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A gyermektanulmány továbbfejlesztése.
írta: W eszely Ödön.

A gyermektanulmány, a XIX, századnak ez a szép alko
tása, nagy lendülettel indult meg, s a XX. századnak első év
tizedeiben érte el fejlődésének tetőfokát. Ez a tanulmány meg
indulásakor nemcsak tudományos vizsgálódás volt, hanem nagy 
kulturális mozgalom, mely visszhangra talált az egész világon. 
Európa minden művelt országában keletkeztek gyermektanul
mányi társaságok és gyermektanulmányi laboratóriumok; peda
gógusok és pszichológusok egyaránt a legnagyobb érdeklődés
sel fordultak a gyermektanulmány felé. De nemcsak a szakfér
fiak, a nagyközönség is érdeklődött iránta, s a gyermektanul
mány lelkes munkatársakat kapott a művelt középosztály so
rából is.

A gyermektanúlmány így — különösen az amerikai Stanley  
H all kérdőíves módszerének elterjedése nyomán — óriási ará
nyokat öltött,

A szaktudósok szigorú rostája azonban lassanként leapasz
totta ezeket az arányokat, s a vizsgálódás mindegyre speciáli
sabb területeket választott, s mindinkább visszatért a kísérleti 
módszerekhez. Ily módon lassanként csak a kísérleti pszicholó
gia laboratóriumaiba vonult vissza a gyermektanulmány is. Ám 
a teszt-módszer ismét új lendületet adott a gyermektanulmány
nak, s különösen a pedagógusok körében szerzett újabb híveket.

A pedagógusok úgy a kísérleti pszichológiától, mint a 
teszt-módszerektől a pedagógiának exakt alapokra való helye
zését várták, sőt még ennél is többet: új és biztos didaktikai 
módszereket. A tanulás oekonómíáját akarták megállapítani, s 
oly technikát, melynek egészen biztos és előre kiszámítható 
eredményei vannak. Ugyanazt akarták elérni, amit a technika 
a gépekkel elér: minél kevesebb erőfeszítéssel, s minél rövi- 
debb idő alatt, minél nagyobb eredményeket! Még Meumann is 
azt mondja: „gazdaságos tanulás az, mely célját a legrövidebb 
idő alatt, a legegyszerűbb eszközökkel, s legkisebb erőfeszítés
sel éri el."1

1 E. Meumann: Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle 
Pädagogik. III. 1922. 75. 1.

1



150

Míg kezdetben a gyermektanulmány, Preyer könyvét véve 
mintaképül, a kisebb gyermekek tanulmányozásával foglalkozott, 
később a pedagógiai szempont uralma alatt a figyelem főkép 
az iskolás gyermek felé fordult. Az iskolába lépő gyermek kép
zet-világának a leltározása, egyes képességek fejlődésének, va
lamint a gyermek spontán cselekvésének és magatartásának 
vizsgálata nagy mennyiségben halmozta föl az adatokat. Ezek
ből lassan-lassan kialakult a fejlődés képe, s beállt az össze
foglalás szüksége.

Ekkor jelennek meg sorra mindenütt az összefoglaló mun
kák, minők K. Groos, W. Stern, C laparède, Giese, K. Bühler, 
Gaupp  könyvei, s végül E. Meumann három hatalmas kötete, 
mely valóságos tárháza az összegyűlt nagy anyagnak.

A könyv II. kiadása 1914 végén a háború kitörése után 
jelent meg, nem sokkal a szerző halála előtt,

Lehetetlen meghatottság nélkül olvasni a könyv előszavá
ban ennek a nemes idealistának a következő sorait:

„Szeretném itt ismételni, amit a könyv befejező mondatai
ban kímondtam, hogy a nevelés kérdéseivel való foglalkozás 
bennem mindig és ismételten azt a gondolatot ébresztette; mily 
kiterjedt és mily erős korunk vezető kultúrnemzeteinek szel
lemi és erkölcsi közössége! A nevelés terén mindnyájan ugyan
azon ideális célok felé törekszenek, s a pedagógiai problémák 
közössége nagy mértékben felülmúlja a nemzeti és lokális kü
lönbségeket és vélemény-eltéréseket. Ennélfogva az emberi tö
rekvéseknek talán egyetlen területén sincs meg a békés cseré
nek, az adásnak és elfogadásnak az a messzemenő lehetősége, 
mint a nevelésben. Talán ez a munka, mely a külföldön — kü
lönösen jellemzően Ausztriában és Magyarországon és az Egye
sült Államokban — már sok barátot szerzett, szintén szerény 
adalékkal járul hozzá a népek szellemi kapcsolatához, s a most 
egymás ellen küzdő nemzeteknek az ifjúság erkölcsi emelésé
nek közös munkájához.”

Valóban, a gyermektanulmány a világ vezető nemzeteit 
egyesítette a közös munkában, s büszkék lehetünk arra, hogy 
mi, magyarok, is belekapcsolódtunk ebbe a munkába, s együtt 
dolgoztunk ezekkel a nagy nemzetekkel közös ideális célok ér
dekében. A közös együttműködést Meumannal épen Nagy László  
hozta létre. Talán megvalósul Meumann szép álma a jövőről, s a 
világ vezető kultúrnemzetei ismét egyesülnek a közös munká
ban, a gyermek- és az ifjúság tanulmányozásában, s a neve
lési problémák megoldásának keresésében!

Mert a nagy föllendülés után a háború és a háború utáni 
zavaros idő nem kedvezett ennek a munkának. A gyermekta
nulmány szárnyaszegetten vergődött. Nem szűnt meg, de hiány
zott belőle az a lendület, mely a magasba vitte.



Meumann nagy művével a gyermektanulmánynak egy kor
szaka zárult le. Az embereket a háború után nem a gyermek 
érdekelte, hanem az ifjú. A serdülő és a fölserdült ifjúság áll 
előtérben, az ő problém áik válnak égetőkké. A gyermektanul
mány lassan átalakul ifjúságtanulmánnyá. Ez nem azt jelenti, 
hogy azelőtt a gyermektanulmány nem vette föl munkakörébe 
az ifjúság tanulmányozását. De mégis kezdetben a csecsemő és 
a kezdő gyermekkor volt a beható tanulmányozás tárgya, majd 
később, mikor a pedagógusok foglalkoztak nagyobb számban a 
gyermektanulmánnyal, az iskolás gyermek, a tanuló, állt körül
belül 14 éves korig az előtérben. De azután sorra jelentek meg 
a könyvek a serdülőkorról, s az ifjúkorról. így azután a gyer
mektanulmány lassanként ifjúságtanulmánnyá lesz.

Már a könyvcímek is jellemzők: Míg az előző korszak a 
gyermek lelki életéről ír, mint pl. Groos: Seelenleben des Kin
des, C laparède: Psychologie de l'enfant, G iese: Kinderpsycho
logie, K. Biihler: Geistige Entwicklung des Kindes, W. Stern: 
Psychologie der frühen Kindheit, stb., addig most sorra jelen
nek meg a serdülő- és ifjúkorra vonatkozó könyvek, minők: 
W. Hoffmann: Die Reifezeit (1921), O. Tumlirz: Die Reife
jahre (1924), W. Stern: Anfänge der Reifezeit (1925), H. Küster: 
Erziehungsprobleme der Reifezeit (1925), Tuszkai Ödön dr.: A 
serdülő kor, Ch. Bühler: Das Seelenleben der Jugendlichen 
(1921), O. K upky: Jugendlichenpsychologie (1927), E. Spran
g en  Psychologie des Jugendalters (1926), L. B opp: Das Ju 
gendalter und sein Sinn (1927), Kem pelen Attila: Az ifjúság 
lélektanának alapvázlata (1928).

Látjuk, itt még csak bizonytalanul ifjúkorról, fiatalságról 
beszélnek.

De már később kialakult mint külön tanulmány a Jugend
kunde. Szószerinti ifjúság-ismeret. [Kom is Gyula szerint: Hébe- 
logia.) W. Stern már 1916-ban használja ezt a szót könyveiben: 
Die Jugendkunde als Kulturforschung, — írja. Tumlirz már 
összefoglaló Jugendkundé t ír. A. Busemann „Pädagogische 
Jugendkunde“ (1931) címen írja azt, amit azelőtt még Kinder
forschung néven emlegettek.

A. Busemann azt mondja: „a pedagógiai ifjúságtanulmány 
tárgya a fiatal ember”. ,,De az egész fiatalkort kell magában 
foglalnia, nemcsak az ifjúkort szorosabb értelemben (serdülő és 
ifjúkor), sőt inkább a gyermekkort kezdettől fogva, s nemcsak 
az iskolás kort, hanem az az előtti és az utáni időt.”2

Ugyanígy fogja fel W. Hehlmann a kérdést. Azt írja Kin
derpsychologie  c. alatt: „Gegenwärtig wird sie im allgemeinen 
der Jugendkunde eingeordnet.” (Pädagogisches Wörterbuch, 
1931). Ugyanő a Jugendkunde-1 így magyarázza: „Seit dein

2 A. Busemann: Pädagogische Jugendkunde. 1931. 2. 1,



152 1
Ende des vorigen Jahrhunderts zunächst unter dem Namen 
Kinderpsychologie, Kinderkunde, Pädologie entwickelte Sam
meldisziplin”.

H. Henning: „Psychologie der Gegenwart” c. könyvében 
szintén rámutat arra, hogy a gyermekpszichológia minő válto
zásokon ment keresztül, „kísérleti pedagógiává, pszichotechni
kává, pedagógiai lélektanná lett, majd beolvadt a kísérleti pe
dagógiába. Űjabban azután genetikus és alkati (Struktur) pszi
chológiává lett.”

Mindezek a jelek azt mutatják, hogy úgy, mint az egész 
pszichológia, a gyermektanulmány is válságban van. Ez termé
szetes, mert a gyermektanulmány lényeges részében pszi
chológia.

Egyrészről az a veszély fenyegeti, hogy beolvad a pszicho
lógiába, másrészt az, hogy beolvad a pedagógiába.

Egyiket sem tartom nagy veszedelemnek, mert hiszen nem 
az a lényeges, hogy önálló diszciplína marad-e? A lényeges az, 
hogy milyen tanulmányokat folytat? S ha ezt vizsgáljuk, azt 
találjuk, hogy 1. kiterjeszti vizsgálati körét, 2. igyekszik új 
módszereket találni.

Ezelőtt a gyermektanulmányba volt beolvasztva az ifjú
ságtanulmány, ma az ifjúságtanulmányba van beolvasztva a 
gyermektanulmány. Nyilvánvalóan azért, mert korunk ez utób
bit tartja fontosabbnak, kevésbbé kikutatott területnek, s talán 
égetőbbnek, sorsdöntőbbnek.

Vessünk már most egy pillantást a jövőbe.
Merre haladjon a gyermektanulmány? Mit kell tennünk? 

Milyen feladatok várnak ránk, a Magyar Gyermektanulmányi 
Társaságra?

A gyermektanulmány sorsa szorosan össze van kapcsolva 
a pszichológia sorsával. Igaz, hogy a gyermektanulmány nem
csak lélektan, hanem a testi élet tanulmánya is, sőt még ennél 
is több: biológiai, szociológiai és néprajzi tanulmányok összege. 
De mindezek középpontja a pszichológia, mert a tanulmányo
zás megindulásához már bizonyos pszichológiai felfogással fog 
hozzá a kutató. Ezt a felfogást tükrözteti társaságunk címé
ben az oda utólag felvett „gyakorlati lélektani" jelző.

Midőn a gyermektanulmány megindult, s föívirágzott, ak
kor a kísérleti pszichológia uralkodott. A lélektan a természet- 
tudomány módszereivel dolgozott, sőt igyekezett természettudo
mánnyá lenni.

A gyermektanulmány is erre törekedett. A gyermektanul
mány is ebben a korban főkép kísérletekkel dolgozik. Szereti 
a méréseket, a statisztikai adatokat, igyekszik a törvényszerű
séget képletekben kifejezni, korrelációs számításokat végez, s 
ez által igyekszik egyrészt a fejlődés törvényszerűségeihez, 
másrészt az egyéni különbségek felismeréséhez közelebb jutni.
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A gyermektanulmányi kísérletek, épúgy, mint a pedagógiai kí
sérletek, lényegükben voltakép pszichológiai kísérletek.

Ámde ezek a kísérletek —  bármily értékes és érdekes 
anyagot szolgáltattak is a gyermeki lélek megismerése számára 
—  mégsem vezettek kielégítő eredményre. Téves volt az a fel
fogás, hogy a lelki élet elemekből alakul ki, úgy, mint a ter
mészeti testek atomokból és molekulákból, s hogy ezek szerint 
a lelki élet alapjelenségeit kell megismernünk, s a magasabb 
rendű funkciókat ezekre az alapjelenségekre, minők: érzet, 
szemlélet, képzet, visszavezetni. Ilyformán a lélektanból kima
radt a lélek, s méltán nevezték ezt a fiziológiai lélektant, mely
nek atyamestere voltaképen Wundt volt, léleknélkülí lélek
tannak,

így a kísérleti lélektan nem tudta valóra váltani azokat a 
nagy reményeket, melyeket hozzáfűztek, s megindult az új utak 
keresése. Még a kísérleti pszichológia virágkorában szólal meg 
W. Dilthey, aki akkor a berlini egyetem tanára, s igyekszik 
megállapítani a természettudományok és szellemi tudományok 
különbségét. Szembeállítja a szellemi tudományokat a termé
szettudományokkal, s a szellemi tudományok önállóságát hir
deti. A szellemi tudományok alapja a szellemtudományí pszi
chológia, mely ellentétben az elemekkel dolgozó kísérleti pszi
chológiával, az egészet akarja megragadni, s a struktúrát föl
fogni, a lelki jelenségeket utánélés által megérteni, Ennek a 
pszichológiának alapgondolata: a megértés. A kísérleti pszi
chológia, mint általában a természettudományok, az okozati 
összefüggéseket keresi, s oksági törvényeket akar megállapítani. 
De ez az oksági összefüggés tarthatatlanná válik, ha a lelki 
életet a maga egészében, mint egységet (mint struktúrát) fogjuk 
fel, mert a lelki életben célok  uralkodnak, s cél szerinti össze
függések vannak.

Ám ha az egyéniségnek csak formális alkati tulajdonságait 
vizsgáljuk, a pszichológia még mindig dolgozhatik kísérleti 
módszerekkel, de a ténybeli adatoknak az egész összefüggésbe 
való beállítása mégis lehet szellemtudományí, mert a célok sze
rinti összefüggések fölismerése már megértés,

Ezzel megindul a pszichológiának különféle irányokba való 
fejlődése, melyek azonban alapjában mind abból az alapgon
dolatból sarjadnak ki, hogy a lelki jelenségek más természe
tűek, mint a fizikai jelenségek, közöttük nemcsak okozati ösz- 
szefüggések vannak, hanem célok szerintiek is. E szerint nem 
elég a tényeket megállapítani, hanem a tényeknek jelentését 
kell megfejteni. Ezzel azután a pszichológia túlmegy tapasz
talati anyaga megállapításán és annak magyarázatán, mert azt 
is vizsgálódása körébe vonja, ami nincs jelen a tudatban. Az 
újabb irányok egyik fontos fogalma a tudattalan. A lélektan 
természettudományi iránya csak azt vizsgálta, ami a tudatban
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adva van, a tudat leírása volt a célja. Az új irányok ezen túl- 
menve azt is vizsgálják, hogy a lelki jelenségek mit jelentenek, 
mire utalnak?

Erre törekszenek: az alkatpszichológia, a kultúrpszicholó- 
gía, az értékpszichológia, pszichoanalízis, índividuálpszícholó- 
gia. Látszólag nagyon különbözők, de sokban mégis ugyanabból 
a szükségletből fakadók. A szellemtudományí pszichológia is 
cél szerinti összefüggéseket keres, a Freud-féle pszichológia és 
az Adler-féle individuálpszichológia ugyanazt teszi.

E  különböző pszichológiai irányok mind kétféle alapfelfo
gásból fakadnak. Egyik a természettudományi, másik a szel
lemtudományí felfogás.

Melyik a helyes? — Nem akarom eldönteni. Ma — úgy 
látszik — a szellemtudományí irány uralkodik. De ez lehet 
csak ellenhatás a múltban uralkodott pozitivizmussal és ter
mészettudományi felfogással szemben.

Ügy vélem, hogy mindkét irány eredményeit értékesítenünk 
kell a gyermektanulmányban. Tények megállapításánál az exakt 
módszerekkel dolgozó kísérleti pszichológia módszereivel dol
gozhatunk továbbra is, de a megértést a különböző szellemtu
dományi irányok segítségével keressük.

Nem állhatunk meg a továbbfejlődés hatalmas áramlatá
ban, együtt kell haladnunk a fejlődés irányában a pszichológia 
haladásával.

A gyermektanulmány továbbfejlesztése csakis úgy történ
hetik, ha a pszichológia haladásával lépést tart.

Ezek alapján a gyermektanulmánynak a vizsgálódásokat ki 
kell terjesztenie. Ki kell terjesztenie új tárgyakra, új problé
mákra, s ki kell terjesztenie munkakörét azzal is, hogy új mód
szereket keres.

A gyermektanulmány máris kiterjesztette vizsgálatait az 
ifjúságra, s így a gyermektanulmány ifjúságtanulmánnyá is lett, 
sőt az ifjúságtanulmány bekebelezte a gyermektanulmányt, 
amennyiben ifjúságon a fiatalkorút érti születésétől kezdve fej
lődése végéig. Ez a fejlődés valóban egységes folyamat, mely 
egymásba kapcsolódó egészet képez.

De nemcsak ilyen kiterjesztésről van szó.
A vizsgálódást ki kell terjeszteni új problémákra, melyekre 

eddig nem sok figyelmet szenteltek a gyermektanulmányozók.
így Tumlirz javasolja, hogy a gyermektanulmány vizsgálja 

a képezhetőséget. A gyermek képezhetősége alapja a nevelő el
járásnak, s így a pedagógiára nézve nagyon fontos ennek be
ható ismerete. A szellemtudományi beállítással ez a probléma 
jobban vizsgálható, mint a természettudományival.3

Egy másik ilyen probléma-kör az érték ekke l  függ össze.

3 E. Saupe: Einführung ín die neuere Psychologie. 1928, 376. 1.
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Mikor és mely értékek iránt fogékony az ifjúi lélek? Ez elvezet 
a gyermek és kultúra viszonyának a vizsgálatára.

Vizsgálhatjuk új szempontokból a munkát, a gyermek fe j
lődése és a munka kapcsolatát. Kiterjeszthetjük vizsgálatainkat 
a kollektív  jelenségekre, mint azt Domokos Lászlómé tette, mi
dőn az osztályok struktúráját vizsgálta. Az ily szociális jelen
ségek vizsgálata Nagy László  és Monroe vizsgálatai óta kissé 
háttérbe szorultak.

Ki kellene terjesztenünk a vizsgálatokat a gyermek m aga
tartására, spontán mozgásaira, önkifejtő törekvéseire.

Pedagógiai szempontból nagyon fontos volna vizsgálatokat 
eszközölni a növendék és tanár viszonyára vonatkozólag, a szel
lemi kapcsolat létrejöttének feltételeit, különböző módosulásait 
alig vizsgálták még.

De a gyermektanulmány továbbfejlesztését jelentené, ha 
új módszereket is alkalmaznánk az adatgyűjtés és kísérletezés 
alkalmával. Mindenek előtt rá kell mutatnom arra, hogy a je 
lenlegi pszichológiai irányok mindegyike dolgozik oly módsze
rekkel, melyeket a gyermektanulmány egyáltalán nem, vagy 
csak nagyon kis mértékben alkalmaz.

A pszichológia szellemtudományi iránya magával hozza 
módszerét is. Ez a módszer a totalitás elvén alapszik. Nem a 
részleteket vizsgáljuk, mindig az egész egyéniséget vesszük 
szemügyre, az egyéniséget pillantjuk át egészében és egységé
ben. Azt vizsgáljuk, hogyan nyilvánul meg ez az egyén maga
tartásában és spontán működéseiben.

Az ilyen megfigyelés nem lehet schematikus, a gyermek 
vagy ifjú pillanatnyi magatartása, spontán aktivitása, vagy 
alkalmi reakciója ád irányt a továbbiakra.

Ilyen módszer J .  Piaget módszere, melyet ő klinikai mód
szernek nevez. Nálunk Kenyeres Elemér ismertette ezt a mód
szert.4 5 Ez abban különbözik Binet módszerétől, hogy nem állítja 
határozott feladat elé a gyermeket, hanem szabadon beszél
get vele valamely tárgyról a helyzetnek megfelelően.

Célja, hogy a gyermek gondolkodását minden oldalról 
megismerje.

Hasonló módszert alkalmaz az egészen kis gyermekeknél 
Katz Dávid.3

A gyermeknek ez a mindenoldalú megismerése közelebb 
vezet az élethez, s közelebb visz a gyermeki lélekhez. Alkal
mazása azonban a vizsgáló egyéni ügyességétől függ, s főkép 
a beleérzés képességétől. Veszélye az, —  amit már Kenyeres 
is észrevett — , hogy alkalmat ád a szuggerálásra.

4 L. Kenyeres Elemér: A gyermek gondolkodásának és világfelfogásá
nak ismertetése. J . Piaget vizsgálatai. Budapest, 1929.

5 Gespráche mit Kindern. Berlin, 1928.
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Ehhez a módszerhez közel állanak általában az analitikai 
módszerek. Ezek közül kétségtelenül legzseniálisabb Freud  
pszichoanalízise. Nagyon csodálatos, hogy ezt a módszert nem 
alkalmazták azok a pszichológusok, akik nem állanak a Freud 
álláspontján. Ez a módszer szerintem igen becses a jó pszi
chológus kezében. A Freud-iskola zárt körű társasága ezt egy
oldalúan alkalmazza: mindig és mindenütt szexuális vonatkozá
sokat keres, s minden magyarázatuk szexuális irányú. Aki ez
zel a gondolattal eltelve mindenben szexuális megnyilvánulást 
lát, — s e  tekintetben a pszíchoanalitikusok fantáziája bámula
tos dolgokat produkál, — az a gyermeket ilyen irányban szug- 
gerálja, gondolkodását ilyen gondolatokkal telíti meg, s fantá
ziáját lángra gyújtva ilyen írányti produkcióra serkenti. Ebben 
áll a Freud-féle pszichoanalízisnek a gyermek analízisére való 
alkalmazásának veszélye.

De azt hiszem, hogy nincs szükség arra, hogy az analízist 
csak a rejtett sexuálís képzetek kínyomozására és fölkutatá
sára használjuk. Analizálhatjuk a pszichét az ilyen előre föl
tett szándék nélkül, s ekkor talán más lelki tartalmakra is buk
kanunk. Ha az analízist általánosítjuk, s kiterjesztjük mind
arra, ami jelentkezik, talán helyesebb és teljesebb képet kapunk 
a gyermek lelki világáról.

Egy másik ilyen módszer az A dler-féle índivíduál-pszicho- 
lógiai módszer. Ez is analízis, de itt is a lelki mechanizmus
nak egy előre megkonstruált szerkezetével fog az elemző a mun
kához. A gyermek élet-vonalát keresi, s ez nagyon helyes. De 
itt csak két irányt vél lehetségesnek, melyek mindegyike azon
ban egyre: az érvényesülés törekvésére, a hatalom-vágyra megy 
vissza. Ép azért ez ís csak egyoldalúság. Adler azonban tagad
hatatlanul közelebb jut a gyermeki lélek igazi megértéséhez. De 
talán lehetnek még más törekvései a gyermeknek, mint a ha
talmi törekvés.

Mindezek a módszerek nemcsak tényeket konstatálnak, ha
nem azt is vizsgálják, hogy ezek mit jelentenek? A  baj az, hogy 
ez a jelentésmagyarázat rendszerint egyoldalú. Freud iskolája 
szerint mindezek a tények szexuális megnyilvánulások. Adler 
szerint mind a hatalom-vágy megnyilvánulásai. Kétségtelen, 
hogy mindkettőt megtalálhatjuk az emberi lélekben. De talán 
többet ís találhatunk, a lelki élet mégsem ily egyszerű.

Talán van több út. ís, mely oda vezet a rejtett valóság 
megismeréséhez.

Klages helyesen ismeri föl, hogy mindezeknek a jelentés- 
magyarázatoknak az alapgondolata az, hogy az emberek beál
lítása kifelé módosul a szerint, mi a céljuk. Álarcot visel az 
ember, s így nehéz valódi jellemét fölismerni. Már a kisgyer
mek megtanul elzárkózni, s megtanul álarcot viselni. Azt kell 
tehát néznünk, mi van az álarc mögött?
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De úgy vélem, az is egyoldalúság, ha azt hisszük, hogy 
mindenki mindig álarcban jár. Vannak önfeledt pillanatai min
denkinek, mikor átengedi magát a benyomásoknak, sőt átengedi 
magát a sorsnak.

Ekkor megpillanthatjuk valódi arcát.
E röpke észrevételekkel csak rámutatok arra, hogy lehet

séges a gyermek- és ifjúságtanulmány számára újabb módsze
reket is találni.

Nekünk, magyaroknak, pedig a gyermektanulmány számára 
mindig marad egy speciális területünk, s ez a magyar gyermek 
ismerete. Mi mindig a magyar gyermeket tanulmányozzuk, s 
az általános vonások mellett mindig önkénytelenül rá fogunk 
bukkanni azokra a speciális vonásokra, melyek különböznek az 
általánostól, s így mi voltakép mindig a differenciális pszi
chológiát műveljük.

Nagyon érdekes, amit Henning ír: „A nemzeti különbsé
gek olyan jelentékenyek, hogy sok gyermektanulmányi munka 
nem is a gyermekről, hanem a német gyermekről ád tájékoz
tatást. Montessori módszeréből az olasz ég ragyog ránk, az 
amerikai vizsgálatok a felhőkarcolók lakóinak az eugenetikái 
gondjait árulják el”.0'

A mi Társaságunk vizsgálódásaiból pedig a magyar gyer
mek lelki világa sugárzik ki.

Nálunk azonban a gyermektanulmány nem öncél. A gyer
mektanulmány első sorban arra való, hogy útbaigazítást adjon 
a gyermekkel való helyes bánásmódra. Helyes bánásmódra a 
nevelésben, a családban, iskolában, s helyes bánásmódot kívá
nunk az igazságszolgáltatás, az orvos, a környezet és az egész 
társadalom részéről,

Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha a gyermek- és ifjúság
tanulmány eredményeit széles körökben terjesztjük, a gyermek 
megértését előmozdítjuk, a gyermek szeretetéí önmagától érte
tődő kötelességgé tesszük!

6 Henning: i. m, 118. 1.



158

Reálgimnázium! tanulók képleírásai.1
(Adalék a képfelfogás pszichológiájához.) 

írta: Schmidt Ferenc dr.

W eszely Bínet nyomán a képleírásoknál tapasztalt egyéni 
különbségeket tette kutatás tárgyává. Az általa jelzett úton ha
ladva, célom volt egyrészt az egyéni különbségek, illetőleg a 
típusok megállapítása, melyek a képleírásoknál jelentkeznek, 
másrészt ezen típusoknak az életkorral való összehasonlítása 
útján az esetleges fejlődésnek, mint azt Nógrády tette, a kimu
tatása, végül a kép megcímeztetésével az ábrázolt dolgok fel
fogásának kutatása.

Mindezen problémák megoldására a budapesti m. kir, ál
lami Kölcsey Ferenc reálgimnázium tanulóin végeztem kísérle
teket. Résztvett a kísérleten a reálgimnázium 200 tanulója I— 
VIII. osztályig. Életkori megoszlásuk 9— 19 év volt.

A kísérletekhez a Rotophot kiadásában megjelent színes- 
nyomájsú művészi levelezőlapokat használtam. Két képet szem
léltettem. Az egyik Tolnay: Madárdal c. festményének, a má
sik Bihari: Az ő nótája c. festményének jól sikerült színes re
produkciója volt. Az első kép egy erdőszéli részletet ábrázol. 
Az erdőben két kis leány élénk figyelemmel hallgatja a ma
dárka énekét s mindkettő lélekzetvísszafojtva figyel és mozdulat
lanul áll, hogy meg ne ijessze és így meg ne zavarja az éneklő 
madarat. A másik kép egy falusi csárdában mulatozó legényt 
ábrázol, A csárda alakjai tűnnek itt elénk. A már kissé boros 
és duhajkedvű legény maga köré gyűjti a cigányokat és húzatja 
a nótáját. A háttérben a falusi korcsmáros nyugodt egykedvű
séggel figyel. Mellette leánya állva nézi a mulatozó legényt.

Ezt a két képet azért választottam, mert az első alig nyújt 
valamelyes cselekvést, kevés alakot szerepeltet, de viszont 
hangulatos és így az élénkebb fantáziának vagy az érzelmesebb 
egyéniségnek nyújt a leíráshoz kedvezőbb anyagot. A másik 
viszont sok személyi mutat, a háttér is igen kidolgozott, úgy
hogy a leírásra, az aprólékosabb megfigyelésre alkalmas. Itt 
élénkebb a cselekvés, mint a másiknál. A fantázia sem kell, 
hogy oly eleven erővel működjék, mint amannál.

A képek szerzőit és a tartalmukat jelölő neveket, illetve 
felírásokat leragasztottam, hogy a tartalmat jelző címnek meg
állapítása a tanulók által történjék,

A kísérleti eljárás abból állt, hogy kiosztottam a képeket 
és pedig úgy, hogy az egymás mellett ülő tanulók közül az egyik

1 A leghálásabb köszönetemet fejezem ki Dr. Ranschburg Pál egye
temi tanár úrnak, ki dolgozatomat átnézte és értékes útmutatásokat adott.
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Bihari, a másik Tolnay képét kapta. Ezáltal kevesbedett az 
egymásról való leírás lehetősége. Utasításul azt adtam, hogy 
mindenki jól nézze meg a képet és írja fel az előtte levő tiszta 
papírra azt a címet, amelyet a képhez legmegfelelőbbnek tart. 
Utána pedig írjon le a képről mindent, amit csak akar.

Mindegyik tanulóval ilyképen először az egyik képet írat
tam le, aztán a másikat. Az egész leírás alatt a tanulóknál volt 
a kép, úgyhogy mindvégig szemlélhették. Egyszerre csak egy 
kép volt egy tanulónál, s csak ha leírta, cseréltem azt ki má
sikkal,

A kapott leírások feldolgozásánál nem az osztályokat, ha
nem kizárólag az életkort vettem figyelembe,2 mert a fejlődés- 
menetet kutattam. A feldolgozás a tanulók által végzett munka 
menetét követte, tehát először a képeknek adott címeket vet
tem figyelembe, s aztán a tartalmi leírást analizáltam.

A képek címei.

Mindkét képnek három főalkotórésze van: A szereplő sze
m élyek  (személyek, madár), a képen kifejezett cselekm ény  és 
a hely, ahol a cselekmény lejátszódik. A tanulók az általuk vá
lasztott címeket részben ezen főalkotórészek egyikéből vagy 
másikából, részben pedig ezek kapcsolataiból alkották meg. En
nek megfelelően a címeket hét csoportra osztottam. Az első
nél a képeken szereplő alakok, a másodiknál a kifejezett cse
lekm ény, a harmadiknál pedig a cselekmény külső kerete, a 
hely, amelyen az történik, adja a címet. A negyedik csoportba 
azon címeket soroltam, melyeket az alakok és cselekm ény  
együtt, az ötödikbe pedig, melyeket az alakok és hely  együtt 
alkotnak. A hatodik csoport a cselekm ény  és a hely  együttes 
szerepeltetéséből keletkezett; végül a hetedik csoportba azokat 
soroltam, amelyekben az alak, a cselekm ény  és a hely  együtt 
jutnak kifejezésre.

A címcsoportok megoszlására vonatkozólag a következőket 
találtam:

A 9— 10 éves korokban mindkét képnél a keretet alkotó 
hely adja a címeknek legnagyobb részét. Igen sok címnél sze
repelnek az alakok és hely együttesen. A hely egyedül, vagy 
a hely az alakokkal 68.7, ill, 87%-ban szerepel. Több cím a 
képek alakjaiból és az alakoknak és cselekménynek együttes 
kifejezéséből áll. Az alakok egyedül vagy más elemmel együtt 
55.2, ill. 43.6°/o-nál szerepelnek. Egyetlen egy cím sem akadt

2 A tanulókat életévek szerint öt csoportra osztottam és pedig: 9— 10; 
11— 12; 13— 14; 15— 16 és 17— 19 évesek csoportjaira. Az egyes csoportokon 
belül a következő volt a tanulók számának megoszlása: 9— 10 éves volt: 16; 
11— 12 éves: 68; 13— 14 éves: 69; 15— 16 éves: 26 és 17— 19 éves: 21, 
összesen; 200,
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azonban e korban, melyben a cselekm ény maga, vagy a cselek
mény a hellyel együtt, illetve az alak, hely és cselekmény 
együtt alkotná a címet. A cselekmény csak a szereplő alakok
kal együtt jut ezen korcsoportnál kifejezésre, s így is csak cse
kély százalékban.

A 11— 12 éves korcsoportnál Bihari képéről nyert címek 
már mind a hét címcsoportba elosztanak, míg Tolnay képéről 
kapott címek között még mindig nem akadt egy sem, mely a 
cselekményt egyedül vette volna címül. Megegyezik mind a két 
képről nyert eredmény abban, hogy e korcsoportnál is a hely 
irányította a cím ek legnagyobb részét. Érdekes, s ez a jelen
ség többé kevésbbé a többi koroknál is szembetűnő, hogy míg 
a Tolnay képén az alakok és hely együttes felhasználása a cí
meknél 19.1°/o-ban szerepel, addig Bihari képénél csak 4.4°/o-ot 
találunk. Oka ennek magában a képekben van. Bihari képé
nek alakjai csupa cselekményt fejeznek ki, s így inkább ezzel, 
mint a helyiséggel kapcsolódnak egybe, míg Tolnay képén a két 
kis leány álló s így mozgást ki nem fejező figurája, inkább a 
hellyel nyer könnyebben kapcsolást. Továbbá azt tapasztaljuk, 
hogy Bihari képénél több ízben szerepelnek az alakok cím gya
nánt, mint Tolnay képénél. Ez várható is volt, mert hiszen 
Bihari képén sok személy szerepel, míg a másikon csak kettő.

A 13— 14 éves kor lassú, de biztosan konstatálható átmene
tül szolgál a címekben a hely helyett a cselekm ény intenzívebb 
kifejezésére. A hely maga mint cím megfogyatkozik, s a címek
ben a cselekmény megjelenése mind többször jelentkezik. Ez 
különösen Bihari képén látszik, de Tolnay képén is már megje
lennek a cselekménnyel kifejezett címek. Ez a jelenség azon
ban még csak mindig a kezdeti állapotban van, mert a hely mint 
cím még ezen korcsoportnál is messze a legnagyobb százalék
ban használatos.

A 15— 16 éveket magában foglaló korcsoport már a cse
lekm énynek  mint címnek intenzívebb felhasználását mutatja. 
Túl vagyunk az átmeneten, s lassan kezd a külső keret helyett 
maga a cselekmény a figyelem központjába kerülni. Ez a fej
lődés rohamosabb Bihari képénél. Tolnay képén még mindig 
erősen vezetnek a helyről nyert címek, de itt is világosan je
lentkezik a fejlődés a cselekményeknek címül való felhaszná
lása felé. Érdekes a két képről nyert címek különbségére nézve, 
hogy míg Tolnay képéről 18.2%-ban kaptunk olyan címeket, 
melyekben az alakok és hely együtt nyernek kifejezést, addig 
Bihari képéről ilyen címeket e korfoktól kezdve egyet sem 
kaptunk.

A 17— 19 évesek csoportjánál az a fejlődés, mely a 13— 14 
éves koroknál kezd intenzívebben megindulni, befejezettnek 
látszik. A hely, mint cím, csak igen csekély arányban nyer fel-
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használást s helyette a képeken kifejezett cselekményekből 
merítik a tanulók a cím anyagát.

A cím bizonyos összefogást, egységesítést, a lényegnek ki
emelését kívánja. Ez az egységesítő, átfogó elm efunkció pedig 
a 13— 14 éves korokban kezd, mint látjuk, erősebben fe jlőd és 
nek indulni, m ajd a 17— 19 éves korokban lesz általánossá.

A fejlődés menetét élénken szemlélteti az alábbi kis táblá
zat, hol az első csoportba vannak összefoglalva azon címcso
portok, melyekben a cselekmény nem szerepel és a másikba pe
dig azok, melyekben a cselekmény is helyet foglal. A hetedik 
csoportot, mivel ebben mind a három alkotó tényező együtt van, 
itt figyelmen kívül hagytam. A korcsoportok közül a kezdeti 
(9— 10 évesek), az átmeneti (13— 14 évesek) és a befejező 
(17— 19 évesek) csoportok eredményeit soroltam fel, hogy így a 
fejlődés minél nagyobb plaszticitással szemléltethető legyen.

Bihari Tolnay Bihari Tolnay
9— 10 81% 94% 19% 6%

13— 14 49% 75% 51% 25%
17— 19 26% 41% 74% 59%

A táblázat kétséget kizáróan mutatja a fejlődést azon cí
mek felé, melyekben a lényeg, az ábrázolt cselekmény, helyet 
foglal. A fejlődés élénkebb Bihari, s lassúbb Tolnay képénél. 
Ez azt mutatja, hogy a megértés és összefüggés szempontjából 
a cselekményt ábrázoló kép könnyebb, az ezt nélkülöző vagy 
alig sejtető kép a nehezebb. A gyermek értelmi érdeklődése, 
mert az elnevezésnél leginkább erről van szó, a 9 éves kortól 
a 19 éves korig egyre kifejezettebben, de főleg a serdülés korá
tól fogva, az ábrázolásokkal szemben a cselekmény felé fordul.

A képek fő alkotó-tényezői, mint láttuk, az alakok, a cse
lekmény és a hely. A következőkben arra a kérdésre igyek
szünk feleletet kapni, hogy miként fejezték ki a kísérleti sze
mélyek által választott elnevezések ezen fő alkotó-tényezőket?

Ha a képek alakjait nézzük, úgy Bihari képén látjuk a 
legtöbb személyt, s e téren ez a kép nyújtja a legnagyobb vál
tozatosságot. Ott a főalak: a mulató legény, ott az öt cigány, 
kik a legény nótáját húzzák, s ott a korcsmáros és a leány, 
kik csendes szemlélői az egész jelenetnek,

A kapott címek megoszlanak a legény, a cigányok és a 
szemlélők között. A címek 75°/o-át a mulató legény, 19.13°/o-át 
a cigányok, 2.7%-át család néven a korcsmáros és a leánya és 
4.2°/o-át a legény és a cigányok együttesen alkotják.

A főalakot, a mulató legényt, sokféle elnevezéssel talál
juk a címeknél. így nevezik: legénynek  (paraszt-, juhász-, bús-, 
víg-, szegény-, pusztai-, falusi legény); parasztnak  (alföldi-, fa
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lusi-paraszt); gazdának  (János, magyar gazda); betyárnak, falu  
rosszának és más egyebeknek  (bíró, jobbágy, magyar, csikós).

Az egyes csoportoknál a címek a következő arányokban 
oszlanak meg:

1. legény 28.1%, 2. paraszt 12.2%, 3. gazda 7.1%, 4. be
tyár 17.5%, 5. falu rossza 24.5%, 6. egyéb 10.5%.

A falu rossza cím ugyancsak Biharinak az ismert „Falu 
rossza" című képe hatása alatt keletkezhetett. Ott is egy mu
lató legény és a kísérő cigányok szerepelnek. A miliő is 
ugyanaz, mert a faluban játszódik le, s így az alakok és körül
mények hasonlósága okozhatta a téves címet, illetve a két kép 
a hasonló körülmények és alakok miatt a tudatban egybeolvadt. 
A homogén elemek egybeolvadási törekvését a rezonancia (ho- 
mofónia) formájában vélem itt is érvényesülni.3

A cigányokat a legtöbb esetben (75%-ban) cigányoknak, 
vagy cigány bandának s 25%-ban muzsikusoknak, zenészeknek 
nevezik a címekben.

A m ellékalakok  (a korcsmáros és a leány) a címekben kü
lön nem fordulnak elő, csak a főalakokkal együtt s ilyenkor 
család néven szerepelnek.

Tolnay képének alakjait tulajdonképen csak a két kis 
leányka alkotja. A címeknél azonban szerepel a madár is, 
melynek dalát a kisleányok hallgatják. így 89.7% a leányká
kat, s 10.2% a madarat jelöli meg a címekben.

A két kis leányt a vizsgált tanulók leányoknak (kis, árva 
leány), a homofóníás társítás alapján ébredt keresztnéven  
(Jancsi és Juliska, Juliska és Annácska), gyerm ekeknek  és más 
egyébnek  (testvér, utas, bolyongók, eltévedtek) nevezik.

Az egyes csoportoknál a százalékos elosztás a következő:
1. leány 65.6%, 2. keresztnevek 4,9%, 3. gyermek 18.0%,

4. egyéb 11.4%.
Az erdőben egyedül levő s bizonyára szorongó érzést kife

jező két gyermek a felületes szemléletnél a Jancsi és Juliska 
meséjére emlékeztetnek, s így a hasonló körülmények hatása 
alatt keletkezett a címeknél a Jancsi és Juliska elnevezés, bár 
itt mindkét gyermek leányka. Még az idősebb tanulókra is ha
tással van a Jancsi és Juliska meséhez való nagyfokú hasonló
ság, mert az egyik meg is jegyzi, hogy Jancsi és Juliskának 
gondolná a két gyermeket, ha nem volnának mind a ketten 
leányok.

A képen nem szereplő, de a fantáziával odagondolt mel
lékalakok neve 28.5%-ban madár (szép madár, madárfióka); 
42.9%-ban néven nevezett madár (csalogány, sárgarigó, papa
gáj); 28.5%-ban pedig más egyéb  (dalnok, fészek).

Ha a képen kifejezett cselekményt figyeljük, úgy Bihari

3 Lásd Ranschburg Pál: Az emberi elme. I. Budapest, 1923. 227. lap.
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képén a következő csoportokat és ezek megoszlási arányait 
találjuk:

1. mulatság, vígadozás, duhajkodás 62.3%, 2. idill, jele
net, szerenád 11.7%, 3. muzsikálás 9.4%, 4. az ő nótája 9.4%,
5. szomorú történet, halál, dac, vigasz 4.7%, 6. legénybúcsú 
1.2%, 7. berúgás 1.2%.

A különben eléggé ismert képet az eredeti címmel: Az ő 
nótája, 9.4% jelölte meg. A felsorolt címcsoportok azt mutat
ják, hogy a kép cselekménye mennyire különböző hatást váltott 
ki a szemlélőkből, s így mennyi sokféle és egymástól nagyon 
különböző cselekménynek fogták fel a szemlélt jelenetet.

Ugyanezt a jelenséget mutatja Tolnay képéről kapott cí
mek megfigyelése is. Itt azonban, hol az ábrázolt jelenet meg
értése nehezebb, még változatosabb a címekben kifejezett cse
lekmények elnevezése,

A címek a következőkép oszlanak meg:
1. eltévedés 34%, 2, séta, bolyongás 22%, 3. elmerengés, el- 

mélázás 10%, 4. madárdal, madárfütty 8%, 5. csodálkozás 6%,
6. idill, kaland, hangulat 6%, 7. hallgatás, nézés 4%, 8. egyéb 
(tünemény, félelem, találkozás, időtöltés, virágszedés) 10%.

Az eredeti címet: A madárdal 8%-ban találjuk a kapott 
címekben.

Mint érdekes tapasztalati tényt kell megenjlítenem, hogy 
a címekben kifejezett cselekményt mennyire változtatja az a 
körülmény, ha csak maga a cselekmény van kifejezve a címben, 
vagy ha a cselekményt az alakokhoz, illetve a helyhez kötöt
ték. Egész más hangulatú és értékű lesz ezáltal a cím is. így 
azon címeknél, hol a cselekmény egyedül alkotta a címet, a 
legtöbbnél a cselekmény, mint csodálkozás, elmerengés jut kife
jezésre. Az alakokkal kapcsolatban a cselekmény már mint el
tévedés jut leginkább szerephez. A hellyel kapcsolatban a cse
lekmény legtöbbször mint séta, bolyongás címen nyer kifeje
zést. íme mennyire más a három hangulata: csodálkozás, elté
vedés és séta.

A képek keretét alkotó is az események színpadát jelölő 
helynek a címekben való kifejezésénél a Bihari-képnél a követ
kezőket találjuk: A címekben a helyiség nevei: kocsm a  (szé
kely, víg, falusi, szegedi kocsma); csárda  (hortobágyi-, falusi, 
víg-, alföldi-csárda); vendéglő (falusi, vendégfogadó, mulató
hely, ház, szoba, siralomház).

A címeknek az egyes csoportokon belüli eloszlása ilyen;
1. kocsma 44.9%, 2. csárda 44.0%, 3. vendéglő 2.8%, 

4, vendégfogadó 1.8%, 5. ház, szoba 3.7%, 6. siralomház 2.8%.
Az utolsó elnevezés ismét hasonlóságon alapuló tévedés, 

mert összetévesztették a képet M unkácsy: A siralomházban
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című képével, hol szintén egy legény és több falusi alak sze
repel.

Tolnay képén a hely nevei: erdő  (nyáron az erdőben, az élet 
erdeje, zöld, virágos erdő, trencsénteplici erdő, erdei magány, 
erdei kép, az erdő tavaszkor, erdei táj, reggel az erdőben); ter
mészet (a természet szépségei, a természetben, a természet 
ölén, a természet gyönyörei); hangulat (tavaszi reggel, nyári 
délután, egy gyönyörű nap, itt a tavasz!, csendélet, szép nap
sütéses nyár); valamely egyes dolog a színhelyből (két vastag 
és két vékony fa, vadvirágok) és más egyéb  (mező).

A csoportokon belül a címek megoszlása a következő:
1. erdő 88.9%, 2. természet 4.5%, 3. 'hangulat 3.9%, 4. egyes 

dolog 1.3%, 5. egyéb 1.3%.
A címekben kifejezett helynevek ott adnak színes és sok

oldalú képet, hol a címek csak a cselekmény helye által jelöl
tettek meg. A többinél úgyszólván kivétel nélkül mint erdő em- 
líttetík meg. Oka ennek abban található, hogy míg azon címek
nél, hol csak a hely szerepelt, ez állt az érdeklődés központjá
ban, ez volt a legfontosabb, addig a többieknél inkább a cselek
mény, vagy a személyek kötötték le a figyelmet, s így a hely 
csak mellékes szerepet töltött be.

A Bihari képéről nyert címeket egybevetve Tolnay képé
ről kapott címekkel, azt találjuk, hogy nagyobb összefüggést 
azok a címek mutatnak, melyekben a cselekvés helye benne- 
foglaltatik. így, akik a Bihari képhez a cselekvés helyét hasz
nálták fel címnek, azok egy jelentős része, 64.4%-a, a másik 
képnél is ezt használta címül. A cselekményt és helyet együtt 
mind a két képnél címül használta 31.6%. A legnagyobb az 
összefüggés az alakok és hely együttes felhasználásánál. Akik 
a Bihari képnél az alakok és a hely segítségével szerkesztet
ték meg a címeket, azok a másik képen 77.7%, tehát kereken 
78%-ban szintén ezen két elemből nyerték a címeket. 22.2% 
akadt, aki a másik kép címéül csupán a helyet használta fel, 
de egyéb címképző elemeket itt egyáltalában nem találtam. A 
többi címek nem mutattak különösebb összefüggést. Az össze
függések ilyen alakulása azonban legegyszerűbben magukból a 
képekből érthető meg. Bihari képe a cselekmények és alakok 
címül való felhasználását kívánta inkább meg, míg a cselekmé
nyekben és alakokban sokkal szegényebb Tolnay kép a hátteret, 
a helyet kínálta elsősorban címül. Mindkét képnél a hely sze
repel a címeknél 53.4%-ban. Ez a fejlődésnél tapasztalt tények
ből már várható is volt, mert a 14 éves korig a hely szerepelt 
a legnagyobb százalékban a címek között, s összesen az összes 
címek között is ez a legtöbb.
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A képleírások tartalmának elemzése.

A címek elemzése után a másik feladatnak, a tartalmi le
írásnak elemzése következik.

A kívülünk álló szemléleti tárgyaknak, legyen az kép vagy 
bármely más dolog, felfogásánál, nagyfontosságú az egyéniség 
szerepe. Egészen más dolgok ragadják meg az egyik, mint a 
másik egyén figyelmét. A hídaknak, gépeknek vagy bármely 
technikai alkotásnak szemléleténél más dolog köti le a konstruk
tív gépészmérnöknek és egészen más egy festőnek a figyelmét. 
Sőt egészen más képzete lesz róla a kisgyermeknek, az ifjúnak, 
a meglett embernek és az aggastyánnak. Sőt még a korokon, ne
meken és foglalkozási ágakon belül is egyénileg változik a szem
léletekről nyert benyomások felfogása.

Ezen tényeknek pedagógiai szempontból való fontosságát 
hangsúlyozza Binet4 megállapítása, hogy minden gyermeknek 
megvan az egyénisége. Kutatva az egyéniség típusai után, bemu
tatja a 12 és 7-2 éves Margit és a 11 éves Armande leírását a 
vadgesztenyéről. Négy alaptípust állít fel: a leíró, a megfi
gyelő, az érzelmes és a tanult típust.

W eszely5 Binet nyomán végzi kísérleteit s a fenti típusok
hoz hozzáfűzi a képzelő, reflektáló és idealizáló típusokat.

Nógrády6 * 8 az egyéniség alaptípusfajaiul csak a leíró, meg
figyelő és elmélkedő típusokat tartja.

A típuscsoportok a tárgyak szerint változnak, mert miként 
W eszely  megállapítja: „Nem minden tárgy vagy kép alkalmas 
arra, hogy mindegyik típus a maga tisztaságában s teljes jel
lemző erővel jelentkezzék.”

A saját kísérleteimnél hétféle típust találtam, így leíró, 
magyarázó, képzelődő, érzelmes, tanult, kritizáló és bölcsel- 
kedő típust.

A leíró típusú pusztán felsorolja a képen látható tárgya
kat, s szembetűnő vonásokat, nem tesz hozzá semmiféle más 
megjegyzést. Magát a képet sem magyarázza meg. Pl.:

„A kocsmában mulat egy betyár és előtte bor van. A szemben levő 
asztalnál, amelyet a cigányok eltakarnak, egy másik betyár ül, előtte egy 
üveg. Az asztal széléhez támaszkodik a korcsmárosné, a széken van a gú
nyája. A cigányok öten vannak, két hegedűs, egy nagybőgős és egy klariné
tos. Az ötödiknek el van takarva a szerszámja. A betyárnak pohár van a 
kezében és énekel, a sarokban van a kemence.” (10 é.)

4 Binet A .: Az iskolás gyermek lélektana. Ford. Díenes Valéria. Buda
pest, 1916. 258. lap.

5 'Weszely Ö.: Az. egyéniség. A modern pedagógia útjain. Budapest,
1918. 155. lap és Adalékok az egyéniség lélektanához. Korszerű nevelési
problémák. Budapest, 1927. 67. lap.

8 Nógrády L.: Adatok a gyermek egyéniségének lélektanához. A Gyer
mek. III. évf. 1909. 129. lap.

2
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A magyarázó típusú a cselekvés szempontjából szemléli a 
képet. Magyaráz, s igyekszik az egészet egységbe foglalni. Pl.:

„A falu rossza ül egy korcsmában. Magamellé hívja a cigányokat és 
kéri őket, hogy játsszák el az ő nótáját. Ezek bizonyára nem tudják a nótát. 
Falu rossza tehát feléjük fordul és elfütyüli nekik. A cigányok utána játsz- 
szák. A korcsmáros az ajtóhoz közel állva hallgatja a zenét. A leánya most 
egy vendégnek bort szolgál fel és az asztalra dőlve hallgatja a zenét.” (12 é.)

„Két kis leány az erdőben sétál. Körülöttük az erdei virágok illatoz
nak. Egyedül a százados fák között vannak. A háttérben csak a hóborította 
hegyormok látszanak. A fiatalabb, ki valamitől megijedt, félve néz fel az 
előtte álló fára és az idősebb ruháját szorongatja.” (12 é.)

A képzelődő  típusúnál a fantázia az uralkodó. A képről 
azt írja le, amit fantáziája eléje rajzol. PL:

„Egyszer egy embert a barátjai a csárdába csaltak. Az ember elment 
és már annyira megszokta az italt, hogy sohasem tudott ellenállni, hogy 
mindennap ne igyon. Egyszer, mikor kikapta a fizetését egyenesen a csár
dába ment, cigányokat hozatott és elitta a pénzét. Másnapra nem maradt 
egy fillérje se és éheznie kellett.” (11 é.)

„Egyszer két kis leány a szép lombos erdőben sétált. Egyszercsak va
lami édes fütty ütötte meg a fülüket. Mennek a fütty után, végre meglát
ták azt a sárga-rigót, amely oly szépen fütyült. Nagyon sokáig nézték a 
madarat. Egyszercsak a kis madár elrepült. A kis madár után akartak menni, 
de mikor már éhesek voltak, haza kívánkoztak, de nem találtak haza, el
tévedtek.” (11 é.)

Az érzelm es típusú nem elégszik meg a puszta leírással, 
hanem mindig hozzáfűzi a saját érzelmi benyomásait is. PL:

„A szegény legény, akinek büszke, magyar lelke nem tűri a földmű
velést és egyéb csendes foglalkozásokat, a sok viszontagság, nélkülözés után, 
betér a korcsmába. Maga elé rendeli a cigányokat és a vörösbor mellett 
fütyüli a síró« magyar nótákat, kezével verdesve a taktust. A falusi me
nyecske megilletődve hallgatja s az asztalnál egy öreg úr elgondolkozik: 
„Hej, mikor én ilyen fiatal voltam! . . .” (14 é.)

„Két kis leány jár az erdőben félve, de megcsodálva minden virágot, 
fát, bokrot. Egyszerre megüti fülüket egy bájos muzsika, az erdők dalosá
nak, a fekete rigónak, éneke, Megilletődve hallgatják, arcukról lerí a cso
dálat. A kisebbik még mindig félve fogódzík a nagyobb szoknyájába, a na
gyobb elmerengve néz. Vájjon mire g o n d o l? ...” (14 é.)

A tanult típus a tudását adja vissza. A szemlélt kép esz
köz arra, hogy a tárgyról tanultakat előadja. PL:

„Ezen a képen szemlélhetjük egy magyar legény mulatozását. Láthat
juk, hogyha a magyar legény mulatozik, akkor nagyon jó kedve van, ugyanis 
a cigányt odahívja magához és a fülébe húzatja a legkedvesebb nótáját. 
Magyar legény, ha a csárdában mulat és más legény is van ott, azt nem 
tűri, hogy annak húzzák a cigányok. A magyarok általában nagyon bírják 
az italt, ezt a képen is láthatjuk, mert előtte egy csomó boros üveg 
van.” (14 é.)

„Az erdőben fák vannak és másféle növények. Sokan járnak az erdőbe 
virágot szedni és játszani. A madarak is az erdőben rakják fészkeiket. Az
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■erdőben minden tavasszal és nyáron madárdal hallatszik. Akik az erdőben 
vannak, hallgatják a különböző madarak dalait. Ősszel azonban nem hallani 
a  madárdalt, mert az éneklő madarak ekkor már elköltöztek.” (11 é.)

A kritizáló típus bírálja a szemlélt képet. PL:

„Ezen a képen látszik, ahogy a falu rossza a korcsmában mulat és 
huzat magának a cigányokkal. Már látszik, hogy részeg, mert már öt üveg 
bort fogyasztott el és egy poharat tört össze, s nagyban fütyül a zenére. 
A  korcsmárosné a sarokban szorul és fél.

Az egész kép elég jó. A cigányok lefestésének élénksége emeli a 
képet.” (14 é.)

„A kép színezete nagyon érdekes, A nap élűiről süt és az erdőből ki
bukkanó leánykák szemét süti. A kis leánykák elé, úgy látszik, egy gyö
nyörű táj tárul, amit mozdulataikból lehet kivenni. A fák színei könnye
dén és természethez hűen vannak lefestve. Pedig nagyon nehéz lehetett meg
oldani, mert a nap inkább hátulról, vagy féloldalról jött. A leánykák elhe
lyezése is elég jó. A fű impresszió hatása alatt foltokból van összetéve. 
Egyáltalában a szépséget a féloldalról sütő nap emeli.“ (14 é.)

A bölcselkedö  típusú a képszemléletnél bölcselkedik, az 
egésznek értelmét magasabb szempontból értékeli és jelentősé
gén elmélkedik. PL:

„Szól a duda, cincog a hegedű és nagyokat kiált közbe a dorbézoló 
legény. Igazi falusi kép, eredeti cigányok, háttérben kis menyecske.

Ennyit a képről. De ha elnézem ezt a kicsiny jelenetet, szinte megro
hannak a gondolatok. A legényre gondolok. Talán egy órával ezelőtt még 
vidám érzelmek lakoztak benne és most a  leghevesebb indulat -tombol benne. 
Talán hűtlenség, tán kikosarazták — azt nem tudom —  azt tudom, hogy 
a magyar ember valami nagy csapás után elmegy „sírva vigadni". Elmegy 
temetni egy majdnem valóravált álmot, egy élet boldogságát. Iszik és cigá
nyokkal huzat, hogy azután megvidámult lélekkel menjen a Tiszának. Mert 
ez a vége a mesének. Egy kis boldogság, csalódás, halál. Egy élet regénye 
a röpke szavakban. Látom az elkomolyodott arcokat, mert bizonyára egy 
elkeseredett ember szomorú keservét éneklik meg. Tudják azok a cigányok, 
mi baja annak a búslakodónak, de azért húzzák. Eszembe jutnak a költő 
viharvert időkben elzengett szavai: „Húzd rá cigány, ki tudja, meddig húz
hatod!” A magyar nemzet jellemző sajátságát látom e képen lefestve, gyö
nyörű színek tömegébe öltözve. Érezzük, látjuk szinte magunkat is, mint 
az élet hajótöröttjeit, széttört álmokkal és elcsüggedt kedéllyel.

Sokat tudnék még írni a kis korcsmában mulatozó legényről, de az 
idő és a papír nem engedi. Gyönyörű kép, gyönyörű érzelmek, a magyar
ságot igazán megfestő kép.

Az elkeseredettség, az életkedv utolsó fellobbanása ez a kép.” (17 é.)
„Két kicsiny leány kóborolva az erdőben megpillant egy hatalmas 

törzsű fa lombjai között egy madárfészket s elbámulva néz fel reá. Az erdő 
harmonikus csendje övezi őket körül s csak az anyjukat váró fiókák csi
csergése hallatszik. S ők gyönyörködve nézik s elmerülnek a világról meg
felejtkezve a természet e lényeinek csodás énekébe. Összefogódzkodnak, hall
ják szívük dobogását s merengnek.

Ez a kép bennem is megilletődést kelt, mert én is átérzem azt a jele
netet. A falu gyermeke lévén én is átéltem ily csodás pillanatokat az erdő 
mélyében, hol csak a tölgyek lombjai susognak ismeretlen titkokat s egy-egy 
madár felel rája hangos trillázással. S ily pillanatokban elfelejtettem én is 
a világot, elfelejtkeztem arról, hogy már sötétedik, csak hallgattam s gon-

2*
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dolkoztam. Gondolkoztam Istenről, aki ezeket a kis madarakat ily kis fé
szekbe ültette s beléjük oltotta az anyjuk iránt való édes szeretetet. A ter
mészet még a legelvakultabb érzelmű embereket is megszelídíti a maga bű
bájosságával, s talán ők is öszefogódzkodnak egymás szívének dobogását 
hallva, mint azon képen ama két kicsiny gyermek.

Istenem! mennyire eltévedtem már gondolatom között s mindezt eme 
képen kifejezett mélységes érzelmek tették. De most már elég, vissza a lár
más nagyvilágba, ahol ismét az emberek lármája fogad. Isten veletek szép 
madárkák s kicsiny gyermekek! Én csak irigyellek benneteket, Isten ve
letek." (17 é.)

A példákkal szemléltetett hét típuscsoportba osztottam be 
aztán a kapott összes dolgozatokat. Megjegyzem, hogy az egyes 
csoportokba való besorolásnál mindkét képről kapott leírást 
vettem alapul s a kettőből kicsengő — domináns — jellemző 
sajátságok szerint osztottam be a dolgozatokat az egyes 
típusokba.

Meg kell jegyeznem, hogy ez a beosztás nem volt könnyű 
munka, mert a típusok teljesen tisztán ritkábban jelentkeztek. 
A kevert típusúaknál aztán a két dolgozatból legjobban kiemel
kedő típust vettem alapul.

A típusok csoportosítása után kutattam, hogy az egyes élet
korok szerint milyen eloszlást mutatnak a talált típusok, van-e 
lényeges különbség a kisebbek és nagyobbak képleírásánál s 
esetleg kimutatható-e ezen területen is valamelyes fejlődés.

Az alábbi táblázat százalékos összeállításban szemlélteti 
az egyes életkorcsoportokban a hétféle típus megoszlását.

K o r i. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .

9— 10 6.2 87.5 6.2 100
11— 12 16.2 70.5 7.3 1.6 4.4 — — 100
13— 14 — 79,7 4.3 11.6 2.9 1.4 — 100
15— 16 — 61.5 7.7 7.7 3.8 7.7 11.5 100
17— 19 — 47.6 4.7 14.3 4.7 4.7 23.9 100

A tanulók s z á m a : 12 143 12 14 7 4 8 200
Az egyes típusoknak az életcsoportokon belül való százalékos meg

oszlása: 1. leíró, 2. magyarázó, 3. képzelődő, 4. érzelmes, 5. tanult, 6. kri
tizáló, 7, bölcselkedő típus.

Egy pillantás a táblázatra azonnal megmutatja, hogy a kü
lönböző életkoroknál a típusok is bizonyos változást mutatnak, 
A változás elsősorban is abban áll, hogy az életkorok növeke
désével egyenes arányban szaporodik a típusok száma. Ez vár
ható is volt, mert az életkorok növekedésével mindig differen
ciáltabb lesz az egyének élete, Érdekes s az értelmi fejlődéssel 
szorosan összefügg, hogy a bölcselkedő típus a 15— 16. életév



ben jelenik meg először, majd a 17— 19. életévekben mind na
gyobb szerephez jut. Nagy László1 megállapítása szerint a lo
gikai érdeklődés e korban kezd intenzívebben fejlődésnek in
dulni, s így megérthető a bölcselkedő hajlam erősebb szerep
lése a képleírásoknál. Ezen a fokon nem elégszik meg az ifjú 
a puszta leírással, vagy érzelmeinek kifejezésével, esetleg a kri
tikával, de a látottakat arra használja fel, hogy élénk bölcsel
kedéssel erkölcsi hátterét rajzolja meg az egész képnek, vagy 
pedig saját legbensőbb énjéből feltörekvő gondolatait fejtse ki.

Mindvégig uralkodó a magyarázó típus, ami a feladat ter
mészetében rejlik. A képen ábrázolt jelenetet a legtöbben meg
magyarázni törekedtek. Ezen típusba soroltam a Nógrády és 
W eszely  által leíró és elmélkedő típusoknak nevezett munká
kat is. Oka ennek az, hogy úgy találtam, hogy az elmélkedés
sel az volt a céljuk, hogy a képet megmagyarázzák. így nézve 
az eredményeket, W eszely  is azt állapítja meg, hogy az általa 
összeállított típusok közül ez a legtöbb. A leíró és elmélkedő, 
— nálam magyarázó —  típus együttesen W eszelynél 70°/o-ban 
szerepelt.

A többi típusok eloszlása nagyjából szintén megegyezik 
W eszely  eredményeivel. A kisebb eltérések oka magukban a 
képekben van, mert egyik kép inkább az egyik, a másik inkább 
a másik típusnak nyújt kedvezőbb talajt.

A felsoroló típus csak a 9— 12 éves korokban található, 
ezentúl már puszta felsorolás nem fordul elő. Ez azt mutatja, 
hogy a képek tartalmának tulaj donképení megértése a 12. életév 
után lesz általánossá. Schrenk8 vizsgálatai ugyanezt mutatták. 
Megállapítja: „Ismert távlati térformákat ábrázoló képek he
lyes értelmezésének foka csak mintegy a VII. osztályban 
(13— 14. életév) mutatkozik”.

A kapott eredmények tehát kétségtelenül mutatják, hogy 
a szellemi élet ezen területén is folytonos haladás van. Ez a 
haladás jelentkezik részben mindig magasabb szellemi értéket 
jelentő típusok fellépésében, részben pedig az alacsonyabb ér- 
tékűeknek állandó kevesbedésében.

A szellemi élet halad a primitívebbtől a komplikáltabb, a 
differenciáltabb felé.

Mindamellett csupán a fejlődéssel nem értékelhető a tí
pus, mert miként Schereschew sky9 megállapítja: „Ha még oly 
nagy is az életkornak a hatása a képfelfogásra, ennek külön
böző fajtái még sem csupán a kor szerint változnak, mert a 7 8 9

7 Nagy László: A gyermek érdeklődésének lélektana. Bpest, 1908. 37. 1.
8 Schrenk J . :  Über das Verständnis für bildliche Darstellung bei Schul

kindern. Leipzig, 1914, 198. lap.
9 Schereschevsky B.: Versuche über die Entwicklung des Bildverständ

nisses beim Kind, Zeitschr. f. Kinderforschung. 35. kötet, 1929. 492. lap.
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képek természete is jelentős tényező a megítélésében". Az 
egyik kép erre, a másik arra a típusra kedvezőbb.

A haladás a tartalmi leírás külső képén is konstatálható. 
Amíg a kisebb fiúk csak röviden, egy-két sorban írták le a kép 
magyarázatát, addig a nagyobbak egy egész oldalra terjedő 
szöveggel adták vissza a látottakat.

Az eredmények összefoglalása és gyakorlati pedagógiai
értékelése.

1. A fiúk a képeken ábrázolt cselekményt összefogóan, tel
jes egészében átlagosan a 13— 14. életévükben kezdik helyesen 
felfogni. Eddig inkább a cselekvés helye, az egyes alakok kü- 
lön-külön, az egyes részletjelenségek felfogása szerepelt.

A szemléltető oktatásnál ez a fejlődési sajátosság nagy 
fontosságú, mert azt is mutatja, hogy a 13— 14 éves kor után 
kívánhatjuk meg elsőízben valamely szemlélt kép teljes meg
értését. Addig magyarázat nélkül csak egyes alakokat, tájké
peket, részletjeleneteket szemléltethetünk. Az intelligencia- 
vizsgálatok is ugyanezt a tényt mutatják, amikor pl. Éltes10 11 a 
magyar gyermekekre összeállított tesztsorozatokban a 15 éve
seknél kívánja csak meg általánosan egy eseményt ábrázoló 
képnek teljes átfogó megértését.

2. A kép tartalmi felfogásával egyidejűleg válik a leírás is 
differenciáltabbá. Az egyéni különbségek ezen kortól (13— 14. 
életév) kezdve sokkal több irányúak és megindul a kritika és 
értékelés is.

Az értékelést a kép teljes megértése mellett az is lehe
tővé teszi, hogy a 14— 15 éves korokban az ifjú szerez már egy 
bizonyos kritikai beállítottságot is, melynek alapján mérlegeli 
az eléje tett művet. Mert miként Molnár11 megállapítja: ,,A mű
alkotások megítélését és értékelését nemcsak maga a tárgy 
szabja meg, hanem függnek ezek a szemlélő személyiség beál
lítottságától". Ez a beállítottság pedig már részben a tapaszta
lat, részben —  s ezen a korban inkább — a környezet hatása 
alatt jön létre.

3. A képek címeinek elemzéséből, a képfelfogás számára 
nyert fejlődési eredmények arra engednek következtetni, hogy 
a képek szemléltetésénél a felfogás fejlődési menetét kell kö
vetni, hogy szemléltetésünk eredményes és az életkor érdeklő
dését felkeltő legyen. A képen ábrázolt hely, az egyes alakok, 
majd a részletcselekvések megbeszélése után következik az

10 Éltes M.: A gyermeki intelligencia vizsgálata Binet— Simon és má
sok módszere nyomán. Budapest, 1914.

11 Molnár: Die Einstellung der Persönlichkeit und die Kunstbetrach
tung. Különlenyomat az „Archiv f. die gesam. Psychol.” 87, köt, 1933, 285, L
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egész képnek átfogó magyarázata s az esetleges esztétikai 
méltatása.

4. A fejlődésmenet azt tanácsolja, ami a gyakorlatban rész
ben már úgy is van, hogy a 13— 14 éves korig inkább csak egyes 
alakokat, vagy apróbb jeleneteket ábrázoló képek szolgálják a 
szemléltető oktatást s csak a felfogó képesség kifejlődésénél ad
junk nagyobb eseménytömeget, vagy nehezebb témát ábrázoló 
képet szemléletre. Sőt az egyes képek sem egyenlő nehézségüek, 
mert, amint a kísérlet mutatta, a sok cselekményt tartalmazó 
könnyebben felfogható, mint az elvontabb érzelmeket, gondola
tokat ábrázoló.

5. A képek felfogásánál a más képekkel egyező homogén 
vagy közel homogén elemek zavaró szerepet játszanak. így szük
séges, ha a képek szemléltetésénél más képekhez való hasonló
ság szembetűnő, a heterogén, elütő részletek felsorolása, hogy 
hibátlan szemléletet s így a képről helyes felfogást kapjunk.

6. Végül a képleírás az egyéniségre is erősen rávilágít s 
így használjuk fel a képleírásokat arra, hogy a nevelésnél oly 
fontos egyéni különbségeket és sajátosságokat megismerjük, 
megismerve pedig értékesítsük.

A figyelem kísérleti vizsgálata a 10—14 éves
korban.

írta: Cser Ján os.
(II. Közlemény.)

1. 4. A statisztikai m ódszer rövid ism ertetése.

Minthogy Stern3i és Garrett34 35 a statisztikai módszert kimon
dottan a lélektan szempontjából tárgyalják, másrészt igyekez
nek a matematikai nehézségeket elkerülni, legajánlatosabb a 
statisztikai eljárást az ő fejtegetéseik nyomán bemutani.

A sorozat-statisztikát (Varíatíonsstatistik) Q uetelet azzal 
alapozta meg, hogy a Gauss-féle megfigyelési hibaelméletet az 
egyénközötti (inter-individuálís) változatképződményekre (Va~ 
riantenbíldung) — közgazdasági értelemben — alkalmazta. 
Gálion és iskolája pedig szociálpszichológiai vizsgálatokra dol
gozta ki. Matematikai megalapozását Pearson  végezte el, majd 
Duncker és Betz  végeztek még idevágó kutatásokat. De Dun-

34 f_ Psych, a 234—253. és 295—316. lk.
35 Garrett: Statistics in psychology and éducation. 1926/29. Valamint 

Martin: Lehrbuch dér Anthropologie c. munkájának statisztikai fejezete 
Huth-tól, továbbá Szondi Lipót dr.: Az iskolás gyermek testi méretei. 
1929. stb.
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cker is, valamint De Vries is csak a biológiára nézve alkalmaz
ták. Betz ugyan a lélektant tartotta szem előtt, de csak a soro
zathasonlítással (korrelációval) foglalkozott. E szükségtől in
díttatva kísérli meg Stern, hogy a statisztikát a lélektan szá
mára is kidolgozza.

14. 1. A sorozatnak egy számban való kifejezése — a kö
zép — nemcsak technikai egyszerűsítések következménye. El
méleti jelentősége van, amit itt azonban nem érintünk, hanem 
utalunk Tischer fentebb említett művére, valamint a többi el
méleti statisztikus munkájára.

A közép kifejezésének három fajtája használatos: 1. szám
tani, 2. centrális közép és 3. a legnagyobb gyakoriság (modus).

141. 1. A közismert számtani közepet  megkapjuk, ha az ar
gumentumok összegét (m ) elosztjuk az esetek számával (n):

n

Á  =  számtani közép (vagy átlag), m =  az egyes eseteket jelző 
számok (legtöbbször mérések), 2  =  összege (summája), n — 
a.z esetek száma.

141. 2. A centrális közepet, vagy mediánt úgy kapjuk meg, 
hogy a nagyság szerint rendezett esetek közül a középsőt kivá
lasztjuk. Ennek az értéke a centrális átlag. Pl.:

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 eset <-----9 ----------> 5 eset

Ha a távolságok teljesen egyenlők, akkor a számtani és 
centrális közepek összeesnek. Egyébként kisebb-nagyobb elto
lódás mutatkozik, amely főleg a megvizsgált esetek számától függ.

141. 3. A legnagyobb gyakoriság , vagy modus (az angol 
mode szó) fogalmat az alábbi példából érthetjük meg leg
könnyebben:

10, ) 11, 11, | 12, 12, [ 13, 13, 13, | 14, 14, | 15

Itt 11 eset hatféleképen fordul elő és legtöbbször a 13-as. 
Ezt a leggyakrabban szereplő esetet nevezik modusnak, sűrű
ségnek, vagy legnagyobb gyakoriságnak (Dichtmittel).

14. 2. A középérték egymagában nem jellemez eléggé egy 
sort. Az alábbi példa világosan mutatja ezt:

4 5 6 7 8
2 4 6 8 10
0 3 6 9 12

Itt mind a három esetben ugyanaz a középérték: 6 s mégis 
azonnal szembeötlík a sorok nagymértékű eltérése (analitikusan
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ábrázolva három eltérő hosszúságú és hajlásszögű egyenes, 
amelyeknek közös metszőpontjuk van). A sorozatban még há
rom fontos mozzanat van, amely a statisztikai feldolgozás során 
felvetődik: a ranghely, az eltérés (mértékszám) és a gyakori
ság, ami általában az esetek variabilitásával függ össze.

142. 1. A legegyszerűbb és ezért leggyakrabban alkalma
zott sorozatalkotás: a rangsorképzés (rangsorolás). Ha az ar
gumentumokat jelző számokat a legkisebbtől kezdve nagyság 
szerint sorakoztatjuk és sorszámmal megjelöljük, akkor minden 
változat (eset, variáns) megkapja a maga rangszámát. Annyi 
rangszám lesz a sorban, ahány teljesítményérték előfordul, de 
sorszámban annyi, ahány eset van a sorozatban. Ha több 
egyenlő eset fordul elő, akkor a középsőnek vesszük a rang
számát. így pl.: egy próba megoldásánál 10 a megvizsgált egyé
nek száma és háromféle teljesítményérték (I—II—III) for
dul elő:

II. III.
7 8 9 10

6.5 10

akkor: 2, 6.5 és 10 mint a sorszámok középső helyei adják a 
rangszámot.

Egészen más azonban a rangszám jelentése olyan sorban, 
ahol 10 és olyan sorban, ahol 20 az esetek száma. E nehézségek 
kiküszöbölésére használják az úgynevezett relatív rangszámot 
(szemben a bemutatott abszolút rangszámmal),30 ezt úgy kap
juk meg, hogy az esetek számát 100-ra vonatkoztatjuk. Abban 
a sorban tehát, ahol 10 az esetek száma, a 2-es rangszám 20- 
nak felel meg, ahol pedig 20, ott a 2-est 10-es relatív rangszám
mal fejezzük ki. Képlete:

abszolút rangszám'XlOO . . .  ^-------------- j—5—; ------- =  relatív rangszam
esetek szama

A relatív rangszámok alkalmazása lehetővé teszi, hogy kü
lönféle vizsgálatok eredményeit hozzávetőleg összehasonlítsuk.

142. 2. A sorozat arra is alkalmas, hogy szakaszokra bont
suk, amennyiben az átlagok egyik fajtáját, a centrális átlagot, 
vagy közepet (1. feljebb 23. lap) közvetlenül megadja. Ez az 
érték a sorbaállított esetek közül a középsőhöz kapcsolt rang
számmal azonos. Ezenkívül a sor még akárhány szakaszra oszt
ható (általában 4 vagy 10 a szokásos).

Gálion  a féltávolságokat ismét megfelezte, s így a rang
sort négy szakaszra osztotta, amely 5 pontot nyújtott a variá-

38 Az irodalomban néha épen fordítva alkalmazzák az elnevezést.
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ciós öv szélességének kifejezésére. Ezt negyedes eltérésnek  
(quartil deviation) nevezte el, jele Q.

A rangszámok ugyan megadják azt, hogy a sorozat egyes 
tagjai mely tájékra esnek, azaz mely más tagok közé, de a tá
volságokat nem fejezik ki mennyiségileg. Erre szolgál az elté
rés vagy szóródás számítása. Erre is több mód használatos,

142. 3, Az átlagos eltérés  az egyes értékek középtől való 
eltérésének számtani átlaga, jele: s. Az alábbi példa37 megköny- 
nyítí a megértést.

Tegyük fel, hogy két hasonló vizsgálat 11 kísérleti szemé-
végezve az alábbi eredményt nyújtja:

/. II, le Ile l é He’
62 62 13 13 169 169
66 63 9 12 81 144
71 64 4 9 16 81
73 68 2 7 4 49
74 73 1 2 1 4
76 78 1 3 1 9
77 80 2 5 4 25
78 82 3 7 9 49
80 84 5 9 25 81
82 85 7 10 49 100
86 86 11 11 121 121

825:11 825:11 58:11 88:11 480:11 832:11
75 75 5.27 8 =43.6 =75.6

Y 43.6 =  6.6. 75.6 =  8.7

Mindkét esetben ugyanaz az alsó határ (62), felső határ 
(86) és a számtani közép (75), mégis nagy eltérés van a két 
sor között. Az első esetben inkább a közép körül helyezked
nek el az értékek, a másodikban kevésbbé, Ha kiszámítjuk min
den egyes esetnek a középtől való eltérését (le, He) és össze
gezés után (58, 89) elosztjuk az esetek számával (11), egy 
számban tudjuk kifejezni a két sor ebbeli természetét. Az I. 
átlagos eltérése e =  5.27, a II-iké =  8. Képlete:

e 2  ( e  X  m )

n > ahol e a középtől való eltérés,
m a hozzátartozó gyakoriság, 
n a csoport tagjainak száma.

142. 4. Az állandó eltérés: o kiszámítása hasonló, de bo
nyolultabb. Az átlagtól mutatkozó egyes eltéréseket az össze

37 Huth: Exakte Persönlichkeitsforschung. 162. 1. módosítva.
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adás előtt külön-külön négyzetre emeljük, csak aztán összegez
zük, majd az esetek számával elosztjuk és a hányadosból négy
zetgyököt vonunk. A fenti példa ezt is bemutatja, az le2 és He2 
oszlopok az egyes eltérések négyzetei. Képlete:

a — [ 2  (e2 X  m)
n

Az eltérést is kifejezhetjük relatív számmal. (L. feldolgozás.)
Elméletileg megokolt különbség a kettő között nincsen. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy ez utóbbi az esetek kisebb szá
mánál is állandósul, innen a neve. Kiszámítása azonban oly 
hosszadalmas, hogy a nagy számokkal dolgozó intézetek kény
telenek az előbbi eljárást alkalmazni, mert összehasonlíthatat
lanul gyorsabban megy. Újabban igen sokan hamisnak tartják 
a o-eljárás eredményeit,38 mert a négyzetreemelés miatt épen 
a ritkán előforduló szélső értékekre érzékeny és így indoko
latlanul széthúzza az esetek övét,

A két érték, átlagos és állandó eltérés, normális megoszlás
nál, amely tehát a Gauss-féle hibatörvénynek megfelel, úgy vi- 
szonylik egymáshoz (megközelítőleg), mint \2 • f a  =  1.4142: 
1.7725, amely szerint £ =  0.8 a és a — 1.25 s ,39

14. 3. A variabilitás mértékének elméleti jelentősége is 
van, amennyiben a szélesség növekedéséből új tényezők vagy 
jelenség hatására következtethetünk. Igazi alkalmazást azonban 
az ú. n. értékelő táblázatok készítésénél nyer, amelyeket abból 
a célból állítunk össze, hogy az egyeseknek a csoportbeli helyét 
megjelöljük. Ezt a fentebbi szóródás-jelölések közül szemléle
tesen legközvetlenebbül a relatív rangsor példáján értjük meg. 
Az esetek 100-ra vagy 1000-re vonatkoztatott számát úgy kell 
elképzelnünk, hogy ez a sor képviseli — feltételesen — az egy 
bizonyos csoportba tartozó összes egyéneket — pl. a 10 éves 
magyar fiúgyermekeket — , ahol pl. a 20-ik vagy 200-dik rang
szám (a gyengéktől kezdve, noha általában fordítva szoktak 
kiindulni) egyötödében van a csoportnak. Az egyes jellemzé
sénél, ahol inkább az egyesnek a csoportban elfoglalt helye, 
mint a szomszédoktól való távolsága a fontos, igen használha
tónak bízonvul, különösen, ha még az esetek gyakoriságát is 
belevonjuk. Ez azonban már más eljárás, amelyről még alább 
szólunk (27. lap). A rangsor egyszerű felosztása tulajdonképen 
a negyedes eltérés  is, amelyre már szintén kitértünk.

143. 1, Az átlagos és állandó eltérésből már bonyolultabb

38 F. Lenz: Archiv für Rassen u. Gesellschaftsbiologie. 1924. 15. k. 
398. 1. idézve Huth után.

39 Martin: Lehrbuch der Anthropologie. Statistische Methoden c. fe
jezet. A. Huth-tói.
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az értékelő táblázat kiszámítása. Az átlagos eltérés azt jelenti, 
hogy a középtől eltérő összes esetek átlagát vesszük. Tehát, 
ha az átlaghoz a kétszeres eltérést felfelé és lefelé hozzáadjuk, 
megkapjuk a variabilitás szélességét. A fentebbi két példán 
(25. lap) az alábbi módon számítjuk ki:

/. II.
5. Á---2 £ 63.4 59

I £ =  5.3 4. A--- £ = 69.7 67
II £ =  8 3. A £ = 75 75

2. Á +  £ = 80.3 83
1. Á-j-2 £ = 85.6 91

Amint látjuk, az I. sorozat a valóságos határok között jelöl 
ki pontokat, amelyeket osztályzatokkal láthatunk el. A második 
sorozat határai már kívül esnek a valóságban nyert adatokon, 
igazolván azt az aggodalmat, amelyet az eltérések ilyen módon 
való kiszámításával szemben már többen hangoztattak, t. i., 
hogy önkényesen megváltoztatja a valóságot, ami különösen 
aszimmetrikus sorozatoknál eredményez nagy eltéréseket.

Az ötös beosztáson kívül újabban a 100-as értékelést is 
kezdik alkalmazni (ami összefügg a relatív rangsorokkal és el
térésekkel) és ezt százaléknak nevezzük. Tehát:

Á—2 e =  0%
Á— s “  25%
A £ -  50%
Á +  e =  75%
Á + 2 e =  100%

A 0— 100-ig terjedő sort tíz szakaszra szokták felosztani, 
amely 11 pontot eredményez, tehát ismét páratlan számot. A 
páratlan számhoz való ragaszkodásnak az osztályozásban nagy 
jelentősége van, mert a többség a középen helyezkedik el 
(átlag). (E szempontból helytelen a középiskoláinkban haszná
latos négyfokú osztályozás.)

143. 2. A grafikai ábrázolásnak két alapformája van: 1. 
gyakorisági görbe, 2. rangsorgörbe (ogive).

Az elsővel itt nem foglalkozunk, hanem kiváló gyakorlati 
alkalmazhatóságánál fogva a rangsorgörbét ismertetjük, annál 
is inkább, mert az alább következő vizsgálatokat ezzel az e ljá 
rással dolgoztuk fel.

A rangsorgörbét Calton  vezette be a statisztikába és leg
utóbb Lipmann40 tárgyalta a lélektan szempontjából,

A rangsorgörbe lehet abszolút és százalékos a szerint, 
hogy abszolút vagy relatív rangszámokból szerkesztjük meg.

40 Lipmann: Abzáhlende Methoden. 1921.
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Lényege az, hogy egy vonallal ábrázoljuk a rangszámokat és 
a hozzájuk tartozó teljesítményeket, amelyekben az eltérések 
természetszerűleg bennefoglaltatnak.

A rangsorgörbét a következőképen szerkesztjük:
A relatív — 100-ra átszámított — rangszámokat millimé

terpapiroson rámérjük a vízszintes tengelyere (abszcisszára), 
a teljesítmények értékét pedig a függőleges tengelyre (ordiná
tára). A metszéspontok összekötése eredményezi a rangsor
görbét. A középső 50-es ordinátához tartozó teljesítményérték 
adja a centrális közepet, s minden 10-ik milliméter egy-egy 
osztályzatfokot, és így egyúttal azonnal megkapjuk az értékelő
táblázatot is.

Gyakorlati kivitele egészen egyszerű. Tegyük fel, hogy a 
figyelem vizsgálatánál 170 fiú esik a 10-ik korosztályba. (A 
szélekre jutó, erősen kiugró néhány esetet elhagyjuk.) A 170 
adatot nagyság szerint rendezzük a legkisebbtől kezdve és 10 
egyenlő csoportba osztjuk (ha a szám 10-el nem osztható, a 
két szélére kerül a maradék), s így példánkban minden cso
portba 17 kerül. Ezután minden csoport középső tagjának 
értékét (ez esetben minden 9-ikét) rávezetjük az 5-ös ordiná- 
tákra(5, 15, 25 stb.), amely a 10 milliméteres szakaszoknak a 
közepén áll. A kapott pontokkal készen is van a rangsorgörbe, 
amely közvetlenül megadja a centrális közepet, a valóságos 
eltéréseket és az értékelő-táblát, a nélkül, hogy számolást vé
geztünk volna. (Ezért nevezi Lipmann ez eljárást találóan 
„számláló-eljárásnak".) Ha meggondoljuk, hogy a „számoló
éi járásnál" a 170 adatot össze kellett volna adnunk, 170-el el
osztanunk, a nyert középtől 170 kivonással az eltéréseket ki
számítanunk, e különbségeket összeadva ismét elosztanunk 
(állandó eltérésnél előbb mindent négyzetre emelnünk!) s csak 
azután tudtuk volna szorzással és osztással az értékelő táblá
zatot összeállítani (az ú. n. másodlagos megoszlási táblázatok 
alkalmazása sem jelent sokkal nagyobb egyszerűsítést, a rész
letátlagok miatt), könnyű belátnunk a rangsorgörbe szerkesz
tésének óriási előnyét a számoló eljárásokkal szemben. Ezek 
az előnyök a következők:

1. adatai világosak, szemléletesek;
2. minden számítási önkény nélkül készülnek, tehát inkább 

megfelelnek a valóságnak;
3. feleslegessé teszik a hosszadalmas és bonyolult számí

tásokat.41
Az alábbi feldolgozásokban —• az állandó eltérést kivéve 

-— mindegyik eljárást alkalmaztuk,
A variációs mezőnek ilyen fokozatra való levetítése egysé

41 V. ö. Dr. Ed. Claparède: Comment diagnostiquer les aptitudes chez 
les écoliers. 63, 1. skk.
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gessé teszi az értékelést és lehetőséget nyújt a különféle vizs
gálatok egybevetésére. Ennek különös jelentősége az ú. rí. 
profilábrázolásokban van,42

14. 4. Sorozathasonlítással (korrelációszámítással) e mun
kában, minthogy lényeges szerep nem jutott neki, nem foglal
kozunk.

2. A  kísérlet,

2. 1, A figyelem próbavizsgálatáról általában.

21. 1. A figyelem mibenléte és a lelki jelenségek sorában 
való elhelyezése bennünket itt nem érdekel. Errevonatkozólag 
gazdag anyagot és használható irodalmat nyújt Hans Henning 
„Die Untersuchung der Aufmerksamkeit“,1 valamint H. Piéron 
„L'attention''* 1 2 c, tanulmánya. Henning a figyelem próbavizs
gálatának is számos módját leírja. A próbák közül túlnyomó- 
részt a Bourdon-félét, valamint az ebből keletkezett többi át
húzás-próbát (több mint negyvenet) részletesen ismerteti. A 
Stern— W iegmann-féle „Próba-gyűjtemény”3 ezenkívül még több 
különféle, számszerint 13, próbát tartalmaz, közöttük kettő 
számolási feladatokból áll. Kraepelin  egyjegyű számok huzamos 
összeadásával tette próbára a szellemi munkateljesítő-képessé- 
get, amelynek egyik legfontosabb tényezője kétségkívül a fi
gyelem.

Az alábbi próba szintén egyszerű számolási feladatokból 
áll. Ügy látszik, hogy a figyelem már eddig megállapított mint
egy tizenöt sajátsága közül4 a koncentráció tartósságáról (tena- 
citás) nyújt képet a vizsgálónak. Vitán felül áll, hogy tiszta 
általános lélektani szempontból az lenne kívánatos, hogy min
den jelenséget a lehetőséghez mérten a maga tisztaságában 
vizsgáljunk meg.5 Itt azonban nehézségre bukkanunk: a lélek
tannak már fentebb említett rendezetlensége a figyelemmel, 
mint központi lélektani problémával kapcsolatban fokozott 
mértékben mutatkozik.6

De összehasonlító-lélektani szempontból is megnehezül a 
helyzet, mert ezzel csak a figyelem vizsgálatához 15 vagy még 
több kísérletet kellene megejtenünk, s ha csak hat vagy hét

42 Rossolimo: Das psychologische Profil. 1926.
1 E. Abderhalden: Methoden der reinen Psychologie. 593, 1, 1925. — 

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. VI. A. 1920.
2 H. Piéron: L ’attention. JPs. 28, 1931.
3 Stern— Wiegmann: Methodensammlung etc. 1926,
4 H. Henning: i. m. 596. 1.
5 E nézetnek Meumann is kifejezést ad. Vorlesungen zur Einführung 

in die experimentelle Pädagogik u. ihre psychologischen Grundlagen. 3. k. 
23. 1 19142. Részletes irodalom.

6 Kornis: „ . . .  nehéz, sokszor lehetetlen a tudat egységes mozzanatait 
elszigetelten változtatni.“ A lelki élet I. 119. 1.
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alapvető lelki működést (funkciót) tartanánk szükségesnek 
egy-egy személyiség kielégítő vizsgálatához, 100 körül mozogna 
az elégséges próbák száma. Ez, a mellett, hogy gyakorlatilag 
alig vihető ki, nem. mindig vezet kellő eredményre. Különösen 
nem, ha túlságosan csak az elemi jelenségekre szorítkozik.7

21. 2. A jó próbával szemben Stern az alábbi követelmé
nyeket állítja fel:

1. Tünetértéke (Symptomwert) legyen nagy, azaz adjon 
lehetőleg egyértelmű jegyet a kísérleti személy megvizsgálandó 
lelki természetéről.

2. Tünetértéke legyen széles, azaz a vizsgálandó tulaj
donság nagy hányadára vonatkozzék, hogy a tulajdonság teljes 
jellemzése lehető kevés számú próbával történhessék meg.

3. Tegye lehetővé, hogy a kísérleti személyt helytálló cso
portosításba vagy rangsorba biztosan beilleszthessük.

4. Legyen könnyen alkalm azható, tehát kerülje a kísérleti 
személy nagy megterhelését, valamint érzékeny és nehezen 
hordozható készülékek és hasonlók használatát.

5. Legyen szélesen alkalm azható, azaz viszonylag össze
hasonlítható feltételek mellett sok és sokféle személyen és 
személycsoporton legyen végrehajtható.8

E követelmények 2. pontja felel a fenti kívánalomra, hogy 
t. i. a jelenséget elszigetelten vizsgáljuk, és alátámasztja azokat 
a törekvéseket, amelyek a próbák nagy számának alkalmazását 
ellenzik.

21. 3, Mint minden próbával, az alábbival szemben is jo
gosult annak a megvizsgálása, hogy mennyiben felel meg a 
próba ama logikai előfeltételének, mely szerint valóban azt 
mérí-e, amit várunk tőle,9 ebben az esetben a figyelmet, ille
tőleg annak valamelyik sajátságát.

A figyelemnek és a szellemi munkateljesítő képességnek a 
kapcsolatát — azaz a tapasztalat számára hozzáférhető tünet 
lélektanilag jellemző értékét — Ernst Meumann világítja meg 
legnyilvánvalóbban, aki C laparède-dél és Kraepelin-nel a szel
lemi munka sokat tárgyalt kérdésének úttörő munkása volt.10 
Megállapítja, hogy a testi és szellemi munka között nem lehet 
éles határvonalat húzni, csakis egyiknek vagy másiknak a túl- 
nyomóságáról beszélhetünk. Fiziológiailag tekintve a testi 
munka lényegében motorikus, a szellemi munka szenzoríkus. 
Ezért sorolja az ilyen vizsgálatokat a pszichofizika körébe.

7 V. ö. Stern: Difi, Psych. 90. 1,, ahol Toulouse-n&k Zolán és Poín- 
carén végzett ilynemű kísérletei sikertelenségét említi.

8 Stern: i. m. 106. 1.
9 U, o. 87. 1.
10 Meumann: í. m., továbbá Claparède: Gyermekpszichológia és kísér

leti pedagógia (ford, Weszely Ö.). Kraepelin: Die Arbeitskurve, Phil. 
Stud, 1902.
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A munka mérésénél szerinte szükségünk van:
1. a munkasiker számszerű kifejezésére;
2. a munka feltételeinek mérésére;
3. annak számszerű kifejezésére, hogy a munkasiker mi

ként függ a munka feltételeitől.
A testi munkateljesítmény mérése is sok nehézségbe ütkö

zik — mondja — az életfolyamatok bonyolultsága miatt. Foko
zottabb mértékben találunk nehézségre a szellemi munkatelje
sítmény mérésekor. Ez főleg azzal magyarázható, hogy:

1. nem tudjuk biztosan és egyszerűen megállapítani: mi a 
lelki energia és szellemi munka;

2. nincsen kifogástalan mértékünk a lelki tevékenységek 
intenzitásának mérésére.

A szellemi munkánál felhasznált lelki energia szubjektíve 
nagyon világosan jelenik meg tudatunkban, mégis igen nehéz 
megállapítanunk, hogy miben áll.

Könnyen feltehető, hogy a lelki energia: akaratenergia és 
így a szellemi energia felhasználását egy bizonyos munkához 
szükséges akarat mérésével végezhetnék el. Csakhogy az akarat 
a legbonyolultabb lelki jelenségek közé tartozik, úgyhogy egy 
olyan részletmozzanatot kell keresnünk, amely a legnagyobb 
mértékben kapcsolatos valamely cselekvés munkasikerével. 
Valószínű, hogy ez a figyelem d1

E meggondolások alapján talán helytálló az az állítás, hogy 
a szellemi munkateljesítmény vizsgálata valóban a figyelem egyik 
legfontosabb mozzanatának, a koncentráció tartósságának meg
ismeréséhez visz bennünket közelebb, és így az alábbi próba 
joggal tarthat számot a fígyelempróba elnevezésre.

21. 4. A próbavízsgálatnak a lelki megismerés többi mód
jához való viszonyáról Stern a következőket mondja:

,,A próba csak egy és nem a  formája a lelki egyéniség- 
vizsgálatnak, Mindenekelőtt a nem-kísérleti megfigyelés mód
szerét nem teszi feleslegessé; kiegészíti azt, amint az is kiegé
szíti emezt; a próbavizsgálat eredményének biztosítása és bő
vítése érdekében egyenesen rászorul a megfigyelésre, s vele 
szemben sok esetben háttérben kell maradnia. A tiszta próba- 
vizsgálat csak a „pszíchográfiaí minimum“; kisegítő eszközül 
szolgál ott, ahol az idő hiánya vagy más körülmények miatt a 
kiegészítő módszerek alkalmazására nincs módunk és előmun
kálatul szolgál arra, hogy egy nagyobb tömegből kikeressük 
azokat az egyéniségeket, akik aztán egy pontosabb pszicho- 
gráfíai vizsgálódás számára figyelembe jöhetnek.“11 12

11 Meumann: í. m. III. köt. 28. I.
12 Diff. Psych. 105. I.
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2. 2. Eljárás.

22. 1, Révész Emil dr. tanár 1925-ben kezdte meg figye
lem-vizsgálatait a budapesti IV. kér. közs, Eötvös József-reál- 
ískola növendékein. Eljárása abból állott, hogy a kísérleti sze
mélyeknek egy megadott számhoz először 1-et, aztán 2-t, majd 
3-at kellett hozzáadniok. Minden lépés eredményét leírták és 
ezt 4—5 percen keresztül ismételték (x—|— 1 —|—2-j-3-)— 1 -j-2 —|—3 stb). 
A  végzett műveletek és az elkövetett hibák számából lehetett 
a figyelem egyéni eltéréseire következtetni. Nagy László  meg
látván az eljárás könnyű alkalmazhatóságát, átvette a gondo
latot és akként módosította, hogy percenként koppantással 
figyelmeztetvén a kísérleti személyt, megjelöltette az időnként 
elért teljesítmény-nagyságot. Értékelése a Ranschburg-képlet 
alapján történt, mégpedig százalékos formában. Főleg az ered
mény jóságát és a percenkénti ingadozást vette alapul az egyén 
megítélésénél, azonban nem tömegvízsgálatok statisztikája, ha
nem gyakorlati tapasztalatai alapján.

1931 tavaszán, mikor intézetünk a próbák „hitelesítését” 
(standardizálás, eíchen) vette munkatervébe, elsőül e Révész  
E.—N agy-féle számsorpróbával kezdte meg vizsgálatait. Az 
egységesség érdekében mindenütt háromjegyű számmal (105- 
tel) kezdettük a számolást, ami addig nem volt határozottan 
megszabva és áz időtartamot 10 percben állapítottuk meg. A 
vizsgálat egyben a fáradás kérdéséhez is kívánt adatot szolgál
tatni s így a 10 perces kísérletet kétszer végeztük el: először 
reggel 8 órakor, másodszor 12 órakor. Az alábbi eredmény a 
reggeli vizsgálat feldolgozása. A fáradásra vonatkozó adato
kat később kívánjuk közzétenni.

A próbának igen nagy előnye, hogy mint tömegvizsgálat is, 
minden nehézség nélkül elvégezhető. Az egyéni vizsgálat ered
ményével szemben legfeljebb a versengés — e próbánál csekély 
— hatása okozhat némi eltolódást.

22. 2. A k í s é r l e t  k i v i t e l e .  — Kockás ívpapirost 
hosszában négyfelé vágtunk; erre a gyerekeknek hosszában, 
felülről-lefelé kellett írniok a számsort. Minden gyermek felírta 
adatait (név, iskola, osztály, kelet, óra, alája a születés kelte 
és apja vagy anyja foglalkozása, lásd 182. lap) a papiros felső 
szélére. Az esetleges zavaró körülményeket (benyítás, nyitott 
ablak, beszéd) a lehetőség szerint kiküszöböltük. (Ajánlatos 
tartalékceruzáról gondoskodni!)

22. 3, A p r ó b a  f e l a d á s a .  — F igyeljetek  ide! Szá
molni fogunk; szeretném  megtudni, ki milyen ügyes és pontos 
a szám olásban.13 A feladat nem nehéz, de állandóan és ponto-

13 Deuchler is szükségesének tartja az erőfeszítésre való törekvés 
bizonyos fokú felébresztését, noha a pszichológusok általában ellene vannak.

3
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B. Margit.
11 év 2 hó.
105 170
106 172
108 175 239
111 176 242 +
112 178 245
114 181
117 183—
118 186 +
120 187
123 189
124 + 192
126 193 +
129 195
130 198
131— 199
133 201 +
136 203—
137 206
139 + 207
142 209
143 212
145 213 +
148 215
149 218
151 219
154 221
155 224 +
157 + 225
160 227
161 230
163 231
164— 233
166 236
169 + 237

Líceum. í. osztály.
Apja foglalkozása: tanitó.

ö h h°/o

I, 10—0 0.—
fi. 8— 1 12.5

III. 9—0 0.—
IV. 6— 1 16.7
V. 8— 1 12.5

VI. 4— 0 0.—
VII. 4—0 0.—

VIII. 6— 1 16.7
IX. 5—0 0.—
X. 9—0 0.—

69—4 58.4

t =  65

(6.2)

té e

I. 10.— 3.8
II. 6.1 0.1

III. 9.— 2.8
IV. 4.2 2.—
V. 6.1 0.1

VI. 4.— 2.2
VII. 4.— 2.2

VIII. 4,2 2.—
IX. 5.— 1.2
X. 9.— 2.8

61.6 19.2
ingadozás: 30.7°/o

2. ábra. —  Két tanuló próbája az értékelő feldolgozással együtt. A szám
oszlop mellett levő + -ek  a perceket, a — jelek a hibákat jelölik, A római 
számok és a mellettük levő számok a percenkénti feldolgozást ábrázolják. 
A felső oszlopban vannak a percenként végzett összteljesítmények (ö), az 
elkövetett hibák száma (h), ennek a százalékértóke (h%). Az összegezés
ben a 10 perc alatt végzett: összteljesítmény (1. példán 69), hibák száma 
(4) és a százalékértékek összege (58,4), (Ennek a 10-ed részét kell ven
nünk: 5.8%), —  Az alsó oszlopban vannak a percenkénti teljesítményér
tékek. A zárjelbe tett szám a teljesítményértékek egy percre eső átlaga, 
ettől számítjuk a percenkénti eltéréseket, majd összegezve (19,2) száza
lékben fejezzük ki a teljesítményértékre (61.6) vonatkoztatott nagyságát 
(30.7%). — A mérce alkalmazása a következő: ha az írott számoszlop 
mellé tesszük, látjuk, hogy a 2. percben -az egyesek helyén 0 után 2-nek 
kellene következnie. A hibát megjelöljük. Majd megállapítjuk az utolsó he
lyes és hibás művelet közti különbséget: 1. A jelmagyarázat azt mondja, 
hogy kurzív számot kell keresnünk (a valóságban háromféle színű szám
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B . Endre. 175
178 Reál. III. osztály.

13 év 2 hó. 179+ Apja: meghalt.
105 182— ö h hVo
106 184—
108 187 I. 10— 1 10.—
111 188 II. 7— 1 14.3
112 190 III. 8—2 25.—
114 193+ IV. 7—2 28.6
117 194 V. 4—0 0.—
120— 196 VI. 6— 2 33.3
121 199 VII. 4—0 0.—
123 200 + VIII. 9— 1 11.1
126+ 202 IX. 5— 1 20.—
129— 205 X. 7—0 0.—
130 206
132 209— 67— 10 142.3
135 210
136 212 í = 57
138 215
141 + 216 (4.9)
143— 218+
146 221 té e
149— 222
150 224 i. 8.1 3.2
152 227 i i . 5.1 0.2
155 230+ — i i i . 4.5 0.4
156 231 IV. 3.6 1.3
158+ 233 V. 4.— 0.9
159— 236 VI. 2.7 2,2
161 237 VII. 4.— 0.9
163— 239 VIII. 7.1 2.2
166 242 IX. 3.2 1.7
167 243 + X. 7.— 2.1
169
172 + 49.3 15.1
173 ingadozás: 30.6%

l= d ü lt
2= álló
3=vast.

1.
5
6 
8 
1 
2 
4
7
8 
0
3
4 
6 
9 
0 
2
5

. 0 
1 
3 
6
7 
9 
2
3 
5
8 
9 
1
4
5 
7 
0

van). Most a hibás műveletet vesszük kiindulásnak és így keresünk egy 
kurzív 1-est. Ez a másik mércén van. Most tehát a második mércét tesz- 
szük oda s. i. t.

san kell dolgoznotok. F elírok egy számot a táblára  — 100 — . 
Adjunk hozzá 1-et! — 101. írjuk a lá ja! Most adjunk hozzá 
2-őt! — 103. Most pedig 3-at! —  106. Megint adjunk hozzá 
1-et — 107, aztán 2-őt — 109, m ajd 3-at — 112 (közben a szá
mokat egymás alá írjuk, esetleg még egy sorozaton keresztül). 
K i vett valami ism étlődést észre? Ha a hozzáadott szám okat k i
csiben közbeírjuk, azt látjuk, hogy először 1-et adtunk hozzá, 
aztán 2-őt, m ajd 3-at, aztán újból 1-et stb. Ki tudja a sort to
vábbfolytatni? Néhány gyermek folytatja, a kísérletvezető a 
táblán írja; f ő l e g  a g y e n g é b b e k e t  k é r d e z z ü k .  Mikor

3«
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meggyőződtünk róla, hogy minden gyermek érti, következőké
pen folytatjuk. Amint látjátok, nem nehéz. Csendben dolgoz
tok majd, én időnként koppantok s azt mondom: kereszt, to
vább! E kkor mindenki egy -\--et tesz a m ellé a szám m ellé, 
ahol épen van s m egállás nélkül dolgozik tovább. így ni! (A 
táblán -j—eket írunk néhány szám mellé.) Persze most nem  
100-zal kezdünk. A kezdőszám ot m ajd felírom  (a táblát előbb 
letörüljük) s ti a  m egkezdés után szó nélkül dolgoztok. A ki e l
véti, átírja a helytelen számot. Törlőgumit nem szabad hasz
nálni! (Időveszteség.) Minden sorba írunk, ha a papiros végére 
értünk, fent, középen  folytatjuk. Mégegyszer elismételtéljük a 
feladatot, mégegyszer hangsúlyozzuk, hogy senki ne kérdezzen 
semmit s felírjuk a kezdőszámot: 105. R ajta! Majd percenként 
koppantunk és hozzátesszük: kereszt, tovább! A  10-ík perc vé
gén ugyanígy teszünk s csak néhány másodperc múlva hagyat
juk abba a munkát, hogy ha némely gyermek túlbuzgóságból 
még néhány számot hozzáír, meg tudjuk különböztetni a 10 
percen belül végzett műveletektől.14

2. 3. Értékelés.
23. 1. Az eredmények között van t i s z t a  (helyes) telje

sítmény — képletbeli jele: t; — h i b á s  teljesítmény — jele: 
h; — a kettő együtt: ö s s z e s  teljesítmény — jele: ö. — Tehát:

ö =  t-\~h
Minthogy az idő kötött (10 perc), az összteljesítmény 

száma egyénenként különböző, ezenkívül .a munka p o n t o s 
s á g a ,  azaz a hibás műveletek viszonya a műveletek összes 
számához még egy adatot nyújt, amit százalékosan fejezünk ki:

t.100 ... ím. , , ,x„. h.100— — , illetőleg ennek a kiegészítője ..—

Ezzel két adatunk van a teljesítmény ábrázolására: t e 1- 
j e s í t m é n y (terjedelem) és h i b a s z á z a l é k .

A kettőnek egy számban való ábrázolására szolgál a t e l 
j e s í t m é n y é r t é k .  Ezt megkapjuk, ha a tiszta teljesítmény 
négyzetét (t2) elosztjuk az ö s s z t e l j e s í t m é n n y e l  (1. 
6— 7. sz. 114. 1.):

Már Meumann megemlíti,15 hogy a teljesítmény terjedel
ménél sokkal jelentősebb tulajdonság: a k o n c e n t r á c i ó  i n

14 A próba ismertetése megjelent: „A Gyermek" Nagy László emlé
kére kiadott számában. 1932. Külön is.

15 Experimentelle Pädagogik. II. k. 384. 1.
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t e n z i t á s a. (Ismeretesek Newtonnak és Leibniznek errevo- 
natkozó kijelentései.) Annál meglepőbb, mondja Meumann, 
hogy a normális egyén tehetségfokának különbségeire nem bi
zonyult elég jellemzőnek ez az adat. Csak a koncentráció nagy 
intenzitásának a figyelem tartósságával és e g y e n l e t e s s é 
g é v e l  való k o m b i n á c i ó  j a döntő mozzanat a tehetség 
m é r t é k é n é l .  E  megállapítás igazolja ama törekvésünket, 
hogy a már említett két adaton kívül a teljesítmény i n g a d o 
z á s á t  is valamikép ábrázolni kívántuk. Erre adott támpontot 
a műveletek mennyiségének percenkénti megjelölése. A 10 perc 
alatt végzett műveletek számát 10-zel elosztván, megkaptuk a 
műveletek egy percre eső átlagszámát. Ehhez az átlagszámhoz 
mérve megállapítottuk a percenkénti valóságos teljesítmények 
e l t é r é s é t  és ezeknek is kiszámítottuk az átlagát (1. fentebb 
id. hely), miáltal a teljesítménynek egy harmadik mozzanatát 
jelöltük meg: az i n g a d o z á s t .  (Fentebb példán szemlélhetjük, 
182. lap.) A három tényezőnek a kifejezése nyereséget jelent a 
figyelem megismerése szempontjából, de egyúttal nehézséget 
az e g y é n  megítélésében. Ezért már a percenkénti teljesít
ményeket is az új képlettel nyert egyetlen számmal fejeztük 
ki, A figyelem ingadozása ugyanis nemcsak az összteljesítmény 
változásában, hanem a m i n ő s é g  ingadozásában is mutat
kozik. A fenti két példán a számításokat bemutatjuk.

A tömegben végzett figyelempróbák feldolgozásában a leg
nagyobb nehézséget rendszerint az okozza, hogy az értékelőnek 
ugyanúgy el kell végeznie a feladatokat, mint a kísérleti sze
mélynek. Ennek a megkönnyítésére különféle eljárásokat eszel
tek ki. Ilyenek a Sourdon-próbáknál az ú. n. rosták és hátlap
nyomások indigóval (Bálint), vagy az áthúzandó egységek 
soronkénti megszámlálása (Rupp— W indmöller). A mi pró
bánkra Révész Emil dr. kezdeményezésére W eidinger György 
dr., intézetünk volt munkatársa szerkesztett ellenőrző-mércét 
(1. 2. ábra), amely megkönnyíti és meg is gyorsítja az érté
kelés hosszadalmas munkáját. 2

2. 4. Csoportosítás.

Megvizsgáltunk 710 fiút, 789 leányt, összesen 1499 gyer
meket a népiskola IV—VIII., a polgári- és középiskola I— IV, 
osztályaiban, akiknek a kora túlnyomórészt a 10— 14. életévre 
esik. Az 1499 gyermek öt korcsoportra oszlik meg, átlagban 
tehát egyre esik 299, nemek szerint pedig 149.

Két főkérdés érdekelt bennünket:
1. a figyelem fejlődése nem és kor szerint;
2. az egyeseknek a megoszlása egy-egy csoporton belül az 

egyén értékelése céljából.
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A fejlődést két tényező befolyásolja: az öröklés és a 
környezet.

Az öröklés kérdésével, sajnos, nem foglalkozhattunk. Eb
ben nemcsak az akadályozott meg bennünket, hogy az elődökre 
vonatkozó ismeretek összegyűjtésére nem volt lehetőségünk 
(testi, lelki fogyatékosság illetőleg kiválóság, faji eredet stb.), 
hanem a vizsgálatok viszonylag csekély száma is. Száznál ke
vesebb esetből aligha szabad meszebbmenő következtetéseket 
vonnunk, pedig a további elosztás jóval kisebb számú csopor
tokat eredményezett volna,

24. 1. A fejlődés legtermészetesebb taglalásának alapja 
az idő,16 Egyelőre legmegfelelőbbnek látszik, ha egyéves sza
kaszokat veszünk fel, noha újabban már két, három, sőt négy 
esztendőt is egybe szoktak venni, amelyek szorosabb összetar
tozást mutatnak. A Stern-féle intelligencia-hányados szintén az 
éves életkorokat veszi alapul.

A korcsoportokat legmegfelelőbben úgy alakíthatjuk meg, 
ha az egész évtől a visszafelé és előre terjedő fél-fél évet szá
mítjuk az illető kornak, tehát 10 évesnek számít az a gyermek, 
akinek az életkora 9 év 7 hó és 10 év 6 hő közé esik, 11-nek 
az, akinek a kora 10 év 7 hó és 11 év 6 hó közé esik, s. í. t. 
Az anyagból öt korcsoport adódott, a 10, 11, 12, 13, 14 éves 
tanulók korcsoportja. A koron belül természetesen különülnek 
el a gyermekek nemek szerint.

242. 1. A környezet hatásának leghatározottabban a terv
szerű ráhatásban kell mutatkoznia: ez az iskolai nevelés. Ezért 
a csoportba foglalás második szempontja az iskolai végzettség. 
Minthogy iskolarendszerünkben az osztályok az életkorokkal 
párhuzamosan haladnak, szintben annyi osztálycsoport van, 
ahány korcsoport: a népiskola IV—VIII. osztályai, valamint a 
polgári- és középiskola I— IV . osztályai, amelyek a népiskola 
IV. osztályát kivéve, egybeesnek. Köztudomású, hogy a kor- és 
osztálycsoporí tagjai nem ugyanazok, az eltérés természetére 
alább rámutatunk (189. lap).

Az iskola hatásának kimutatására alkalmas mód az iskola
fajták szerint való feldolgozás. Ehhez azonban kevés az esetek 
száma és így az eredmények nem teljesen megbízhatók, A vá
rosban való fekvés már inkább a családi környezet hatására 
enged meg következtetéseket, de a kis létszám itt is óvatos
ságra int,

242. 2, A családnak mint környezetnek a szerepét csak 
bizonytalan alapon ragadhattuk meg, Gazdasági és műveltség
beli tényezők egyaránt jelentősek itt. Minthogy errevonatko- 
zólag csak egy adat, a szülő foglalkozása állott rendelkezésre, 
e szempontból két csoportba osztottuk az anyagot: t a n u l t  és 
n e m  t a n u l t  szülőjű gyermekek csoportjára, amit az iskola

16 V. ö. Panler: Bevezetés a filozófiába. 1933'1 162. 1.
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fajtával kombináltunk. Csak a teljesítm ényérték  alapján fel
dolgozott eredményeket közöljük,

A legtöbb esetben kétféle középértéket számítottunk: a 
számtani és centrális (sorozat-) közepet, az eredményeket 
azonban mind a számtani közepek alapján ábrázoltuk, noha a 
legtöbb esetben igen csekély eltérés mutatkozott.

Eltérést (szóródást) számítottunk nemeken belül, k o -
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i o n k é n t  és o s z t á l y o n k é n t .  Itt az osztályok szóró
dása tulajdonképen felesleges, mert a két csoportosítás csekély 
eltérést mutat. Mindkettőt az ismertetett rangsorgörbe szer
kesztéssel dolgoztuk fel. A figyelem ingadozását á t l a g o s  
e l t é r é s s e l  az összehasonlíthatóság érdekében százaléko
san, azaz relatíve fejeztük ki, és ezekből ismét rangsorgörbéket 
illetőleg értékelő táblázatokat szerkesztettünk.
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2. 5, Következtetések.

25, 1. A 3, ábrán a 10 perces munka görbéi láthatók ne
mek szerint különválasztva a kor- és osztálycsoportokban, A 
felső vonalak az összteljesítmény, az alsók a hozzátartozó hiba
százalék ingadozásait mutatják (ez utóbbi tízszeres nagyítás
ban), Általában az ötödik percig esnek az összteljesítmények 
vonalai, a híbaszázaléké pedig emelkednek. Ebből arra követ
keztethetünk, hogy a teljesítmény, illetőleg figyelem főleg az 
első öt percben fokozatosan rosszabbodik. (A görbék szeszé
lyessége arra vezethető vissza, hogy a többféle munkatípus 
együttvan a csoportban;17 ezeknek az osztályozásával nem fog
lalkoztunk.)

A figyelem percenkénti ingadozásainak átlagát az V. elemi 
—  I, középiskolai leányosztály-csoportban a teljesítményér
tékre nézve is kidolgoztuk, (Ez úgy történik, hogy összeadjuk 
az összes első percben elért teljesítményértéket és elosztjuk az 
esetek számával, azután a második percben elérteket adjuk 
össze s osztjuk el stb.) A teljesítményértékből szerkesztett 
munkagörbe sokkal e g y e n l e t e s e b b ,  mint a már említett 
két görbe. Az alábbi táblázat szemlélteti ezt:

P e r c e k 1’. 2’. 3'. 4’- 5’. 6’. 7’. 8'. 9’. 10’.

Összteljesítmény . • 9.64 8.35 8.37 7-57 7.74 6.60 7.17 7.15 7.05 7.72
Teljesítményérték . . 7.64 5.52 6.35 6.07 6.14 6.00 6.01 6.05 5.69 5.80
Hibaszázalék . • - 5.09 10.39 10.92 12.48 12.75 14.03 12-98 11.50 11.23 11 56

Annyiban megegyezik az előzőkkel, hogy az első percben 
a legnagyobb az átlagos teljesítményérték. Egyébként a máso
dik percben a legkisebb, azután azonban egészen a kilencedik 
percig csak keveset ingadozik s csak a végén süllyed ismét. 
Valószínű, hogy a többi csoportban másként viselkedik, mint
hogy azonban ez bennünket közelebbről nem érdekelt, a fel
dolgozást elhagytuk,

25. 2, A fiúk-lányok egyesített teljesítményérték grafikon
ján (1. 4, ábra) a kor- és osztálycsoportoik vonala csaknem pár
huzamosan fut, de a csekély eltérés, valamint az összteljesít
mény- és hibaszázalók vonalak tendenciái megegyeznek a logi
kai emlékezet vizsgálatánál észlelt jelenségekkel. A z  o s z 
t á l y g ö r b e  á l t a l á b a n  m e r e d e k e b b ,  vagyis az is
kola rostáló hatása itt is mutatkozik, A gyengébbek lemarad
nak, tehát az alacsonyabb iskolai osztályok átlagértékét süly-

17 V. ö, Kraepelin és Meumann megállapításaival; í. művek.
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együtt fiúk leányok
4. ábra. — Az összteljesítmény (felső vonalpár), teljesítményérték (középső 
vonalpár) és hibaszázalék (alsó vonalpár) átlagai korok (folytonos vonal) 

és osztályok (szaggatott vonal) szerint,

lyesztik, illetőleg a magasabb osztályokból való hiányzásukkal 
emezekét nem rontják,18

Az iskola hatására vall az is, hogy a 14. évben mindkét 
nem figyelmének fejlődése a korban erősen megtorpan, az osz

18 V. ö. Szerző: Az emlékezet terjedelmének és minőségének vizsgá
lata a 9— 14 éves korban a Ranschburg—Nagy-féle szópár eljárással. 1932. 
Ped. Szem. külön is.
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tályvonalak azonban minden törés nélkül tovább emelkednek. 
Erre a körülményre nehéz magyarázó feltevést megfogalmaz
nunk, mert a következő év korcsoportja hiányzik. Valószínű, 
hogy a középiskolák IV. osztálya végén alkalmazott szigorúbb 
osztályozásnak is szerepe van benne,

A figyelem ingadozása (1. 194—5. 1.) a teljesítményérték 
változásaival erős sorozathasonlóságra (korrelációra) enged 
következtetni, A vonal általában esik, de a 14. évben ismét 
emelkedik, azaz ebben a korban növekszik a figyelmetlenség.

E tünetek egyeznek O. K r o h  megállapításaival. „Épen a 
teljesítmények területén találkozunk azzal a ténnyel, amely a 
jószemű tanító előtt már régen ismeretes. Leányoknál és fiúk
nál a 7—8. iskolaévben, vagy a továbbképző iskolák első évei
ben nem ritkán visszaesés mutatkozik a teljesítményben, amit 
nem mindig írhatunk a szorgalom és törekvés csökkenésének 
szám lá jára ... Ők maguk is szenvednek s z ó r a k o z o t t s á 
g u k  é s f i g y e l m e t l e n s é g ü k  m i a t t .  Az egyenletes 
munkára való kedvetlenség látszik meg rajtuk.” (185. I,)19

25. 3. A n e m e k  k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g  n e m  n a g y .  
A 14. év mindkét nemnél lassúbbodást mutat, nagyobb mérték 
ben a fiúknál. Egyébként a logikai emlékezethez viszonyítva 
egyenletesebb a fejlődés. A leányok általában jobbak, de ez a 
különbség elenyészően csekély a logikai emlékezetnél mutat 
kozó eltéréshez képest. Ha az összteljesítmény- és híbaszáza- 
lék-görbéket vesszük szemügyre, feltűnik egy sokszor tapasztalt 
különbség: a f i ú k  g y o r s a b b a k ,  de  p o n t a t l a n a b 
b a k ,  m i n t  a l e á n y o k .  (Itt különösen kitűnik az általunk 
ajánlott teljesítményérték-kifejezés használhatósága, mely lehe
tővé teszi az egydimenziós összehasonlítást.) A figyelem inga
dozása nemek szerint is párhuzamos a teljesítményérték-vonal 
változásaival.

25. 4. Az iskolafajták és szülők foglalkozásának kombinált 
csoportosítását az alábbi táblázat szemlélteti.

F i ú k L e á n y o k

nép
iskola polg. reál. nép

iskola polg. líceum gimná
zium

ta
nult
nem
ta
nult

(83.6)

65.45

75-31 81.44

75.5

(73.4)

56.26

72.59 88.18

75.86

88.76

82.8962.23 | 74.2

19 Psychologie der Oberstufe, Beitrag zur Reform der Bildungsarbeit. 
3. u. 4., verbesserte und erweiterte Auflage. Langensalza. 1933. Pädago
gisches Magazin. Heft 1362.
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A népiskolának csak az V—VIII. osztályait vettük fel itt, 
amelyek szintben megfelelnek a középfokú iskolák alsó osztá
lyainak, A két csoport különbsége általában a feltevést ígazo- 
lóan mutatkozik. A fejlődésvonalból kiugrik a két zárójelbe 
tett szám, de a tanult csoportokat az esetek túlkicsiny száma 
menti (2! 4!). A polgári fiú nem tanult csoport túl alacsony: 
62.23, a leány magas: 74.2. Az iskolák fekvéséből feltehető, 
hogy a gyermekanyag gyenge, illetve jó.

Ez eredmények azt a felfogást igazolják, amely szerint a 
nép-, polgár- és középiskolák a tanulóanyag szempontjából is 
értéksorrendet alkotnak.

A szülő foglalkozásának szempontja a korcsoportokon belül 
az alábbi ábrán összefoglalt eredményt adta.

10 11 12  12 1-i

5. ábra. —  A kor és a szülők foglalkozása hatásának együttes grafikonja.

Itt szintén határozott elkülönülés mutatkozik a tanult és 
nem tanult szülők gyermekei között. Csak a 10 és 14 éves 
tanult szülőjű fíúcsoportok mutatnak ellenkező tendenciát. Ezt 
azonban szintén nem szabad magyaráznunk; egy-egy csoportba 
75 gyermek juthatna egyenletes megoszlás esetén, ez pedig 
meglehetősen kevés. Gyakran azonban még kevesebb a szabály
talan megoszlás miatt. A leányoknál a nem tanult szülők gyer
mekei csaknem teljesen egyenletes fejlődésvonalat adnak és a 
fiú nem tanult csoport egyenletesebb a tanultnál. Feltehető, 
hogy az utóbbi csoportbeli gyermekek fejlődése ebben a korban 
nagyobb belső átalakulással jár; e gondolatnak a közfelfogás 
is gyakran kifejezést ad. O. Kroh  pedig a következőket írja 
erre vonatkozólag: „Az érés, eltekintve a nemek közti különb
ségtől, az összehasonlításnál annál eltérőbben mutatkozik, men
nél inkább különbözik az a szellemi és társadalmi környezet, 
amelyhez a serdülő tartozik. Mindenütt, ahol mód van rá, hogy
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az iskolai nevelést az érés ideje alatt is folytassák, ahol a kör
nyezet szellemi és kultúrálís indítékai intenzíven hatnak, ahol 
az önnevelés erői megnyilvánulnak és ahol a gazdasági körül
mények időt és teret adnak az öneszmélésre, ott számolnunk 
kell azzal, hogy a lelki-szellemi érés tünetei világosan mutat
koznak, tisztán és burkolatlanul kibontakoznak és a serdülő 
tudatában erős rezonanciára találnak.“ (159—60. I.)20

2. 6. Értékelő táblázatok.

Az értékelő táblázatok kezelése a következő:
A 182. lapon bemutatott két példa csoportértékét (diffe

renciális értékét) két számmal fejezzük ki. Az első a t e l j e 
s í t m é n y é r t é k ,  a másik az i n g a d o z á s  m é r t é k e .  
Az 1. számú példa: B. Margit, 11 éves 2 hónapos (tehát a 11. 
korcsoportba tartozik), a leányliceum I. osztályába járj telje
sítményértéke 61.6, az ingadozás mértéke 30.7%. A leányok 
értékelő-táblázatán megkeressük a 61.6-os magasságot (közé
pen vannak az értéket mutató számok) és innen vízszintesen 
haladva megkeressük a 11 évesek (pontozott vonal) görbéjével 
való metszőpontját. Ezen a ponton áthaladó függőleges vonal 
(ordináta) jelöli meg az alsó számsorban a teljesítmény c s o 
p o r t é r t é k é t ,  amely ebben az esetben a kortáblán 50%, az 
osztálytáblán 52%. Az ingadozás csoportértékét a számokban 
kifejezett íngadozástáblázaton találjuk meg (csak a korcsopor
tokra van kiszámítva): a 30.7 szám a 11 évesek sorában az 
50% felett található (itt is a nagyobb számok az értékesebbek!), 
tehát az ingadozás kevéssel több, mint 50%, azaz átlagos. — 
A 2. számú példa: B, Endre, fiú, 13 éves 2 hónapos (tehát a 
13. korcsoportba tartozik), a reáliskola III. osztályába jár; 
teljesítményértéke 49.3, az ingadozás mértéke 30.6%. A fiúk 
értékelő táblázatán a teljesítményértéknek megfelel korban 
(— .— ) 10%, osztályban alig 10% a csoportértéke. Az ingado
zás csoportértéke 30%.

20 Oswald Kroh: í. m.
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26. 1. Fiúk teljesítm ényérték-táblázatai korra és iskolai
osztályra.

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90  100 %  0  10 20  0 0  4 0  5 0  60 70 80 90 100

6. ábra.

26. 2. Fiúk figyelem ingadozásainak táblázata korra.
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íi . 59 41 39 34 31 28 26 23 19 15 9
12. 55 43 36 32 30 27 25 22 19 15 9
13. 53 39 33 30 27 24 21 19 16 13 7
14. 54 41 35 32 29 26 24 22 20 17 13
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26. 3. Leányok teljesítm ényérték-táblázatai korra és iskolai
osztályra.

7, ábra.

26. 4. Leányok figyelem ingadozásának táblázata korra.

o 
/

o" /

j
 'V 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10. 58 47 41 36 32 29 27 25 22 18 11
11. 63 50 40 35 31 28 26 23 20 17 10
12. 60 45 36 31 28 27 24 22 19 16 9
13. 55 40 33 30 27 24 22 20 17 14 9
14. 56 43 35 31 27 25 23 20 18 15 9
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3. Összefoglalás.

1. E tanulmány rövid összefoglalást kíván nyújtani a próba- 
lélektani statisztikai módszerről. Ezzel kapcsolatban új képletet 
ad az ú. n. szellemi munkateljesítmény értékelésére és köze
lebbről ismerteti a rangsorgörbe szerkesztésének módját.

2. Üj próbát tartalmaz a figyelem vizsgálatára; részletesen 
leírja a vizsgálati eljárást és a próba értékelését.

3. Értékelő-táblázatokat közöl, melyeknek segítségével 
könnyen megállapíthatjuk a próbával megvizsgált gyermek tár
saihoz való viszonyát. Ezek főleg a középiskolára —  10. év — 
a szakiskolákra és pályára — 14. év —  való alkalmasság vizs
gálatánál hasznosíthatók.

4. A figyelem tartósságának fejlődését ábrázolja a 10— 14 
éves korban: a kor, nem, iskolai végzettség és a szülők foglal
kozásának hatása szempontjából.

5. A figyelemmel általános lélektani szempontból nem 
foglalkozik.

4, Függelék.

4. 1. Irodalom.
(A felhasznált irodalmon kívül a kérdéssel szorosabban összefüggő 
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praktischen Psychologie.) Leipzig. 1930.

— — Pädagogische Anthropologie. Leipzig. 1932.
Komis Gy.: Okság és törvényszerűség a psychologiában. Budapest 1911.
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Contemporaine. Paris.

Lang, A .: Die experimentelle Vererbungslehre in der Zoologie seit 1900— 
1914. p. 201. 469. Anfangsgründe der Biometrik, der Variation und 
Korrelation.
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— — Über Häufigkeitskurven. PstZ. 4. k. 1929.
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4. 2. M agyarosított k ife jezések :

Ábrázoló (kimutató) kísérlet
Csoportérték (rangérték)
Csoportmértéktan
Csoporttárgy
Egyenkéntiség
Hitelesítés
Mozzanat
Működés
Összehasonlító lélektan 
Próba
Sorozathasonlítás
Sorozathasonlóság
Sorozatközép
Sorozat-statisztika
Tünetérték
Tünettan
V áltozatképződmény

=  Darstellungsexperiment 
=  differentiális érték 
=  Kollektívmasslehre 
=  kollektívtárgy 
=  Einzelheit 
— standardizálás, eichen 
=  Merkmal 
=  funkció
=  differenciális pszichológia 
=  teszt
=  korrelációszámítás 
=  korreláció (értéke)
=  centrális közép 
=  variációs-statisztika 
=  Symptomwert 
=  symptomatología 
=  Variantenbildung

4*
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4. 3, Táblázat a teljesítményérték kiszámítására.
x t

ö \
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5

1
0.50
0.33
0.25
0.20

2
1.33
1
0.80

3
2.25
1.80

4
3.20 5

6
7
8 
9

10

0.16
0.14
0.12
0.11
0.10

0.66
0.57
0.50
0.44
0.40

1.50
1.28
1.12
1
0.90

2.66
2.24
2
1.77
1.60

4.16
3.57
3.12
2.77
2.50

6
5.14
4.50
4
3.60

7
6.12
5.44
4.90

8
7.11
6.40

9
8.10 10

11
12
13
14
15

0.09
0.03
0.08
0.07
0-07

0.36
0.33
0.30
0.28
0.27

0.82
0.75
0.69
0.64
0.60

1.45
1.33
1.24
1.14
1.07

2.27
2.08
1.92
1.78
1.67

3.27
3
2.76
2.57
2.40

4.45
4.08
3.76
3.50
3.26

5.81
5.33
4.92
4.57
4.26

7.35
6.75
6-20
5.78
5.40

9.07
8-34
7.70
7.14
6.68

16
17
18
19
20

0.06
0.06

0.25
0.23

0.56
0.53

1
0.94
0.88

1.56
1.47
1.39
1.32

2.25
2.11
2
1.89

3.06
2.88
2.72
2.58

4
3.76
3.55
3.36

5.06
4.76
4.50
4.26

6.25 
5.88 
5.55
5.26 
5

\  t
ö \

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11
12
13
14
15

11
10-1
9-37
8-64
8.16

12
11.07
10.28
9.60

13
12.06
11.26

14
13.06 15

16
17
18
19
20

7.56
7.11
6.72
6.36
6.05

9
8.47
8.
7.57
7.20

10.56
9.94
9.38
8.89
8.45

12.25
11.52
10.88
10.31
9.80

14.06
1323
12.50
11.84
11.25

16
15
14.20
13.44
12.80

17
16
15.21
14.45

18
16.05
16.20

19
18.05 20

21
22
23
24
25

5.76
5.50
5.26
5.04
4.84

6.85 
6 54 
6.26 
6
5.76

8.04 
7.68 
7.34
7.04 
6.76

9.33
8.91
8.52
8.17
7.84

10.71
10.22
9.78
9.37
9

12.19
11.63
11.13
10.66
10.24

1376
1313
1256
1204
1156

15.42
14.72
14.08
13.50
12.96

17.19
16.04 
15.69
15.04 
14.44

19.04
18.10
17.39
16.66
16

26
27
28
29
30 í/f

S Í ,
\ i

6.50

\< tó? 

*

7.53 
.. 7.25 

7.75

\ '£&-'■ > C£ ! SKs
w

8.65
8.33
8.03
7

\\

f

9.84
9.48
9.14
8-82
8.53

11.11
10.70
10.32
9.93
9.63

12.46
12
11.57
11.17
10-80

13.88 
13.37
12.89 
12.40 
13.03

15.38
14.81
14.29
13.79
13.33
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A középiskolai tanárjelöltek 
pályaválasztásáról.
írta: Kem pelen Attila dr.

Tizennyolc évvel ezelőtt F odor1 a következőket írta: „Több 
évi megfigyeléseim alapján beszámolhatok arról, hogy a tanári 
pályára lépő ifjúságunk tetemes részét — ferde, felszínes, túl
ságosan optimista megvilágításból merített szempontok csábít
ják e pályára." Igen kevés megy pedagógiai ambícióból. A „sok 
vakáció” mellett e pálya a világháború előtti ifjúság szemében 
„legkényelmesebbnek", „legnyugodtabbnak” tűnt fel. (Nagyon 
látszik, hogy ennek már legalább tizennyolc éve!!) A kényel- 
mességi szempontokon kívül egyeseket a ¡középiskolai tantár
gyak kellemes oldalai (pl, látványos kísérletek, bogárgyüjtés) 
vonzottak, de az egyetemen a tárgyaknak sokszor viszonylag 
szárazabb kezelésmódja lecsökkentette buzgalmukat. Voltak, 
akiket maga a tudományos légkör vonzott az egyetemre, de a 
ianítás, nevelés nem nagyon izgatta őket. —  Vájjon ma milyen 
a helyzet?

Ennek megvizsgálására a következő litografált kérdéseket 
intéztem bölcsészhallgatókhoz és gyakorló tanárjelöltekhez:

1. Miért lépett a tanári pályára? —  2. Miért ép ezt a sza
kot választotta? —  3. Pedagógiai működésének milyen ered
ményét várja?

(Megjegyzés: A harmadik kérdést technikai akadály foly
tán egypáran nem kapták kézhez. 5-en nem töltötték ki az 
íveket.)

A kérdőívet legnagyobbrészt saját magam, részben pedig 
megbízottaím adták kézről kézre (kiknek e helyen mondok há
lás köszönetét), úgy, hogy a felelőknek egymás feleleteinek ol
vasása kitöltés előtt lehetőleg ki legyen zárva. — Valamennyi 
felelő a gyűjtés idejében (1931—32.), vagy az előtt a budapesti 
kir. magy, Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója volt. 
—  Összesen 95 egyén került vizsgálat alá. Közülök 43 leány és 
52 fiú; 32 nyelvi szakos (klasszikus és modern), 30 történelem- 
földrajz szakos, 33 matematika-természettudományi szakcso
portokból való 18—20 évesből 31 (12 leány, 19 fiú), 20—24 
évesből 64 (41 leány, 33 fiú). — Feldolgozáskor az első két 
kérdésre adott válaszokat egybevéve osztályoztuk, mert egy
részt a felelők legnagyobb része egyszerre felelt a két kérdésre, 
másrészt mert a motívumoknak nagyrészt ugyanazon eloszlá
sát találtuk a két kérdésnél.

1 Fodor Márkus: A középisk, tanárképzés reformja. Magyar Paedagogia, 
1915. XXIV.



Miért lépett a tanári pályára és miért ép e szakot választotta?

Nem Feleletek
száma

1. 2. 3. 4.

Fiúk 69 34 37.5 17 11.5
(24) (26) (12) (7)

Leányok 53 42 28.5 26.5 3
(22) (15) (14) (2)

Összesen 122 38 33 21.8 7.2
(46) (41) (26) (9)

Motívum m agyarázat:
1. =  pedagógiai (vallásos, erkölcsös, hazafias stb.),
2. =  szaktárgy iránti érdeklődésből,
3. =  egyéb kellemességi vagy hasznossági célból.
4. =  kedv vagy hívatásérzés nélkül,
A zárjelben levő számok a feleletek számát, míg a felettük 

levők azoknak százalékait jelölik.

Pedagógiai m űködésének milyen eredm ényét várja?

Nem Feleletek
száma

1. li. 12. 2. 3. 4.

Fiúk 77 36.7 30.4 3.8 11.4 7.6 10.1
(27) (24) (3) (9) (6) (8)

Leányok 64 44.8 33.1 9.4 4.7 6.4 1.6
(28) (22) (6) (3) (4) (1)

Összesen 141 40.75 31.75 6.6 8.05 7.0 5.85
(55) (26) (9) (12) (10) (9)

Elérendő reális eredm ény:
1. =  összes pedagógiai, \t. =  karakternevelési, 12- =  ra

gaszkodás (tekintély*) ébresztés, 2. =  didaktikai, 3. =  apró 
egoista, 4. =  semmi eredmény.

A táblázatokból láthatjuk, hogy bizony azoknál a felele
teknél (1. és 2.), ahol a pedagógiai momentum nincs a kérdés
ben szándékosan előtérbe hozva (sőt inkább a 2. kérdés még 
más irányba terelheti a figyelmet), nem valami sok — pláne 
fiúknál — a pedagógiai célkitűzés. — Leányok közül, főleg a 
szegénysorsúak mai viszonyok közt nehezen mennek férjhez s

Csupán fiúknál fordul elő.
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ezért kell a diploma, amely inkább nőnek való foglalkozást biz
tosít, mint pl. a hivatalnokoskodás. Az egyetem egyébként is ér
dekes diákélettel és néha nívósabb barátságok szerzésével kap
csolatos (1. a 3. oszlopot). — Feltűnő, hogy fiúiknál a szakér
deklődés a pedagógiai cél elé kerül. — Nagyon megdöbbentő a 
pedagógiai kedv és hivatás nélküliségnek fiúknál 11.5%-nyi 
foka. — Ahol a pedagógiai szempont már a kérdésben bennfog- 
laltatik, persze relatíve nagyobbnak tűnik fel a nevelési ambí
ció (főleg leányoknál). — Annál élesebb disszonanciát mutat 
az, hogy a pedagógiai ambíciónak teljes hiánya fiúknál 10.1 
% -ra rúg.

Az eredmények, melyeknél az öntetszelgés is némi „tárát” 
képez,2 azt mutatják, hogy a helyzet a Fodor jellemezte álla
potokhoz képest, sajnos, semmit, vagy legfeljebb alig javult. 
Csupán mivel a tanári pálya anyagi és elfoglaltságí tekintet
ben való „vonzó” volta csökkent, azért nem igen szerepel ilyesmi 
a motívumoknál. A feleletek szövegeit olvasva kitűnik, hogy ma 
is sokan vannak, kiket középiskolai tárgyi érdeklődés vonzott 
az egyetemre, de kedvüket szegte kedves tárgyaiknak egyetemi 
kezelésmódja, a tanulási tempó „szétforgácsolódással” kapcso
latban, Ma is sokan vannak, elsősorban fiúk közt, kik szívesen 
studíroznak az egyetemen, de hátuk borsódzik arra a gondo
latra, hogy nekik pedagógiai kötelességeik is volnának. Pedig 
ma már a tanárképző intézetek révén megtörténtek az első kez
deményezések arra nézve, hogy a tanárképzést az ú. n. tudós
képzéstől különválasszák. De hát a tudósnak is meg kell élnie 
s mivel igen sok máskép nem tud vagy nem szeretne elhelyez
kedni, hát inkább szaktárgyát tanítja vagy szeretné tanítani(!), 
mint hogy valami egészen más foglalkozással zavarja meg mun
kahangulatát a megélhetés miatt.

Reméljük, hogy a gyermek- és ifjúságtanulmányí, valamint 
a gyakorlati lélektani ismereteknek a tanárjelöltek körében 
való mind nagyobb és mind életteljesebb  elterjedése sokban 
hozzá fog járulni az elméletet és gyakorlatot egyesítő vérbeli 
pedagógusok százalékszámának lényeges felfokozódásához.

2 Bár a névtelen kitöltés az őszinteségnek tapasztalhatóan nagymérték 
ben kedvezett.
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I S M E R T E T É S .
Az elemi és középfokú oktatás vezér- és segédkönyvei címen a 

Fővárosi Pedagógiai Könyvtár hatalmas, 735 lexikonalakú lapra terjedő 
könyvjegyzéket adott ki.

A kötetet Szendy Károly közoktatásügyi tanácsnok bevezető szavai 
nyitják meg. Rámutat arra, mit akart elérni e kiadvánnyal: a főváros 
iskoláiban az oktatás módszerét minél tökéletesebbé tenni a munkaiskola 
szellemében. — Hogy ennek a szónak helyes és teljes értelme kialakulhas
son, azért egy, a hivatalos tudnivalók után beiktatott, A ma iskolája (a 
munkaiskola) című fejezet megvilágítja az egész kérdésnek lényegét, E kis 
tanulmány általában jól tájékoztat a munkaiskola gondolatának kifejlődé
séről és mai állásáról; legfeljebb azt lehetne kifogásolni, hogy a hazai 
törekvések ismertetésének nem juttat teret. — A tanulmányt követi a 
tulajdonképeni könyvjegyzék; még pedig először a munkaiskola szellemében 
készült általános, módszeres vezérkönyvek (1—24. I.), majd az egyes tár
gyak módszeres vezérkönyvei és szakirodalma (25— 612. 1.), Az egyes szakok 
természetesen különböző terjedelemben vannak képviselve a könyvtárban; 
az anyag gazdagságát csak egy számadattal kívánjuk jellemezni: a földrajz 
módszeres vezérkönyvei 10, szakirodalma 77 sűrűnyomású lapot foglalnak 
le. Külön sorolja fel a jegyzék a könyvtárnak járó több mint 300 pedagógiai 
és egyéb tudományos folyóirat címét. Végül betűrendes szerző- és cím
jegyzéket kapunk; úgyhogy a könyvtár használata minden tekintetben meg 
van könnyítve.

A kitűnő mű összeállításának érdeme Nyireő Éva könyvtárvezetőé és 
lelkes tisztvíselőtársaíé. Valóban csak a legnagyobb hálával gondolhatunk 
Szendy Károly tanácsnokra, aki a mai nehéz viszonyok közt is módját 
tudta találni, hogy e hatalmas kiadvánnyal nagyszerű önképzési alkalmat 
nyújtson a főváros tanügyi tisztikarának, amelyről oly megtisztelő bizalom
mal állapítja meg bevezető soraiban, hogy a példaadás erejénél fogva a 
főváros iskolám át az egész magyar oktatásügy irányítására van hívatva.

Székely Károly.

Hermann-Czíner Alíce és Lenárt Edit; Az új rendszerű tanítás ered
ményei. Összehasonlító lélektani vizsgálatok. Bp. 1933. A Jövő Útjain kia
dása. 107 1. Ára 3 P.

Ez a tanulmány a „modern pedagógiai elvek szerint dolgozó elemi is
kolák és a többé-kevésbbé hagyományos alapon állók eredményeinek össze
hasonlítására irányul.“

Céljukat a szerzők a tesztpszíchológia módszerével próbálták megkö
zelíteni; tehát a modern iskolai nevelés eredményei közül csak azokat 
vizsgálták, amelyeknek kivizsgálására e módszer alkalmasnak mutatkozott: 
az intelligenciát, a megfigyelő készséget, az emlékezetet, a figyelmet, a 
fantáziát, az erkölcsi ítélőképességet, a rendességet, a kézügyességet és a 
munkatempót. Megfelelő tesztekkel négy éven át vizsgálták egyrészt a Csa
ládi Iskola és Üj Iskola, másrészt két magán- és egy községi iskola kör
nyezet szempontjából lehetőleg homogén tanulóanyagát s bizonyos dol
gokra vonatkozólag megkérdezték a szülőket és tanítókat is. „Üj“ iskolás 
86, „régi" 136 volt a megvizsgáltak közül — ezt a kis számot a szerzők 
maguk is munkájuk legnagyobb hiányosságának tekintik (10. 1.), de úgy 
érzik, hogy eredményeik így is eléggé egybehangzók és törvényszerűek. 
Minthogy azonban a negyedik év végére, amikor a kétféle iskolázás ered
ményeinek összehasonlítására kerül a sor, még ez a szám is alaposan 
megcsökken (38+ 61= 99), joggal felvetődik lelkűnkben a kérdés: elegendő 
alapot kapunk-e annak a megnyugtató megállapítására, hogy az új iskolák
nak a régieknél erősebb a fejlesztő hatása a következő tulajdonságokra: 
kézügyesség, életrevalóság, szocialibílítás, közlékenység, sőt: hogy innen 
„aktívabb, őszintébb, együttérzőbb“ emberek kerülnek ki. Annál inkább fel
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kell vetnünk ezt a kérdést, mert a szerzők annak a megvizsgálására is vál
lalkoznak, hogy a középiskolára való előkészítést melyik fajta iskola való
sítja meg jobban? Mindössze 76 tanuló adataiból mi — ha reméljük is —  
még nem mérnök megállapítani, hogy „a modern pedagógia neveltjei a 
középiskolában nagyobb számban válnak be jól, mint a normál iskolából ki
kerültek“, hiszen itt más, sokszor egészen külsőnek látszó körülmények is 
szerepet játszanak.

Megjegyzéseink azonban egyáltalán nem kívánják csökkenteni e 
munka nagy értékét. Valóban érdekes, sokoldalú és gazdag kép tárul elénk 
ez alapos és pártatlanságra törekvő vizsgálatokból, A szerzők módszerük
kel új ösvényt tapostak, kívánatos volna, hogy mások is járjanak rajta: a 
tudománynak és a magyar nevelésnek csak haszna lehet belőle.

Székely Károly.

Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban. Bp. 1933. Ste- 
phaneum. 646 1. Ára 12,50 P,

A szerző a Pázmány Egyetem hittudományi karán tartott előadásait 
adta ki e könyvben. Már a tartalomjegyzék áttekintése és a részek aránya 
(Kelet bölcseleté 35, görög bölcselet 138, középkor 94, reneszánsz 32, Des- 
cartes-tól Kantig 62, Kant és a német idealizmus 90, legújabb kor 152 1.) 
is mutatja, hogy a mai embert érdeklő korok jutnak vezető szerephez. így 
a bölcselet iránt érdeklődő közönség igényeit elégíti ki a szerző. Másik 
szempontja szűkebb hallgatósága szükségleteinek kielégítése volt; ez sem 
tette a szerzőt egyoldalúvá; a középkor és legújabb kor skolasztikus moz
galmainak ismertetése arányos és tárgyilagos.

Az anyag szigorúan pontokba foglalt menete nagyban megkönnyíti a 
könyv áttekinthetőségét. Az egyes korszakok előtti tájékoztató művelődés- 
történeti jellegű, vagyis a társadalmi, vallási, faji és általános művelődési 
állapotok különös figyelembe vételével mintegy bevezeti a kort; míg a rá
következő összefoglalás inkább problématörténeti szempontból értékes, 
mert főleg azt fejtegeti, hogy a korszak a mai bölcseleti kérdések meg
világításához mivel járul hozzá. Ezek az összefoglalások az egész munká
nak legeredetibb és legértékesebb fejezetei. — A nagy gondolkodók ismerte
tésében is szigorú rendszeresség és az eredeti gondolatmenetnek sok ma
gyar idézettel megvilágított, pontos követése jellemzi szerzőnket; bár itt 
természetesen csak vázlatot adhat.

Nagy értéke e könyvnek pontos bibliográfiája. Nem csupán általános 
műveket, hanem a részletkérdéseket tárgyaló gazdag irodalmat is sorakoz
tat fel; mindig a legújabb műveket és értekezéseket, míg a túlhaladotta
kat mellőzi. Ez a körülmény a mellett, hogy útbaigazít a részletkutatások 
újabb irodalmában, egyúttal biztosítéka annak, hogy e mű valóban modem 
alapokon nyugszik.

Jankovits Miklós dr.

Matzkó Gyula, a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola gyakorló isko
lájának szakvezető tanára: Kísérleteztető fizikatanítás. A Gyakorló Pol
gári Iskola Könyvtára. V. Szeged. 1933. 279 lap. Ára 12.— P, (Pedagógu
soknak kedvezmény.)

A sorozat e kötete a ,munkaiskola" elvének a fizika tanításában való 
alkalmazása eddigi eredményeivel ismertet meg. — A könyv Kovács János 
dr. tömör és világos bevezetésével kezdődik, majd két főrészre tagolódik: 
Általános rész és Gyakorlati rész, végül néhány történeti adattal és rövid 
irodalmi tájékoztatóval fejeződik be.

Az Általános rész-ben a szerző a fizikatanítás módszerének kialaku
lását mutatja be. Ezt igen alapos és széleskörű irodalmi tájékozottsággal 
intézi el. Itt különösen fontosnak tartjuk a gyermeklélektani eredmények 
kellő felhasználását. A kérdés mai állásának minden részletére alapos 
gondot fordít. Kár azonban, hogy nem tesz említést arról, vájjon a többi
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tantárgyak helyes értelemben vett „munkaískola“-i módszere van-e, és ha 
igen, milyen hatással a fizikára és megfordítva is. E kapcsolatban ter
mészetének megfelelően csak a kézimunka szerepel.

A Gyakorlati rész az Általános rész alkalmazása: az általános 
elveknek a tanítás során való érvényesítése. Ennek bemutatására 
a tanterv alapján mintegy 60 tanítási vázlatot közöl világos és bő 
magyarázatokkal. E vázlatok között vannak ügyes tanulókísérleteket 
nyújtók, vannak olyanok, melyek megfelelő gyakorlati problémákat és al
kalmazásokat jelölnek meg (pl. Hővezetés és hősugárzás). Némelyiknél azon
ban talán más gondolatmenet megfelelőbb lenne (pl, A levegő súlya és 
nyomása). Az összes követelmények kielégítése nagyon nehéz feladat s 
a szerző is csak példának szánja, nem tekinti befejezettnek munkáját. 
Szükség van még további szelektálásra, rendezésre, főleg pedig a gyer
mektanulmányi eredmények fokozottabb érvényesítésére. Ez utóbbi szem
pontból feltűnő a legelső kérdés: „Ugyan mondjátok meg, mit jelent az, 
hogy valami mozog? — Erre ilyen korú gyermekektől nehéz feleletet 
kapni. E helyett inkább lehetne: Soroljunk fel mozgó testeket!

Ezek azonban olyan módosítások, melyeket a szerző nagyon jól meg
alapozott munkájában, további tapasztalásai és a kérdések tisztázására 
való törekvése során bizonyára megvalósít. Erre ígéretet is tesz az Előszó
ban. — A könyv komoly, értékes munka, melynek forgatása sok gondola
tot ébreszt a fizika didaktikája iránt érzékkel bíró olvasóban

Nagy Ferenc.

Dr. Schnell János: A gyógypedagógiai és orvosi pszichológia a 
gyakorlati lelkiegészségügy (Mentalhygíene) szolgálatában.

Beszámoló az Állami Gyógypedagógiai Nevelési és Pályaválasztási 
Tanácsadó szervezetéről és három éves működéséről, A széles horizonton 
nyugvó intézmény rövid múltjáról, eredménydús munkásságáról számol be 
az intézet igazgatója. Megérdemelné az alapos ismertetést, azonban be kell 
érnem az intézet tudományos rendszerrel kiépített 10 osztályának felemlí
tésével; ezen osztályok: felvételi, orvosi, experimental-pszíchológíai, pálya- 
pszichológiai, pszichoterápiái, mozgásterápiái, játék és megfigyelő, szülők 
osztálya és az elhelyező osztály. Továbbá az intézet igazgatójának és mun
katársainak felemlített tetemes irodalmi munkássága az intézetben folyó 
tudományos és gyakorlati munka komolyságáról győz meg bennünket.

Hamvai Vilmos.

Vitéz Somogyi István dr.: A reverzálisok. II. kiadás. 1933. A 
„Stúdium“ főbizománya. Ára: 2.—• P. 61 l. —

Vitéz Somogyi István dr. könyve a  vegyes házasságokból született 
gyermekek vallási ügyeire vonatkozó jogszabályok összegezése és fejtege
tése. Nagy szaktudással, kimerítő részletességgel szól a reverzálisok ma
gyarországi történetéről, a gyermekek vallásáról, a gyermekek vallására 
vonatkozó megegyezésekről és a megegyezések anyakönyvi feljegyzéséről. 
Útmutatást nyújt a gyermekek vallási ügyeire vonatkozó minden kérdés
ben, mert nemcsak a szorosan vett reverzálísokat tárgyalja, hanem a há
zassági jognak a születendő gyermekek vallásával kapcsolatos minden 
kérdését is. Az idevonatkozó törvények, rendeletek és forrásművek gondos 
egybegyűjtésével és felhasználásával áttekinthető formában éri el a szerző 
célját, hogy „gyakorlati kézikönyvet adjon azok kezébe, akik a gyermekek 
vallási ügyeivel hivatásszerűen foglalkoznak.“ cs. /.

Stelly Lajos: Nevelő-kézimunka a népiskolában. (Vezérkönyv a kézi
munka tanításához.) 1. kötet: általános rész és az I—II. osztály anyaga. 
700 ábrával. Szerző saját kiadása. Budapest, 1933. szeptember. Ára: 4 P 50 
fillér. Kapható: szerzőnél, Budapest, V ili., Mária Terézia-tér 8. Főv. Ped. 
Szeminárium munkaoktató-tanfolyama. —
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Az elemi népiskolai nevelő-kézimunka oktatás vezérkönyvének meg
írásánál az a cél lebegett a szerző előtt, 'hogy a modern pedagógiában a 
cselekedtető-módszer szellemében teljes tájékozottságot, messzemenő és a 
legkisebb részletekre is kiterjeszkedő tanácsadó-kalauzt adjon a pedagógus 
kezébe. Az egészen végigvonuló vezérgondolat az, hogy a népiskolában a 
kézimunkát nem szabad különálló, a többi tárgytól független, tisztán ön
célú tárgynak tekinteni, ahol a munkát csak a munkáért és csak gyakorlati 
készségek szerzése céljából végezzük, hanem a tanulmányi célok szolgá
latát kell elsősorban tekintetbe venni; a tárgyi formákat a többi tanítási 
tárgy anyagából kell összeválogatni, vagyis az iskolai munkaoktatást a 
munkaiskolái cselekedtető-módszer .szolgálatába kell állítani. E mellett a 
munka gyakorlati értékei sem vesznek el, épen csak hogy nem lesz a mun
káltatás olyan ipari ízű, mesterségszerű, hanem inkább fúró-faragó, mester
kedő, amely közben a találékonyság, ötletesség, gyakorlatiasság, — álta
lában az életrevalóság, a gyakorlatias gondolközásmód kifejlesztése jobban 
elérhető. A vezérkönyvben az általános részen kívül ezen elgondolás alap
ján az elemi iskolai I— II. osztály játékos munkái vannak összegyűjtve 
szemléletkörök és az egyes tanítási egységekhez való kapcsolhatóság szerint 
csoportosítva oly bőséges mennyiségben, hogy minden tanító saját munka
lehetőségei szerint válogathasson azok között. cs. j.

Dr, Tóth Zoltán: Általános gyógypedagógia. 1933. A M. Gyógypeda
gógiai Társaság kiadása. 278 l. A gyógypedagógia fogalma. Budapest.

A Magyar Gyógypedagógiai Intézet igazgatója a gyógypedagógiai ma
gyar irodalom alapvető jelentőségű művét adta ki. A gyógypedagógiai tu
domány-szemlélet az utóbbi években gyökeres változáson esett át. Tóth 
Zoltán dr. műve az egységesítés irányában kutató munkásságnak érett és 
a modern pszichológiai elvekkel összhangban álló álláspontját képviseli. 
Térszűke miatt csak jelzésekre vagyok utalva, a jelentős munka részletes 
ismertetésétől sajnos el kell állnom, 1, Ügy a diagnosztikus, mint a gyó
gy ítva-nevelői meghatározásoknál és eljárásoknál az össze gyén áll a figye
lem homlokterében. 2. A fogyatékosok normán-felülí értékeinek kutatása 
és fejlesztése a gyógypedagógiai gondolkodásnak sarkalatos elve. 3. Keresi 
az összefüggést a fogyatékosok, rendellenesek, valamint a normálisok neve
lésében található összefüggést ÍDífferencíál-pedagógia). Ez a kötet csak alap
vetése Tóth Zoltán nagv munkájának, mely a gyógypedegógía egész körét 
felöleli. Hisszük, hogy Tóth Zoltán dr. könyve további ösztönézést fog adni 
az immár egységes szemlélettel induló magyar gyógypedagógiai irodalomnak.

Hamvai Vilmos.

Víctor Gabriella dr.: Mesedélután. Gyermekeknek és azoknak, akik 
mesélni fognak. Kecskemét. 1933. 8° 107 l.

A kedvesen kiállított könyvet Nagy László emlékének ajánlja a szerző 
e szavakkal: „Hálás kegyelettel ajánlom ezt a könyvet a gyermekek nagy 
barátja, tudós, lelkes tanárom. Nagy László emlékének“. Nevelőknek és 
szülőknek melegen ajánljuk ezeket a meséket, amelyekben egy Nagy László 
szellemében nevelő egyén megtalálja a módot arra. hogy a metafizikai 
erőket közeljuttassa a gyermekhez és képzeletükre hatva teremtő erőiket 
felfokozza. U.

S. Bauer—O. Mann: Díe Graphologie dér Schülerhandschríft. 1933. 
J . A. Barth, Leípzíg. 78 1.

A gyermekírás grafológiai jellemzését és értelmezését az általános 
grafológia elhanyagolta, mert a kiíratlan írás elemzése nemcsak nehezebb, 
de speciális problémák elé állítja a grafológust. Minna Becker próbálta 
először ezeket a problémákat elméletileg s gyakorlatilag megfogni. Ez a 
kis munka M, Becker kezdeményezéseinek továbbfejlesztését s pontosabbá 
tételét próbálta meg. Klages rendszeréből indul ki és a speciális feladat
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hoz alkalmazza. —  Az iskolás gyermek írásának elemzése, főleg kisebb 
korban, mikor a gyermek kézírása még nem kimondottan „agyírás”, első
sorban azért nehéz, mert az „írásérettség“ fokát, a szépírásí minták egy
formává tevő hatását, a tanító követelményeit s esetleg a gyermek írás
utánzó hajlamát sem szabad számításon kívül hagynunk —  főleg a (Klages- 
féle) „formanívó“ megállapításánál. —  A szerzők a gyermekek tanítóinak 
jellemzéseit, valamint 11— 12 éves fiúknál saját pszichológiai vizsgálataikat 
is ellenőrzéskép felhasználták az ezerszámra begyűjtött kísérleti íráspró
bák értelmezésénél. Érdekes példák és írásmínták élénkítik a könyvet. —  
Persze, azért ilyen kis keretben sok eredményt nem közölhettek, inkább 
vázlatos vezérfonal szerepét játszhatja e könyvecske. Kár, hogy részletes 
statisztikákat nem közöl és korrelációkat nem vizsgál, holott amióta a tu
dományos grafológia kísérleti útra tért, már ilyen igényekkel is felléphe
tünk. Persze a gyermekek írása mind gót-betűs, ami ugyan némely jelle
geket jobban, másokat viszont kevésbbé domborít ki, mint a mi latin-betűs 
írásunk. — Grafológiai érzékkel rendelkező nevelő kezében mégis igen 
hasznos kiinduló és útmutató lehet e könyvecske.

K em p elen  A ttila  dr.

R. Mauser; Lehrbuch dér Psychologíe. H erd er  & Co, F re ibu rg  im 
B reisgau . 1933. 135 l. Á ra 3 m árka .

E tankönyvméretű munka különösen a középfokú lélektani oktatással 
(középiskola, tanítóképző stb.) foglalkozók érdeklődésére tarthat számot. 
Minthogy az újabb lélektani felfogások érvényesülnek benne, beosztása is 
merőben elüt az eddig — főleg nálunk — megjelent hasonló könyvekétől. 
Első fejezete: C élra tö rés  a le lk i  é le tb en , amely többek között az érvénye
sülésre, a tevékenységre való törekvést (a mai cselekvő tanítás és nevelés 
alapja!), a társas ösztönt, a szeretetet, az akaratot tárgyalja, Második 
fejezete: A tárg y stru ktú rák  (Gegenstandsgefügen) k e le t k e z é s e  címen az 
érzékeléssel, a képzettel és gondolkodással és a tudatos cselekvéssel (cél
struktúrákkal) foglalkozik. A harmadik fejezetbe sorolja a T u d a ta la tti  
stru k tú rá k at (k o m p le x u s o k a t) ,  a negyedikben pedig: A lé l e k  te l je s  á lla p o ta i  
(Gesamtzustánde) címen az érzelmekről, az elfáradásról és az alvás és 
álomról szól. Külön tárgyalja A z em b er i term ész et  k ü lö n fé le s ég e it  s beszél 
az összehasonlító (differenciális) lélektanról, intelligenciáról, jellemről, 
vérmérsékletről és  a nemek közti különbségről. Majd röviden összefoglalja 
a szellemi fejlődést az érés koráig, végül pedig a lélektan elméleti kérdései 
címen néhány problémát vázol a lélektan filozófiája köréből.

Az egészen szembeötlő a lelki jelenségek új csoportosítása és főleg 
az, hogy a c é lr a tö ré s t  helyezi az élre. Ezzel tulajdonképen arístotelesí 
tanításokat rehabilitálnak a legújabb kor lélektanulmányozói, a nélkül 
azonban, hogy ennek teljes tudatában lennének, mint ezt Pauler mély 
igazsággal említi róluk. Főképen S pran ger, W. Stern , és K . B iih ler  felfo
gását tükrözi e becses mű, amelynek még szemléletes rövidsége, a részek 
jelentőségéhez szabott különféle betűnagysága, a legfőbb műveket tartal
mazó irodalom, valamint részletes tárgymutatója manapság ritkán tapasz
talt erénye. C ser J á n o s .

Gerhard Venzmer: K ö rp erg esta lt  und S ee len an la g e . Stuttgart, Frank- 
sche Verlagshandlung, 77 1.

A szerző Kretschmer megállapításaiból indul ki és röviden kimutatja 
a testalkat és lelki betegségek közötti összefüggést; tovább menve az egész
séges emberek testalkatáról és a hozzátartozó lelkiségről iparkodik bizo
nyos törvényszerűséget kimutatni. Az egészséges embereket a testalkat 
szempontjából három csoportba sorozza. Szerinte az elsőbe tartoznak a 
karcsú, nyúlánk, csontos, de gyenge testalkatúak; a másodikba a jól fej
lett, erős izomzatú atléta termetűek; a harmadikba a kerekded, kő vérkés 
termetűek. Ezután a termettel összefüggő lelki és jellembeli tulajdonságok
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ról beszél és azt mondja, hogy az elsőhöz tartoznak a gondolkodó, elmél
kedő, filozofáló egyének; a másodikhoz az erősen cselekvő, akaró egyé
nek, vagyis a tett emberei; a harmadikhoz az erősen érzelmi színezetű, a 
kedély emberei sorozhatok, — Érdekesek azok a megállapításai, melyek 
szerinte a pedagógiai gyakorlatban érvényesítendők. Venzmer szerint 
a testalkat figyelembe vétele mellett más a nevelői eljárás a karcsú- 
nyúlánk termetűnél, mint a kerekded-kövérkésnél. Szerinte a karcsú-nyú
lánk termetűek gyors felfogásúnk, könnyebben megy náluk a hosszabb logi
kai gondolatsoralkotás. Ezek hajlamosak az elvontabb gondolkodásra, az 
elemző munkára, míg a kerekded-kövérkés termetűek az összetevő, tartós, 
tárgyhoz tapadó munkára hajlamosak. A karcsú-nyúlánk termetűeknek fej
lettebb a formaérzékük, ezzel szemben a másik csoportnál a színérzék tö
kéletesebb. Amaz idegesebb, nyugtalanabb, a figyelme csapongóbb; szeszé
lyes és változatosságra törekvő; emez inkább az egyenletességre hajlamos, 
kitartó. Az első csoportbeli mind a büntetésre, mind pedig a dicséretre fo
kozottabban reagál, a második csoportbelieknél jobban lehet a kedélyre 
hatni és őket érzelmeiken keresztül vezetni.

Révész Emil dr.

H. Werner: Einführung ín die Entwicklungspsychologíe. 2. k ia d ás ,  
1933. J .  A. B ar lh . 432. I.

E tanulságos munka második kiadása alapvonásaiban bár nem mutat 
semmi lényeges változást az első kiadáshoz mérten, de a részletek tekin
tetében egyrészt bővült, másrészt ismét szervesen bekapcsolódott a lélek
kutató kortársak újabb munkálkodásainak szövedékébe. Az új kiadásban 
főleg részletesen kidolgozza szerző a tér-, időérzék, cselekvésképesség, 
nyelv s szimbolumérzék fejlődési sajátosságait. A könyv alapgondolata az, 
hogy a („primitív“) természeti népek, a gyermekek, az elmebetegek, s az 
állatok lelki alkata sok általános, formális hasonlóságot mutat, de míg a 
természeti népek kezdetleges kultúrfokozatukon mintegy „tradicionálisan 
megmerevedve“ sokáig megmaradnak, addig a gyermek fejlődése és a fel
nőttek kultúrájához való alkalmazkodása sokkal kevésbbé kötött, válto
zóbb s nagyobbszabású. Az állatokat ösztöneik maradisága tartja alsóbb 
fokozaton (amely csupán a kisgyermek alsóbbrendű lelki életével hasonlít
ható részben össze). Az elmebeteg pedig sok tekintetben visszaesést mutat 
olyanféle fokozatokra, amelyeken a gyermek fejlődése közben áthalad. •— 
Itt meg kell jegyeznünk, hogy Wernernek a természeti ember, a gyermek 
és részben az állat fejlődési stádiumai közt megvont párhuzamai többnyire 
világosabbak, mint ezek s az elmebetegek fejlődési stádiumai köztiek. Ez 
persze a dolog természetéből is érthető. Az elmebetegeknél sokszor a tu
datszerveződések kezdetleges fokra süllyedése alig tanulmányozható tisz
tán a sokféleképen zavarodó lelki egyensúlyvesztések s részben a beteges 
ellensúlyozó (kompenzáló) törekvések komplikációi miatt. — A lelki élet 
egésziségeit és szerkezetességeít (struktúráltságait) kutató szempontok te
kintetbevételével végigvizsgálja az alsóbb- és magasabbrendű lelkitények- 
nek fejlődés-iránvbeli alapsájátosságáit az előbb említett tereken. A fejlő
dés alapelvét a részeket (készségek, ténykedések stb.) sokfélévé tevő szét- 
különböződő (differenciálódó) és az egésznek benső egységet biztosító köz
pontosító (centralizáló, centráló) tendenciák érvényesülésében látja. (Tá
volról hasonló e gondolat H. Spencer differenciálódással és integrálódás
sal operáló összetett-fejlődés fogalmához, de annál sokkal pontosabb, kö
vetkezetesebb, noha szűkebb körű.) —- Minket főleg a gyermeklélek lelki 
alkatának kezdetleges fejlettségi jellegzetességei érdekelnek. A differen
ciálatlanság egyik jele a gyermeki személy „komplex karakterében“ mu
tatkozik. Az én és te, az én és nem-én nem állanak éles különváltságban 
egymással szemben, a gyermeki tudatban. Pl. mikor a gyermek magát ló
nak és lovasnak, vagy kocsisnak egyszerre kezeli s nógatja magát, ha nem 
szalad elég gyorsan. Az élettelen bútort, melybe beleütődik, megveri, mint
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a kutyáját, ha rosszul viselkedik. A differenciálatlanság a gyermeki énhez, 
vagy más énekhez, nem-énekhez tartozónak érzett rész-összefüggések, „dif
fúz karakterében” is jelentkezik. Pl. mikor egy kisfiúra kis húgának szok
nyáját húzták rá, kislánynak hitte magát. Mikor egy kisfiú apja a nagy
apjának ruháit, vagy azokhoz hasonlókat vett fel, már nagyapának látta. 
A központosítottság hiánya pedig a gyermeki kedély és gondolkodás szél
sőséges labilitásában mutatkozik. — Sok érdekes adattal bizonyítja az iro
dalomból egyes általános és speciális tételét. —  Kár, hogy a fejlődés ki
sebb szakaszait külön nem jellemzi, holott bennünket, kik e téren nem
csak külföldi kutatásokra, de főleg Nagy László alapvető munkásságára is 
hivatkozhatunk, különösen érdekelne ez.

Kempelen Attila dr.

M agyar folyóiratokból.
A Budapesti Szemle novemberi (672.) száma közli Kornis Gyula egy. 

tanár A költő és a lélekbúvár c. előadását. Első részében Aischylostól Dosz
tojevszkijig és Demokritostól Sprangeríg párhuzamosan vizsgálja a költő 
ösztönös lélekrajzát és a pszichológus tudatos lélekísmeretét. Majd felveti 
a kérdést: „miért tudják a nagy költők már jóval a gyermeklélektan meg
születése előtt a gyermeki lelket s ennek típusait oly csodálatos aprólékos
sággal megrajzolni?” Mert gyermekkori emlékeik alapján, analógiás módon 
bele tudják magukat élni a gyermekek leikébe, saját élményeikre építve 
örök gyermeki viselkedésmódokat és lelkitípusokat rögzítenek meg. Ezt 
a tételt Dickens és Tolsztoj gyermekalakjaira való rámutatással világítja 
meg, majd Herczeg Ferenc most megjelent Emlékiratait (A Várhegy) elemzi 
igen részletesen és tárja fel a zárát annak a titoknak, vájjon mi az élmény
háttere Herczeg felejthetetlenül bájos és mély gyermekelemzéseinek. Kor
nis kitűnő és élvezetes tanulmánya meggyőz róla, hogy a költő, a tudós 
pszichológus ikertestvére, karizmatikus lélekbúvár volt mindig.

A szegedi áll. gyakorló polgári iskolának második évfolyamában igen 
megbővült folyóirata: A Cselekvés Iskolája mintatanításokon kívül elméleti 
fejtegetéseket is ad. A 3—4. számban Somogyi József dr. értekezik a tehet
ségvizsgálatok módszeréről. Abból indul ki, hogy az egyéni nevelés köve
telményének csak akkor tehetünk eleget, ha minél megbízhatóbb ismeretet 
szerzünk kinek-kínek a tehetségéről. Röviden ismerteti a különféle teszte
ket, a velük való kísérletezés módját, eredményeik számbavételét, használ
hatóságuk feltételeit, s a hiányok kiküszöbölésére alkalmazott eljárásokat. 
Nem bírál, csak tájékoztatni kívánja a gyakorlat embereit. — Baranyai 
Erzsébet dr. azt fejtegeti: milyen fontos a kedélyre való hatás a cselekvés 
iskolájában: nemcsak értelmi értékek létrehozására kell törekednünk, hanem 
a foglalkoztatásnak a növendékek kedélyállapotára való hatását is számba 
kell vennünk, mert a jelenben való kedélyállapotok együtt olyan diszpozí
ciót fejlesztenek, amely a jövőben lendítő erővé lesz. Ezért Dewey alapján 
megvizsgálja, hogy az iskolai tevékenység egyes mozzanatai milyen hatást 
tesznek a gyermek kedélyére.

A Jövő Útjain ezideí 3. számának főtémája a cselekvő tanítás a pol
gári iskolában. Kornis Gyula felvázolja a cselekvő oktatás mérlegét Magyar- 
országon, Imre Sándor a dolgoztatásnak a nevelésben való szerepéről szól, 
Szenes Adolf a szegedi polg. isk. Tanárképző Főiskola gyakorlóiskoláját, 
mint a cselekvés iskoláját mutatja be, majd öt hozzászólás következik a 
munkaiskola kérdéséhez. Domokos Lászlónéna.k a tanulók önálló tevékeny
ségét és az egyéni önalakítás-t fejtegető sorai mellett különös érdeklődésre 
tarthat számot Farkas István beszámolója a csehszlovákiai magyar pol
gári iskolákról.

A Gyermekvédelem decemberi számában Nemes Linót levonta a Zemp- 
lén-tragédía tanulságait, Hrabovszkyné Révész Margit és Havadi Barnabás 
a család, ill. az iskola nevelő hatásairól elmélkednek, majd Aczélné Gonda 
Lili arra ad okos tanácsot: mely idegen nyelveket tanuljunk és kitől?
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A Lélek és Jellem c. folyóiratban Máday István dr. foglalkozik az ét
vágytalan gyermekkel. Felsorolja az étvágytalanság okait, eseteit és a gyó
gyító eljárásokat; minthogy az étvágytalanság majdnem mindig idegesség 
jele s a gyermek idegessége úgyszólván mindig a szülők idegességének fo
lyománya, azért azt ajánlja, hogy az orvos legyen a szülők nevelője.

A Néptanítók Lapja 21. számában Sárközy Istvánná elemzi a gyermek 
élményvilágát. Azt fejtegeti, hogy a gyermek érdeklődése kizárólag kon
krétumokra irányul, s csak az érdekli, amit élménnyé tud önmagában fel
dolgozni. Értelmes, jólelkű, nemes gondolkodású lénnyé csak megfelelő 
lelki tapasztalat: élménysorok révén válhat a gyermek; a nevelés konkrét 
feladata tehát a gyermek élményvilágának fejlesztése és gazdagítása. Ez a 
tanítótól életteljes és mindig aktuális színezetű tanítást kíván Vajkay Júlia  
kimerítően és nagy szeretettel ismerteti az ifjúsági vöröskereszt szerepét a 
nevelésben. A 22, számban Mosdóssy Imre értekezik az optimizmus a 
nevelésben címen, majd Nagy Géza ismerteti kiváló gyakorlati érzékkel az 
erkölcsi érzék fejlesztésének akadályait és azok leküzdését. Társaságunk 
tagjait különösen érdekelni fogja Kovács László fejtegetése a tanyai gyer
mek lelkivilágáról (23, sz.). Megrajzolja azt a környezetet, amelybe a 
tanyai gyermek beleszületik s melytől további életében is állandóan függ; 
nevelődése szükségszerűen más lesz, mint a városi gyermeké. Megtudjuk; 
milyen a csecsemőkora, milyenek első játékai, milyen következményei van
nak annak, hogy többnyire társak nélkül, magánosán él, milyen sajátos
ságokat mutat iskolázása folyamán, milyen hatást tesznek rá a technikai 
vívmányok: repülőgép, mozi; milyen az érzelmi és akaratvilága. Az elevenen 
írt cikk nem kíván tudós fejtegetés lenni, mégis jól rámutat azokra a kör
nyezetelemekre, amelyeken a tanyai gyermek nevelése épül.

Iskola és Egészség címen új évnegyedes folyóirat indult meg a f. 
iskolai év elején. Pedagógusokból és orvosokból álló bizottság segítségével 
Braunhoffer Jenő dr. tiszti orvos szerkeszti és a Magyar Országos Orvos
szövetség iskolaorvosi szakosztálya adja ki, (Szerkesztőség és kiadóhivatal; 
Budapest, IV., Prohászka O.-u. 6. Iskolafogorvosí központ. Előfizetési ára 
•évi 5 P.) A szerkesztőségnek az a felfogása, hogy „orvos és oktatás egy 
munkának a két szerve csak“, s ezért „a folyóirat legnagyobb része nyitva 
áll minden érdeklődés számára, amely a gyermeknek szól." Kiemeljük az 
•első számból Erődi K. cikkét az iskolaorvosi intézménynek a nevelő szem
pontjából v aló fontosságáról, az „alkat és jellem“ kérdésének megvilágí
tását orvosi és pedagógiai oldalról (Buday D. és Dékány /.) , a jellem 
alakulásának fejtegetését (Baránszky—Jób L.), valamint Braunhoffer J .  
gyermekvédelmi intézményeinket ismertető cikksorozatának első közlemé
nyét; híreit, könyv- és folyóiratszemléjét. Ajánljuk e folyóiratot olvasóink 
figyelmébe.

Székely Károly.

H Í R E K .
Szendy Károly székesfővárosi tanácsnokot, Budapest köz

oktatásának vezetőjét Magyarország Kormányzója m. fkír. kor
mányfőtanácsosi címmel tűntette ki azokért az érdemeiért, 
amelyeket a székesfőváros tanügyének fejlesztésével szerzett. 
E  kinevezés mindenütt osztatlan örömet keltett, mert méltó 
elismerése Szendy Károly hatalmas alkotó tevékenységének. 
Ez a tevékenysége nemcsak arra szorítkozott, hogy a mai nehéz 
időkben megőrizze a főváros iskoláinak színvonalát, hanem azt
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új intézményeknek létesítésével, valamint a tanügyi tisztikar 
szak- és módszeres képzettségének modern szellemben való 
emelésével tovább is fejlesztette. Társaságunk, amely Öméltó
ságában törekvéseinek hatalmas pártfogóját tiszteli, őszinte 
örömmel köszönti magas kitüntetése alkalmából.

f  Petróczy István, a Néptanítók Lapja és Népművelési 
Tájékoztató főszerkesztője 65 éves korában váratlanul elhunyt. 
Tanítói sorból kemény munkával küzdötte fel magát a miniszteri 
tanácsosi székbe, ahol a minisztérium hivatalos lapjának élén 
az egész ország tanítóságának szellemi irányítását intézte.

f  Martha Muchow, a hamburgi lélektani intézetnek tizen
hét éven át munkás tagja, 42 éves korában meghalt. Egyike volt 
azoknak, akik újabban erősen hangsúlyozták a kísérleti eljárá
sok mellett a lélektani megfigyelés nagy fontosságát; kitűnően 
bele tudta magát élni a gyermekek és ifjak lelkivilágába, ez a 
képessége nagy mértékben emelte tudományos munkásságának 
értékét.

f  Otto Lipmann, a Zeitschrift f. angewandte Psychologie 
társszerkesztője, 57 éves korában hirtelen elhunyt. Megalapí
tója volt az „Institut f. angewandte Psychologie u. psycholo
gische Sammelforschung1‘-nak. Nagy része volt abban, hogy az 
alkalmazott lélektan, mint önálló tudományág kifejlődött; kü
lönösen a teszt-eljárás és a lélektani statisztika köszönhet 
neki sokat.

Ideges középiskolai tanulók iskolája. A vallás- és közok
tatásügyi minisztérium rendeletet intézett a székesfőváros kö
zépiskoláihoz, amelyben azoknak az ideges tanulóknak össze
írását rendeli el, akiknek külön oktatása feltétlenül szükséges. 
A tanker, kir, főigazgatóság e rendeletében felsorolja, kik azok, 
akik a mai tömegtanítás keretében nem tudnak lépést tartani 
társaikkal és ezeknek „hatósági orvosi vizsgálatát" is kilátásba 
helyezi. A Gyermektanulmányi Társaság örömmel látja e ren
deletben célkitűzései egyikének a felsőbb hatóságok által való 
figyelembevevését, de kívánatosnak tartaná a kiválogatásnál a 
megfelelő pszichológiai vizsgálatot is. Ezáltal a főigazgatói 
rendeletben is kifejezett amaz aggodalom; — „hogy tehetségte
len és szorgalom nélküli tanulók ne meneküljenek az idegesség 
leple alatt az esetleg súlyosnak talált kötelesség elől" — elosz- 
lattatnék. Ma már rendelkezésre áll mind az állami gyógype
dagógiai intézet óriási tapasztalati anyaga, mind a Társasá
gunk keretében munkálkodó pszichológusok és laboratóriumok 
ezirányú munkakészsége is.

r. e.
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A Német Lélektani Társaság (Deutsche Gesellschaft fiir 
Psychölogíe) október 15— 19-én tartotta Lipcsében  ezévi kon
gresszusát, amely természetesen sok színben elütött az előző 
évi gyűlések képétől. Az új szellemet minden tekintetben ma
gán viselő ünnepélyes megnyitáson a vezetőség felkérésére B oda  
István dr. egyet. m. tanár a magyar résztvevők és a Magyar 
Psychologiai Társaság nevében üdvözölte a kongresszus tagjait. 
A gazdag előadási rend a személyiség, típus, jellem, alak, lélek
tani alapfogalmak, az akarat lélektana, a társadalom fejlődése, 
alkalmazott területek, állatlélektan, gyermek- és ifjúkori lélek
tan kérdéseire terjeszkedett ki. A nemzeti és népi megújhodás 
lélektani problémáinak kiváló szerep jutott többek között Pop- 
pelreuternak  (Bonn) a politikai lélektan alapvetéséről Jaensch-  
nek (Marburg) a német emberiről és munkájával szembeszálló 
típus elemzéséről, valamint C/auss-nak (Freiberg) az északi és 
a fáliai (v. dalarnai) fajta közti eltérésekről szóló előadásá
ban, amelyekben ha nem is juthattak kielégítő megoldásra, a 
kérdések felvetésével érdemes szolgálatot tettek a legkorsze
rűbb lélektani törekvéseknek.

A gyermek- és ifjúságlélektanra, mely bennünket köze
lebbről érdekel, viszonylag elég sok időt szentelt a kongresz- 
szus. Figyelemre érdemesek: Maria Zillig (Würzburg) népisko
lában gyűjtött adatokat a leánytanulókról az osztálytársi sze
retet kialakulásának és hiányának okairól. Ottó Tumlirz (Graz) 
Ism étlődések a lelk i fejlődésben  c. előadásában hangsúlyozta, 
hogy a hasonlóságot, amely a fejlődés 1—3., valamint 2—4. 
szakasza közt mutatkozik, nem annyira ismétlődésnek, mint in
kább párhuzamnak, hasonlóságnak kell neveznünk, amely fő
leg a képzőiét, az érzékelés, akarat és a nemi élet területén mu
tatkozik. E. Lippert (Mainz) az irodalom-esztétikai élményké
pesség fejlődésére vonatkozó vizsgálatairól számolt be. Magyar 
részről Boda István „Zűr Theorie eíner reinpsychologischen 
Typenlehre“ címen, Schiller Pál pedig a mozgással kapcsola
tos jelenségek vizsgálatáról szóló előadásával kapcsolódott 
bele a kongresszus munkájába.

(A Vierteljahrschrift für Jugendkunde híradása nyomán.)
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T Á R S A S Á G I  Ü G Y E K .

Választmányunk ülést tartott november hó 10-én W eszely  
Ödön dr. elnöklésével, amely a főtitkár, Kenyeres Elemér dr. 
váratlan halála miatt szükségessé vált intézkedésekkel, vala
mint az 1933—34. évi előadássorozatnak a megindulásig végzett 
munkálataival foglalkozott. Majd előkészítette a szintén a tanév 
folyamára tervezett tantervreform -ankéiet és a szakosztályok
nak ebbe kapcsolódó munkatervét, amelynek részletes kidolgo
zására a szakosztályok a maguk keretén bélül vállalkoztak. 
Végül az elnök az alapszabályok módosítására nézve tett javas
latot, melynek értelmében a tisztikart a jövőben nem egy, hanem 
legalább három évre választanák meg. A választmány osztat
lanul csatlakozott a javaslathoz.

Társaságunk pedagógiai'szakosztályának iskolanevelési osz
tálya Domokos Lászlóné elnöklete alatt ülést tartott. E gyűlésen 
Domokos Lászlóné tervezete alapján előkészítették azt az an
kétet, amely a tantervek és a gyermek viszonyát fogja tárgyalni 
azzal a céllal, hogy a készülőben levő iskolai reformokkal kap
csolatban Társaságunk álláspontját leszögezze.

A Magyar Gyermektanulmányi Társaság az 1933—34. is 
kolai évben előadásokat rendez a 10— 14 éves gyerm ek fe jlő d é 
séről és neveléséről a következő műsor szerint:

Nov. 10. A gyermektanulmányozás továbbfejlesztéséről. Weszely Ödön 
dr. egyetemi tanár elnöki megnyitója. A kezdeti serdülés orvosi és pedagó
giai szempontból, Tuszkai Ödön dr. főorvos. — Nov. 24. A serdülés kezdetén 
fellépő kedélyhullámzások. Kempelen Atilla dr. tanár. A mozdulatművé
szeti képzés pedagógiai értéke. Dienes Valéria dr. igazgató (bemutatással). 
-—• Dec 15. A serdülés kezdetén levő leányok örvoslélektani szempontból. 
H. Révész Margit dr. igazgató-főorvos. A serdülő kor testnevelési problémái 
az iskolában. Bély Miklós testnevelési tanár. — Jan. 12. A lelki higiéné, 
Schnell János dr. főorvos. Gyermektípusok. Bognár Cecil dr. egyetemi rk. 
tanár. —  Jan 26. Az alkattan eredményei a fejlődés elvének szemszögéből, 
Buday László dr. egy. tanársegéd. A mozgástechnikától a művészi tánc
játékig (bemutatással). Szentpál Olga igazgató. —  Febr. 9. Üjabb értelmes- 
ségí vizsgálatok a 10— 14 éves korban. Cser János tanár. A képzelet szerepe 
az irodalom és történelem tanításban. Blaskovits Edit dr. tanár. — Febr. 23, 
A figyelem jellemző vonásai a 10— 14 éves korban. Hamvai Vilmos tanár. A 
beszéd fejlettsége. A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése. Kremsier 
Irma tanár. — Márc. 9. Pedagógiai környezettan. Vértes Ó. József dr, igaz
gató. A gazdasági krízis hatása a munkásgyermekre. Vajkai E. Júlia  igazgató. 
—  Márc. 23. A napköziotthon az iskola, a család és a társadalom szem
pontjából. Arató Amália dr. tanár. A gyermek szabad idejének pedagógiája. 
Nemesné Miiller Márta igazgató. —  Ápr. 6. A cserkészet a 10— 14 éves 
korban. Kosztolányi István dr. hittanár. A leánycserkészetről. Lindenmayer 
Antónia tanár. — Ápr. 20. A nép- és középfokú iskoláztatás között fennálló 
hézagok áthidalása. Fodor Márk dr. tanár. Öntevékeny munkacsoportok az 
osztálytanításban, Domokos Lászlóné igazgató. —- Máj. 4. A der-die-das 
tanításának új módszere. Hittrich Ödön dr. ny. főigazgató. A természet
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tudományi oktatás nevelő értéke. Lotzka Alajos dr. igazgató, — Máj. 18. 
A zenei nevelés feladatai a serdülést megelőző korban. Varró Margit tanár; 
A 10— 14 éves kor olvasmányai. Nyireő Éva tanár.

Az előadások helye a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium 
(VIII., Mária Terézia-tér 8., II. em. 107.), kezdete mindig d. u. 
6 óra. — Belépődíj egy-egy előadásra 30 fillér. A Magyar Gyer
mektanulmányi Társaság tagjai, iskolák, valamint a fővárosnál 
működő pedagógusok belépődíjat nem fizetnek. Tagsági jegy 
az előadások helyén váltható.

Előadássorozatunk f. é. november 10-én nagyszámú hall
gatóság részvételével megkezdődött.

A megnyitót Weszely Ödön dr. egyetemi tanár, Társaságunk 
elnöke mondotta a gyermektanulmányozás továbbfejlesztéséről. 
Előadását A Gyermek e száma közli, azonkívül megjelent a 
Gyermektanulmányi Füzetekben is.

Utána Tuszkai Ödön dr. főorvos Az előserdiilés orvostani 
és pedagógiai szempontból címen élénk színekkel rajzolta az 
emberi élet legelső és legnagyobb viharára: a serdülés idejére 
való készülődés finom változásait. Az előserdülés életszaka fiúk
nál a 10— 14., leányoknál a 8— 13, életév közt van. Ezt az időt 
leginkább a genitális rendszer előrefejlődése és ezzel együtt az 
ideg- és vérkeríngésí rendszer sajátos elváltozásai jellemzik, 
melyeket az előadó részletesen kifejtett. A pedagógiai techni
kára és methodikára természetesen nem terjeszkedhetett ki, de 
ennék alapjául a megértést és meleg szeretettet ajánlja. Ez min
dig a test—lélek orvostani egységességének, az átöröklés gya
korlati törvényének szigorú figyelembevételével alkalmaztassák, 
mert csak így lehet a pedagógia szent tudománnyá.

November 24-én Kempelen Atilla dr. tanár adott elő a ser
dülés kezdetén fellépő kedélyhullámzásokról. Előadása folyó
iratunk következő számában meg fog jelenni.

Utána Dienes Valéria dr. igazgató beszélt a mozdulatmű
vészeti képzés pedagógiai értékéről; előadását bemutatással kí
sérte. Fényesen igazolódott az előadónak az a gondolata, hogy 
a testnevelésnek minél nagyobb mértékben ki kell terjeszkednie 
a mozdulatművészetre, amely egyik legharmónikusabb és leg- 
esztétíkusabb ága a testi kultúrának, A nagy számban hozzá
szólók teljes mértékben csatlakoztak az előadó kifejtett néze
teihez.

December 15-én Hrabovszkyné Révész Margit dr., a Peda
gógiai Gyermekszanatórium igazgatónője A  serdülés kezdetén 
levő leányok orvos-lélektani szempontból címen tartott előadá
sában hangsúlyozta, hogy a leányoknál a serdülést megelőző 
lelki bonyodalmak korábban és átmenet nélkül mutatkoznak, ami 
nagyobb megrázkódtatásoknak okozója. Ez leggyakrabban mint
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fokozott érzékenykedés, eddigi szeretteiből való kiábrándulás, 
olykor feltűnőség 'keresése, időelőtti női érvényesülési vágy üt
közik ki. A modern értelemben vett jó anya türelmes megértés
sel segít leányának e nehéz időszakban, midőn oly módszerekkel 
igyekszik a fejlődési nehézségeken átsegíteni, melyeket a tehet
séges harmonikus leánykák fejlődéséből tanúságként szűrt le.

Bély M iklós testnevelő tanár a korai serdülésnek inkább 
megfelelő, a mozgás- és versengésvágyat természetesebben kielé
gítő modern testi nevelés megteremtésének szempontjait vázolta.

Gyermektanulmányi Füzetek. Társaságunk legutóbbi vá
lasztmányi ülésén elhatározta, hogy céljainak szolgálatára fo
lyóiratán kívül füzetes vállalatát felújítja. Ennek első számai 
most hagyták el a sajtót. Az első füzet: Cser Ján os  tanulmánya: 
A figyelem kísérleti vizsgálata a 10— 14 éves korban; a máso
dik: W eszely Ödön dr. elnöknek idei előadássorozatunkat meg
nyitó előadása: A gyermektanulmány továbbfejlesztéséről.

Kérjük tagtársainkat a Gyermektanulmányi Füzetek támo
gatására és terjesztésére.



Ü B E R S I C H T .

Die Weiterentwicklung der Kinderforschung.

— Von Prof. Dr. Edmund W eszely. —

(Kurze Inhaltsangabe.)

Die Kinderforschung ist die Schöpfung des XIX. Jahrhun
derts. Anfangs ist diese Beschäftigung mit dem Kinde nicht 
nur eine wissenschaftliche, sondern eine soziale Bewegung, die 
in weitem Kreise besonders durch die Fragebogen-Methode 
St. Halls großes Interesse erregte.

Doch die strenge Kritik der Fachgelehrten drängte die 
Bewegung wieder in engere Schranken zurück.

Anfangs diente Preyers Buch als Vorbild, die Forschungen 
beschränkten sich auf die frühe Kindheit, später wandte sich 
die Aufmerksamkeit dem Schulkinde zu, man untersuchte die 
Vorstellungswelt des Kindes, die Entwicklung der verschiede
nen Fähigkeiten und bald stellte sich die Notwendigkeit der 
Zusammenfassung der Ergebnisse ein. Es erschienen auch dann 
die zusammenfassenden Werke von K. Groos, W. Stern, Cla- 
parede, Giese, V. Bühler, Gaupp, und endlich E. Meumanns 
drei große Bände, eine Schatzkammer des angewachsenen 
Materials.

Im Vorwort der II. Auflage (im J ,  1914.) spricht E. Meu- 
mann die Hoffnung aus, daß die leitenden Kulturvölker die 
gemeinsame Arbeit auf dem Gebiet der Erziehung wieder auf
nehmen.

Doch der Krieg hatte keinen günstigen Einfluß auf die 
Weiterentwicklung der Kinderforschung. Obgleich kein Still
stand eingetreten ist, doch fehlte dieser große Aufschwung, der 
im Anfang die Kinderforschung so simpathisch machte.

Nach dem Kriege trat das Interesse für die Jugend in Vor
dergrund. Die Probleme der Reifezeit und der gereiften Ju 
gend wurden brennend. Schon die Titeln der Werke dieser 
Epoche sind charakteristisch. Während die vorgehende Epoche 
über das Leben der Kinder schrieb, erscheinen jetzt Werke 
über die Jugend. So z. B. W. Hof f  mann: Die Reifezeit, O. Tum- 
lirz: Reifejahre, W. Stern: Anfänge der Reifezeit, H. Küster: 
Erziehungsprobleme der Reifezeit, Ch. Bühler: Das Seelenle
ben der Jugendlichen, O. Kupky: Jugendpsychologie, E. Spran- 
ger: Psychologie des Jugendalters, L. Bopp: Das Jugendalter. 
Ungarisch: Dr. E. Tuszkai: Die Reifezeit, A. K em pelen : Grund
züge der Psychologie des Jugendalters.

Später wird die Forschung des Jugendalters als Jugend
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künde eine selbstständige Disciplin. (J, Kornis nennt sie; Hé~ 
bélogie.) Die Jugendkunde umfaßt aber nicht nur die Reifezeit 
und Jugend sondern auch das Kindesalter, (Siehe: J .  Buse-, 
mann, Henning, Hehlmann.)

Ehedem umfaßte Kinderforschung auch die Jugendkunde, 
jetzt erstreckt sich die Jugendkunde auch auf die Kinderfor
schung,

Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wie soll sich die 
Kinderforschung weiterentwickeln? Was für Aufgaben warten 
auf uns, auf die Gesellschaft für Kinderforschung?

Das Schicksal der Kinderforschung ist mit dem Schicksal 
der Psychologie verbunden. Zwar ist Kinderforschung nicht 
nur Psychologie, doch im Mittelpunkt stehen immer die psycho
logischen Forschungen. Am Beginn der Kinderforschungen 
blühte die experimentelle Psychologie, daher arbeitete die Kin
derforschung mit der experimentellen Methode. Doch die Ex
perimente der Kinderforschung waren eigentlich psychologische 
Experimente,

Aber die experimentelle Psychologie konnte die mit ihr 
verbundenen Erwartungen nicht erfüllen. Unter dem Einfluß 
Diltheys entwickelte sich die geisteswissenschaftliche Methode, 
im Gegensatz mit der Psychologie der Elemente, die Ganz
heits-Psychologie, die Struktur-Psychologie, die verstehende 
Psychologie.

Damit beginnen die verschiedenen neueren Richtungen, die 
nicht nur Tatsachen feststellen, sondern deren Sinn und Bedeu
tung verstehen wollen. Damit geht die Psychologie über die 
Tatsachen hinaus, sie bleibt nicht bei dem, was im Bewußtsein 
zu finden ist.

Das führt sie zu dem wichtigen Begriff des Unbewussten. 
Die verschiedenen Richtungen der heutigen Psychologie kann 
man in zwei Gruppen eineilen: die eine ist die naturwissen
schaftliche, die andere die geisteswissenschaftliche Richtung. 
Heute scheint die letztere zu herrschen.

Die Kinderforschung muß die Ergebnisse beider Richtun
gen verwerten, Die Weiterentwicklung der Kinderforschung ist 
nur dann möglich, wenn sie Schritt hält mit dem Fortschritt 
der Psychologie,

Daher muß die Kinderforschung ihre Untersuchungen auf 
neue Gegenstände und neue Probleme ausdehnen, und neue 
Methoden suchen.

Die Untersuchungen wurden schon bisher ausgedehnt, in
dem die Kinderforschung sich zur Jugendkunde entwickelte.

Doch müssen die Forschungen auf neue Probleme ausge
dehnt werden. So empfielt Tumlirz die Untersuchung der Bil
dungsfähigkeit. Ein anderer Problemen-Kreis hängt mit dem 
Wertbegriff zusammen. Für welche Werte ist die jugendliche
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Seele empfänglich und zu welcher Zeit? Das führt zur Unter
suchung des Verhältnisses zwischen Kind und Kultur.

Es wäre sehr wichtig die Arbeit vom Gesichtspunkte der 
Entwicklung des Kindes zu untersuchen. Man sollte die Unter
suchungen auf die kollektiven Erscheinungen im Kinderleben 
ausdehnen, wie das jüngst Frau L. Domokos tut. Die Untersu
chungen über soziale Erscheinungen sind seit den Untersuchun
gen Monroe-s und L. Nagys etwas vernachläßigt.

Zu untersuchen wären auch die spontanen Bewegungen, 
die Verhaltung, das Selbstentfaltungs-Streben des Kindes.

Aus pädagogischem Gesichtspunkt wäre sehr wichtig Un
tersuchungen anzustellen über das Verhältnis der Schüler und 
des Lehrers,

Eine Weiterentwicklung bedeutet auch, wenn man neue 
Uniersuchungsmetihoden anwendet.

Die geisteswissenschaftliche Psychologie bringt ihre Metho
den mit. Diese Methoden beruhen auf dem Gedanken der Tota
lität. Diese Ganzheits-Methoden können nicht schablonenhaft 
sein, denn die augenblickliche Haltung, die spontane Reaktion, 
gibt Richtung für die weitere Untersuchung.

Eine solche Methode ist J . Piagefs klinische Methode, die 
bei uns durch E. Kenyeres bekannt wurde.

Eine ähnliche Methode ist das freie Gespräch, das D. Katz 
bei kleinen Kindern anwendete.

Die vielseitige Erkenntnis des Kindes führt näher zum 
wirklichen Leben, doch birgt sie eine Gefahr in sich: die sug
gestive Beeinflußung des Kindes,

Zu diesem freien Gespräch stehen sehr nahe die analiti- 
sohen Methoden, Die genialiste ist ganz entschieden die Freud- 
sche Psychoanalyse. Doch ist es nicht notwendig, daß man mit 
dieser Methode immer nur verborgene sexuelle Vorstellungen 
aufzudecken suchen soll.

Es gibt wohl auch andere Inhalte in der Seele des Kindes, 
und wenn die Methode auf das ganze Seelenleben ausgedehnt 
wird, werden wir gewiß ein richtigeres, und vollständigeres 
Bild vom Seelenleben des Kindes bekommen.

Eine andere solche Methode ist Adlers Individualpsycho
logie. Doch gibt es im kindlichen Seelenleben gewiß auch noch 
andere Regungen als das Machtstreben, und auch andere Ge
fühle, als das Minderwertigkeitsgefühl,

Diese Methoden wollen nicht nur Tatsachen feststellen, 
sondern auch untersuchen, was diese Tatsachen bedeuten.

Klages erkennt sehr richtig, daß der Grundgedanke dieser 
Deutungsversuche diese Tatsache ist, daß die Einstellung der 
Menschen sich danach richtet, was für ein Ziel sie verfolgen. 
Die Menschen tragen eine Maske, daher ist es so schwer ihren
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wahren Charakter zu erkennen. Man muß suchen, was hinter 
der Maske steckt.

Doch wäre auch das eine einseitige Auffassung, wenn man 
glauben würde, daß ein jeder immer eine Maske trägt. Ein je
der hat selbstvergessene Augenblicke, in denen er sich der 
Flut der Eindrücke überläßt, und dann erkennen wir sein 
wirkliches Gesicht.

Diese flüchtigen Bemerkungen wollen nur darauf hinwei- 
sen, wie man für die Kinderforschung und Jugendkunde neue 
Methoden finden kann.

Wir, Ungarn, werden für diese Forschungen immer ein 
Spezielles Gebiet haben: das ungarische Kind.

Es ist sehr interessant, was Henning schreibt: „ .. .D ie  na
tionalen Unterschiede sind so bedeutsam, daß viele kinderpsy- 
chologische Studien gar nicht vom Kind, sondern streng genom
men vom deutschen Kind berichten. Aus der Methode der Frau 
Montessori leuchtet der italienische Himmel, während viele 
amerikanische Untersuchungen die eugenetischen Sorgen des 
Bewohners der Wolkenkratzervierteln verraten.“ (Psychologie 
der Gegenwart. S. 118.)

Aus den Untersuchungen unserer Gesellschaft strahlt die 
Seele des ungarischen Kindes hervor.

Doch ist die Jugendforschung kein Selbstzweck, sondern 
ein Mittel, das für die Behandlung der Jugend den richtigen 
Weg weist.

Diese richtige Behandlung des Kindes in der Familie, in 
der Schule, in der ganzen Gesellschaft ist das eigentliche Ziel.

Dieses Ziel hoffen wir dadurch zu erreichen, daß wir die 
Ergebnisse der Kinderforschung und Jugendkunde in weiten 
Kreisen verbreiten und das Verständnis des Kindes fördern.

Bildheschreibungen der Schüler eines Realgymnasiums.
(Übersetzt von K. Székely.)

Wir setzten das Ziel, einerseits die bei Bildbeschreibungen 
erscheinenden individuellen Differenzen bezw. Typen zu be
stimmen, anderseits durch Vergleich dieser Typen mit dem 
Alter die eventuelle Entwicklung nachzuweisen, endlich durch 
Betiteln des Bildes die Auffassung des Dargestellen zu unter
suchen.

Zu den Versuchen wurden Kunstdruckkarten benutzt, auf 
denen Name des Künslers und die den Inhalt bezeichnenden 
Aufschriften beklebt waren. Die Anweisung war: das Bild 
gründlich zu betrachten, auf dem vorgelegten Papier eine den 
Inhalt zusammenfassend charakterisierende Überschrift anzuge-
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ben und nachher über das Bild alles, was man nur will, nieder- 
zusohreiben; das Bild konnte während der ganzen Beschreibung 
betrachtet werden. —  Bei der Bearbeitung teilte ich die den Bild
inhalt bezeichnenden Titel in 3 Haupt-und 4 Nebengruppen; die 
Hauptgruppen bildeten die Personen, die Handlung und der 
Ort des Bildes, die Nebengruppen ergaben sich aus der Kombi
nation dieser 3 Hauptgruppen untereinander.

Bei der Inhaltsanalyse der Bilder fanden sich folgende 
Typen: beschreibender, erklärender, phantasierender, gefühls
betonter, gelernter, kritisierender und philosophierender Typus.

Es konnte festgestellt werden, daß maii den Gang der Ent
wicklung sowohl betreffs der Auffassung, wie der Beschreibung 
des Bildes bestimmen kann, woraus sich folgendes für die 
Praxis ergab: 1, Eine richtige Auffassung der auf den Bildern 
dargestellten Handlung zeigt sich ungefähr vom 13— 14-ten Le
bensjahr an. 2. Gleichzeitig mit der Inhaltsnuffassung wird auch 
die Beschreibung differenzierter. Die individuellen Unterschiede 
gehen von diesem Lebensalter an in weit mehrere Richtungen 
auseinander. 3. Bei Bildbetrachtungen muß der Entwicklungs
gang der Auffassung befolgt werden. 4. Bis zum 13— 14. Le
bensjahr dürfen nur Bilder mit Einzelgestalten, kleineren Szenen 
zur Veranschaulichung verwendet werden. 5, Bei der Auffassung 
der Bilder wirken die mit anderen Bildern übereinstimmenden 
homogenen oder fast homogenen Elemente störend. 6, Die Bild
beschreibung wirft ein scharfes Licht auf das Individuum und 
ist daher zu seiner Kenntnis ein sehr geeignetes Mittel.

Dr. F. Schmidt.

Experimentelle Untersuchung der Aufmerksamkeit 
an 10— 14jährigen Kindern,

(Übersetzt von K. Székely.)

Einführung. Diese Abhandlung will zunächst über Versuche 
mit einem neuen Aufmerksamkeitstest, die wir an 10— 14jähri- 
gen Kindern durchführten, berichten. Dabei behandelt sie die 
bei uns weniger ausgearbeitete psychologisch-statistische Me
thode. Außerdem setzt sie auch die aus den differentiellpsycho
logischen Ergebnissen sich von selbst darbietenden allgemein
entwicklungspsychologischen Resultate fest.

1. Theoretischer Teil. Die psychologische Forschung von 
heute wird besonders von zwei Umständen erschwert: 1, vom 
Mangel an einem allgemein angenommenen System und dem 
unausgebildeten Zustand der wissenschaftlichen Problematik, 
2. hinsichtlich der Methode: vom Mangel an einem einheitli



chen statistischen Verfahren, Trotz dieser Schwierigkeiten zeigt 
die Psychologie unter Einwirkung praktischer Bedürfnisse in 
den letzten Jahren eine gewaltige Entwidklung; infolge dessen 
offenharten sich die erwähnten Schwierigkeiten in noch größe
rem Maße.

Die angewandte Psychologie beruht auf der differentiellen 
Psychologie, deren Grundlagen W. Stern ausbaute. Nach ihm 
entstehen im Anschluß an die das Individuum bildenden Merk
male zwei Fragen: das Problem der Analogie und das des 
Symptomwertes. Als Mittel um den Symptomwert einer physi
kalischen Erscheinung für eine bestimmte psychische Erschei
nung festzustellen, dienen das „ätiologische“ und das „statis
tische“ Verfahren.

K. Bühler teilt die Gegenstände der Psychologie, auf welche 
die Untersuchung gerichtet werden kann, in drei Gruppen: 
1. Erlebnis, 2. Benehmen (Verhalten) und 3. Leistung (Werk) 
und bezeichnet somit anstatt des Gegenstandes der Erfahrung 
deren Inhalt. Unter diesen Erfahrungsinhalten finden sich auch 
psychische Gesetzmäßigkeiten, die aber von den kausalen Na
turgesetzen verschieden sind. Zu diesen sogenannten empiri
schen Gesetzmäßigkeiten gehört die statistische G esetzm äßig
keit, die in der Psychologie eine große Rolle spielt. Auch der 
Begriff des damit verbundenen Experimentes hat einen ver
änderten Sinn bekommen. Man verwendet in der Psychologie oft 
Experimente, die nicht zum Beweisen kausaler Zusammenhänge, 
sondern der Existenz irgendeiner Erscheinung dienen, weiter
hin dazu, durch ihr Hervorrufen beschrieben werden zu können 
(Darstellungsexperiment, S. Tumarkin),

Die Statistik als Forschungsmethode. Die Vorbedingung 
einer jeden Wirklichkeitswissenschaft ist, daß die Wirklichkeit 
einer Zahlenmäßigket unterworfen ist (Pauler). Nagy A. Tischer 
(Grundlegung der Statistik, 1929.) besprechen wir kurz die An
sichten von Rümelin, Sigwart, Tschuprow, Eulenburg, Czuber, 
die die Statistik als eine Methode auslegen; Tischer betrachtet 
sie letzten Endes als eine selbständige Wissenschaft, deren 
äußerste Grundlagen die Gleichartigkeit gewißer Erscheinun
gen und die Tatsache, daß wir die gleichartigen Erscheinungen 
in einer spezifischen und unsere Kenntnisse vermehrenden Weise 
kollektivisch begreifen, sind.

Nach unser Meinung kann die endgültige Lösung durch 
rein-logische Untersuchungen, die mit dem corollarium serie- 
rium Zusammenhängen, gebracht werden. (Pauler: Logik.)

Der auch auf die Psychologie angewandte Teil der Statis
tik ist die von Fechner  begründete, von G. F. Lipps, Bruns, 
später von Czuber weiterentwickelte Kollektivmaßlehre, Mit 
den in der Testpsychologie gebräuchlichen Zahlenausdrücken
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beschäftigte sich am ausführlichsten L. Szondi, der in seiner 
sorgsamen Studie (Zur Psychometrie des Tests, Arch, f. ges. 
Psych, 72:43) die auf die seelischen Fähigkeiten bezüglichen 
Maßgrößen zusammenstellte. Die Konstrukteure der sog. objek
tiven Maßgrößen waren Kraepelin, Ranschburg, Finzi, Stern , 
Maria Dürr-Borst, Deucht er. Hierher gehören noch die Formeln 
von Fuß  und Streiter (s. die Fußnoten), in denen sich haupt
sächlich das Streben auf die sog. Einkomponentenrechnung, 
eine viel erörtete Frage der Testpsychologie, dartut.

Auf Grund der Erörterungen Sterns, Deuchlers, Fuß’ ver
suchten wir eine neue Formel aufzustellen. Stern und Deuchler 
geben die Güte der Leistung durch das Verhältnis der richti
gen (r) und sämtlichen (r+ f  =  s) Lösungen an.

Güte =  g r _  r
r + f  ~  s

Dies besagt aber mathematisch: in welchem Maße in der 
Aufgabenreihe eine Lösung richtig ist. Wenn z. B. die Zahl der 
sämtlichen Lösungen 100 ist und davon 10 richtig sind, dann 
ist die Güte 90 : 100 =  0.9. Dasselbe Ergebnis erhalten wir 
aber, wenn von 10 Lösungen 9 richtig sind: 9 : 10=0.9. Aus der 
Richtigkeit einer Lösung können wir aber leicht den Wert sämt
licher richtigen Lösungen, genannt Leistungswert, berechnen, in
dem wir den Wert einer Lösung mit der Zahl sämtlicher richti
gen Lösungen multiplizieren (die falschen Lösungen fallen von 
selbst weg). In einer Formel ausgesprochen:

Leistungswert Lw
richtig

sämtlich X  richtig
r2
s

Danach ist der Leistungswert obiger Beispiele 902 : 100 =  
=  8100 : 100 =  81 und 92 ; 10 =  81 : 10=8,1. Die beiden Zah
len drücken auch den Unterschied der Mengen der geleisteten 
Lösungen pünktlich aus.

Diese Formeln bauen sich darauf, daß die Tests eigentlich 
Testreihen sind. Man unterscheidet alternative und graduale 
Tests. Wesentlich gibt es aber nur alternative Tests, in den 
Testreihen ist eine jede Lösungseinheit ein alternativer Test. 
Die Binet-schen Tests sind ebenfalls Testreihen, nur bestehen 
sie nicht aus gleichartigen Gliedern.

Im kurzen Abriß wird die psychologische Statistik (auf 
Grund Sterns und Garrets) besprochen. In unserer Arbeit ver
wenden wir eine der graphischen Darstellungen, die sog. Ogive, 
deren Grundgedanke die Darstellung der Rangzahlen und der
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zugehörigen Leistungen durch eine Linie ist. Die relativen —  
auf 100 berechneten — Rangzahlen tragen wir auf die Abszisse, 
die Leistungswerte auf die Ordinate an einem Millimeterpapier 
auf. Der zur mittleren Ordinate gehörige Leistungswert gibt das 
Median, jedes zehnte Millimeter je einen Grad, zusammen 11 
(decil deviation) an. Ist die Zahl der Fälle genügend groß, so 
ist die Herstellung mit der „abzählenden Methode” (Lipmann) 
leicht und rasch.

Das Experiment. Mit dem Begriff der Aufmerksamkeit und 
ihrer Einordnung in die Reihe der seelischen Erscheinungen 
beschäftigen wir uns nicht. Kraepelin  untersuchte die Arbeits
leistungsfähigkeit durch fortdauernde Addierung einstelliger 
Zahlen. Auch unser Test besteht aus Rechenaufgaben und 
scheint die Ausdauer der Aufmerksamkeit zu untersuchen. Den 
Anforderungen, die Stern den Tests gegenüber aufgestellt hat, 
entspricht er weitgehend,

V e r f a h r e n .  Der Grundgedanke des Tests stammt von 
Dr. E. Révész, Mitglied des Laboratoriums, der schon 1925 da
mit zu experimentieren begann. Dem Wesen nach ist er folgen
der: Die Versuchspersonen hatten zu einer angegebenen Zahl 1, 
dann 2, dann 3 hinzuzugeben (jeder Schritt mußte niederge- 
sohrieben werden: x -j-l-i-2-(-3 +  1 +2^-3 usw.). L. Nagy er
kannte die Vorteile des Tests und verwendete ihn ebenfalls, 
mit der Abänderung, daß er die Minute mit Klopfen angab 
und die bis dahin geleistete Arbeit immer bezeichnen ließ. Das 
Experiment dauerte 5 Minuten. In unseren neuen Experimen
ten ließen wir aus Einheitlichkeitsgründen die Arbeit in jeder 
Altersgruppe mit 105 beginnen und verlängerten sie auf 10 
Minuten. Die Experimente haben wir immer um 8h morgens 
durchgeführt. Ein großer Vorteil des Tests ist, daß er ohne 
jede Schwierigkeit als Gruppentest anwendbar ist.

A u s f ü h r u n g .  Die Kinder schrieben die Zahlenreihe 
auf einen Viertelbogen karriertes Papier von oben hinunter; 
Alter, Geschlecht, Schulgattung, Beruf des Vaters sollten an
gegeben werden.

A n w e i s u n g .  Wir werden rechnen und zwar addieren. 
Ich schreibe eine Zahl: 100. Ich gebe 1 hinzu: wieviel ist das?  
Je tz t  gebe ich 2 hinzu: wieviel ist das? Ich gebe 3 hinzu: w ie
viel ist das? Je tz t  geben wir w ieder 1 hinzu, wieviel macht das 
aus? usw. durch 2—3 Perioden, Von Zeit zu Zeit k lop fe ich 
mit dem Bleistift, dann zeichnet ihr ein Kreuz an die Zahl, wo 
ihr eben seid. So! Der VI. schreibt es auf die Tafel. Rechnen  
wir weiter, jetzt werde ich aber klopfen. — Je tz t  nehmen wir 
den Bleistift! Ihr fängt aber nicht bei 100, sondern bei 105 an! 
Schreibt sie auf! Sie schreiben in die linke Ecke: 105. Wir fra
gen noch einmal, wie es gemacht wird und legen es ihnen streng 
ans Herz, während der Arbeit nichts zu fragen und zu reden,



dann geben wir das Zeichen zur Arbeit. Minuteweise klopfen 
wir und fügen hinzu: Kreuz, weitermachen! Dauer: 10 Minuten. 

Die Bewertung erfolgte nach der schon bekannten Formel:

Das rechneten wir für jede Minute aus und von den gewonne
nen Ergebnissen stellten wir den arithmetischen Durchschnitt 
des Minutensleistungswertes fest. Es wurde auch der Wert 
der durchschnittlichen Abweichung der Schwankung berechnet. 
Somit erhielten wir zwei Angaben zur Charakteristik der Auf
merksamkeit: den Leistungswert und den Mittelwert der 
Schwankung, Die Bearbeitung erfolgt mit Hilfe einer Kontroll- 
chablone (s. S. 34.).

Das Experiment wurde an 710 Knaben und 789 Mädchen, 
zusammen 1499 Kindern vorgenommen, die die Jahrgänge 
IV—VIII. der Volks-, und I— IV. der Bürger- (entspr. Haupt- 
o, Mittel-), bezw. höheren Schule besuchten und sich in 5 A l
tersgruppen teilten.

E r g e b n i s s e .  Die Abbildung 3 a) und b) (S. 38—39.) las
sen die Kurven der 10-Minutenarbeit in den Alters- und Klas
sengruppen sehen. Die oberen Linien stellen die sämtliche Lei
stung, die unteren den Fehlerprozentsatz (in lOfaoher Ver
größerung) dar. (Zeichenerklärung: 10jährige:-------------, 11 jäh
rige : ..........., 12jährige: ------ --------- , 13jährige: — , — . —■,
14jährige: ------------ .)

Es ist zu sehen, daß die Leistung bis zur 5. und 6. Minute 
stufenweise schlechter, dann gleichmäßiger wird, später wie
der abnimmt. Die Linien des Fehlerprozentsatzes bewegen sich 
im allgemeinen in entgegengesetzter Richtung. In einer Klas
sengruppe (V. Jg. der Volks-, I. Jg. der höheren Schule) be
rechneten wir auch den Leistungswert (s, S. 40. Tabelle, 
mittlere Zahlenreihe). Diese Zahlenreihe bezeigt eine kleinere 
Schwankung. Beachtungswert ist der Rückfall in der 2. Mi
nute, der alle Gruppen kennzeichnet. Die Unregelmäßigkeit der 
Linien ist auf die verschiedenen Arbeitstypen zurückzuführen.

Abb. 4. stellt die auf 10 Minuten bezüglichen Leistungs
werte der Alters- und Klassengruppen dar. Die abgebrochene 
Linie der Klassengruppen ist steiler, als die der Altersgruppen 
(ausgezogene Linie). (Nb. Die erste Kolumne zeigt die Ergeb
nisse von Knaben und Mädchen zusammen, die 2. die der Kna
ben, die 3. die der Mädchen.) Das läßt sich dadurch erklären, 
daß die schwächeren Schüler Zurückbleiben und dadurch die 
Werte der höheren Klassen nicht herabdrücken. Im 14, Lebens
jahr wird die Entwicklung langsamer, die Größe der Schwan-
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kung aber höher, was mit den auf dieses Alter bezüglichen 
Erfahrungen übereinstimmt.

Der Unterschied zwischen den Leistungen der Geschlechter 
ist nicht groß; die Knaben arbeiten schneller, aber ungenauer, 
als die Mädchen.

Die Reihenfolge der Schulgattungen nach der Leistung ist: 
Volks-, Bürger-, Realschule (Lyzeum) und Gymnasium, was 
ebenfalls allgemein bekannt ist. Die Kinder von geschulten 
Eltern sind — einen Fall ausgenommen — besser, als die der 
ungeschulten. Die Auswirkung des Elternberufs zeigt sich auch 
in den Altersgruppen klar. (Ab'b, 5.) Die Kurve der geschulten 
Gruppe ist unregelmäßiger, als die der ungeschulten.

Der Zweck der Bewertungstabellen ist ein praktischer; die 
Beurteilung der Einzelnen. Die Graphikons (6., 7.) dienen dazu, 
den relativen Rangplatz der Einzelnen nach dem Leistungs
wert, die Tabellen aber, denselben nach den Schwankungen der 
Aufmerksamkeit innerhalb der Alters- und Klassengruppe fest
zustellen.

(Aus dem Psychologischen Laboratorium des Pädagogischen 
Seminariums in Budapest.)

J .  Cser.

Über Berufswahl der Kandidaten des höheren Lehramts.
Es wurden 52 Herren und 43 Damen gebeten, folgende 

Fragen zu beantworten: 1, Was bewog Sie zur Wahl des Lehrer
berufs? 2. Warum wählten Sie gerade dieses Lehrfach? 3. Wel
che Erfolge erhoffen Sie von ihrer zukünftigen pädagogischen 
Tätigkeit? — Aus den Antworten stellt sich heraus, daß dort, 
wo das pädagogische Moment in der Frage nicht ausdrücklich 
betont wurde, die erzieherische Zielsetzung viel zu wenig er
scheint. Bei den Damen tritt die Brotfrage, bei den Herren das 
Interesse für das Fach, das noch in der höheren Schule erwachte, 
am stärksten hervor. Verfasser erhofft eine Besserung von der 
Beschäftigung mit der Jugendkunde auf der Hochschule.

Dr. A. Kem pelen.
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