausarbeitung und Herausgabe des Lehrplans und der Didaktik
einer einheitlichen achtklassigen Volksschule diente derjenige prinzipielle 
Standpunkt zur Grundlage, daß die Entwicklung des Kindes bis zum 14. 
Jahre laut leicht ausweisbarer einheitlich b io lo g isch er  Gesetze von statten 
geht. Von der Einwirkung dieser gemeinen Gesetze hängen alle Kinder ab„ 
gleichviel, wo und in welcher gesellschaftlichen Umgebung immer sie auch 
leben mögen ; zumal die Entwicklung des Kindes bis zum 14. Jahre nicht 
von gesellschaftlichen Einflüssen, sondern durch innere biologische Gesetze 
bestimmt wird. Besonders bis zum 12. Jahre ist die Funktion dieser 
inneren Gesetze erkennbar. Im 13 —14 jährigen Übergangsalter beginnt zwar 
das Kind allmählich die Wirkung des sozialen Lebens zu empfinden, jedoch 
das leitende Prinzip der Entwicklung bleibt im geistigen Leben das alte 
und im Gefühlsleben wirken die sexuell sittlich unaufgearbeiteten biologi
schen Energien. Durch diese Entwicklungseinförmigkeit ist die Gleichförmig
keit des Lehrplans betreffs der 6— 14 jährigen Kinder begründet. Das 
Prinzip dieser Gleichlörmigkeit des Lehrplans deckt sieh nicht mit der 
Einiörmigkeit der schulischen Wirksamkeit. Im Lehrplan seien der Unter
richt und die Didaktik nur im allgemeinen angedeutet. Nicht der Stoff,, 
vielmehr die klare Bestimmung des Z w ecks soll angestrebt werden ; dann 
müsse gewährt werden, daß die Schule an die natürlichen und sozialen 
Umstände, sowie an die individuelle Natur des eigenen Kindermaterials 
sich anpasse.

Als Grundbedingung beim Fertigstellen des Schulplans gelte daher, 
den Entwicklungsstufen des 6—14 jährigen Kindes völlig zu entsprechen. 
Der Jedanke der Entwicklung ist nicht neu in der Einrichtung des Schul
unterrichts. In Deutschland trachtete bereits die Herbartsche Schule, den 
Lehrplan einer achtklassigen Volksschule den kulturhistorischen Stufen
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:gemäß aufzubauen. Diese kulturhistorischen Ideen zielen auf die Entwicklung 
der Gesellschaft, mithin auf den phylogenetischen Gedanken hin. Dem 
gegenüber verlangt der Verfasser, daß der leitende Gedanke des Lehrstoffs, 
der Methode, wie auch der gesamten inneren Einrichtung des Sehulunter- 
irichts d ie  E n tw ic k lu n g  des K in d es  selbst, somit die ontogenetische For
schung sei. Infolge dieses Prinzips bezeichnet Verf. die konzentrierenden 
Ideen des Lehrplans der achtklassigen einheitlichen Volksschule, wie folgt :

1. Der Hauptgedanke des Unterrichts der ersten und zweiten Klasse 
!(6;—8 jähriger Kinder) ist die S p ie lm e th o d e , nämlich die spielende Be
schäftigung der Kinder.

2. Als Grundgedanken für die dritte und vierte Klasse (9— 10 jährige 
Kinder) gibt Verf. das an  d ie  N a tu r  a n g ep a ss te  L eb en  an und als Hauptbe- . 
schäftigung der Kinder die Beobachtung der Natur.

3. Als Zentralgedanke des Unterrichts für die fünfte und sechste 
Klasse (11 —12 jährige Kinder) habe die A r b e it und die arbeitsmässige 
.Beschäftigung der Kinder zu gelten.

4. Die konzentrierende Idee der siebten und achten Klasse (13—14 
jährigen Kinder) ist das s ittlich e  L eb en , wobei in den Kindern die Ent
faltung eines sittlichen Selbstbewußtseins erzielt werden soll.

Bei Begründung dieser didaktischen Stufen wurden vom Verfasser 
die durch ihn festgesetzten Stufen der Entwicklung des In te re sse s  berück
sichtigt, und zwar das su b je k tiv e  Interesse (bis zum 8. Jahre), das objek
tive  Interesse (zu 9— 10 Jahren), das p ra k tisc h e  Interesse (zu 11 —12 
Jahren) und das erwachende so z ia le  Interesse (im Alter von 13—14 Jahren.)

Ein derartiges Lehrverfahren wird nicht nur den pädologischen und 
theoretischen Gesichtspunkten vollends gerecht, sondern steht weitaus näher 
dem alltäglichen Leben des Kindes, wie auch zum praktischen Leben.

Der Verfasser arbeitete auf dieser Grundlage den Lehrplan und die 
Didaktik einer achtklassigen Volksschule aus. Unsere Zeitschrift „A Gyer
mek“ (Das Kind) brfügt im. Jahrgang 1920, in den Nummern 1 — 10 den 
Lehrplan der Klassen 5—6 und 7—8, Der Lehrplan und die Didaktik der 
Klassen 1, 2, 3, 4, sowie auch die ganze Arbeit wird demnächst in einem 
Sonderheft erscheinen.
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RÉSUMÉ OF THE LAST NUMBER.
No. 6— 10. — 1920.

Curriculum and chief didactic problems of the 8 class 
uniform elementary school.

Written and, read at the serial sittings of the New-School by President Ladislaus Nagy.

The preparation of the curricu lum  and didactic o f the uniform  8 
class elem entary school is based upon the standpo in t th a t the developm ent 
o f the child till the age of 14 years takes place according to easily  
dem onstratable uniform  biological law s. Ali children fall under the effect 
o f these com m on law s, in w hatever district and  am ong w hatever social 
surrounding they m ay live, because the developm ent o f the child till the 
age of 14 is directed no t so m uch by social effects as by In ternal biolo
gical law s. The w orking of these law s can  be particu larly  determ ined till 
the age of 12 years, bu t in  the transition  period betw een 12— 14 years 
the effect of the social life on the child m ay be a lw ays m ore and  m ore 
experienced ; although the directing principle o f developm ent in the in te l
lectual life for the tim e being, rem ains the sam e and  in  the em otional life 
the m orally  unform ed ra w  energies o f sexuality  are at w ork. T his u n ifo r
mity of developm ent m otivates the uniform ity  of the curriculum  lo r  children  
betw een the ages of 6 — 14.

T his principle o f un ity  in the curriculum  does no t m ean uniform ity  
•of activity  of the schools. In the cu rricu lum  the m atter and  m ethod o f the 
teaching is only designated in  general outline. W e m ust strive no t a t 
detailing  the m atter but ra ther a t designating clearly  the aim  and  the school 
m ust be so free as possible to be able to adap t itself to th e  na tu ra l and  
social c ircum stances as well as to the individual psyche of its ow n child 
m aterial.

The fundam ental principle in the preparation of the curriculum  there
fore is that it shall adap t itself to the stages o f d e v e lo p m e n t o f  ch ild ren  
betw een the ages o f  6 — 1 4 y e a rs .

The idea of developm ent is no t new  in the arrangem ent o f school 
instruction. In G erm any the H erbarth  pedagogic school strives to build  up 
the curricu lum  of the 8 class elem entary school upon the base of culture- 
h istorical stages. T hese culture h isto rical stages include the d eve lo p m e n t o f  
socie ty  and therefore the thought of philogenesis. As opposed to th is the au tho r 
desires th a t the d eve lo p m en t o f  the ch ild  itself i. e. ontogenetical investi
gation shall be m ade the leading idea of the w hole in ternal arrangem ent 
•of the m atter and m ethod of the school instruction.

In  accordance w ith  th is principle the au tho r designates the fallow ing
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as his concentrating  ideas of the uniform  curricu lum  for the 8 c lass ele
m entary  schoo l: 1. Leading idea of the instruction  in  the first and  second 
class (children from 6— 8) is  p la y in g  and its m ethod is to keep the children 
occupied by playing. 2. F or the third and  fourth  class (9— 10 years) the 
fundam ental leading principle is n a tu r a l h is to ry  and  the occupation  of the 
children is to observe nature . 3. The central idea of the teaching in the 
fifth and sixth c lass (11— 12 years) is w o rk  and  the children are occupied 
in w orking. 4. The central idea for the seventh and eight’th  (13— 14 years) 
classes is the aim  of the m o ra l l i fe  and  the developm ent in the children 
of m oral selfconsciousness.

In determ ining these didactic stages the au th o r kept in m ind the 
stages in the developm ent o f in terest w hich  he h as determ ined, sub jective  
in terest (till 8 years), o b jec tive  in terest (9— 10 years), p ra c tic a l interest 
(11 — 12 years) and  the incip ient so c ia l in terest (1 3 — 14 years).

A ccording to the au th o r the value o f  a teaching system  d raw n  up 
in such a w ay  is not only th a t it is su ited  to the theoretical standpoints 
of child study bu t th a t it s tands near both to the every day life as well 
as the p ractical life of the child. The au thor has w orked  out in detail 
upon this base the curriculum  and  d idactic of the 8 class elementary 
school. The curriculum  a n d  didactic for the 5th> 6th> 7th> 8th classes is 
published in  num ber 1 — 10 of the „C hild“ lo r the year 1920. T hat for the 
classes 1. 2. 3. and  4, together w ith the w hole thesis w ill appear in a 
separate volume.

Kiadóhivatalunknál megrendelhető :
NAGY LÁSZLÓ:

Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából
Ára 25 K.


